
óLajosmizse Város Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága 
I/3/6/2012. 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésérıl 
készült jegyzıkönyv 

2012. február 7. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
1./2012. (II. 7.) ÖIB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-

testületének …/2012. (….) önkormányzati 
rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2/2012. (II. 7.) ÖIB hat.  A szociálisan nem rászorult személyek  

által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2012. február 15- tıl  

 
3/2012. (II. 7.) ÖIB hat.  Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı 

testületének …./2012. (….) önkormányzati 
rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 

 
4/2012. (II. 7.) ÖIB hat. Fekete István Általános Iskola és Kollégium 

Alapító Okiratának módosítása 
 

5/2012. (II. 7.) ÖIB hat. Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 
Sportiskola pedagógiai programjának módosítása 

 
 

6/2012. (II. 7.) ÖIB hat.  Sportiskola indításának anyagi támogatása 
 

7/2012. (II. 7.) ÖIB hat. dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 

 
8/2012. (II. 7.) ÖIB hat. Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” 

Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés”  címő 
DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati 
kiírásra 

 
9/2012. (II. 7.) ÖIB hat. Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda 

fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” címő 
pályázati dokumentáció minıségbiztosítása 
költésgének kifizetésérıl 
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10/2012. (II. 7.) ÖIB hat.  Lajosmizse és Felsılajos Intézményfenntartói  
      Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi  
      Helyzetelemezése és Intézkedési Terve 
 
 
11/2012. (II.7.) ÖIB hat.  A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat  
      2011. évi beszámolójának elfogadása 

 
 

12/20112. (II. 7.) ÖIB hat. Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
      Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó  

Társulása társulási megállapodásának 
módosítása 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. február 7-én, 8.00  
                 órakor a Mővelıdési Ház Presszó termében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta   ÖIB elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Koller Dániel   bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet    bizottság tagja 
   Nagyszabóné  Borbély Ella bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármeste r 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára Edit irodavezetı  
      Nagy Judit irodavezetı 
      Dodonka Csaba tanácsos 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Bíró Tiborné IGSZ vezetı 
      Veszelszki Klára IGSZ vezetı helyettes 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczi Gabriella bölcsıde vezetı 
      Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
 
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 mind a 7 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselıt-testületé-  Basky András 
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     nek …/2012. (….) önkormányzati rendelete a személyes  polgármester 
   gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. Basky András 
    (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról   polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költség- polgármester 
     vetésrıl 
3./ dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének megváltoztatásá- Basky András 
     hoz hozzájárulás        polgármester 
4./ Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesz- Basky András 
     tése, bıvítés – korszerősítés” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító polgármester 
     számú pályázati kiírásra        
5./ Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Tár- Basky András 
     sulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és polgármester 
     Intézkedési Terve 
6./ Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának Basky András 
     és pedagógiai programjának módosítása    polgármester 
7./ A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámoló- Basky András 
     jának elfogadása        polgármester 
8./ Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és  Basky András 
     Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodá- polgármester 
     sának módosítása 
9./ Egyebek 
 
Basky András polgármester 
Mielıtt rátérnénk a napirendi pontok tárgyalására, tájékoztatást szeretnék adni a 
pályáztatás óta történt eseményekrıl. 
Az elmúlt hónapban dr. Dutkon Alexandrának támogattuk a pályázatát, február 15-ig 
adtunk határidıt. Az elmúlt idıszakban nagyon sok egyeztetés volt Az egyik álláspont 
az volt, hogy február 15-tıl a doktor Úrnak a praxisjoga elveszik, ha nem tudja eladni. 
Ha február 15-ig megegyezik a doktor Úrral, akkor kezdheti a rendelését február 16-
tól. Az a kérése a doktornınek felénk, hogy a február 15-i határidıt hosszabbítsuk 
meg. Az lenne a legjobb, hogy ha ezt az engedélyt nem hosszabbítjuk meg, hanem 
megvárjuk, hogy mi lesz a doktor Úr praxis értékesítésével. Ha a két fogorvos meg tud 
egyezni, akkor jó, ha nem, akkor új pályázatot kell kiírni. Ha másnak adja el a praxisát, 
akkor azzal fogunk szerzıdést kötni. Célunk az, hogy a doktornıt fogadjuk. 
Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója a doktornınek? 
dr. Dutkon Alexandra pályázó 
Az elmúlt idıszakban elég sok dolog történt. A szükséges dokumentumokat 
beszereztem. A Szántó doktor Úrnak február 15-ig áll módjában a praxisával valamit 
kezdeni, eladni nekem, vagy másnak. A törvények módosítása értelmében – ha február 
15-ig nem tudja eladni a praxisát – akkor ez a joga elvész. Az ÁNTSZ az mondta, 
hogy február 15-én tudna adni engedélyt, amivel én Lajosmizsén dolgozni tudnék. 
Ennek az engedélynek az a lényege, hogy nekem legyen egy élı szerzıdésem az 
önkormányzattal, ha ez nem lesz, akkor az én helyzetem e tekintetben lezárult. Én a 
Szántó doktor Úrnak egy magasabb összeget kínáltam a korábbi ajánlatomhoz képest, 
de İ olyan magas összeget mondott, ami nagyon irreális. Vasárnap este beszéltem a 
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Szántó doktor Úrral, hajlandó voltam rátenni erre az összegre, amit én korábban 
mondtam. Van egy másik jelentkezı is, neki a praxisjogát el kell adnia, mert egy 
orvosnak nem lehet két praxisa egyszerre. Azt nem tudom, hogy a Szántó doktor Úr 
nekem el fogja-e adni a praxisát február 15-ig. Ha nem tudunk megegyezni, ezt a 
hosszabbítást nem tudnám megkapni az önkormányzattól, akkor az én állásom 
kétséges. Én február 15-e nem tudtam volna ideérni semmiképpen sem. Ezért adtam be 
egy kérelmet a Polgármesteri Hivatalba a szerzıdés meghosszabbítása ügyében azért, 
hogy ha Szántó doktor Úr nem tudja eladni február 15-ig a praxisát, akkor én 
megkapom a lehetıséget. Ha a Szántó doktor Úr nem adja el a praxisát, én nem kapom 
meg a szerzıdés meghosszabbítást, akkor az én dolgom nem sikerül. Az ÁNTSZ-nél is 
benn van minden okirat és az OEP-nél is. Nem tudom, hogy én és a Szántó doktor Úr 
közötti megegyezés hogyan fog alakulni, mert eddig nem mutatta meg a 
kompromisszum szándékát. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzatnak a praxisjog megvételébe nem lehet beleszólni. A szerzıdés csak 
akkor köttethetik meg, ha február 15-ig van egyezség, ha nincs, akkor kiírjuk a 
pályázatot újra. Február 16-án még bármilyen dokumentumot behozhat Szántó doktor 
Úr. Jelen pillanatban két érdeklıdı van. Ha szükséges, február 16-án rendkívüli ülést 
hívunk össze és kiírjuk a pályázatot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Két hétig ki fogja ellátni a betegeket? 
Basky András polgármester 
Helyettesítést fogunk eszközölni. Nem nyúlunk bele ebbe az üzleti ajánlatba az 
önkormányzat részérıl. Vagy szerzıdést bontunk, vagy szerzıdést kötünk. Február 15-
tıl a Szántó doktor Úrtól nem várhatjuk el azt a jogot, hogy érétkesítse a praxisát. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ha az önkormányzat megváltoztatná az álláspontját, akkor az nem lenne fer dolog, a 
praxisjogának az éréke „0”-a lenne. Február 15-ig meg kell történnie a praxisjog 
megvételnek, ez a határidı jogilag van meghatározva. 
dr. Dutkon Alexandra pályázó 
A Szántó doktor Úrral továbbra is próbálok megegyezni, ha mód és lehetıség van rá. 
Az ÁNTSZ-t tájékoztatni fogom a helyzetrıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Új jogszabály van a praxisjoggal kapcsolatban. Az új jogszabálynak a hatásait 
különbözı szervezetek különbözıképpen értékelik. Ha a doktornı nem vesz 
praxisjogot, a törvény ereje szerint nem fog tudni praxisjogot szerezni, s a doktornı 
csak helyettesíteni fog tudni. A Szántó doktor Úrnak az az álláspontja, hogy ha február 
15-ig a doktornıvel vagy mással nem tud megegyezni, akkor nem tudja eladni a 
praxisjogát, s az elvész, s bíróságon kérhet kártalanítást. 
Basky András polgármester 
Nem szabad belenyúlni a történetbe, a részünkrıl a döntést meghoztuk, a támogatás 
megvan, a többi megegyezés kérdése. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
dr. Dutkon Alexandra 9.00 órakor eltávozott az ülésrıl. 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2012. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Minden évben az árakat meg kell állapítani. Az árak az infláció mértékével megegye- 
zıen lettek megállapítva.  
Az ellátások a következıképpen alakulnak:  
Nappali ellátásért fizetendı intézményi térítési díj 541.- Ft/fı/nap. Az ebéd egy adagra 
jutó intézményi térítési díja  361.- Ft. A házhozszállítás térítési díja 250.- Ft. A házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.187.- Ft/fı/óra A jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díja 102.- Ft/fı/nap.  
 
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
étkeztetés       20 
házi segítségnyújtás       20 
házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak   30 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás       1 
Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás      3 
Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett 
étkeztetést is biztosítanak       23 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Lajosmizse és Felsılajos gyermekjóléti, szociális megállapodása alapján Felsılajos 
Község Önkormányzatának elızetes egyetértési joga van. Felsılajos elfogadta azzal a 
módosítással, hogy a házhozszállítás térítési díja 250.- Ft. Az elmúlt évtıl a 
társulásnak ki kellett jelölni azt az önkormányzatot, aki a térítési díjakat megállapítja. 
Erre Lajosmizse lett kijelölve. Ezekkel a díjakkal Felsılajos elfogadta. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
szóló 5/2011. (V. 20.) önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta 
1./2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének 
 …/2012. (….) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról 
szóló 15/2011. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
    
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének a személyes 
  gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló 15/2011. (V. 20.) 
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  önkormányzati rendeletének módosítását. 
 
  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Rendeletben állapítjuk meg a szociálisan rászorultak térítési díját, határozatban a nem 
rászorultak díját. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtásért fizetendı térítési díj összege 102.-  Ft/fı/nap. 
Az ellátásért fizetendı térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 2 %-át. A határozat 
hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti az elızı rendelet. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
2/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
A szociálisan nem rászorult személyek  
által fizetendı intézményi térítési díjak mértéke  
2012. február 15- tıl  

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a szociálisan 

nem rászorult személyek által 2012. február 15-tıl fizetendı intézményi 
térítési díjak mértékét az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 

  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2012. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy mondjon errıl tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
A körülmények befolyásolják a mi költségvetésünket. Nehéz volt ezt a költségvetést 
összeállítani. Eddig sikerült olyan költségvetést összeállítani, ami a mőködést 
biztosította az intézményeknél. Most is igyekszünk olyan költségvetést összeállítani, 
ami biztosítja az intézmények mőködését. A normatívák átcsoportosításra kerültek sok 
tekintetben, sok esetben kevesebb normatívát kapunk, mint az elmúlt idıszakban. Ezt 
nem tudjuk kompenzálni a költségvetésben saját bevétellel. A kiadási és bevételi oldalt 
nézzük, különbség van. Egymilliárd hétszáznyolcvanhárom millió forint a kiadás. 
Elızı évrıl 102 millió forint pénzmaradványunk van. Amit látni kell a 
költségvetésben még, hogy 53 millió forintos hiánnyal van tervezve. Egyik tétel a 
nyertes iskolás energetikai pályázathoz kapcsolódó 43 millió forint, a másik pedig 10,5 
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millió forintot tétel az óvodabıvítésre (három csoportszoba, kiszolgáló helyiség). 210 
millió forintos projektet szeretnénk megvalósítani. Ennek 5 %-os önrésze van, ez 10 
millióü forintot jelent. Van benne hitel, de szerencsére mőködésre nem kell hitelt 
felvenni és nem is lehet. Szomorúság számunkra, hogy az idei évben azokat a 
juttatásokat, amik tavaly voltak, nem látjuk, hogy a jövı évi költségvetésben hogyan 
tudjuk betervezni. A betervezett számokat tartani lehet. Az adók bevételét nehéz 
megtervezni. Ami nagyon nehéz döntés volt, hogy csak a kötelezı juttatásokat tudjuk 
az intézményben finanszírozni. Az intézményeknél az a kevés mőködési kiadás, ami 
van, nem ad lehetıséget arra, hogy nagy dolgokban gondolkodjanak az intézmények. 
Amikor csıtörés van, vagy kazánjavítás, ezt megoldjuk. Kazáncserével éves szinte 5 
millió forintos spórolást sikerült elérni. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy 
az új kazánból folyt a víz, a csövek szétrepedtek. A javítást elvégeztettem, ez 300 eFt-
os költséget jelent. Nem elég lágy vízzel volt feltöltve a kazán. Elvégezték a savazást, 
mert a kazánban nem volt sav. A javítás után az intézményben mindenütt biztosította a 
megfelelıé hımérsékletet.  
A dologi kiadásoknál 6 %-os alapot képeztünk, aminek az a célja, hogy mindenkit 
költségtakarékosabb gazdálkodásra ösztönözzünk. Ami még nehezebbé teszi a 
tervezést, hogy olyan nagy változások elıtt áll a közoktatás, hogy ezeket még igazából 
nem nagyon látjuk, hogy hogyan tudnak mőködni. A járási hivatalok mőködése erısen 
érinti a települést. Az Okmányiroda marad, kormányzati ablak lesz. Az állam átveszi 
az intézmények mőködését, ma még nem látjuk, hogy mit fog még átvenni. 2013. 
január 1-tıl lesz ez a változás. Meg kell nézni, hogy ezek milyen hatással vannak az 
önkormányzat mőködésére. Az állami normatívák kevesebbek az önkormányzat 
mőködését illetıen. Ami még új feladat az önkormányzat részére, hogy az eddigi 
Tőzoltóság mőködését megváltoztatták, önkormányzat keretében fog mőködni, április 
30-ig ezt le kell rendezni. Több támogatást kell adni a Tőzoltóságnak, hogy fenn 
tudjon maradni. Kevesebb pénz van tervezve a támogatásokra. Nem a legszebb 
költségvetés, de a mőködıképességet fenn kell tartani. Nem népszerő döntéseket, 
hanem szükségdöntéseket kell meghozni. Ebben a költségvetésben van egy 1,5 
milliárd forintos fejlesztés; iskolafejlesztés, szeméttelep rekultivációja és a 
csatornázási pályázatban vagyunk benne. A közbeszerzések elıkészítése folyamatban 
van. Fejlesztések vannak, de a fejlesztések hitelbıl fognak megvalósulni, mint a 
csatornázási beruházás is, ami az egyik legnagyobb beruházásunk. Ha lesz 
többletbevétel, akkor ezeket a pályázati hitelhez kell csoportosítani. Azt gondolom, 
hogy amennyiben a költségvetés túl pesszimista lenne, s ha van lehetıség, akkor az 
intézményeknél meg kell nézni, hogy miben tudunk segítséget adni. Januárban-
februárban tervezni szeretnénk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az intézményeknél dolgozó valamennyi alacsony bérért dolgozó munkavállalóknak át 
kellene gondolni azt az 5.000.- Ft-os Erzsébet kártyát. Nem tudom, hogy melyik 
intézménynél alacsonyak a bérek. Nagyon vérzik a szívem az intézmények 
dolgozóiért. A Könyvvizsgáló Kamarában voltam. İszinte elismerésem a Lajosmizsei 
Polgármesteri Hivatal vezetıinek és a testületnek, hogy komolyan vette a gazdálkodást 
és nem hozott olyan felelıtlen döntést, ami eladósította volna az  
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önkormányzatot. Azt szeretném kérdezni, hogy ez az 54 millió forintos hitelnek a 
felvétele hogyan fogja a következı évek költségvetését emelni és mit jelent ez? 
Basky András polgármester 
Terhelni 53 millió forinttal fogja a következı évet, ha a bevételek jobban alakulnak, 
akkor ez csökkenthetı, ha a kiadásokkal nem szállunk el. Szociális ágazatban 8 millió 
forinttal kellett többet mellétenni.  Nagyon feszített költségvetésünk volt, ha 
bevételeink jól alakulnak, a gazdasági vállalások nem mélyülnek, az iparőzési adó 
befolyik, akkor van esély arra, hogy ebbıl a pénzbıl valamit meg tudjunk takarítani. A 
csatornás beruházás miatt az önkormányzatnak több 10 millió forintot kell beletenni 
ebbe. Egyik beruházás, amelyik az épületnek a hıszigetelése, ennek a mőködtetése az 
önkormányzatot fogja terhelni. Erre az épületre 53 millió forintot rá kell fordítani. Ott 
néhány év alatt meg kell, hogy térüljön a befektetett pénz. A másik beruházás egy 
önkormányzati kötelesség. Megépült a bölcsıde, de még apróbb dolgok kellenek 
hozzá. Most még 15 millió forintos költséget hozzá kell tenni a bölcsıdéhez, hogy 
mőködni tudjon. 
Ugyanezt el kell mondani az óvodánál is. 
Ha nagyobb lesz az óvoda, akkor még több normatívát kell hozzátenni. Ezzel számolni 
kell. A pályázatot be kell nyújtani, hogy ezt az önkormányzatnak mindenképpen 
kezelni kell. Három csoportszobás óvodát próbálunk felépíteni, lenne logopédia, 
fejlesztı eszköz. Egyik oldalról van egy késıbbi idıszakra költségtakarékosság, de ha 
nyer a pályázat, akkor lesz egy plusz kiadás. Az iskolában szükséges lenne egy nagy 
festés, az óvodában parketta csere. A jelenlegi költségvetésünkben ezt nem tudjuk 
kezelni. Azt is látni kell az intézményeknek és az önkormányzatnak, hogy vannak 
olyan esetek, amikor meg kell oldani a problémát, pld. a kollégium ebédlı tetejének a 
szigetelése. Egyik oldalról van kiadási oldal, a másik oldalról pedig jó lenne, ha 
zárhatóak lennének az ablakok, küllemében megfelelne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az energetikai pályázat megtérülési ideje 8-10 év. Konkrétan számszakilag ez mit 
jelent, hogyan fogja a költségvetést ez terhelni. Milyen elıszámítások történtek e 
tekintetben, hogy mivel kell számolni 2013-2014-2015-ben? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A 2012-ben felveendı fejlesztési hitel várható költségvetési kiadásait 2013-tól az fogja 
meghatározni, hogy mennyi lesz a ténylegesen felveendı hitel.  A tényleges hitel 
felvételérıl a Képviselı-testület fog dönteni. Azokat a kondíciókat, amire 
hitelfelvételre kerülhet sor, akkor fogja eldönteni a Képviselı-testület, amikor 
szükséges. 8,5 %-os volt a fejlesztési hitel, amit múlt héten kérdeztem, ez volt a 
legkedvezıbb, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank az önkormányzatok számára 
dolgozott ki. Képviselı-testületi döntés elızi meg azt, hogy mikor fogja felvenni, 
milyen kondíciókkal. Ami nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy az elmúlt évek során 
nagyjából mi az a fejlesztési forrás, amelyet az éves költségvetések fejlesztésre tudtak 
fordítani. Ez az összeg 30 millió forinttól 200 millió forintig terjedhet. A mőködésbıl 
további forrást nem lehet kivonni, el kell gondolkodni azon, hogy kompenzálva kell 
felvenni a hitelt. Nem tudjuk, hogy mennyi lesz a ténylegesen felveendı hitel. Bízom 
benne, hogy ezek nagyságrendekkel csökkenthetık. Rendkívül sok a bizonytalansági 
forrás. 
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Dömötör Klára Edit irodavezetı 
A 2012. évben érvényes jogszabályok alapján az önkormányzat mőködési célra csak 
likvid hitelt vehet fel. Az önkormányzat adósságot keletkeztetı ügyletet érvényesen 
csak a Kormány elızetes hozzájárulásával köthet. A Kormány hozzájárulása nélkül 
lehetséges az Európai Uniós megnyert pályázat önrészének és a támogatás 
elıfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztetı 
kötelezettségvállalása. A 2011. évi CXCV. Államháztartási törvény 29. § (3) 
bekezdése elıírja, hogy a helyi önkormányzat évente, legkésıbb a költségvetési 
rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a saját bevételeinek, valamint  az 
adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 
évet követı 3 évre várható összegét. Ez a számítás jelenleg készül, be fog menni a 
csütörtöki testületi ülésre és a délutáni Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság ülésére. Minden hónapban a Magyar Államkincstárhoz tájékoztatást kell 
adni, hogy milyen adósságot keletkeztetı fejlesztési ügyletünk van. Ebben az esetben 
kivétel ez alól az, hogy ha valaki uniós pályázatra nyújtotta be, akkor is meg kell 
csinálni ezt a számítást. Ha az önkormányzat saját bevételének az 50 %-a nem bírja el 
az ügyeletet, akkor le kell mondani a pályázatról. Ami információ rendelkezésemre 
állt, csináltam egy költségvetést, ez jó, látni lehet, hogy az önkormányzat mennyi 
fejlesztést akar csinálni. Az iparőzési adót, az idegenforgalmi adót és a gépjármőadót 
is óvatosan kellett tervezni. Tényszámok alapján és az óvatosság elvével vannak 
tervezve. Bízunk abban is, hogy a pályázatokat be tudjuk adni, és a tervezett 
bevételeink is befolynak. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az önkormányzatok, akik nagyobb beruházás elıtt állnak, miért nem tudnak tartalékot 
képezni? Idén sincs benne tartalék? Ha tavaly is képeztünk volna 0,5 % tartalékot, 
illetve az idén is 0,5 %-ot, akkor nem kellene hitelt felvenni. 
Basky András polgármester 
Én nagyon szívesen képeznék 3 %-ot is, de ez nem lehetséges. Az ügyeletnek éves 
szinten a költsége 15 millió forint. Az, hogy a labor itt van, ennek költségvetési 
kiadása van. Dönthetnénk úgy, hogy a vérvétel Kecskeméten lenne, meg tudnánk ezen 
spórolni 3 millió forintot. Vannak nem kötelezı feladataink, pld. a kollégium 
mőködtetése, viszont azt sem akarjuk, hogy a gyermekek járjanak be mindennap a 
tanyáról. Itt is több millió forintot tudnánk megspórolni. Ha Kecskemétre kellene 
menni vérvételre, ahhoz már szabadságot kellene kivenni. A kollégiumban a 
gyermekek meleg helyen vannak, és rendezett körülmények között. 
Az intézményeink nehéz helyzetben vannak, az önkormányzat is. A közvilágítási 
számlánk most 37 millió forint, eddig 21 millió forint volt. Azt nagyon nehéz 
meglépni, hogy amit mőködtettünk eddig, s ezután nem mőködtetnénk. A lajosmizsei 
ügyelettel meg tudunk menteni embereket, Kecskemét nagy távolság.  
Ha látjuk azt, hogy honnan tudunk elıteremteni pénzt, akkor veszünk, de utakat is 
kátyúzni kell. Ha valaki tud javaslatot tenni, hogy honnan spóroljuk meg ezt a 0,5 %-
ot, akkor azt szívesen veszem. A költségvetésben tartaléknak kell lenni. Ha nem 
pályázunk, akkor nincs önrész, de akkor olyan lehetıséget szalasztunk el, ami soha 
vissza nem térhet, például a szeméttelep rekultivációja. Ez Lajosmizse feladata, hogy 
megvalósuljon. Ez egy 200 millió forintos beruházás. Marton Ferenc volt, aki azt 
javasolta, hogy soha nem lesz 200 millió forintunk, hogy el tudjuk kezdeni a 
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beruházást. Most a pénz is meglesz rá. Ha év végéig a helyzetek nem romlanak, akkor 
úgy gondolom, hogy ennek az 53 millió forintos hitelnek nekivághatunk, hogy ha 
bevételeink teljesülnek. Ha a bevételek nem teljesülnek, akkor 230 millió mínusszal 
indulhatunk. 
A pályázatot az óvoda tekintetében benyújtjuk, ennek a megvalósítása nem erre az 
évre fog esni. Ezt a jövı évi költségvetésnél kell figyelembe venni és finanszírozni. Ha 
van egy tartalék listás belvízelvezetı rendszerünk, ott sincs az önkormányzatnak 
választási lehetısége. Azt is meg kell oldani, mert a lakosoknak a vagyonát kell 
megmenteni egy jobban kiépített rendszerrel, mint ami van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha az elızı években nem volt 0,5 %-os tartalékképzés, akkor a 2013-as évben ez lesz 
1-2 %-os, ami a hiteltörlesztésre és a kamatfizetésre kell, hogy fordítódjon. Mibıl 
tudjuk finanszírozni? 
Basky András polgármester 
Amikor egy kicsit könnyebb volt a gazdálkodás, akkor sem tudott az önkormányzat 
tartalékot képezni. Azt gondolom, hogy ezek a beruházások a továbbiakban 
finanszírozhatók lennének a költségvetésbıl. A szeméttelep rekultivációt is hitelbıl 
oldottuk volna meg, de nem kell hitelt felvenni. Ha plusz pénzeket látok, azokat 
megpróbálom idecsoportosítani. Nem látom azt, hogy 0,5 %-ot honnan tudunk levenni, 
csak a menet közbeni bevételek lennének az alapjai, vagy a nem kötelezı feladataink 
közül elhagyjunk valamit? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Fel kell oldani ezt a feszültséget, ami úgy jelentkezik, hogy nincs pénz. Szakmai 
napirendi pont tárgyalásnál meg kell oldani a problémát. 1,7 milliárdos nagyságrendő 
költségvetésnél 53 millió forint feltüntetése nem jelenti az önkormányzatnak az 
eladósodását. Óvatos tervezés volt az idén. Minden évben a tervezési módszerek 
között volt jellemzı az, hogy beterveztük az ingatlan érétkesítésbıl származó fiktív 
bevételt. Idén nem javasolta a szakma, hogy legyen. 1987-tıl kezdve az akkori 
szakemberek megfelelı felelısséggel kezelték a költségvetést. Ez óriási dolog, hogy a 
lajosmizsei önkormányzat a jelenlegi helyzetben nincs eladósodva. Mindegyik 
pályázat olyan, hogy költségcsökkentı vagy bevételnövelı. A lecserélt kazán óriási 
megtakarítást jelent a főtést illetıen. Az energetikai pályázattal nyert kazán 
csökkenteni fogja a főtésszámlát. A szennyvíz esetében egy hatalmas munka és 
beruházás fog megvalósulni és 2,2 milliárd forint vízi közmő vagyon fog keletkezni. 
Koncessziós díj ellenében kell használatba adni a Bácsvíz Zrt részére. 1989-ben, 
amikor megalakult az önkormányzat, könnyebb helyzetben voltak. A gázközmő 
vagyonból az önkormányzat jobban tudott gazdálkodni, most már ez a vagyon 
visszacsökkent.   
Vannak szolgálati lakásaink, az OTP felet és a Szabadságtéren, ami az 53 millió 
forintot lefedi. Érdemes lenne szorgalmazni a jelenlegi szolgálati lakások értékesítését, 
mert romlik az állaguk, nincs bérleti díj, mert nem használja senki. Ennek az 53 millió 
forintnak megvan a fedezete. Túl óvatos a költségvetés. Jó, hogy 102 millió forint 
pénzmaradvány van. Ez a 100 millió forintos nagyságrend az, hogy számíthatunk 
pénzmaradványra. 53 millió forint nem jelent eladósodást, adjuk be a pályázatot, mert 
abban van a jövı. 1,7-18 milliárdos költségvetésnél ez az 53 millió forint nem jelenti 
az eladósodást. 
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A testületi ülésen kértük a szennyvízberuházásnak az évenkénti megjelölését, 
ütemezését. 
Üdvözlöm ezt a javaslatot, hogy az 5.000.- Ft Erzsébet utalványról beszélt az ÖIB 
elnöke. Az intézmények fogadó készek arra, hogy legalább a legalacsonyabb 
átlagkeresetőeknél, a parkosoknál, a Mővelıdési Ház dolgozóinál az 5.000.- Ft-os 
Erzsébet utalványnak a forrását meg kell keresni. 
Tegnap a polgármester Úr ismertette az iskolai pályázatnak a tartalmát, ennek 
örüljünk, ha sikerülne megvalósítani. (új épület, kollégiumi nyílászáró csere, 
főtéskorszerősítés, gépészetnek a cseréje). Céltartalékot tartalékoljuk a festésre. 
Basky András polgármester 
Mi óvatos tervezéssel képezünk tartalékot. Tavaly még tudtunk képezni néhány millió 
forintos tartalékot. Ugyan oda fogunk jutni egy óvatos tervezéssel, mint eddig. 
Dömötör Klára Edit irodavezetı 
Intézményre szét van bontva, hogy az intézmények finanszírozásához mennyit rak 
hozzá az önkormányzat. IGSZ-nél 22 millió forintot, általános iskolánál normatíva 165 
millió forint, 9 millió forint pályázati pénz jön, Kistérség kap 6,5 millió forintot. 
Bevétel 184 millió forint, kiadása 305 millió forint, az önkormányzat 120 millió 
forintot tesz hozzá. 
A kollégium normatívája 80 millió forint, az intézmény saját bevétele 25 millió forint, 
a normatívával együtt összesen 75 millió forint, kiadása 142 millió forint, az 
önkormányzat hozzátesz 66,5 millió forintot. 
Óvoda normatívája 86 millió forint, intézmény vállalása 25 millió forint, pályázati 
bevétel 4 millió forint, Felsılajostól kap 1,3 millió forintot, kiadása 173 millió forint, 
az önkormányzat hozzátesz 62 millió forintot. 
A bölcsıde normatívája 6 millió forint, 1,7 millió forint a saját bevétele, 22 millió 
forint a kiadása, az önkormányzat 14 millió forintot tesz hozzá. 
Mővelıdési Ház és Könyvtár saját bevétele 4 millió forint, az önkormányzat 48,7 
millió forintot tesz hozzá. 
Egészségház normatívája 17 millió forint, intézmény saját bevétele 59 millió forint, 
pályázata nincs, Felsılajostól kap 6 millió forintot, így a bevétele 81 millió forint, a 
kiadása 153 millió forint, önkormányzat hozzátesz 71 millió forintot. 
Ezek a számadatok. A normatíva, ami bejön, az nem elég a mőködésre az 
intézményeknél. A saját bevétel ide megy el, a többi fejlesztésre és az Önök 
mőködéséhez szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosításával. 
Basky András polgármester 
Azért vagyunk önkormányzat, hogy ezt megoldjuk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mikor készült a csatornás pályázat? 
Basky András polgármester 
2010-ben. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A költségvetésnek a közszférához főzıdı részével szeretnék foglalkozni. Az 
intézményektıl már most nincs mit elvenni. Bizonyos feladatokat nehezen tudunk 
ellátni. A polgármester Úr a félévi értékelı értekezleten részt vett és tapasztalhatta, 
hogy az iskola milyen helyzetben van. A közalkalmazotti érdekképviselet is elmondta, 
hogy milyen problémákkal küzdünk. Valóban a közszférában dolgozók megélhetése 
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nagyon lesújtó. Eljutottunk abba a helyzetbe, hogy az itt dolgozók többségének egy 
olyan anyagi létbizonytalansága van, ami a mindennapokra rányomja a bélyegét. A 
gyógyszereknek a kiváltása is gond sok esetben. Nagyon fontos a városnak a dologi 
része, de nagyon fontos a közszférában dolgozóknak az anyagi helyzete és a mentális 
helyzete. A pályázatok elkészítése plusz normatívával járnak, plusz anyagi forrásokat 
hoznak. Az iskolában 2 éve pályázati, illetve irodai szerekre betervezett pénzbıl 
tudtuk megvásárolni az irodaszereket. A dolgozók, amit csak lehet, megtesznek. Amit 
idáig kaptunk ételjegy támogatást, havi 6.000.- Ft, nagyon kevés, de a megélhetéshez 
elengedhetetlen, s ennek még a kiesése meg fogja nehezíteni ezeknek az embereknek 
az életét, mert a jövedelmük is alacsony emellett. Nem tudom, hogy érdemes-e 
megkülönböztetést tenni, hogy kinek adjunk. Azt kérem, hogy a jövıben ezzel 
foglalkozzunk. Nagyon fontos lenne ez a jövedelem kiegészítés. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Elmondtam az aggályaimat. Az étkezési jegy vonatkozásában én is kifejtettem a 
problémánkat. Azt szeretnénk, hogy vagy meleg étkezési utalványt, vagy hozzájárulást 
kapjunk. A dolgozók nagyon várják, hogy mi lesz. Az 5.000.- Ft-nak is örülünk, ha 
még több, akkor annak is. 11.000.- Ft-ot fizetnek az ebédért, ezért szeretnék, hogy 
vagy a csekkes megoldás, vagy az étkezési jegy, vagy a rezsis megoldás 
megvalósuljon. 
Köszönöm, hogy az óvoda lehetıséget kapott, hogy a DAOP-os pályázat keretében 
indulhat. Mi nagyon készülünk erre a pályázatra, az idei év tavaszán a zöld óvodákhoz 
szeretnénk csatlakozni, saját személyi bérfeltételeink mellett fogunk ehhez megoldást 
találni. Két-három év múlva kell csapcserét megoldani. Várhatóan ez a pályázat 
tavasszal kerül kifizetésre. Kérjük a fenntartó hozzájárulását, anyagi ráfordítással nem 
jár. 
Szeretnénk részt venni az esélyegyenlıségi pályázatban, játékokat, bútorokat tudtunk 
venni a korábban nyert pályázati pénzbıl. Meglátjuk a város helyzetét, az 
önkormányzat helyzetét. Ahhoz, hogy örömmel tudják az emberek a munkát végezni, 
kérjük az alapvetı feltételeket, amiket eddig a fenntartó biztosított. Ott is rothad a 
parketta, azt is cserélni kellene. 
Köszönöm az IGSZ-nek és a Polgármesteri Hivatal pénzügyi dolgozóinak a segítségét 
a költségvetés elkészítéséhez. Tudom, hogy ezek a napok nehezek, addig is 
megoldottuk és meg fogjuk oldani. Köszönöm, hogy a személyi juttatásoknál 
átsorolások megvannak és köszönjük a pótlékokat. Köszönjük az átfedési díjat is. 
Kérésem továbbra is az, hogy ha lehet, az étkezéshez valamilyen módon hozzájárulni, 
a többit megoldjuk. Szuper csapatom van, a csapat tettre kész, de kérem, hogy a 
kedvüket ne vegyék el. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha tud segíteni az önkormányzat, az Erzsébet utalvány lenne, van-e rá esély? 
Basky András polgármester 
Ha meg tudjuk mondani, hogy honnan tudunk rá átcsoportosítani, melyik feladatból 
tudunk elvenni, van rá esély. Ha van valakinek olyan javaslata, akkor abban partner 
vagyok. Számos olyan kiadás van, ami politikai döntés kérdése, hogy honnan tudunk 
pénzt elıteremteni. Ha a nem kötelezı feladatinkat megszüntetnénk, abból lehetne 
pénzt, de én a magam részérıl azt nem hoznám elı. 
 



 14 

Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A közvilágítási pályázatot támogatják 100 %-ban. 
Basky András polgármester 
Ha van valakinek konkrét tudomása errıl, akkor mondja el. 
Holminé Sebık Márt ÖIB elnöke 
Van-e még hozzászólás? Nincs. Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a 2012. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeletét, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással - ellenszavazat 
nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
3/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…./2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi költség- 
vetésrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü-
  letének 2012. évi költségvetésrıl szóló önkormányzati rendeleté fogadja 
  el az alábbi kiegészítéssel: 
 

- a közalkalmazotti dolgozók részére az étkezési hozzájárulás 
biztosítása 

 
Határid ı: 2012. február 9.  
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának és pedagógiai 
programjának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Nagy Juditot, az elıterjesztés készítıjét, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Nagy Judit irodavezetı 
A Fekete István Általános Iskola igazgatója korábban tett egy javaslatot Sportiskola 
indítására vonatkozóan. A Képviselı-testület megbízta az intézményvezetıt ennek 
feltételrendszerének kidolgozásával. Ez most Önök elıtt van. Az Igazgató Asszony 
célja az elsı és ötödik évfolyamon egy-egy osztály sportiskolai osztályként történı 
indításával az volt a célja, hogy a mindenki elıtt ismert gyermekelvándorlást 
megszüntesse. Sápi Tiborné munkatársai segítségével a szakmai programot 
elkészítette. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra szeretném felhívni a bizottság tagjainak 
figyelmét: 
- A Sportiskola indítása csak július és augusztus hónapokban lehetséges a 
Közoktatásról szóló törvény rendelkezései értelmében. Ez az intézmény alapító 
okiratának, és pedagógiai programjának módosítását is maga után vonja. 
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- A Sportiskola a versenysport irányába mozdul el, emiatt speciális követelmények 
vonatkoznak rá. Egyrészt sportági szakszövetségekkel kell megállapodást kötni, 
másrészt a gyermekeknek sportorvosi vizsgálaton kötelezı részt venni stb, ami a 
szülıkre is többletköltséget ró. Megítélésem szerint ez alapos átgondolást igényel. 
- Mindannyiunk elıtt ismert, hogy 2012. szeptember 1-jétıl hatályba lépnek a 
köznevelésrıl szóló törvény egyes rendelkezései. Még mindig nem tisztázott, hogy 
mely feladatokat vesz át az állam, csak  a kötelezı, vagy az önként vállalt feladatokat 
is. A Sportiskola önként vállalt feladat lesz, akárcsak a kollégium mőködtetése, az 
emelt szintő nyelvoktatás és még hosszasan sorolhatnám.  
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Köszönjük, hogy ha támogatja a Képviselı-testület a sportiskola megvalósítását. Több 
tanuló eltávozott az iskolából, ennek számos oka van. Feladatom, hogy gondolkozzak 
azon, hogy mi lenne a visszatartó erı. A szülık és a gyermekek tekintetében nagy 
népszerőségnek örvend a sport. Elıször egy testnevelés tagozatos osztályt szerettünk 
volna megvalósítani és utána volt a sportiskola, melynek egy meghatározott tanterve 
van, ezt itt alkalmazni kell. Elkezdtünk ténykedni. A kézilabdának hagyománya van, 
több kézilabda club mőködik, megkerestük ıket, ık partnerek lennének, valamint a 
kecskeméti Bólyai Gimnázium is. A pedagógiai programunkat is módosítottuk, 
véleményeztettük, ezért gondoltuk, hogy most vágunk bele. Abban kértem a kollégák 
segítségét, hogy állítsanak össze olyan anyagot, amibıl kitőnik az, hogy éves szinten a 
versenyeztetés mennyibe kerül, mit jelentene ez jövıre, utána, s amikor eljutnánk az 1-
8 évfolyamig. Pályáztunk Nagy Ferenccel és Kecskeméti Edittel. Ebben a pályázatban 
az iskola sportköre pályázott, 4.900.000.- Ft áll a rendelkezésre, aminek a második 
fordulóját is be kell adni. Az, hogy hogyan tovább, attól függ, hogy mi lesz a döntés. 
Az elıkészületi munkákat elkezdtük, az idıpontok kötöttek, hogy április 16-án megy 
az elsı évfolyamosok beiskolázása. Az eddigiek alapján azt tapasztalom, hogy van 
erre igény. Ennek a beiskolázásig realizálódnia kell. Kérdés, hogy az osztály tud-e 
indulni, vagy sem. A szakmai részt a két kolléga fogja elmondani. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Lajosmizsén a sportiskolára szükség van. Mindkét feltételnek meg tud felelni a 
lajosmizsei sportiskola. A költségekben a legfontosabb az, hogy mennyibe kerül. 
Azokat a szempont rendszereket tartottuk szem elıtt, hogy közoktatási típusú 
sportiskolában iskolai oktatás keretében zajlik a sportképzés. A közoktatási rendszerő 
sportiskolához együttmőködési megállapodás szükséges. A gyermekek képzésénél 
feladatmegosztás van. Lajosmizsén a kézilabda nagyon nagy hagyományoknak 
örvend. Három sportszervezet mőködik. Mindhárom sportszervezetnek lehetısége van 
arra, hogy a tanórán kívüli idıszakban a gyermekek részére edzést tudjon biztosítani. 
Mindösszesen 2.400.000.- Ft-ba kerül. A költségvetés egyik része, hogy a munkabér 
területén nem fog többe kerülni, mint eddig. Öt óra lesz a testnevelés órák száma. Ha 
sportiskola vagyunk, akkor ebben az öt órában emelt szinten folyik a képzés. A nem 
sportiskolánál normál testnevelést folytatnak.  További költségbe nem kerül azért, 
hogy sportiskola. 
A versenyeztetés más része a dolognak. A költség egy-egy csapatra nézve évfolyam 
szinten 600 eFt, ami tartalmaz egy ıszi-tavaszi tornát, korosztályos bajnokságban 
történı versenyeztetés lehetıségét, utazási költséget, játékvezetıi díjat. Ha a korábbi 
évek tapasztalatait nézzük, hogy mennyibe kerül egy országosan eredményes  
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csapatnak a költsége, ott 1-1,5 millióra van szükség. Az elmúlt években a 
versenyeztetéshez szükséges forrást – egy millió forintot - a Fekete István Általános 
Iskola biztosította. Ebbıl a forrásból neveltünk ki versenyzıket. 2006-ig hoztuk az 
országos szintő eredményeket, ettıl kezdve hanyatlás figyelhetı meg a sportban. 
Azáltal, hogy kedvezı szemléletek indultak be az országba a sportra vonatkozóan, 
kezd elindulni az élet a sport terén. 
Az elmúlt idıszakban megszőntek azok a sportszerő pályázatok, melyek keretében 
újabb forráshoz lehetett jutni. Az idén vannak pályázatok. A társasági adó olyan 
lehetıséget biztosít, hogy az egymillió forinthoz hozzá tudunk tenni öt millió forintot. 
A tagdíjakból és egyéb pályázati forrásokból az önerınk 1 millió továbbra is megvan. 
További 9 millió forint megpályázásához ad lehetıséget ez az egy millió forint. Ha ez 
a társasági adós rendszer fennmarad, akkor az iskolánk 10 millió forintos költségvetést 
tud megvalósítani, ez elegendı arra, hogy az egész képzésünk hátterét biztosítsa. Ez 
egy olyan forrás, ami ebben a pillanatban lehetıséget ad arra, hogy a sportiskola 
mőködésének a lehetısége adott legyen. A Sportiskola mőködtetésével fejlıdés 
várható a gyermekek fejlıdésében is. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, 
különbözı szervezetekkel kell kapcsolatba lépnünk. Az elmúlt idıszakban megszőnt 
pályázati lehetıségek újra megjelentek, újabb forrásokhoz lehet hozzájutni, de egy 
menedzsment szemlélető sportiskola megvalósításához a kapcsolatrendszer kialakítása 
szükséges. Költségvetés szempontjából van egy nagyon jó üzleti lehetıség. Ez 
támogatható. Van három egyesület, amelyeknek szüksége van játékosokra, plusz igény 
van a kézilabdára és a birkózásra. Ezt az is bizonyítja, hogy közel 100 gyermek 
kézilabdázik. A megyében nincs olyan, aki sportiskolai képzést vállalna fel. Az elmúlt 
évek eredményei azt bizonyítják, hogy Lajosmizsén olyan utánpótlás nevelés folyik, 
hogy érdemes idehozni a gyermekeket. Nekünk az a célunk, hogy megakadályozzuk 
az elvándorlást, és hogy más település részére is vonzóvá tegyük a lajosmizsei 
sportképzést. Kecskeméti Edit 1996-ban magyar bajnok volt, Móra Ferenc 1999-ben, 
én 2004-ben voltam magyar bajnok a csapatommal. Az elmúlt évben nemzetközi 
kézilabda bajnokság volt Lajosmizsén. Lajosmizse vonzó sport tekintetben. A 
sportiskolai képzés megjelenésével ezeket az eredményeket még lehet fokozni. Ezt 
érdemes támogatni, mert nagyon elıremutató és versenyképesek tudunk lenni az egész 
megye általános iskolájával szemben.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Meggyızött Nagy Ferenc tanár Úr. 
Basky András polgármester 
600 ezer forint a versenyeztetés, azt honnan tudják kigazdálkodni, vagy ki tudják-e 
gazdálkodni? 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Mi minden önkormányzati támogatásnak örülünk, és szívesen el tudjuk fogadni. Mi 
egy minıségi képzést szeretnénk megvalósítani, a jelenlegi önerı, amivel rendelkezik 
az iskola, próbálja finanszírozni a versenylehetıséget. A sportiskolai képzés nagyobb 
költséggel jár, mérkızésekre kell utazni, játékvezetıkre van szükség, ezért képzési 
hozzájárulásban gondolkodunk. Abban különbözik a sportiskola az általános iskolától, 
hogy a gyermekeknek utaztatásra, eszközökre van szüksége és ehhez képzési 
hozzájárulásra van szükség. 
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Nagy Ferenc UKC vezetıje 
A pályázati forrás megjelenése, a kapcsolattartás, és a képzési támogatás nagy 
lehetıséget biztosít a sportiskola számára. 
Basky András polgármester 
Ha a TAOS rendszer megszőnik, akkor hogyan lehet fenntartani, mekkora képzési 
hozzájárulásban gondolkodik az iskola. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Ezek elvi számok, itt 3-4-5 ezer forint az, hogy el lehessen jutni versenyekre. A 
Lajosmizsei UKC tagjai havi 5.000.- Ft-al járulnak hozzá, hogy versenyezni tudjanak. 
Nem látjuk azt, hogy Lajosmizsén ezzel az összeggel fenn tudjuk tartani magunkat. 
Basky András polgármester 
Itt egyesületekkel kell kapcsolatokat tartani, együttmőködési megállapodás is kell. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Jó lenne, hogy ha további lehetıségeket tudnának biztosítani az egyesületek. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A nagy csoportos óvodások megtalálása hogyan mőködik? 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Fontos követelmény az, hogy olyan gyermekeket válasszunk a sportiskolai 
osztályokba, akik alkalmasak lennének az iskolai teljesítményekre és a versenyekbıl 
fakadó nehézségek elviselésére. Az óvodásoknál fontos az óvodai felmérés, egy 
képességfelmérést végzünk el náluk. Lesz egy sportági helyzetfelmérési kérdıív, 
amiben feltérképezzük, hogy milyen sportadottságokkal rendelkezik a kisgyermek és 
egy orvosi alkalmassági vizsgálat. Minden egyes további évfolyamon az elızı évi 
matematika, testnevelés és magyar érdemjegyek fognak számítani. Amikor a tanév 
elkezdıdik, egy sportorvosi alkalmassági vizsgálat kell. 
Amennyiben a Képviselı-testület elfogadja a sportiskola indulását, látni kell, hogy mi 
lenne az igény az egyesületek részérıl és mik a kereteink és úgy kell elvégezni a 
sportiskolai beiskolázást. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ez választási lehetıség elé állítja a szülıt, vagy a nyelvi osztályt választja, vagy a 
sportvonalat. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A szülıkre milyen terhet ró ez a sportiskolai kötelezettség? Azok a gyermekek, akik 
nem választják a sportiskolát, azoknak marad-e lehetıségük továbbra is kézilabdázni 
szakkör szintjén? 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
A sportági helyzetfelmérésnél fontos szempont, hogy fel kell kutatni a tehetségeket, a 
hátrányos helyzető partnereknek is biztosítani kell a lehetıséget úgy, hogy az 
egyesület mellé rakja a támogatást. Biztosítani kell a lehetıséget arra, hogy a jó 
képességekkel rendelkezı gyermekek se maradjanak ki ebbıl a lehetıségbıl. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ez egy teljes osztály lenne. A sportruházat, cipı, ezt a szülınek kell felvállalni, 
valamint a sportorvosi vizsgálat díját. A legkardinálisabb összeg a versenyeztetés. 
Kecskeméti Edit 
A 7-8. osztályos osztálynak a kézilabda edzıje vagyok. Azért fontos a sport 
egyesületekkel kötendı szerzıdés, mert rendszeresen versenyzünk, 20 mérkızést 
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játszottunk le, de az egyesület átvállalta az utaztatást, a bírói költségeket és a 
lányoknak mezt biztosít. Ezért nagyon fontos az egyesületekkel való megállapodás. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az iskola részérıl ez személyi állomány bıvítéssel nem jár.  
Basky András polgármester 
Egyetlen aggályom van, ez a nagyon bizonytalan helyzet. Az nem egyértelmő, hogy ha 
az oktatás a Kormányhivatalhoz kerül, akkor mi marad itt és mit visz el. Azokat a 
dolgokat, amiket az önkormányzat eddig önként vállalt, az állam akkor ránk fogja róni. 
Nem látom azt, hogy egy sportiskolai oktatás beindításánál az állam mit fog mondani 
mőködtetés szempontjából. Attól félek, hogy ha elindítunk még egy olyan dolgot, ami 
nem kötelezı, az a város költségvetését fogja megterhelni. 
Mi lesz akkor, hogy ha elfogadunk minden feltételt, de mi van akkor, hogy ha nem jön 
össze a gyermeklétszám?  
Úgy látnám mőködıképesnek, hogy március elejére felmérést kellene készíteni a 
gyermekek körében, hogy megfelelı számú igényünk van rá, akkor az önkormányzat 
ezt indítja. Sportiskola és testnevelés tagozat, két különbözı dolog. Ebben az évben 
nem elég-e a testnevelés tagozat indítása és nem a sportiskoláé? Arról kell meggyızni 
a Képviselı-testületet, hogy ez egy lehetıség, hogy ezt nem lehet kihagyni és nem ró 
olyan terhet a városra, hogy a továbbiakban a Képviselı-testület más dolgot nem tud 
megoldani emiatt. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
A sportiskolában magasabb szintő testnevelés oktatás folyik, 600 eFt a költség, a 
rendelkezésünkre álló forrásoknak a hátterét elmondtam. Sporttagozatra nem tudunk 
állami támogatást kapni, sportiskolára igen és mindkét dolognál ugyanazt csináljuk. 
Jelen pillanatban ez azt jelenti, hogy egy gyermek után éves szinten 30.000.- Ft-ot 
kapunk. 20 fınél ez 600.000.- Ft. Mindenféleképpen el kell indítani, ez egy nagyon jó 
projekt arra, hogy megakadályozzuk a gyermekek elvándorlását és növeljük a 
gyermekek létszámát. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ha emelt szintő osztályt indítok, akkor csak fél osztály. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Van egy társasági adós lehetıségünk, ez lehetıség arra, hogy bekerüljünk a 
sportiskolás támogatásba, lehetıséget kapjunk a versenyeztetésre, támogatást kapjunk 
az egyesületektıl, a szakszövetségekkel megállapodást kössünk, olyan képzést 
indítsunk, hogy a kézilabda iránt szimpatizáló emberek támogatást adjanak. 
Rendelkezésre állnak azok a feltételek, amik ehhez alapot tudjanak adni és megvan  a 
szülıkhöz főzıdı remény is, s remélem, hogy a Képviselı-testülettıl is megérkezik, és 
támogatja ezt. Vigyük messze a hírnevet országon belül és kívül. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az egyik oldalnak háttér támogatása volt a képviselık részérıl. Akkor is elismertük, 
amikor az iskola igazgatói pályázatokat tárgyaltuk, hogy az egyik kolléganı a 
szakmában óriási feltételeket látott. ez egy nagyon nagy pozitívum, hogy Nagy Ferenc 
által ismertetett helyzetelemzés, a jelenlegi helyzet és a törvényi háttér ad egy olyan 
vállalkozási lehetıséget, amit érdemes kihasználni. Arra kellene megoldást találni, 
hogy ne függesszük fel ennek a szakmai munkának az elıkészítési szakaszát azzal, 
hogy nem döntünk, s nem fogadjuk el a pedagógiai munkát, mert akkor megáll az 
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elıkészítés.  Legyenek benne olyan tételek, amelyek biztosítékok az 
önkormányzatnak. Lássuk azt, hogy mi lesz az emelt szintő oktatással, hogy mi lesz a 
többi feladatunkkal. Látni kell azt is, hogy milyen igény van rá, ehhez egy felmérés 
kell, valamint egy helyzetelemzés, hogy mit kell hozni nekünk, milyen kockázatok 
vannak benne, mik lesznek az eredmények. Azokat a döntéseket hozzuk meg, amelyek 
szükségesek ahhoz, hogy a szakemberek tudjanak dolgozni. Ha látjuk, hogy van igény, 
akkor tovább kell ezt vinni. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Sportiskolával kapcsolatban azt kell eldönteni, hogy beindulunk, vagy sem. A döntést 
meg kell hozni. Én, mint az intézmény vezetıje, arra sem kaptam választ, hogy amit az 
önkormányzat eddig biztosít a számunkra, emelt szintő nyelvoktatás, ez lesz továbbra 
is. Arról sem beszéltünk még, hogy elsı osztályban az idegen nyelv bevezetése. A 
Mővelıdési Házban szeretnénk az iskolai fórumot megtartani a szülık jelenlétében a 
Mővelıdési Házban. Mi bevállaltunk egy honlapot is. Nagy Ferenc kolléga vállalta azt 
be, ahonnan sok információval tudunk szolgálni és várjuk az információkat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mindenképp zöld utat kellene adni a sportiskolának, függetlenül a finanszírozási 
bizonytalanságtól. Itt van egy határozat-tervezet. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Nagyon fontos ez a döntés, mert a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a Birkózó 
Szövetséggel akkor tudunk megállapodni, hogy ha ez a döntés megvan. Ez 
mindenféleképpen kell most, mert ha egy hónappal eltolódik, akkor nincs idı a 
felvételi lebonyolításra és a kampányra. Most kell nagyon a döntés. 
Basky András polgármester 
A zöld út mindenki részére biztosított a történethez. Három dolog ad bizonytalanságot. 
Nem lenne szerencsés, ha az önkormányzat olyan döntést hozna, ami jelentıs anyagi 
terhet ró az önkormányzatra, és problémát okoz a mőködésben. Meg kellene állapodni 
az egyesületekkel, hogy utaztatásban, egyebekben be tudják-e vállalni a segítséget, s 
ennek a folytatása meglesz a késıbbiek során. Legyenek itt a nyilatkozatok a szülık 
részérıl, hogy a szándék megvan, szabad utat kap, fontos lenne az, hogy ezt a dolgot a 
minisztériumnál körbe lehessen járni, hogy az 5 testnevelés óra rendben van. Az 
alapjavaslatom az lenne, hogy a szervezı munkát kezdje meg az iskola, támogatjuk a 
pedagógiai program módosítását, amit az iskola elfogadott, de a döntést akkor adom 
meg, hogy ha megvannak a megállapodások a szövetségekkel és március 1-jén egy 
végleges döntést. Ez az én gondolatom. 
Nagy Ferenc UKC vezetıje 
Ezzel idıt veszítünk, és nem leszünk kész.  Hogyan hirdessem meg napilapban, hogy 
indul sportiskola, ha nincs önkormányzati támogatás. Hogyan kössünk egy birkózó 
szövetséggel megállapodást, ha nincs döntés. Három hét múlva sem leszünk elırébb, s 
el fogjuk veszíteni a kampány idejét. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A pedagógiai program szeptember 1-jétıl lenne hatályos. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A Képviselı-testületnek pozitív volt a döntése. Miért nem lehet, hogy most is 
meghozza a döntését? A szakma nyilatkozott, én javaslom, hogy támogassuk. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Mi lesz akkor, ha nem lesz annyi gyermek? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szavazzuk meg, ha nem bírjuk, akkor viseljék a szülık a támogatást. Ahogy a múltkor 
is megtámogattuk, most is hozzuk meg a támogató döntést. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ez benne van a pakliban, hogy nem jön össze annyi gyermek. Hozzuk meg a 
döntésünket. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ez a tevékenység bıvítésre való kérés. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Inkább többlet igénnyel kell szembenézni. Az információkat kezeljük. Most az a 
fontos, hogy meglegyen az a döntés, hogy ezt a kezdeményezést támogassuk, az 
alapító okirat elfogadását tegyük meg. Jogos a polgármester Úr részérıl az a félelem, 
hogy nekünk meg kell finanszírozni, ha az állami átveszi. 
Basky András polgármester 
A pedagógiai programot, mint sportiskola, meg fogja kapni mindenki email-ban. A 
határozatban benne kell lenni, hogy a sportiskola mőködésének az anyagi feltételeit az 
iskola teremti elı egyesületekkel, szövetségekkel, pályázatokkal, amik rendelkezésre 
állnak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem a jelenlevıket, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Az 
anyag két határozat-tervezetet tartalmaz, külön-külön fogom megszavaztatni 
Aki a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítását 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
4/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek a Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alapító Oki- 
  ratának módosítását elfogadni az elıterjesztés I. határozat-tervezete sze- 
  rint. 
  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjának módosítását elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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5/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és  
Sportiskola pedagógiai programjának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sport- 
  iskola pedagógiai programjának módosítását az elıterjesztés II. határo- 
  zat-tervezete szerint fogadja el. 
  Határid ı: 2012. február 9.   
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki egyetért azzal a javaslattal, hogy az önkormányzat a sportiskola mőködéséhez sem 
jelenleg, sem a jövıben nem biztosít anyagi feltételeket, ezt teremtse meg az iskola  
egyesületek, szövetségek pályázatok útján, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
6/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Sportiskola indításának 
anyagi támogatása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága azt javasolja Lajosmi- 
  zse Város Önkormányzata Képviselı-testületének, hogy a sportiskola 
  mőködéséhez sem jelenleg, sem a jövıben ne biztosítson anyagi felté- 
  teleket, ezt teremtse meg az iskola egyesületek, szövetségesek, pályá- 
  zatok útján. 
  Határid ı: 2012. február 9. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
dr. Bartal Sándor bizottsági tag 11.45 órakor eltávozott az ülésrıl, a bizottsági ülés a 
továbbiakban 6 fıvel határozatképes. 
 
4./ Napirendi pont 
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének megváltoztatásához hozzájárulás 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem az elıterjesztés készítıjét, Nagy Juditot, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Nagy Judit irodavezetı 
dr. Szabó Béla háziorvos a rendelési idejének megváltoztatását kérte. A háziorvos 
hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. Az 
új rendelési idı a jogszabály elıírásainak megfelel. Van egy rendelkezésre állási idı és  
vagy egy rendelési idı. 
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Basky András polgármester 
Az lenne a szerencsés, hogy ha a háziorvosok délután is rendelnének. A délután 
rendelésnek az lenne az elınye, hogy ha valakinek receptfelírásra van szüksége, akkor 
ne kelljen szabadságot kivenni. 
Nagy Judit irodavezetı 
Amikor délutáni rendelése van, nem vállalhat fel ügyeletet. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
16.00 órától indul az ügyelet. Az ügyeletben részt vevı orvosokat tájékoztattam arról, 
hogy azoknak az ügyeleti napokra való bejelentkezésüket nem fogjuk elfogadni, ami 
ütközik a rendelési idejükkel. Javaslom, hogy változtatni kellene ezen. Az ügyeletes 
orvosnak az ügyeleti szolgálati helyen kell lenni az ügyeleti szolgálati idıben. 
Basky András polgármester 
Fogadjuk el. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én értem, hogy ezt az ellentmondást nem fogadják el. Szabó Doktor Úr kérte, hogy 3-
4 óráig legyen rendelése. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Elfogadásra javaslom az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
7/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához hozzájárulás 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-
testületnek, hogy dr. Szabó Béla háziorvos rendelési idejének 
megváltoztatásához járuljon hozzá az elıterjesztés határozat-tervezete 
szerint. 
Határid ı: 2012. február 9. 
Felelıs:     A bizottság 

 
5./ Napirendi pont  
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – 
korszerősítés” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, „Nevelési intézmények fejlesztése” címő 
pályázati kiírással kapcsolatosan szakmai munkacsoportot kellett létrehozni a pályázati 
anyag elkészítéséhez. A szakmai munkacsoport megalakult a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde, valamint a Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala munkatársaiból. 
A pályázat 2012. január 16-tól április 02-i g nyújtható be.  
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A pályázat elkészülése után a HBF Hungaricum Kft részére minıségbiztosítás céljából 
továbbítjuk a pályázati dokumentációt, amelynek költsége nettó 160 000.- forint + 
ÁFA, azaz bruttó 203 000.- forint.  
A pályázat beadásáról kell dönteni és arról, hogy a 203.000.- Ft minıségbiztosítási díj 
kifizetésre kerüljön. 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben 
nincs, elfogadásra javaslom, s külön-külön szavaztatom a határozat-tervezeteket. 
Aki az I. határozat-tervezettel egyetért, hogy a pályázat benyújtásra kerüljön, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
8/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Pályázat benyújtása a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – 
korszerősítés”  címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályázati kiírásra 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
   Képviselı-testületnek a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése,  
   bıvítés – korszerősítés” címő DAOP-4.2.1-11 azonosító számú pályá- 
   zat benyújtását az elıterjesztés I. határozat-tervezetében foglaltak  
   szerint. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki javasolja a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősítés” 
címő pályázati dokumentáció minıségbiztosítási költsége kifizetését, mely 203.000.- 
Ft, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
9/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Döntés a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése,  
bıvítés – korszerősítés” címő pályázati dokumentáció 
minıségbiztosítása költésgének kifizetésérıl 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja,  
   hogy a „Lajosmizse „Meserét” Óvoda fejlesztése, bıvítés – korszerősí- 
   tés” címő pályázati dokumentáció minıségbiztosítási költsége kifizeté- 
   sét, - mely 203.000.- Ft – az elıterjesztés II. határozat-tervezetében fog- 
   laltak szerint. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Intézményfenntartói Társulásának Közoktatási 
Esélyegyenlıségi Helyzetelemezése és Intézkedési Terve 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıterjesztés elkészült. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal 
kapcsolatban? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
2008-ban volt módosítva, ez lejárt és most újra módosítani kell. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, elfogadásra javaslom. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
10/2012. (II. 7.) ÖIB hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Intézményfenntartói  
Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi  
Helyzetelemezése és Intézkedési Terve 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
   a Képviselı-testületnek „Lajosmizse és Felsılajos Intézményfenntartói 
   Társulásának Közoktatási Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Intéz- 
   kedési Terve” elnevezéső dokumentációt. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámolójának elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Molnár Ferenc elkészítette a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi 
beszámolóját. Óriási szakmai munka van benne.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponthoz?  Nincs. 
Nekem az lenne a kérdésem, hogy mennyire sérültek azok az emberek, akik a 
folyamatos ellátásban vettek részt és ez után nem lesz ilyen? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag, EGYSZI vezetıje 
Erre konkrét választ nem tudok adni. A tapasztalat az, hogy a társadalmi 
megbecsültsége nem nagy, de el tudjuk fogadni ezt a tényt. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Nincs. Én elfogadásra javaslom a 
Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi beszámolóját. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
11/2012. (II.7.) ÖIB hat. 
A Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat  
2011. évi beszámolójának elfogadása 



 25 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága az elıterjesztés  
                      mellékletét képezı Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2011. évi  
                      beszámolóját elfogadásra javasolja Lajosmizse Város Önkormányzata  
                      Képviselı-testületének. 
   Határid ı: 2012. február 7. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A térítési díjak változtatása miatt szükségessé vált a társulási megállapodás 
módosítása. A módosítások az anyagban vastag betővel vannak szedve. A 
megállapodás az elıterjesztés mellékletét képezi. 
Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsoltban van-e valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom az elıterjesztés mellékletét képezı 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodás módosítását. Aki ezzel egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
12/20112. (II. 7.) ÖIB hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó  
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
   Képviselı-testületnek Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermek- 
   jóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásá- 
   nak módosítását, mely az elıterjesztés mellékletét képezi. 
   Határid ı: 2012. február 9. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 12.15 órakor. 

K.mf. 
 
  Holminé Sebık Márta    Kutasiné Nagy Katalin 
                  ÖIB elnöke      jegyzı 
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