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Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
ülésérıl készült jegyzıkönyv  2012. március 28. 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
13/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység 

ellátására 
14/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  Dr. Csire Géza praxisjogának 

értékesítése 
15/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  Háziorvosi rendelık biztosítása 

az Egészségház épületében 
16/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  BAUTIS Nonprofit Közhasznú 

Kft kérelme 
Hozzájáruló nyilatkozat házi 
segítségnyújtás biztosításához 

17/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  BAUTIS Nonprofit Közhasznú 
Kft kérelme 
Hozzájáruló nyilatkozat házi 
segítségnyújtás biztosításához 

18/2012. (III. 28.) PTK hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról 

19/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének…./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint 
a gyermekjóléti alapellátásokról 

20/2012. (III. 28.) ÖIB hat.   Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

21/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  Lajosmizse város 2012. évi kulturális  
rendezvény naptárának elfogadása 

22/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  A „Fekete István Általános Iskola komplex 
energetikai korszerősítése Lajosmizsén” 
címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan 
meghozott 55/2011. (V. 13.) önkormányzati 
határozat módosítása 

23/2012. (III. 28.) 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. március 27-én, du.  
               13.00 órakor a Városháza dísztermében megtartott ülésrıl 
 
Jelen vannak: Holminé Sebık Márta  bizottság elnöke 
   dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
 
Koller Dániel és Baranyi-Rostás Rodrigó igazoltan van távol az ülésrıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag késıbb fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dömötör Klára irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Gulyás Attiláné csoportvezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczy Gabriella bölcsıdei tagintézmény- 

vezetı 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Sápi Tiborné Fekete István Ált.Isk.igazgatója 

      Rostásné Rapcsák Renáta felsılajosi önk. 
      Belusz László települési képviselı 
      dr. Faragó Márta fogszakorvos 
      dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos 
      dr. Dutkon Alexandra pályázó fogszakorvos 
      dr. Svébis János háziorvos 
      dr. Dénes Zsolt pályázó fogszakorvos 
      dr. Dénes Viola  
      Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Kft képv. 
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 4 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, nekem lenne módosító javaslatom a 
meghívó szerinti napirendi pontok sorrendiségének tárgyalását illetıen. Elsı 
napirendként tárgyalnánk a meghívó szerinti 6./ napirendi pontot (Pályázat elbírálása 
fogorvosi tevékenység ellátására), második napirendként tárgyalnánk a meghívó 
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szerinti 5. napirendi pontot (Dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével 
összefüggı döntések, II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében.), 
harmadik napirendként tárgyalnánk a meghívó szerinti 4./ napirendi pontot, a BAUTIS 
Nonprofit Közhasznú Kft kérelmét, tekintettel arra, hogy a képviselıjük jelen van az 
ülésen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e ezzel a módosítással a 
napirendi pontokat. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok        Elıterjesztı 
 
 
1./ Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására  Basky András 
          polgármester 
2./ I. dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével  Basky András 
     összefüggı döntések        polgármester  
     II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épü- 
     letében 
3./ BAUTIS Nonprofit Kft kérelme     Basky András 
          polgármester           
4./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …../2012. (….) önkormányzati rendelete az egyes  polgármester 
     szociális ellátásokról 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …./2012. (….) önkormányzati rendelete a gyermek-  polgármester 
     védelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alap- 
     ellátásokról 
6./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé-  Basky András 
     nek …../2012. (….) önkormányzati rendelete a 2012. évi    polgármester 
     költségvetésrıl szóló 2/2012. (II. 10.) önkormányzati 
     rendelet módosításáról 
7./ Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptá-  Basky András 
     rának elfogadása        polgármester 
8./ A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai  Basky András 
      korszerősítése Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával  polgármester 
      kapcsolatosan meghozott 55/2011. (V. 13.) önkormányzati 
      határozat módosítása 
9./ Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és  Basky András 
     Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási megállapo- polgármester 
     dásának módosítása 
10/ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység ellátására 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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dr. Szántó Kristóf körzetében felszabadult egy fogorvosi praxis. Ezt a pályázatot 
ismételten meghirdette az önkormányzat. Erre a pályázati felhívásra két pályázat 
érkezett be, egyik dr. Dutkon Alexandra, a másik dr. Dénes Zsolt részérıl. Dr. Szántó 
Kristóffal kötött szerzıdésünk február hónapban megszőnt, azóta dr. Dutkon 
Alexandra látja el a fogorvosi feladatokat az ı körzetében. A doktornı a betegek 
megelégedésére, szeretetteljesen látja el ezt a tevékenységet. 
A másik pályázó dr. Dénes Zsolt, Kerekegyházán lakik, 1989-ben végezte 
tanulmányait a SOTE Orvostudományi Karán.  1989-1992. között Budapesten a 
Merényi Gusztáv kórház fogászati osztályán dolgozott. 1992-1995 között Budapesten 
a Mester utcai rendelıben dolgozott. 1995-2000-ig a SOTE Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási Klinikán dolgozott és oktatta a magyar és német egyetemi 
hallgatókat, elıadásokat, gyakorlatvezetést és német orvos rezidens képzést végzett két 
nyelven. Gyermekfogászati és fogszabályozási szakvizsgáit a klinikán tette le. 1999-
ben adjunktusi címet szerzett. 2000-2006-ig csak magánrendelést tartott. 2006. 
januárjában leköltöztek Kerekegyházára és a környéken helyezkedett el. 2006. július 
1-tıl ismét a TB által finanszírozott praxisban dolgozott a mai napig, mint vállalkozó. 
Szeretném megkérdezni a pályázókat, hogy kívánnak-e szóban valami kiegészítést 
tenni. 
dr. Dutkon Alexandra pályázó 
Rengeteg idıt, energiát és sok pénzt fektettem bele ebbe a projektbe. Március 1-jével 
itt vagyok, tegnap volt a 115. beteg, akit elláttunk. Továbbra is szeretném kérni a 
Tisztelt Bizottságot, mivel elıször novemberben, másodjára márciusban is mellettem 
döntöttek, hogy most is tiszteljenek meg azzal, hogy támogatják a pályázatomat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Megkérem dr. Dénes Zsoltot, hogy ı is mondjon néhány szót. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 13.15 órakor megérkezett, a bizottság a 
továbbiakban 5 fıvel határozatképes. 
 
dr. Dénes Zsolt pályázó 
Tisztelt Bizottság! 
Tisztelt Polgármester Úr! 
Itt fogszabályozó szakrendelés és gyermekfogászati szakrendelés a városban nem volt, 
én ezt a részét szeretném a város javára felajánlani, hiszen ez is jelentıs része a 
fogászatnak. Ha a bizottságnak van kérdése, válaszolok. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás a jelenlevık részérıl? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A pályázati eljárás során kialakult egy sajátságos helyzet. Az elsı pályázati szakaszt 
eredménytelenséggel az önkormányzat lezárta. Nem volt megoldott a helyettesítés a 
Szántó doktor Úr körzetében. Biztosítani kellett a fogászati tevékenységet. Az 
önkormányzat az intézmény alapító okiratát kiegészítette ezzel a tevékenységgel, így 
kötöttem helyettesítési szerzıdést dr. Dutkon Alexandrával. Dénes Doktor Úrral is volt 
egy személyes találkozóm. Közel 115 betege volt az elmúlt idıszakban. 
Tevékenységét az elmúlt idıszakban a betegek legnagyobb megelégedésére végzi. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e más hozzászólás? 
Basky András polgármester 
A tavalyi év második felében elindult egy folyamat. Tudtuk, hogy Szántó Doktor Úr 
elmegy, viszont a praxisjog megvétele nem történt meg a két doktor között. Ezt 
követıen dr. Dutkon Alexandrát megbíztuk a feladatok ellátásával. Márciusban 
rendkívüli ülésen döntöttünk arról, hogy kiírjuk a pályázatot. Két pályázat érkezett be. 
Mindkét pályázó mellett van olyan érv, hogy melyik mellett kellene dönteni. A doktor 
Úr mellett, hogy gyermekfogászattal és fogszabályozással is foglalkozik, az is jó 
lenne, a doktornı mellett pedig az, hogy amikor arról volt szó, hogy mihez kezdjünk, a 
doktornı azonnal ott volt, s igent mondott.  Dénes Doktor Úrnak pedig lehet, hogy lesz 
alkalma arra, hogy ha megüresedés lesz, akkor újra beadja a pályázatát. A 
fogszabályozást pedig meg kellene próbálni magánúton elindítani Lajosmizsén. 
Érdemes lenne elgondolkodni ezen. Ezzel a dologgal is elırébb lennénk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A feladat ellátási szerzıdést érdemes egy ponttal kibıvíteni, hogy a szájhigiéniai 
rendelés abban a helyiségben lenne, ahol dr. Dutkon Alexandra rendel. Arról is szó 
volt, hogy egy ponttal kiegészül azzal, hogy 2013. január 1-jével fogászati 
szájhigiéniáról neki kell gondoskodnia. Szájhigiéniai tevékenységre csak a fogorvos 
kaphat finanszírozást. Amennyiben a fogorvosokat illeti a bevétel, akkor a költségeket 
is nekik kell viselni. Gondoskodni kell a szájhigiéniai dolgokról és ezt a költséget ık 
viselik. Ez az egészségügyi pályázatunknak egy kötelezı kelléke. 
dr. Dutkon Alexandra pályázó 
A szájhigiéniai feladatokat én vállalni fogom. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e valakinek még hozzászólása? Nincs. Megköszönjük a részvételt a pályázó 
fogorvosoknak. 
 
13.30 órakor dr. Dutkon Alexandra, dr. Dénes Zsolt pályázók és Dénes Viola 
eltávoztak az ülésrıl. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki dr. Dutkon Alexandra fogszakorvos pályázatát 
javasolja elfogadásra azzal, hogy a feladat ellátási szerzıdést úgy kell megkötni a 
doktornıvel, hogy a fogorvosi ellátás körében gondoskodik a szájhigiéniai rendelésrıl 
és ennek költségei viselésérıl, s ennek bevételei 2013. január 1-jétıl ıt illetik meg, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
13/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Pályázat elbírálása fogorvosi tevékenység 
ellátására 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı- 
  testületnek, hogy dr. Dutkon Alexandra pályázatát fogadja el azzal,  
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  hogy a feladat ellátási szerzıdést úgy kell megkötni a doktornıvel, 
hogy a fogorvosi ellátás körében gondoskodik a szájhigiéniai ren- 

  delésrıl és ennek költségei viselésérıl, melynek bevételei 2013. január 
  1-jétıl ıt illetik meg. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont    
I. dr. Csire Géza háziorvos praxisjogának értékesítésével összefüggı döntések 
II. Háziorvosi rendelık biztosítása az Egészségház épületében 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Csire doktor Úr nyugdíjba megy 2013. január 1-jétıl. Hosszú ideig gyógyította 
Lajosmizse lakosságát. Köszönjük neki ezt, kívánok neki jó nyugdíjas éveket. 
2012. január 1-jétıl a háziorvosi teendıket helyettesítı megoldással látják el. A 
helyettesítı doktornı Márton Rozália. Csire doktor Úr értékesíti Márton doktornınek a 
praxisjogát. Ehhez a Képviselı-testületnek hozzájárulását kell adni, hogy ezt a 
praxisjogot 2012. január 1-jétıl üzemeltesse. A doktornı azt a kérést tette az 
önkormányzat felé, hogy az Egészségházban szeretné folytatni a tevékenységét. Ha a 
doktor Úr nyugdíjba megy, ott a tevékenységet nem lehet folytatni. Az Egészségházba 
történı bekerülésének komoly költségei vannak, 772.000.- Ft + ÁFA költséget jelent 
az önkormányzat részére. Ennek a finanszírozását hogyan tudjuk megalapozni? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Három rendelınek a kialakítási költségeit jelenti. Amikor Márton doktornı jelezte azt, 
hogy be szeretne menni az Egészségházba, akkor kaptam egy feladatot a polgármester 
Úrtól, hogy a Svébis Doktor Úr és dr. Márton Rozália elhelyezését vizsgáljam meg. 
Egy háziorvos elhelyezése nem jelent gondot. A Márton doktornı végig fogadó kész 
volt arra, hogy a cardiológiai rendelés ott folytatódjon, ahol ı rendel, így a volt 
szájhigiéniai rendelı fel fog szabadulni. Ez háziorvosi rendelésre nem alkalmas. A 
szemész szakorvosok az asszisztensnıvel együtt dolgoznak. A jelenlegi szakorvosi 
rendelıben van két kimozdítható terület. Ezzel egyidejőleg szeretnénk az új 
fogorvosnı részére a rendelıt felújítani. Ha a szakorvosokat kiemeljük, a rendelıket is 
fel kell újítani. Aki a kardiológiai rendelıt megkapja, a kardiológiai rendelést be kell 
fogadnia. Szükséges internet beszerelése, tisztasági festés, mázolás elvégzése. Márton 
doktornı részére a számítógép hiányzik és a hőtı, az összes többi minimumfeltételt 
össze tudjuk állítani. Ennek a rendelınek a rendbetétele, a fogászati rendelı 
rendbetétele és a szájhigiéniai rendelı rendbetétele, a hőtı és számítógép beszerzése 
kerülne 798.000.- Ft-ba ÁFÁ-val együtt. A bejövı orvosoknak arra kell figyelni, hogy 
a délutáni rendelést be kell iktatni, hogy a zsúfoltságot tudjuk csökkenteni.  
Basky András polgármester 
Néhány hónappal ezelıtt kaptuk azt a jelzést, hogy a Gócz doktornı és a Takács 
doktor Úr visszajönne a rendelıbe, s a Svébis doktor úr is jelezte ezt, de neki nem volt 
akkor még sürgıs. A két beköltöztetést megoldottuk. Amit azonnal meg kell oldani, a 
Márton doktornınek a beköltöztetése, mert a Csire Doktor Úr nem kapott további 
engedélyt praktizálásra. Az intézményvezetı Asszony mondta, hogy csak egy 
megoldás lehetséges jelenleg, a másik megoldás az lenne, hogy ha a szájhigiéniai 
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rendelı a Nulinek doktornınek megfelelne, akkor az İ rendelıje a másik háziorvosi 
rendelésre alkalmas lenne, de délutáni rendelést is be kell iktatni, Márton doktornı ezt 
vállalta is. Mivel a háziorvosok visszajöttek, a délelıtti zsúfoltságot csökkenteni 
lehetne délutáni rendeléssel. Az épületen belül beépítési lehetıség is lenne, de ennek 
jelentıs költsége lenne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Svébis doktor Úrnak megadom a szót. 
dr. Svébis János háziorvos 
Márton doktornı elınyt élvez, de az én ügyem háttérbe szorul. Az osztott rendelésen 
gondolkodtunk. Délután 16.00 órától reggel 8.00 óráig van ügyeleti rendelés. Ha ebbe 
belejön egy osztott rendelés, akkor ez a rendszer bukik. Ezt csak úgy lehetne 
megoldani, hogy egymást helyettesítjük és kilépnénk ebbıl az ügyeleti rendszerbıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Napi 8 óra a háziorvosok munkaideje, a saját sürgısségi rendszerét el kell látni. 
dr. Svébis János háziorvos 
Ezt a rendszert akkor fel kell bontani, ez csak úgy mőködhet, hogy akik párban 
dolgoznak, akkor azok egymást helyettesítik. Nem tudom, hogy a kollégák mit 
szólnának ehhez, hogy ha mi ketten a Márton doktornıvel kilépnénk ebbıl a 
rendszerbıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Nem kell kilépni ebbıl a rendszerbıl. 
dr. Nulinek Ágnes fogszakorvos 
Polgármester Úr mondta, hogy felvetıdött annak lehetısége, hogy az én rendelımnek 
az átköltöztetésével felszabadulna egy rendelı. Én ezen meglepıdtem, mert 5 éve 
alakítottam ki ezt a rendelıt és az önkormányzat is. Én szeretnék ragaszkodni a 
rendelıhöz, mert az áttelepítés 700.000.- Ft-ba kerülne. Innentıl kezdve a költségeket 
nem ismerem. Helyet fogunk tudni találni akár az emeleti részen, akár a földszinti 
részen, vagy a labor vérvételi részen is lehetne a rendelı megbolygatása nélkül. Ez a 
rendelı egy korszerő rendelésnek kialakított helyiség, ennek áthelyezését szeretném, 
ha meggondolná a bizottság, mert ez többletköltséggel is jár. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGSZI vezetıje) 
Megoldást kell keresni, mert az önkormányzat alapvetı kötelezettségének teljesítésérıl 
van szó és a háziorvosoknak ennek eleget kell tenni. 1989-ben megtörtént egy orvos 
kivándorlás. 2011-tıl az önkormányzat alapított egy egészségügyi intézményrendszert. 
Belaktuk az Egészségházat. Úgy kellene ezt kialakítani, hogy a lehetı legkevesebb 
sérelemmel járjon, és a befogadók egyetértésével. Nulinek doktornınek nagyon szépen 
kialakultak a rendelı részei. Fogadni kell a Svébis doktor Úrnak is a problémáját, aki 
nem máról-holnapra szeretne költözni. Az emeleten két rendelıt kellene kialakítani. 
Ott kellene egy építészeti átalakítás, lift kialakítása, viszont ez utóbbi drága. Van még 
egy lehetıség a földszinten, a Mizsei köznek a beépítése az aula részen. Ott ki lehetne 
alakítani egy rendelıt az aula melletti megközelítéssel. Ezt érdemes lenne 
megvizsgálni, ha a Svébis doktor Úr ebben partner lenne, valamint árajánlatot kérni 
erre vonatkozóan. 
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Basky András polgármester 
Árajánlat szükséges ahhoz, hogy lehessen látni, hogy milyen megoldást tudjunk tenni. 
Kérjünk egy árajánlatot erre vonatkozóan, az lenne a kérésem. Én az átköltöztetést a 
Nulinek doktornı tekintetében nem szorgalmazom. Marad az a verzió, hogy a délutáni, 
délelıtti rendelés és a beépítésre vonatkozóan árajánlatkérés. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A délutáni parkolást is figyelembe kell venni, mert akkor sokkal több parkolás lenne. 
Belusz László települési képviselı 
A korábban beköltözı doktor Urak hozzájárultak az átépítés költségéhez. Egyik 
oldalról mindent, a másik oldalról semmit? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Más a szituáció. 
dr. Svébis János háziorvos 
A háziorvosok informatikai támogatást nem kapnak. 1995-ben mentem ki, akkor nem 
kaptam semmit. Miután átmentem vállalkozásba, minden ottmaradt. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Én úgy tudom, hogy a vállalkozásba kimenı orvosok mindent kivihettek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
772.000.- Ft+ÁFA az összes költség, ebbıl egy rendelı kialakítása van, és a többi 
pedig az átalakítás költségei. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A feladat úgy szólt, hogy nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a minimumfeltételt 
biztosítani. A vállalkozásba adásnak a feltétele a minimumfeltételeknek a biztosítása 
az önkormányzat részérıl. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Takács doktor Úr és a Gócz doktornı kialakított rendelıbe költöztek be. A Márton 
doktornı és dr. Dutkon Alexandra részérıl induló vállalkozásról van szó. 
Basky András polgármester 
A Takács doktor Úr és a Gócz doktornı beköltözése úgy történt, hogy a két háziorvos 
hozzájárult a rendelık kialakításának költségeihez, és ezeket a befizetett összegeket a 
késıbbiekben „lelakják”, azaz beszámítjuk a fenntartási költségtérítésbe. 
Márton doktornı, és dr. Dutkon Alexandra új vállalkozók, nekik biztosítani kell a 
minimumfeltételeket. Ezért kell venni számítógépet és hőtıszekrényt, mert ez nem áll 
rendelkezésükre, s az önkormányzatnak a feladata, hogy ezt a költséget bevállalja. A 
másik a felújítási költség, amit az önkormányzatnak kell minden esetben eszközölni. 
Ezt nem kérjük a Márton doktornıtıl és dr. Dutkon Alexandrától. A 
minimumfeltételeket a két feladatellátáshoz az önkormányzatnak kell biztosítani. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az más kérdés, hogy az önkormányzat ezt hogyan oldja meg. A fogorvosi és 
háziorvosi ellátás kötelezı feladatellátás, ehhez az önkormányzatnak biztosítania kell a 
minimumfeltételeket. Egy újonnan induló vállalkozásnak az önkormányzat köteles a 
minimumfeltételeket biztosítani. Korábban volt eszközfinanszírozás, ebbıl tudtak 
vásárolni eszközöket. Ha valaki hosszú éveken keresztül vállalkozási szerzıdésben áll 
az önkormányzattal, akkor a minimumfeltételeket neki kell biztosítani, hiszen az OEP 
finanszírozás része, amit a vállalkozó háziorvos kap meg. 
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Belusz László települési képviselı 
A két doktornı vállalkozást fog indítani. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Az önkormányzatnak ki kell alakítania egy minimum feltételő rendelıt, ha az OEP-el 
köt szerzıdést, kap OEP finanszírozást, ebbıl fenn kell tartani a rendelıt. Más helyzet 
a kezdés és régi vállalkozás. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés számomra, hogy dr. Dutkon Alexandra ügyében mi az, amit adjunk neki. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Mindent, ami szükséges a rendeléshez, hogy el tudjon indulni. 
Basky András polgármester 
Kérdés az, hogy nekünk ezt kötelezı-e adni, vagy megelılegezzük? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ha valaki vállalkozik, az egy kockázat. 
dr. Svébis János háziorvos 
Amennyiben a Márton doktornı megkapja a mőködési engedélyt, abban az esetben 
jogosult az OEP finanszírozásra, s abból megveheti az eszközeit. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Az önkormányzatnak kötelezı az eszközöket biztosítani, az önkormányzat 
megelılegezi az eszközöknek a vételét. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat nem átadja neki, hanem biztosítja az eszközöket (hőtı, számítógép, 
nyomtató). Ezek az eszközök az önkormányzat tulajdonát képezik majd. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
dr. Csire Géza praxisjogának elidegenítését tudomásul vesszük és kötelezettséget 
vállalunk arra, hogy dr. Márton Rozáliával szerzıdést fogunk kötni a VI. számú 
háziorvosi körzet vonatkozásában. Szavazzuk meg ezt a határozat-tervezetet. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
14/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Dr. Csire Géza praxisjogának 
értékesítése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja  

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az 
elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az elıterjesztés II. határozat-tervezete szerint Márton Rozália részére május 1. 
napjától az 1-96. jelő rendelı helyiséget biztosítjuk az alábbi módosításokkal: 

- az önkormányzat felvállalja az átalakítási költségek megfinanszírozását, 
 
- az önkormányzat megelılegezi a számító gépet, a nyomtatót, a szoftvert és a 

60.000.- Ft-os hőtı költségét, 
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- az internethálózat kiépítés lehetıségét megadni az önkormányzat feladata, de ha 
már szerzıdést köt, az a vállalkozó feladata. 

A rendelı kialakítása az önkormányzat feladata, ebbıl kijön a hőtı és a számítógép 
költsége. 535.000.- Ft átalakítási költséget fog finanszírozni az önkormányzat. A 
számítógép, szoftver és nyomtató, hőtıgép megvásárlását megelılegezi az 
önkormányzat, ha igényt tart rá a vállalkozó. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Háziorvosi rendelık biztosítása 
az Egészségház épületében 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elıterjesz- 
  tés II. határozat-tervezetét az alábbi módosításokkal: 
   

- az önkormányzat felvállalja az átalakítási költségek megfinanszírozását, 
 

- az önkormányzat megelılegezi a számító gépet, a nyomtatót, a szoftvert és a  
             60.000.- Ft-os hőtı költségét, 
 

- az internethálózat kiépítés lehetıségét megadni az önkormányzat feladata, de  
   ha már szerzıdést köt, az a vállalkozó feladata. 
 
 Határid ı: 2012. március 29. 
 Felelıs:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont    
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelme                                                                                                                             
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Kft levélben kereste meg a polgármester Urat, amelyben szolgáltatásaikat ajánlják a 
lajosmizsei önkormányzat részére. 80 fıt kívánnak ellátni, házi segítségnyújtás, 
szociális étkeztetés területén, ezen felül az otthoni szakápolásra mőködési 
engedélyeztetési eljárás is folyamatban van. A Kft becsatolt egy ajánlatot, ez jóval 
kedvezıbb, mint amit az önkormányzat biztosítani tud. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Kimpián Ildikóval személyesen is találkoztam. Az elıterjesztés készítıje hivatkozik 
arra, hogy az önkormányzatnak mely esetekben van lehetısége elsısorban a  
hozzájárulást megadnia a házi segítségnyújtás kapacitás befogadásához. Az 
önkormányzat létrehozott egy Egészségügyi Gyermekjóléti és Szociális Intézményt. A 
másik feltétele az, hogy ez a szolgáltató többletszolgáltatást biztosítson. Nincs meg a 
nyilatkozat kiadásának többletfeltétele. Nincs meg a törvényi feltétele annak, hogy az 
önkormányzati nyilatkozat kiadható legyen. A házi szakápolás, egészségügyi 
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szolgáltatás, ez nem többletszolgáltatás. Az, hogy a térítési díj olcsóbb, mint nálunk, 
323.- Ft, az nem többletszolgáltatás. Ez sem felel meg a szociális törvény elıírásainak, 
mert a „0”-a jövedelemmel rendelkezı nem fizethet 323.- Ft-ot. Ezért ellentétes a 
szociális rendelettel. 
A szállításra Önök nem kaptak engedélyt, a nemzeti államtitkár elutasította a 
betegszállítást. A betegszállítás nincs benne a társasági szerzıdésbe és ilyen alapon 
nem kérhetnek engedélyt és nem kaphatnak támogatást a finanszírozásra. Ezen elvek 
figyelembevételére tekintettel nem adható ki a nyilatkozat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdezem a Kft képviselıjét, hogy kíván-e szólni? 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
Nem tudok egyetérteni az Intézményvezetı Asszony álláspontjával. Ez lehet minıségi 
többletszolgáltatás és feladati többletszolgáltatás is. Az volt a felvetés, hogy nem 
felelünk meg a szociális törvénynek, ezzel vitatkozom. 20 fıt látnak el házi 
segítségnyújtásra, 36 fıre van mőködési engedélyük? Ennek valami oka van, vagy 
finanszírozási, vagy minıségbeli. Egy idısödı társadalomban a kórházi ellátásból 
kikerülı betegek, a családnak komoly terhet jelentenek, hogy az idıs, beteg 
hozzátartozóját hogyan tudja ellátni. A jogszabály azt nem mondja meg pontosan, 
hogy mit jelent a többletszolgáltatás. Én mindenképpen a minıséget is 
többletszolgálgatásnak gondolom. Az otthoni szakápolás szolgáltatás nem 
többletszolgáltatás, mondta az Intézményvezetı Asszony. Az, hogy egy idıs ember 
valakit beengedjen az otthonába, az egy bizalmi szint. Ha egy idıs embert ellát egy 
ilyen szolgáltató, az egy nagyon jó dolog. Mi nem támogató szolgálatot biztosítunk. 
Megoldjuk az idıs embereknek a kórházba szállítását, ezért plusz finanszírozást nem 
kérünk. Törvényi akadálya nincs annak, hogy elvi hozzájárulást kapjunk.  Az 
önkormányzattól egy forintot sem kérünk, sıt plusz terhet veszünk le az önkormányzat 
válláról. Mi az állami normatívákból kívánjuk ellátni a feladatot, s csak egy elvi 
hozzájárulás kell a 2012. évi törvények alapján. A törvényi elıírásoknak megfelelünk. 
Nincs akadálya a mőködési nyilatkozat kiadásának. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Ha Ön a szakmai programját mellé teszi, akkor lehet. Nincs benne a társasági 
szerzıdésébe az OEP finanszírozás, ami az otthoni szakápolással függ össze. A 
szociális házi segítségnyújtásnak nem többlettartalma a szakápolás. Én igyekeztem 
felvenni a kapcsolatot Önnel. 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
Én szociálpolitikus vagyok. Az ÁNTSZ-tıl mőködési engedélyeztetési eljárás van 
folyamatban. Az, hogy nekünk milyen feltételeket tud biztosítani, hogy otthonápolást 
tudjunk biztosítani, ahhoz minden feltételnek eleget tudunk tenni. Minden mőködési 
engedélynek a beszerzése folyamatban van. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
A dokumentációk nem prezentálják a szavain kívül az elmondottakat. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ha Lajosmizsét nézem, ez jó dolog.  
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
2012. január 1-jétıl vezették be, azért, hogy bizonyos fokú együttmőködésre 
kényszerítse a szolgáltatókat. Egy 11 000 fıs településnél elfogadhatatlan, hogy 36 
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fıre legyen mőködési engedélye és 20 fıt lásson el. Ezen a területen lényegesen 
nagyobb igény lenne erre a feladatellátásra. Van egy plusz teher minden egyes ellátott 
után. Különbözı okokat tudok elképzelni ez ügyben. Ha egy ilyen NONPROFIT 
megjelenik, nem tudom, hogy miért nem adható meg az elvi hozzájárulás? 
Nagy Judit irodavezetı 
Az otthoni szakápolás teljes mértékben megoldott. EU-s pályázatból oldottuk meg. A 
szervezet ellátási szerzıdésében az önerı biztosítása alap. A házi segítségnyújtás 
szociális alapellátásnak minısül. A szociális törvény megmondja azt, hogy mi az, amit 
biztosítani kell az idıs emberek részére. Ez egy önkormányzati kötelezı feladat. Ha 
kivesszük az intézmény alapító okiratából, a feladat ellátási kötelezettség megmarad. 
Az állam az állami fenntartású önkormányzati intézményeket finanszírozza le. A 
nonprofit szervezetek részére az önkormányzatoknak meg kell adni a hozzájáruló 
nyilatkozatot, melynek feltétele, hogy vagy többletszolgáltatást nyújt, vagy az nem 
biztosított. Mi társuláson belül látjuk el ezt a feladatot, a lefedettség biztosított. A 
többletszolgáltatás, ami vitatható. Az otthoni szakápolást ki lehet venni a 
többletszolgáltatásból. Ezt ellátásnak nevezzük. Nem tudjuk, hogy milyen minıségi 
szolgáltatást nyújt. A saját intézményünkben szakképzett dolgozók dolgoznak, megvan 
a mőködési engedélyünk és rendelkezünk a többletkapacitáshoz szükséges szakmai 
képzettséggel. Kérdés, hogy mi az, ami többletet nyújt. A minıséget nem látjuk. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Felmerült a szállítással kapcsolatos probléma. Önök nem kérnek pénzbeli támogatást 
az önkormányzat részérıl, mibıl tartják fenn magukat? Melyik városban mőködnek a 
környékünkben? 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
Nem támogató szolgálatot kívánunk mőködtetni, hanem orvoshoz eljuttatni az 
ellátottainkat. 
A Magyar Államkincstárral szerzıdésünk van, magunkat az állami normatívából 
tartjuk fenn. Azért tudunk olcsóbbak lenni, mert a munkavállalókat a Munka 
Törvénykönyve köti. Nem is köt bennünket akkora infrastruktúra háttér, nem kell 
akkora irodát fenntartani, a feladatra tudunk fókuszálni. Nincs jubileumi jutalom és 
egyebek. 
40 fıt látunk el, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán és Nyíregyházán dolgozunk. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Elhangzott az intézményvezetı szájából, hogy a dolgok egymásra szervezıdnek. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Az ellátottnak nyilatkozni kell, hogy hol veszi igénybe. Az Államkincstár azt 
finanszírozza, aki elkezdte a szolgáltatást. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Két külön körben dolgoznak az önkormányzat szolgáltatói és a más szolgáltatók. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Jogszabályi feltétel, hogy a nyilatkozatunkat is kiadjuk? 
Nagy Judit irodavezetı 
Az a feltétele, hogy többletszolgáltatást nyújtson, vagy a feladat ellátatlan legyen. Jó 
magam nem látom a többletszolgáltatási tartalmat. Az ellátási kötelezettség az 
önkormányzaté. A teljes kapacitásunk nem kihasznált. Ha a minıséget is 
többletszolgáltatásnak veszem, akkor hogyan állapítjuk meg, hogy az valóban az, a  
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jogszabályi feltételei nem állnak fenn megítélésem szerint, hogy a hozzájáruló 
nyilatkozatot megadja az önkormányzat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mérlegelve azt, amit az Intézményvezetı Asszony és az Irodavezetı Asszony 
elmondott, védve a helyi munkavállalókat, nem javaslom a hozzájáruló nyilatkozat 
megadását az önkormányzat részérıl. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Nem kívánok részt venni a szavazásban. 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
80 embert szeretnénk ellátni. Mi embereket alkalmazunk, munkahely teremtı 
tevékenység lenne, nem munkahelyelvevı. Ez egy verseny lenne, ami mindenképpen a 
lakosság érdekét szolgálja. Ez az önkormányzat tevékenységétıl független. Ha az elvi 
hozzájárulást megkaphatjuk, akkor plusz rászorultakat tudunk ellátni a lakosság 
körébıl. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az otthoni szakápolást válasszuk szét a házi segítségnyújtástól. Az otthoni 
szakápolásnál a Kft-nek nem kell az önkormányzattól hozzájáruló nyilatkozat. A házi 
segítségnyújtáshoz a hozzájáruló nyilatkozat megadása az önkormányzat döntése. 
Basky András polgármester 
Alapvetıen azt látom, hogy van egy feladatunk, amit az önkormányzatnak el kell látni. 
36 fıre van engedélyünk, de nincs kihasználva a 36 fı sem. Végig kell gondolni az 
önkormányzatnak, hogy biztos, hogy ez-e a legoptimálisabb történet, hogy ezt ilyen 
formában mőködtessük. Azt gondolom, hogy nem szükséges megadni a nyilatkozatot. 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
Ahhoz, hogy nekünk ne vesszen el a 80 fıhöz a plusz kapacitásunk, ahhoz az 
önkormányzat részérıl elvi hozzájárulás szükséges. Határozatlan idejő mőködésünk 
van, a Megyei Gyámhivatal adta ki. Most a kapacitás számunkról van szó. Pénzt nem 
kérünk érte, feladat ellátási szerzıdést kötünk. 
Nagy Judit irodavezetı 
Ha hozzájárulunk, akkor beengedtük, ha nem járulunk hozzá, akkor nem engedjük be. 
Ennyi a történet, a szerzıdés megkötését az önkormányzat maga dönti el. 
Kimpián Ildikó BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft képvi selıje 
Mi jelen pillanatban is dolgozhatunk Lajosmizsén. Ha nem kaphatjuk meg a 
nyilatkozatot, akkor nem kapunk rá finanszírozást, csak piaci alapú szolgáltatást 
tudunk nyújtani, elveszik ez a 80 fı kapacitásunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm.  
Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem 
fel a kérdést. 
1 fı, Józsán dr. Kiss Irén nem szavaz, érintettségét jelentette be. 
Aki támogatni kívánja a hozzájáruló nyilatkozat megadását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 nem szavazattal – tartózkodás nincs -, 1 fı nem 
szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
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16/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú 
Kft kérelme 
Hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás 
biztosításához 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága nem javasolja a 

BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft kérelmét elfogadni a Képviselı-
testületnek. 

  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki azt támogatja, hogy ne adjon az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatot a 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft részére, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – tartózkodás nincs – 1 fı nem 
szavazott, - az alábbi határozatot hozta: 
17/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
BAUTIS Nonprofit Közhasznú 
Kft kérelme 
Hozzájáruló nyilatkozat házi segítségnyújtás 
biztosításához 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a  
  Képviselı-testületnek, hogy ne adjon az önkormányzat hozzájáruló 
  nyilatkozatot a BAUTIS Nonprofit Közhasznú Kft részére tevékenysé- 
  ge végzéséhez. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
     
4./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A szociális törvény több ponton módosult. Ezeket a módosításokat át kell vezetni az 
önkormányzati rendeletbe. A helyi lakásfenntartási támogatás szabályozását hatályon 
kívül kell helyezni, elnevezésbeli változást kell átvezetni az aktív korúak ellátásánál. A 
szociális törvény elıírhatja a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként, 
hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja biztosítsa a lakókörnyezete 
rendezettségét. A rendeletben a változások vastagon vannak szedve. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hogyan tudjuk ezt betartani? 
Rostás Anita csoportvezetı 
Ezt ellenırizzük az új igényt benyújtók esetében is, és eddig is ellenıriztük. Azt 
tapasztaltuk, hogy hatékony volt. Most már a lakásfenntartási támogatást benyújtóknál 
is meg lehet ezt tenni. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az egyes 
szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
18/2012. (III. 28.) PTK hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete az egyes szociális  
ellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének egyes szo- 

ciális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét az  
elıterjesztés melléklete szerint. 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (….) 
önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az új térítési díjak meghatározásánál a kerekítés szabályai miatt újra meg kellett 
határozni a térítési díjakat. Iskolánál 431.- Ft helyett 430.- Ft, az óvodánál 334.- Ft 
helyett 335.- Ft, a kollégiumnál 572.- Ft helyett 570.- Ft, a bölcsıdénél 340.- Ft a teljes 
napi ellátás. Ez az elıterjesztés egyik része, a másik a bölcsıdei gondozási díj. A 
szociális törvény lehetıvé teszi, hogy az önkormányzatok bölcsıdei gondozási díjat 
állapíthatnak meg. Tiszakécskén nem állapítottak meg gondozási díjat, Kerekegyházán 
100.- Ft/fı/ellátási nap gondozási díjat állapította meg. 
Rostásné Rapcsák Renáta Felsılajosi Önkormányzat  
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testület tárgyalta. A bölcsıdei 
gondozási díjat 2012. szeptember 1. napjától 100.- Ft/fı/ellátási nap összegben 
elfogadta. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Itt egyetlen egy gond van a bölcsıde mőködtetése és a gazdasági helyzet. A meglévı 
keretbıl bölcsıdét nem lehet fenntartani, az állami normatívát nem lehet emelni. Ezt a 
törvény elıírja, hogy a bölcsıde gondozási díj kivethetı, de nem kötelezı. A nagyobb 
városok kivetik, mert nem tudják megoldani a mindennapjaikat. Ha ezzel nem élünk 
április 1-ig, akkor nem tudjuk megoldani a helyreállításokat. Ez az összeg 2000-2100.- 
Ft-ot jelent gyermekenként. Ha ez a pénz bejön, akkor a bölcsıdének ez 400.000.- Ft-
ot jelent. Az intézményvezetınek kötelessége jelezni, hogy honnan tudunk bevételhez 
jutni. A pénz nagyon fontos meghatározó tényezı. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A szolgáltatás önköltsége 17.300.000.- Ft. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A 100.- Ft bevezetı árnak megfelelı, én úgy gondolom, nem is megterhelı. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Egyetértek Anikóval, mert a szociális intézményeket sújtja a fenntartási probléma. 
Egyetértek azzal, hogy ha minimális költséget is, de kérjünk. 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
Legnagyobb gondot abban látom, hogy az állam áthárítja ezeket a kellemetlen részeket 
az önkormányzatra. 24 gyermekrıl van szó, a 24 családot ismerem. Maximálisan 
teljesítik a szülık a bölcsıde kérését. Ha ezt a díjat, 100.- Ft/fı/ellátási nap összegben 
bevezetnénk és ezt a bölcsıde tárgyi eszköz bıvítésére fordíthatja, akkor ez a szülık 
felé is pozitív visszajelzés lenne. A bölcsıdében csak a jelenlevı gyermekeket lehet 
lejelenteni, s azokra a gyermekekre kaphatjuk meg a normatívát, akik ott vannak. 
Magasan képzett kisgyermeknevelık vannak a bölcsıdében. A város igényeinek 
megfelelı intézmény került létrehozásra. Most a 24 fıbıl 4 fı rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 4 fı tartósan beteg, jelenleg 16 fırıl 
beszélhetünk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bölcsıdei napokra kérik a pénzt? 
Géczi Gabriella bölcsıde vezetıje 
Igen. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletének módosítását azzal, hogy a rendelet-tervezet 2. számú mellékletébe 
kerüljön bele a bölcsıdei gondozási díj bevezetése 100.- Ft/fı/ellátási nap összegben, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (….) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi 
támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellá- 
  tásokról szóló önkormányzati rendeletének módosítását azzal, hogy 
  a rendelet-tervezet 2. számú mellékletébe kerüljön bele a bölcsıdei  

gondozási díj bevezetése 100.- Ft/fı/ellátási nap összegben. 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs:     A bizottság 
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6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2012. (…) 
önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012. (II.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem a polgármester Urat, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Basky András polgármester 
Korábban volt egy olyan döntése a Képviselı-testületnek, hogy amennyiben sportcélú 
bevétele keletkezik az intézményeknek, azt át szeretnénk adni a sport szervezeteknek 
sportcélra. A Fekete István Általános Iskola és Kollégium Sportcsarnokánál 
terembérleti díj keletkezett, 1.956.000.- Ft. 
Ezen kívül van az iskolának egy plusz bevétele az informatikai terem bérbeadásából, 
ez 286.000.- Ft. Nagy szükség lenne arra, hogy ez az összeg az ISE-hez kerüljön. 
A Lajosmizsei Közalapítványnak adnám át a pénzt, ı osztaná szét az érdekelt 
sportegyesületeknek 
dr. Csire Géza praxisát dr. Márton Rozália végezné. dr. Márton Rozália az 
Egészségházban végezné feladatát. Ehhez rendelı szükséges, így az ı beköltözésének 
költségei 980.000.- Ft. Ebbıl 301.000.- Ft-ot megelılegezünk, ezt átvezetnénk a 
költségvetés megfelelı sorába kiadásként. 
A piac, vásár idején sok problémát és nehézséget okoz a parkolás. Van egy 
önkormányzati terület, mellette van egy földterület, mely megvásárlásra kerülne az 
önkormányzat részérıl. Ez az 1609 m2 terület 330.000.- Ft-ba kerülne úgy, hogy 205.- 
Ft-ba kerülne 1m2 terület, így bıvíteni lehetne a parkolási lehetıséget. 
5. pont. A rendeletünkben a dologi kiadásokat nem bontottuk meg az Önkormányzat és 
a Polgármesteri Hivatal között. 10.780.000.- Ft átkerülne az önkormányzat mőködési 
kiadásaihoz, így csökken a Hivatal dologi kiadása. 
Van egy tartozásunk, amit nem tudtunk kezelni a focipálya vonatkozásában. 
3.000.000.- Ft-os tétel a TAO-s pályázat önereje, amivel hozzájárulnánk a 
Sportcentrum felújításához. A Lajosmizsei Városi Labdarúgó Club fejlesztést hajtott 
végre, elkészült a munka. Most tudnánk ezt a 3.000.000.- Ft-ot átadni a Club részére, 
amit ık hitelbıl oldottak meg, hogy a pályázatot be tudják adni. 
A többi tétel, mely az elıterjesztésben szerepel, átcsoportosítás lenne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. évrıl 
szóló önkormányzati rendeletének módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2012. (III. 28.) ÖIB hat.  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2012. (…) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl  
szóló 2/2012. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
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  a Képviselı-testületnek a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2/2012.  
  (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítását az elıterjesztésben 
  megjelöltek szerint. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvény naptárának elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szép programtervet kaptunk az Intézményvezetı Asszonytól. Régi Városháza 
beinvesztálása a Mővelıdési Ház épületébe. Ez nagyon jó dolog. Van-e még valami, 
amit szeretne valaki, hogy belekerüljön a rendezvénynaptárba? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Az intézményi szakmai napok is benne voltak eddig. Ez tudatos, hogy most nincsenek 
benne, vagy véletlen? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Csak a kulturális dolgokat tettük bele. 
Basky András polgármester 
Kérdéses volt, hogy kulturális vagy rendezvény naptár legyen? Szeretném jelezni 
mindenki számára, hogy Lajosmizse város honlapja megújult, naptár menü pontja is 
van, ebben közzéteszünk minden olyan információt, ami széleskörő és érinti az 
intézményeket. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Én el tudom fogadni, hogy kulturális és rendezvény naptár legyen. Így belekerülhet az 
idısek hete októberre és májusra a gyermekvédelmi konferencia. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e más hozzászólás? Nincs. Elfogadásra javaslom 
Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvény naptárát azzal a módosítással, hogy 
kerüljön bele az idısek hete 2012. október hónapra, és 2012. május hónapra a 
gyermekvédelmi konferencia. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse város 2012. évi kulturális  
rendezvény naptárának elfogadása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének az elıterjesztés melléklete 
szerinti Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvény naptárát  
elfogadásra javasolja azzal, hogy kerüljön bele? 
-  az idısek hete 2012. október hónapra,  
-  a gyermekvédelmi konferencia. 2012. május hónpra. 

   
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
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8./ Napirendi pont 
A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése 
Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott 55/2011. (V. 
13.) önkormányzati határozat módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Képviselı-testület döntött „A Fekete István Általános Iskola komplex energetikai 
korszerősítése Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben. 
2012. február 21-én a szükséges dokumentumok benyújtásra kerültek a Közremőködı 
Szervezet részére, mely dokumentációról 2012. március 05-én hiánypótlási felhívás 
érkezett, a saját forrás igazolását kérik bemutatni. A 2011. évi döntés szerint az 
önkormányzat az önerıt hitelbıl kívánta finanszírozni. A 2012. évi költségvetés elızı 
évi felhalmozási célú pénzmaradványa lehetıvé teszi, hogy a 43.825.326.- forintos 
önerıt az önkormányzat hitelfelvétel nélkül tudja megoldani, így a határozatot 
módosítani kell. Nagyon örülünk annak, hogy ez megoldható hitelfelvétel nélkül. 
Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
az elıterjesztés határozat-tervezetét. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
A „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése  
Lajosmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott 
55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat módosítása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  „Fekete István Általános Iskola komplex energetikai korszerősítése La- 
  josmizsén” címő pályázat benyújtásával kapcsolatosan meghozott  
  55/2011. (V. 13.) önkormányzati határozat módosítását az elıterjesztés 
  határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2012. március 29. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása társulási megállapodásának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete létrehozta Lajosmizse és Felsılajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulását. A Társulás 
által fenntartott intézmény neve Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye.  
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § 
(1) bekezdése együttmőködési kötelezettséget ír elı a rendszeres szociális segélyben 
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részesülı személyek részére az önkormányzat által kijelölt szervvel. Lajosmizse Város 
Önkormányzata a fenti jogszabály szerinti együttmőködés intézményi feltételeirıl a 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményfenntartó Társulása útján gondoskodik, erre tekintettel a kötelezettségek 
rögzítése szükségessé vált a társulási megállapodásban. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Elfogadásra javaslom 
az elıterjesztés határozat-tervezetét a melléklettel együtt.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
23/2012. (III. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó  
Társulása társulási megállapodásának módosítása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezetét az 
elıterjesztés mellékletével együtt. 
 
Határid ı: 2012. március 29. 
Felelıs:    A bizottság 

 
10./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az intézményvezetı asszony elküldött egy e-mailt és megkeresett bennünket a 
kollégium nevelési igényével kapcsolatban. Kérném, hogy Sápi Tiborné Igazgató 
Asszony terjessze elı. 
Basky András polgármester 
Ez az anyag most délelıtt érkezett, döntés nem fog születni benne, mert ezt a dolgot 
elıkészíteni nem lehet ennyi idı alatt. Elızetesen már ezekrıl a dolgokról beszéltünk, 
de még egy csomó elıkészítı munka kell hozzá. Ezt az anyagot a képviselı-testületi 
ülésen ki fogjuk osztani. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Délelıtt átküldtük az anyagot. Polgármester Úrral errıl beszéltünk az új problémákról. 
A szülıket is informálni kell az új dolgokról. Április végén várható testületi ülés. 
Szeretnék egy rendkívüli testületi ülést e témakörben. Azt tudtuk, hogy az oktatásban 
új törvények lesznek. 2012. szeptember 1-i dátum az, amihez az a törvényi elıírás 
vonatkozik, hogy a kollégiumi ellátás 10 éves kortól vehetı igénybe. Ha ez így van, 
akkor ezzel gyakorlatilag a felére csökkentik a jelenlegi kollégiumot használó 
gyermekek létszámát. Felmerül a kérdés, hogy ha fele létszámmal mőködik a 
kollégium, akkor ennek milyen vonzata lesz a felszabaduló létszám miatt. Ez 
összefügg az iskola életével is. Ilyenkor már szokták a következı évet tervezni a 
kollégiumban. Mi alternatívák felállítását szeretnénk kérni. Pontos számokat kell 
végezni, hogy a különbözı változatokra milyen lehetıségek vannak. Ha a teljes 
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megszüntetés mellett döntene a Képviselı-testület, akkor az összes alsó tagozatos 
bekerülhetne a kollégium épületébe, ezzel két ingatlan felszabadulna. Ezekbıl az 
ingatlanokból egy csodaszép iskolát lehetne varázsolni nyílászárók cseréjével. Mi már 
több fórumon hirdettük a leendı szülıknek, hogy a Súri iskolába mennek. Ott a vizes 
blokkot fel kell újítani. Ha indul a sportiskola, akkor İket hova helyezem el? Az 
iskola helyrajzi számával is probléma van. Aki ennek az egész kollégiumnak az 
ismerıje, az intézményvezetı, akinek átadnám a szót. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium tagintézményvezetıje 
Ez egy gondolatébresztés, hogy mi legyen a továbbiakban? Két alternatíva lehet, vagy 
fele létszámmal felvállalja az önkormányzat, hogy mőködteti tovább, vagy teljesen 
megszőnik. Sietni kellene ezzel is, mert a szülık kérdezik, hogy kollégium lesz-e. Ha 
nem lesz kollégium, akkor az elsı osztályos gyermekek problémáját meg kell oldani. 
Több helyre írtam levelet, hogy 10 éves kor alatt felvehetı-e a gyermek? Mindenhol 
azt mondták, hogy ez a törvény lesz, nem fognak változtatni. Vagy megszőnik, vagy 
két csoporttal mőködik a kollégium. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Mi lesz a bérlıkkel? 
Basky András polgármester 
Az egyik pedagógus meg tudja oldani, a másik segítséget kért. A kollégium sorsának a 
kérdése nem egyszerő történet. Ezt az anyagot én nem tudtam elolvasni, a jelenlegi 
anyag tekintetében további dolgokat meg kell vizsgálni. Most ebben az állapotban 
döntést nem tudunk hozni. A teljes megszőnés nehéz, mert a 80 gyermekkel nem 
tudunk mit tenni. Nem tudjuk azt, hogy a Kormányhivatal mit vesz át. Jelenleg a 
pedagógusoknak a bérét veszi át. Nem világos számomra, hogy ki fogja finanszírozni 
az intézmények költségeit, a vásárolandó dolgokat. Az alsó tagozatosokat nem tudjuk 
fogadni, nem látjuk a teljes átadás történetét. A következı egy évben majd látjuk azt, 
hogy hogyan tudjuk fenntartani a kollégium mőködıképességét. Látjuk azt is, hogy 
mennyire átcsoportosítható az oktatás. Egy túlzsúfolt épület keletkezhet, ami 
problémákat vethet fel. Egy csomó járulékos dolgot is át kell dolgozni. Az ÁNTSZ 
véleményét is ki kell kérni ehhez. Elsı körben azzal kellene elindulni, hogy akit 
tudunk a két csoportba fogadni, azt fogadjuk.  
Súri iskola vizes blokkjának a felújítása. Ezt is meg kell gondolni, hogy ha a 
kollégiumot nem tudjuk mőködtetni, akkor szabad-e felújítani a vizes blokkot? 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Mi egy testületi koncepciót szeretnénk, hogy mit szeretne a testület. Egy gyermek 
kollégiumi költsége 530.000.- Ft, ha nem kapunk normatívát. 
Basky András polgármester 
Az áprilisi ülésen tud a Képviselı-testület végsı döntést hozni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Sok tanyás település van. Nagyon veszélyesnek tartom a kisiskolák felszámolását. 
Hoztunk döntést arról, hogy támogassuk a sportiskolát. A kollégiumot megszüntetni 
nagyon nehéz. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Az iskolában évek hosszú sora óta nincs fejlesztés. 
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Veszelszkiné Nagy Erika kollégium tagintézmény vezetıje 
13 gyermekünk van, aki semmiféleképpen sem tudna bejönni, akit mindenképpen 
kellene naponta szállítani. Ez napi 80 km távolságot jelent. A többi gyermek olyan 
távolságra van, aki busszal haza tud járni. A napközit mindenféleképpen kérnék, mert 
ezek a családok otthon nem tudnak foglalkozni a gyermekekkel. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Mikortól lenne a megszőnés? 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium tagintézmény vezetıje 
Ez a törvény szeptember 1-tıl lép hatályba. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója  
Kevés ilyen típusú kollégium van, aki iskoláskorú gyermekeket is foglalkoztat. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium tagintézmény vezetıje 
Egyedül vagyunk az országban olyan kollégium, ahol csak általános iskolások vannak. 
A többi kollégiumban vannak középiskolások is. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója  
Mi bármilyen döntést elfogadunk. A kollégiumban három terem szabaddá válik, akkor 
behozható a gépállomásból a 3 csoport. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Gondoljuk át, fontoljuk meg, lehetne egy új szakmai koncepciót felállítani. A szakma 
bátran merjen hozzányúlni az újításokhoz. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A kollégium sorsa sokszor elıtérbe került anyagi finanszírozás szempontjából. Ott 
voltak mellette az emberi hozzáállások. A dolgozók magas szakmai munkát végeztek. 
Az államnak két árva gyermeke van, az oktatás és az egészségügy.  
A beadott szakmai anyagból látszik, hogy körbe van alaposan járva ez a dolog. Itt nem 
számíthatunk arra, hogy pályázat lesz. Az iskolának a felújítása, fejlesztése nem fog 
kapni támogatást. A szakmai fegyelem azt mondatja, hogy az a jó, ha kiemeljük ıket, 
de ha bennmaradnak, akkor a kulturális körülményeket kapja meg, viszont egy 
gyermeknek a fejlıdéséhez kell a család. Ha egyszer azt elfogadjuk, akkor az ott 
dolgozók is belátják azt, hogy ez a törvényi változás az ı szakmai munkájukra is nagy 
hatással van. Maga a kollégium óriási fejlesztésre vár. Nap, mint nap történnek olyan 
események, ami azt sürgeti, hogy a minimumfeltételeket biztosítani kell. Az a 
koncepció, amit elkészítettünk a DAOP-os pályázatban, megvalósíthatónak látszik. 
Azokat a döntéseket meg kellene hozni, amibıl látni lehet, hogy mennyi fejlesztést 
invesztáljunk be. Azt szeretném megerısíteni, hogy ezt az együttgondolkodást 
döntésekkel koronázzuk. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag (EGYSZI vezetıje) 
Azzal is érdemes foglalkozni, hogy a könyvtár, az óvoda és az iskola közötti területnek 
a funkcionális kialakítása megoldható lenne. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgatója  
Legyünk megfontoltak a döntésben. 
Basky András polgármester 
Az iskola beíratás utáni héten össze lehetne ülni. Meg kellene vizsgálni annak a 
lehetıségét, hogy nincs vándorlás, hanem mindenkinek szaktanterme legyen. 
A pénzügyi vonzatot még egyszer át kellene nézni. Lényeges, hogy normatívából mit 
tudunk lehívni. 
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Veszelszkiné Nagy Erika kollégium tagintézmény vezetıje 
Ha megszőnik a kollégium, akkor 9,5 millió normatívát kell visszamondani. 
dr. Balogh László belsı ellenır 
Egy ilyen döntés meghozatala alapos körbejárást igényel, mert a normatíva mellett 
emberi sorsokkal is számolni kell. Azok a gyermekek, akik ott élnek, nagyon rá 
vannak szorulva a kollégiumi elhelyezésre, mert otthon nem olyanok a körülményeik. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az probléma lesz, hogy az óvodáskorú gyermekeknek nem lesz főtés. 
Belusz László települési képviselı 
Valamilyen szociális intézmény révén kellene mőködtetni ezt a dolgot. A kollégiumi 
elhelyezés a gyermekeknek továbbra is jó lenne. 
Basky András polgármester 
Hétvégére lesz olyan anyagunk, ami a közbeszerzést is lezongorázhatóvá teszi. Ennek 
a dolognak van egy emberi oldala is. A kollégiumban az otthoni körülményekhez 
képest nagyon jó színvonalú ellátásban részesülnek a gyermekek.  
Sok tényezıt végig kell gondolni, hogyan lehet megoldani azt, hogy minden gyermek 
saját tanteremben legyen. 
Parkolásnál azt is figyelembe kell venni, hogy ha a gyermekeket szállítjuk, akkor a 
forgalmat hogyan tudjuk a Ceglédi úton kezelni, mert a duplájára nı a ceglédi úti 
forgalom. Ezeket mind végig kell gondolni, hogy a következı idıszakban ne 
jelentsenek problémát. 
Két hét alatt nem tudunk olyan döntést hozni, hogy az mindenkinek megfelelı legyen, 
ezt mindenképpen meg kell gondolni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
   
 Holminé Sebık Márta sk.    Kutasiné Nagy Katalin sk. 
  ÖIB elnök                  jegyzı 
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