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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. október 11-én, reggel 8 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Sápi Tiborné igazgató 
      Bíró Tiborné IGSZ vezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Guti Istvánné mővelıdési ház igazgató 
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 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 módosító, illetve más 
önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem lenne egy 
javaslatom plusz napirendi pont felvételére: A Fekete István Általános Iskola Alapító 
Okiratának módosítása. 
Nagy Erzsébet bizottsági tagnak el kell mennie, s ezért kéri, hogy a meghívó szerinti 5. 
és 6. napirendi pont vegyük elıre. Amennyiben nincs más javaslat, s aki egyetért a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, a kiegészítéssel és a módosítással 
együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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-tes-   Basky András 
      tületének …/2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi   polgármester 
      költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rende-  
     let módosításáról   
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2./ Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében Basky András 
     dolgozó orvosok egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének  polgármester 
     felülvizsgálata 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Basky András 
     Ösztöndíjpályázathoz       polgármester 
4./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Basky András 
     Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kö- polgármester 
     zött közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntar- 
     tó társulási megállapodás módosítása 
5./ Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktú- Basky András 
     ra fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati kiírásra  polgármester 
6./ A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módo- Basky András 
     sítása         polgármester 
7./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban” címő pályázati kiírásra 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A projekt rendelkezésre álló keretösszege 10,3 milliárd forint. A támogatás mértéke 10 
%-os. A támogatás összege minimum 5 millió forinti, maximum 200 millió forint. A 
pályázatok benyújtási határideje 2011. október 17-tıl lehet benyújtani 2011. november 
18-ig. 2011. október 3-tól is lehet benyújtani pályázatot, ezáltal elınyben részesülnek 
azok a pályázók, akik a korábbi TIOP-1.1.1-07 pályázaton nem nyertek támogatást. 
Mekkora összeg, amit pályázni szeretnénk? 
Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola pályázati referens 
20-30 millió forint közötti. A héten kapom meg ezeket az adatokat, kalkulátor adja ki, 
hogy mennyire vagyunk jogosultak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A határozat-tervezet 3. pontja szerint a pályázat elkészítéséért az általános iskola 
igazgatója felelıs és felkérik a pályázat elkészítésére. Nemrég kapta meg az 
iskolaigazgatói feladatokat, milyen segítségre számíthat, vagy maguk írják a 
pályázatot? 
Basky András polgármester 
Munkacsapat van, ebben az önkormányzat is benne van. 4-5 embernek kell elkészíteni. 
Pénzügyi oldalról Petényiné Marika is részt vesz benne. Ha szükséges, akkor külsıs 
segítséget is igénybe veszünk. 
Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola pályázati referens 
Az iskolában a pályázatokat két csoportra lehet osztani. Az egyik, amikor formailag  
kell megfelelni, nem kell feltölteni tartalommal Az automatikus pályázatnál megnézik, 
hogy minden mellékletet hozzácsatolt-e, jogosult a pályázó a pályázatra. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Elsı nap beadható lesz a pályázat? 
Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola pályázati referens 
Október 3-i pályázatot sem írták még ki. Nekünk október 17-tıl várható a pályázat 
kiírása, dolgozunk rajta, nagyon szeretném, hogy ha az elsı napra készen lenne. 
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Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Nagy Erzsébet pályázati referens azt mondta, hogy hasonlóan fog mőködni, mint az 
elsı forduló. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzáfőznivaló? Amennyiben nincs, aki elfogadásra javasolja a pályázat 
benyújtását az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” 
címő pályázati kiírásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
75/2011. (X. 11.) ÖIB hat. 
Pályázat benyújtása az „Intézményi informatikai 
infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban” címő  
pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra az „Intézményi in- 
  formatikai infrastruktrúra fejlesztése a közoktatásban” címő pályázati 
  kiírásra. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Egyebek 
Nagy Erzsébet Fekete István Általános Iskola pályázati referens 
Az elmúlt bizottsági ülésen szóba került, hogy olyan emberek veszik igénybe az 
iskolai sportpályát, akiknek nincs rá jogosultsága. Kovács Gábor adott meg olyan 
területeket, ahol elképzelhetı lenne, hogy szabadidıs tevékenységeket alakítanánk ki. 
Nincs benne a Vásártér. A Tőzoltóság melletti rész, az Iskola-tó melletti rész, a 
Radnóti tér, a Béke lakótelepi kisjátszótér és a Fülemüle utcai telkek. Szırös Zoltán 
saját földterületén kezdett kialakítani olyan pályát, ahol szabadidıs tevékenységet 
lehet őzni. El lehetne indítani a Hírlap újságban a lehetıségeket és a kínálatokat. 
Szakmailag tervet nem tudok készíteni. Kecskemétnek van egy érdekképviselete, 
Kecskemét honlapján megtaláltam a civilszervezetek elérhetıségét. Kecskeméten 
megcsináltatták az antiszegregációs koncepciót, ami a város alapos helyzetelemzését 
tartalmazza, megnézni, hogy a városrészeknek milyen az ellátottsága úgy lakhatási, 
mint szabadidıs tevékenységet illetıen. Ha hátrányt éreznek a lakosok valamilyen  
téren, a koncepciót kidolgozza és akciótervet készít hozzá. 2008-ban készült el az 
akcióterv. Ezt szakemberek készítették el. Nem csak Kecskemétnek van ilyen, 
megállapítható az, hogy több városnak is van ilyen terve. Elindulási alapnak ez jó 
lehet. 
Én erre nem találtam pályázatot. Pályázati menetrendet állítottam össze, de úgy 
emlékszem, hogy a tó és környéke benne van. A Civil szervezeteknek van pályázati 
lehetıség. Segítség lenne a civil szervezeteknek, hogy ha a pályázati lehetıséget 
odatennénk nekik.  
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Az egészségházban a munkavállalók listája megtalálható.  
A sportcentrumnak a programja rendszeresen ki van téve. A sportcentrumnak kellene 
gondolkodni abban, hogy a lajosmizsei embereknek, akik focit őznek, lehetıséget 
biztosítsanak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Az iskolaudvart le kellene zárni december 31-vel, ezzel egy idıben kijelölni egy olyan 
pályát, ami továbbfejleszthetı. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A Hírlap újságban megjelent a felhívás, hogy a Ceglédi úti sportpályára illetéktelen 
személyek ne jöjjenek. Készítettünk 20 db szórólapot, másnap ezeket leszaggatták. 
Levelet írtam a Rendırségnek, tájékoztattam İket, hogy ez a pálya az iskolához 
tartozó. Kértem İket, hogy rendszeresen ellenırizzék a pályát. Azt is elmondtam, 
hogy amennyiben az ott jogosultak használják a pályát, az tanári felügyelettel van. Az 
iskola karbantartójának kiadtam, hogy zárja le a Ceglédi út felıl a pályát. A 
rendırségnek is kevés a létszáma, egész nap nem tudnak ott lenni, a hétvége is 
problémás. Az iskola területén lévı kutat is tönkretették a focipályáról bejövık. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi az igényük ezeknek az embereknek? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Felnıtt embert is küldtem el, nehezen értette meg, hogy ez az iskoláé. Két hét múlva 
megint ott volt a férfi. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A sportcentrumot kellene körbejárni. 
Basky András polgármester 
Az a probléma, hogy akkor azt tennék tönkre. Szervezett körülmények között 
másoknak is be lehet jutni. 
Szırös Zoltán, amit kialakított önkormányzati segítséggel, arra volt egy közös 
kezdeményezés, de senki nem akart részt venni azon a rendezvényen. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Lehetne éjjeli ırben gondolkodni, de az a nap 24 óráját jelenti. Az a legnagyobb 
probléma, hogy szemétdombnak nézik a sportpályát és utánuk takarítani kell. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Közmunkásokkal nem lehetne megoldani az ırzést? 
Basky András polgármester 
A közmunkásokkal ezt nem lehet megoldani. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bizottsági tagoknak kellene összefogni. Én megpróbálok pénzt szerezni társadalmi 
segítséggel. Baranyi-Rostás Rodrigót megkérjük, hogy figyelje a rendbontást és 
szóljon, ha probléma lesz. 
Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
Felajánlom, hogy amennyiben a részünkrıl fognak oda bemenni, felhívom a 
figyelmüket, hogy nem lehet. De nemcsak a roma társadalom részérıl merül fel ez a 
probléma. Magyar fiatalok is vannak jelen ott, mert nem tudnak hol sportolni. 
Sportcentrumba nem lehet bemenni. 
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Koller Dániel bizottsági tag 
A betonozott terület és a háló vonzaná a sportolni vágyókat. A nagy játszótérre azért 
nem mennek, mert beszáll a labda a lakóházakhoz és nem szívesen adják vissza. A 
központba szeretnének jönni, mert utána be tud jönni meginni valamit, vagy 
beszélgetni tud ismerıssel. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A középsı pálya mögött van egy tisztázatlan terület. Ha a fa kivágására kapnánk 
lehetıséget, ott látnánk esélyt egy kisebb pályára. Azt nyitottá tudnánk tenni, de csak 
abban az esetben, ha stabilan le tudnánk zárni. Nem egy nagy területrıl van szó. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Javaslom, hogy a következı bizottsági ülés alkalmával nézzük meg ezt a területet. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Korábban Koller Dániel mondott egy jó ötletet, hogy a Ferencvárosi Kerekerdı 
Közparkban van olyan rész, hogy ahol focizni lehet, van kerékpározási lehetıség, 
kutyasétáltatási lehetıség, az idıseknek is van lehetıség pihenésre. Kellene egy olyan 
helyet kijelölni Lajosmizsén, ahol ezeket az igényeket ki lehet élni. Ezt a parkot 
érdemes lenne megnézni. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Makó mellett is van egy olyan kijelölt terület, ahol a gırdeszkásoknak, bicikliseknek 
alakítottak ki területet. 
Basky András polgármester 
A tóparton ki lehetne alakítani egy focipályát, játszóteret, pinpong asztalt, egy büfét, 
kutyasétáltató részt. Üzemeltetési jogot kellene biztosítani. Aki bejönne, fizetne 
valamennyi pénzt, hogy fenntartható lenne ez a sportcentrum, szabadidıs központ. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez nagyon szép elképzelés hosszú távon, de sürgısen kell kialakítani valamilyen 
lehetıséget. 
Az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy a következı bizottsági ülésre nézzük meg, 
hogy hol vannak azok a területek, ahol ki tudjunk alakítani ilyen részt. 
Az Egészségházban lévı szakmai és nyílt napokat köszönöm Józsáné dr. Kiss Irén 
intézményvezetı Asszonynak, hogy ilyen szépen megszervezte, ami párhuzamosan 
futott az idısek napjával. Diétás tanácsadást néztem meg. Egészségügyi hét keretében 
átadásra került az új gyermek egészségügyi centrum, nagyon szép, tiszta. Nagyon 
tetszett nekem. A pénteki napon volt az üres állásinfó pont átadása. Kívánatos lenne, 
hogy egyre több helyi vállalkozó jelenjen meg. Kérném, hogy az önkormányzat 
aulájában is legyen ilyen állásinfó pont. Ennek van akadálya? 
Rostás Anita csoportvezetı 
Technikai akadálya van. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Lajosmizse honlapjára rá lehet tenni az Egészségház információját. 
Basky András polgármester 
Létrehoztunk a honlapon egy olyan oldalt, amire az intézmények adhatnak 
információkat. Az lenne a kérésem az intézményvezetıkhöz, hogy a saját 
intézményükrıl, amik ide beillenek, juttassák el. Innen el lehet érni minden olyan 
információt, ami Lajosmizse dolgait körvonalazza. 
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Rostás Anita csoportvezetı 
Elsısorban az ügyfeleink részérıl kell megnézni, mert akik rendszeres szociális 
segélybıl élnek, nem tudnak internetet elıfizetni. 
Basky András polgármester 
Az aulában a hirdetı táblán vannak álláshirdetések. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Olyat szeretnék, hogy ülök az aulában és futnak az állások a monitoron. Ha akarom, ha 
nem, látom az állásokat, nem kell beírni, hogy mit szeretnénk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez óriási munka, mert a Munkaügyi Központtól Exel táblázatban jönnek a hirdetések. 
Egyik megoldás az érintıképernyıs monitor, a másik a plazmahirdetés. 100 ezer 
forintba került ez a készülék, az alapítvány finanszírozta. Rostás Bélával szerzıdésünk 
van, plusz költséget így ennek megoldása nem jelentett. Fontos, hogy az információ-
találkozási pontokat kell összehozni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szeretnék az aulába egy plazma információs lehetıséget. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Köszönjük az elismerı szavakat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az idısek hete záró mősorát láttam, nagyon szép volt, de nem volt érdeklıdés, nem 
voltak az infópont bemutatásán sem a képviselık. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A tavalyihoz képest gyérebb volt. Több tényezı volt, ami kedvezıtlenül hatott. Az 
idıjárás változás, ami óriási vérnyomásváltozást okozott. Volt egy temetés éppen 
abban az idıpontban. Ez két jelentıs befolyásoló tényezı. Úgy hirdettük meg, hogy 
rossz idı esetén a Mővelıdési Házban lesz megtartva, s végül ott is lett megtartva. Az 
intézményvezetıknek is küldtünk meghívókat, hogy az intézményükbıl nyugdíjba 
vonulókat is hívják meg. Nem tudom, hogy eljutottak-e ezek a meghívók az 
illetékesekhez? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük szépen ezt a színvonalas rendezvényt és kívánjuk, hogy a jövıben is ilyen 
rendezvények legyenek. 
 
3./ 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 
Az önkormányzat mőködése során elıre várható és nem tervezhetı pénzügyi 
változások vannak, amik miatt módosítani kellett a költségvetésünket. Ilyen például a 
bérkompenzáció, könyvtári érdekeltségnövelı támogatás, közfoglalkoztatási 
támogatás, bölcsıdei céltartalék intézményfinanszírozáshoz tétele, támogatásértékő 
mőködési bevételek, költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi 
kompenzációja (IGSZ), könyvtári érdekeltségnövelı támogatás, bölcsıde mőködési 
kiadása, Fekete István Általános Iskola dolgozójának bérátcsoportosítása. 
Kérdezem, hogy van-e hozzászólás a napirendhez? 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Köszönjük az összegeket, milyen nagyságrendő bevételekre tudjunk számítani? 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Ez a fizetéseknek a kipótlása, egy havi kompenzáció. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendeletének 
módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
76/2011. (XII. 11.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségve- 
tésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja  
                      a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkor- 
  mányzati rendeletének módosítását. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház épületében dolgozó orvosok 
egészségügyi feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A közelmúltban beköltözött Gócz doktornı és a Takács doktornı az Egészségházba. 
Új ellátási szerzıdéseket kell kötni, s akkor merült fel, hogy az ott lévı orvosoknak a 
szerzıdését is egy szintbe hozzuk a beköltözıkével. Az intézmény felosztásra került 
produktív és improduktív területre. Kérdezem, hogy kinek van hozzáfőznivalója? 
Basky András polgármester 
80 %-ra hoztuk le azt az összeget, amit a szerzıdéskötés során alkalmazni kell. A bent 
lévı orvosoknak és az újonnan kijövı orvosoknak is ezzel a százalékkal kell 
megállapítani a szerzıdését a területfizetésre vonatkozóan. Azt kértem, hogy a 
mőködési fejlesztéseikhez szükséges összeget ezzel csökkentsék. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés? – Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel 
a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja az elıterjesztés határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
77/2011. (X. 11.) ÖIB hat. 
Az egészségügyi alapellátásban és az Egészségház  
épületében dolgozó orvosok egészségügyi  
feladat-ellátási szerzıdésének felülvizsgálata 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja  
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elıter- 
  jesztés határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Évrıl évre csatlakozunk ehhez a pályázathoz. A szociálisan rászoruló gyermekek 
tanulását segíti elı ez a pályázat. A pályázat benyújtásának határideje 2011. november 
14, van „A” típusú és „B” típusú pályázat. 
 
A pályázat pénzügyi fedezete az alábbi forrásokból tevıdik össze: 
1.)  Az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési önkormányzat 

által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíj. 
2.) Az Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott megyei önkormányzat 

által nyújtott támogatás. 
3.) Az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsıoktatási intézményében 

megállapított szociális ösztöndíj. 
 
Az ösztöndíj idıtartama: 
 

- „A” típusú pályázat esetén 10 hónap, azaz két egymást követı félév; 
- „B” típusú pályázat esetén 3x10 hónap, azaz hat egymást követı félév 

 
 
Kérdezem, hogy megfelelı fórumokon közzétételre kerül a pályázati felhívás? 
Rostás Anita csoportvezetı 
Igen, az interneten. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történı csatlakozást. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
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78/2011. (X. 11.) ÖIB hat. 
Csatlakozás a Bursa Hungarica  
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja, hogy Lajosmi-
  zse Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsıoktatási  
                      Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz az elıterjesztés határozat-tervezete   
                      szerint. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A közoktatási törvényrıl szóló és a közalkalmazottakról szóló törvény miatt kell 
módosítani a társulási megállapodást. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az Igazgató Tanács nem gyakorolja a munkáltatói jogokat, hanem az intézmények 
vezetıi gyakorolnak munkáltatói jogköröket. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátásra 
létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
79/2011. (X. 11.) 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 az elıterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes   
                      szerkezetbe foglalva elfogadásra javasolja. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
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7./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Nagy Judit Irodavezetı Asszonyt, hogy ismertesse az anyagot. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az Igazgató Asszony kezdeményezte az iskola alapító okiratának módosítását. Kérte 
továbbá, hogy az alapító okirat módosításával egyidejőleg a fenntartó döntsön az 
intézmény nevének módosításáról is. Az iskola nevében szerepelni kell a 
kollégiumnak is, mivel a kollégium tevékenységét is ellátja, ezért a neve az iskolának 
a Fekete István Általános Iskola és Kollégium. Az intézményvezetı Asszony kérte a 
szakfeladat szerinti besorolás módosítását 
 is. Ami miatt egyeztetést igényel, az pedig az, hogy vannak benne olyan plusz 
feladatok, amik a jelenlegi okiratban nem szerepelnek, mint például a hallássérült 
tanulók integrált nevelése és oktatása.  
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az alapító okirat módosítása a pályázat miatt ilyen sürgıs, mert a pályázat 
benyújtásának feltétele. 2011. október 17-ig be kell adni a pályázatot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
80/2011. (X. 11.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottság elfogadásra javasolja 
  a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását. 
  Határid ı: 2011. október 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.m.f 
 
 

 
 Holminé Sebık Márta sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
                   ÖIB elnöke     jegyzı 
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