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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. november 28-án, de:  
                10.00 órakor megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta    bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Koller Dániel  bizottság tagja  
   Nagyszabóné Borbály Ella bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Guti Istvánné mővelıdési ház igazgató 
      Sápi Tiborné iskolaigazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
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? Polgármester Úr késıbb fog érkezni, ezért a napirendi 
pontok tárgyalását javaslom felcserélni. Elıször tárgyalnánk az iskola beszámolóját, 
majd a pályázattal kapcsolatos dolgokat, s amikor megjön a Polgármester Úr, akkor a 
költségvetési koncepció kerülne megtárgyalásra, majd pedig a Zárt ülés. Elfogadható 
ez így? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- a bizottság az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Fekete István Általános Iskola, Kollégium és   Basky András 
     Sportiskola beszámolója a 2011/2012-es tanévrıl  polgármester 
 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
     nek 2013. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
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3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Basky András 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményveze- polgármester 
     tıi beosztására kiírt pályázati felhívás visszavonása, új 
     pályázat kiírása 
 
4./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl- Basky András 
     csıde beszámolója a 2011/2012-es nevelési évrıl  polgármester 
 
5./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett kérelmek elbírálása 
 
1./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolója a 
2011/2012-es tanévrıl 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Ez a beszámoló teljesen tényfeltáró, az Igazgató Asszony helyzetelemzést ad, számba 
veszi azokat az eszközöket, amik szükségesek a mőködéshez, végigviszi az elért 
eredményeket, és a problémákat is taglalja. Lajosmizsén nagy a munkanélküliség, s ez 
az iskolában a gyermekek helyzetére is kihatással van. 1047 fı után igényelnek 
gyermekvédelmi kedvezményt. Ez a szám nagyon magas. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Ez Felsılajosra is vonatkozik az iskolára és az óvodára is. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Az iskola életében elkezdıdött az energetikai fejlesztés, ez nagyon jó dolog. A 
villanyhálózat elöregedése jelent nagy problémát. Probléma van a padlózattal, 
balesetveszélyes, ennek pótlása szükséges. A továbbiakban az összes pályázati 
lehetıséget ki kell használni, ami számításba jöhet. 
Ez az erısen lelakott állapot tapasztalható a Sportcsarnok tekintetében is. Képesítés 
tekintetében a humán erıforrás rendelkezésre áll. 
Örülök annak, hogy az Igazgató Asszony beszél a problémákról is, többek között arról, 
hogy a munkavégzés során elmarasztalásokat is kellett alkalmazni. Tetszett az 
ıszinteség.  
Az iskolai munkát többféleképpen lehet értékelni, egyrészt, hogy hány tanulót vettek 
fel az elsı helyen megjelölt jelentkezési helyére, a másik a kompetenciamérés. Az 
oktatás módszerein is változtatni kell. Fontos eredmény még a heti 4 matematika óra 
bevezetése az eddigi 3 helyett. Fontos dolog, hogy a sportiskolát tudtunk indítani. 
Nyári napközi egy tanulóval mőködött a nyáron. Ezt kötelezı megrendezni? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Igen, ha a szülık igénylik, akkor kötelezı indítani. Az idén 8 fı jelentkezett, két hétig 
ez mőködött is, de utána már csak 2 fı maradt, így kimondtuk, hogy nyári napközi 
nincs. Júliusban levél érkezett a Polgármester Úrhoz, hogy szervezzünk nyári  
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napközit. Ezt meg is szerveztük, ehhez segítséget kaptunk az önkormányzattól. Egy fı 
jelentkezett a végén.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hogyan lehet ezt a nyári napközit úgy rendezni, hogy a jogszabályi elıírásoknak 
megfeleljen? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Nem tudom, hogy ha 2013. január 1-tıl átvesz a Kormányhivatal, akkor ez hogyan 
mőködtethetı? 
Mi kiértesítettük azokat a szülıket, akik levelet írtak, de még válaszlevelet sem írtak 
felénk. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az önkormányzatnak nem a közoktatás keretében kötelezı gondoskodni a gyermekek 
nappali ellátásáról, hanem egész évben. Ez nem a pedagógusok kötelezettsége, hanem 
az önkormányzat feladata. Dönthet úgy az önkormányzat, hogy ezt a feladatot 
valamely intézménye útján látja el, esetleg feladat ellátási szerzıdés formájában, az 
iskoláján keresztül programokat szervez a gyermekeknek. Nem értek egyet azokkal, 
akik nem vették igénybe az iskolai napközit, mert az étkeztetés sokkal olcsóbb lett 
volna, mint a magán napközi. A kijárás is napi szinten több mint 20 km-t jelentett, s ez 
még 2.000.- Ft.  
A napközi ellátást a Lajosmizsén élı gyermekeknek kell biztosítani, nem a 
Lajosmizsén iskolába járóknak, de a pedagógusokat ezért a feladatellátásért 
többletjuttatás illeti meg. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hogyan szervezıdött korábban ez a nyári napközi? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Korábban nem volt ilyen nyári napközi. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A szülıkkel ezzel kapcsolatban fel kell venni a kapcsolatot. A családi napköziket 
hogyan lehetne összehangolni úgy, hogy a szülık mindig tudják hova tenni a 
gyermekeket. Igényfelmérést kellene elvégezni. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A felmérést a fenntartónak kellene elvégezni. Akik írtak levelet, azoknak én nem 
tudom az elérhetıségét. 
Nagy Judit irodavezetı 
A táborok között vannak nagyon drága táborok is. Valójában az igényfelmérést el 
kellene végezni. Ha ez idıben megtörténik, és tartalommal meg tudjuk tölteni, akkor 
megtaláljuk a megoldást. Az önkormányzat döntése, hogy hogyan gondoskodik a 
gyermekek nyári napközbeni ellátásáról. Amennyiben ez megvalósul a szünidı alatt is 
hasznos elfoglaltságot lehet biztosítani, kevesebb lesz a csellengı gyermek. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Akkor kérnénk azt, hogy a nyári napközi szervezése 2013. március 31-ig történjen 
meg. 
A másik dolog, ami nagyon fontos lenne, a Sportcsarnok gondnoki állása. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az iskola átvette a kollégium dolgozóit. Ezeknek a dolgozóknak lehetne feladatot 
adni. Én az ügyeletes sofıröket beiskoláztam főtı tanfolyamra. Az iskolában is kell 
főtıket alkalmazni. Munkaidejükben elláthatnák a gondnoki feladatokat is.  
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A főtı már nálunk sofıri feladatot is ellát. Akkorra kellene gondnok, amikor a 
Sportcsarnokot nem az iskola, hanem egyéb szervezetek veszik igénybe. Ami kritikus 
még, a hétvége, a szombat, és a vasárnap. 
Basky András polgármester 
Amit ma kértem a kolléganıktıl, hogy az iskola dolgozói a pedagógusokon kívül 
vezessék, hogy milyen munkát végeznek, s azt mennyi idı alatt végzik, azért kértem, 
hogy lássuk a feladatokat, azok szétosztását, s hogy ilyen feladatok is elvégezhetık 
legyenek. A főtıket át tudjuk csoportosítani bizonyos feladatokra. 2013. január 1-tıl a 
technikai dolgozók kérdésköre nem az iskola, hanem az önkormányzat kérdésköre 
lesz.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Erısen leromlott állapotú épületet vett át Sápi Tiborné Intézményvezetı Asszony, ezen 
javítani nem tudott. Én meg tudom érteni annak az intézményvezetınek a helyzetét, 
aki ilyen körülmények között van. Mőködési többletbevételre tett az Igazgató Asszony 
javaslatot, mivel a zeneiskola nem fizet bérleti díjat. Azt mondom, hogy igen is kell, 
hogy fizessen. Meg kell nézni, hogy milyen megállapodások vannak a két intézmény 
között.  
A mőködési bevételben 8 millió forint elmaradás van, milyen okok miatt nem 
lehetetett ezt teljesíteni? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Az esti gimnázium szeptember 1-ig nem tett eleget a bérleti díj fizetési 
kötelezettségének, de ez elenyészı összeg, azt hogy a többi mibıl adódik, nem tudom. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az Igazgató Asszonynak ez az elsı beszámolója. A másik dolog, hogy milyen 
állapotban vettük át az iskola szakmai részét. A jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy a 
legnagyobb vesztes az oktatás. Nincs egy biztonságos szakmai alapunk évtizedek óta. 
Ezt megérezzük mindannyian, úgy a szülık, a társadalom, mint a pedagógusok és a 
tanulók is. 
Ami megnyugtató számomra, hogy ez egy nagyon átlátható, részletesen elemzett 
anyag. A legnagyobb terület a szakmának a hátrányos helyzető, a halmozottan 
hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása. 
Fontos része a beszámolónak az, hogy benne van a tanulóink fizikai állóképessége. 
Ezek olyan szakmai mutatók, amik elgondolkodtatják az embert és további feladatokat 
adhat nekünk, és a szakembereknek. 
A gyógytestnevelés nagyon fontos dolog. 
Nagyon pozitív dolog, hogy az igazgatónı köszönetet mondott azoknak a 
középvezetıknek, (munkaközösség vezetık, Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
igazgatóhelyettesek) akik az İ munkáját segítették. Ez összmunka, ez a szakmai anyag 
azt mutatja, hogy az Igazgató Asszony végigkísérte egész évben állandó értékelés, 
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ellenırzés formájában a tevékenységeket. Ez a beszámoló egy új arculatot mutat, 
nagyon megnyugtató ebben a nyugtalan, bizonytalan helyzetben, hogy az iskolában a 
biztonság kezd érezhetı lenni. Ez a munka egy jó dolgozat, jó lesz, ha odakerül a 
dolgozók elé ez az anyag.  
Amit szeretnék kérni, hogy az ilyen nagy anyagokat, beszámolókat honlapon tudnánk 
korábban olvasni, ha ez megoldható lenne, mert nem igazán tudjuk áttekinteni az idı 
rövidségére tekintettel. Én büszke vagyok erre a beszámolóra, szívesen olvastam. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A szakemberek teszik a dolgukat. Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy az 
iskolás gyermekek számára különbözı orvosi vizsgálatok vannak az Egészségházban. 
Az elmúlt idıszakban ortopédiai szakrendelés volt, 160 fıbıl a vizsgálat szerint 70 fı 
valamilyen problémával küzd. A problémás gyermekek kaptak egy tájékoztatót és 
értesítést errıl, hogy szüleikkel együtt keressék fel a szakrendelést. Sajnos azt 
tapasztaltuk, hogy egy-két eset volt, hogy a szülı a gyermekével visszajött a 
rendelésre. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérték a szülık a sávos oktatást és most azt kérik, hogy a magasabb oktatásból az 
alacsonyabb sávba legyenek helyezve a gyermekek. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon szép beszámolót hallottunk, nagyon szép eredményeket ért el az iskola a 
versenyek során, ezért gratulálok. 
Arizona programról nem hallottam, mi a helyzet ezzel kapcsolatban? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
2013. január 1-tıl indul az Arizona program. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Miért ilyenek ezek a kompetencia eredmények? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A kompetenciamérés képességtudást mér, nem a tanult anyag ismeretét. Minden órán 
beiktatjuk a kompetenciafejlesztést. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás az iskola beszámolójával kapcsolatban. Nincs. Akkor 
térjünk át a kollégium beszámolójára. Ebben az évben nem indítottunk kollégiumi 
csoportot. Kérdésem, hogy van-e rálátása az iskolának, hogy azok a gyermekek 
hogyan élnek, hogyan tudnak bejárni, hogyan tudnak étkezni, akik eddig kollégisták 
voltak? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A bejárás zavartalanul mőködik, de a szülık költöznek egyik albérletbıl a másik 
albérletbe, és igénybe szeretnék venni az iskolabuszt, mert a távolsági buszért fizetni 
kell. Néhányan Kecskemétre és más településre íratták be gyermeküket. 
A volt kollégista gyermekeknek napközi van. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az étkeztetés hogyan van megoldva ezeknek a gyermekeknek? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Háromszori étkezés van, (tízórai, ebéd, uzsonna). 
Orbán Antal települési képviselı 
Hány km az, amit a busz megtesz naponta? Mikor indul a busz? 



 7 

 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Reggel ½ 7 órakor indul az elsı járat, 7 órakor pedig a második, vissza délután 4 
órakor indul az elsı és ½ 5 órakor a második. 
Orbán Antal települési képviselı 
Kun István jelezte felém, hogy sport táborokat szeretne szervezni, lehet-e erre 
lehetıség? 
Basky András polgármester 
2013. januártól már az önkormányzat feladata, hogy az iskola épülete hogyan lesz 
mőködtetve. Elsı körben Kun István keressen engem. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A testnevelés órák száma hogyan alakul az iskolában? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Egy héten öt testnevelés óra van. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még valakinek ezzel a napirenddel kapcsolatban hozzászólása? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Sajnálom, hogy az anyagból kimaradt a Gyermekekért Plusz Alapítvány és a Szülıi 
Szervezet. Majd szóban tolmácsolom feléjük az elhangzottakat. Igyekeztem 
tárgyilagosan, röviden összefoglalva a tényeket közölni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük a színvonalas munkát. A tantestületnek jó munkát kívánok a következı 
évben. 
Március 31-ig kellene felmérést végezni az iskola nyári napközi foglalkoztatását 
illetıen. 
Basky András polgármester 
Ezt most még ne határozzuk meg, majd visszatérünk rá. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a Fekete István Általános Iskola, 
Kollégium és Sportiskola beszámolóját a 2011/2012-es tanévrıl, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
79/2012. (XI. 28.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és  
Sportiskola beszámolója a 2011/2012-es nevelési évrıl 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja La- 
  josmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Fekete István 

Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola beszámolóját a 2011/2012-es 
tanítási évrıl. 

  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A téma súlyossága megérdemelte volna, hogy most hozzunk határozatot. A gyermekek 
nyári elhelyezése mindenképpen gond lesz a jövı évben is. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Rendben van, hozzunk határozatot. A fenntartó végezze el a felmérést 2013. március 
31-ig, hogy kik azok, akik igénylik a nyári idıszakban a napközi ellátást az általános 
iskolában, és azt megfelelı fórumokon tegyük közzé. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
80/2012. (XI. 28.) ÖIB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának  
igényfelmérése a szülık körében 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja, hogy a  
  fenntartó végezze el a felmérést 2013. március 31-ig, hogy kik azok, 
  akik igénylik a nyári napközbeni ellátását az általános iskolában, s ez    
                      megfelelı fórumokon kerüljön közzétételre. 
  Határid ı: 2012. november 28. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési 
koncepciója 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A költségvetési koncepció tekintetében is 2013. a bizonytalanság éve lesz. Bizonyos 
feladatok elkerülnek a Járási Hivatalhoz, mint például az okmányirodai, gyámhivatali. 
Csökkennek a munkabérek és a bevételek is. A gépjármőadó 40 %-a marad az 
önkormányzatnál. Ezzel át is adom a szót Polgármester Úrnak, hogy mondjon errıl 
néhány szót. 
Basky András polgármester 
A költségvetési törvényt még nem fogadták el. A rendelkezésre álló információk 
folyamatosan változnak és a módosító indítványok is befolyásolják, hogy hogyan fog a 
városi költségvetés kialakulni. 
A költségvetési koncepció idıszakában felmérjük azt, hogy mit szeretnénk megoldani. 
Vannak olyan feladatok, amiket meg kell oldani soron kívül. Számba vettük azokat a 
feladatokat, amiket fontosnak tartunk. 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság, valamint a Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési 
Bizottság ülésén felvételre került Lajosmizse város 20 éves évfordulójának méltó 
megünneplése. Kérem Muhariné Mayer Piroska Aljegyzı Asszonyt, hogy ismertesse a 
bizottsági üléseken javasolt kiegészítéseket. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
2013-ban is az önkormányzat támogatni kívánja a nonprofit szervezeteket, társadalmi 
szervezeteket, egyházakat. 



 9 

A KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai pályázat beadásának megvizsgálása az 
intézmények vonatkozásában. 
Basky András polgármester 
Azokban az intézményekben, ahol ez megoldható, kerüljön elhelyezésre a 
napkollektor. Ezt igyekszünk megoldani, 85 %-os a támogatása a pályázatnak. Adott 
intézményre vonatkozóan kell kezelni ezt. A közeljövıben pályázatíró céggel leülünk 
és megbeszéljük ennek a menetét. Önkormányzatokat 85 %-ban, egyebeket 60 %-ban, 
középvállalkozásokat 60 %-ban támogatnak. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A beszámoló 17. oldalán található az Óvodavezetı Asszony beszámolójában, hogy a 
Szent Lajos úti óvodában félnapos óvodai ellátás mőködik és egész napos ellátásra 
lenne igény. Azt szeretném, ha ezt a témát átbeszélnénk. Én ott dolgozom, s a szülık 
kérdezik, hogy mikor alhatnak ott a gyermekek. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ez mindenféleképpen jogos lenne. Ebben az óvodában nagyon sok a halmozottan 
hátrányos helyzető kisgyermek, akiknek az elhelyezése egész napra is indokolt lenne. 
Ezzel Lajosmizse és a gyermekek is nyernének. A nyitva tartás ezt biztosítja, a 
szakértı ezt jogosnak tartja, az állam biztosítja ehhez a bért. 
Basky András polgármester 
Koncepció szintjén célszerő felvenni, azt nem tudom megígérni, hogy minden 
elgondolt feladatot meg tudunk oldani. Bizonyos oldalról csökkennek a költségek, de a 
bevételek is csökkennek. A költségeinkbe jövıre is bele kell férni, a törvény kimondja, 
hogy az önkormányzat hitelt nem tervezhet. 
A Kistérségi Többcélú Társulás arról hozta meg a döntését, hogy 2012. december 31-
vel meg kell szüntetni és erre vonatkozóan december 15-ig a döntést meg kell hozni. 
Meglepı, hogy két település (Szentkirály és Lajosmizse) döntött úgy, hogy az iskoláját 
saját maga mőködteti, az összes többi település átadja. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A koncepcióba utaljunk arra, hogy mennyi pénzt fogunk kapni az 
óvodapedagógusokra és a dajkákra és mennyit kell a fenntartónak hozzátenni. A jövı 
évben tárgyaljunk arról, hogy meg tudjuk lépni, vagy nem a csoportok bıvítését, 
illetve azt, hogy egész napos csoport lehet, vagy továbbra is fél napos a Szent Lajos úti 
óvodában. A Szent Lajos úti óvodánál az egész napos óvodai csoport mőködtetésének 
a lehetısége kerüljön kidolgozásra. Ez kerüljön bele határozatba. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még hozzászólás a napirendhez? Nincs. Javaslom, hogy fogadjuk el Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. évi költségvetési koncepcióját 
azzal, hogy Lajosmizse város 20 éves évfordulója méltóképpen kerüljön 
megünneplésre, 2013-ban is legyenek támogatva a nonprofit szervezetek, társadalmi 
szervezetek, egyházak, a KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai pályázat beadásának 
megvizsgálása az intézményekre vonatkozóan, a Szent Lajos úti óvodánál az egész 
napos óvodai csoport mőködtetésének a lehetısége kerüljön kidolgozásra. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
81/2012. (XI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testü- 
letének 2013 évi költségvetési koncepciója 

HTÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
  testületének 2013. évi költségvetési koncepcióját az alábbi kiegészíté- 
  sekkel: 
 

- Lajosmizse város 20 éves évfordulója méltóképpen kerüljön megün- 
neplésre. 

- 2013-ban is legyenek támogatva a nonprofit szervezetek, társadalmi 
szervezetek, egyházak. 

- KEOP-2012.4.0.10.0 energetikai pályázat beadásának megvizsgálása 
az intézményekre vonatkozóan. 

- A Szent Lajos úti óvodánál az egész napos óvodai csoport   
     mőködtetésének a lehetısége kerüljön kidolgozásra. 
 
Határid ı: 2012. november 29. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
3./ Napirendi pont  
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztására kiírt pályázati felhívás visszavonása, új 
pályázat kiírása 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztására pályázat került kiírásra. Maga a pályázati 
felhívás mintegy 4644 karakter, amely 4 megkezdett oldalnak felel meg, így a 
megjelentetés bruttó 316.992.-Ft kiadást jelentene. A pályázati felhívásnak a Hivatalos 
Értesítıben történı közzététele nem kötelezı, ezért az a javaslat, hogy a határozatból 
ez kerüljön törlésre, mivel jelentıs költségvonzata lenne. A betöltendı munkakör jogi 
szakértı, ez mit jelent? 
Nagy Judit irodavezetı 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény kimondja, hogy pályázatot kell kiírni, s 
a betöltendı munkakört köteles megjelölni, ezért került a jogi szakértı megjelölés a 
betöltendı munkakör vonatkozásában. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje (bizottsági tag) 
Bejelentem, hogy nem kívánok szavazni személyes érintettség miatt e napirendnél. 
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Sebık Márta bizottság elnöke 
Köszönöm a bejelentést.  
Szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, 
(Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye intézményvezetıi beosztására 164/2012. (X. 25.) ÖH-val kiírt pályázati 
felhívás visszavonása), kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – 1 fı, - Józsáné dr. Kiss Irén – nem szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
82/2012. (XI. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézménye intézményvezetıi beosztására  
164/2012. (X. 25.) ÖH-val kiírt pályázati felhívás visszavonása  

 
HATÁROZAT 

 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasol- 
  ja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elı- 
  terjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezetét, (Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
intézményvezetıi beosztására pályázati felhívás kiírása), kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás 
nem volt- 1 fı, - Józsáné dr. Kiss Irén – nem szavazott - az alábbi határozatot hozta: 
83/2012. (X. 28.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye intézményvezetıi  
beosztására pályázati felhívás kiírása 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének az elıter- 
  jesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 
2011/2012-es nevelési évrıl 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az Intézményvezetı Asszony szép és terjedelmes beszámolót készített az óvoda 
helyzetérıl. A körülményekhez képest az óvodában minden rendben van, minden szép  
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és jó, a humán erıforrás rendelkezésre áll, a szükséges eszközök is rendelkezésre 
állnak. 366 gyermek elhelyezése történt meg. Az óvodának komoly túlterheltsége van. 
A 3 éves kisgyermekek felvétele hogyan valósul meg? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
2013. szeptember 1-jétıl lesz kötelezı felvenni a 3 éves kisgyermekeket. 2014. ısztıl 
viszont kötelezı lesz elhelyezni minden 3 éves korú kisgyermeket az óvodában. 
Jelenleg minden 4 éves korú és minden 5 éves korú kisgyermek be van íratva az 
óvodába.  
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nagy probléma, hogy sok a hátrányos helyzető gyermek az óvodában is. Az is nagy 
probléma, hogy nem szervezünk közmunkát. Sok a sérült gyermek az óvodában, ez 
szomorú tény. Az pozitív dolog, hogy ezek a gyermekek eredményesen fejlıdnek, 
tünetmentesek. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ez annak köszönhetı, hogy van fıállású logopédusunk és még délután is, ha kell, a 
szülı és a gyermek rendelkezésére áll. Ugyan ilyen jó, hogy van gyógypedagógus is a 
bölcsıdében. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Összességében elmondható, hogy az óvodában nagyon komoly szakmai munka folyik, 
a munkaközösségek is ezt igazolják. A nevelési idın túli tevékenység is nagyon széles 
körő, a mozgás, tánc, nyelvoktatás, játékok, ezek nagyon fontosak, és 
gyermekmegtartó hatása is van. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Lényeges, hogy ezek nagy részéért nem kell térítési díjat fizetni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bölcsıdében mi a helyzet? 
Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
24 fı kisgyermek van, 9-18-ig van kisgyermek várólistán. Igen jelentıs mindig a 
várólistára való jelentkezés.  Ez pozitív visszajelzés is, és ennek nagyon örülünk. 
Általában 2 éves korban szeretnék a gyermekeket beíratni a szülık, a legkisebb 
gyermekünk 17 hónapos. Ha a kisgyermek nem elég fejlett testileg, szellemileg 3 
évesen, akkor van rá lehetıség, hogy maradhat még a bölcsıdében egy bizonyos ideig. 
Ezt orvosi igazolásokkal a szülınek alá kell támasztani.  
Rengeteg nyílt napunk van, ahol a szülık is jelen vannak és nagy szülık is, és nagyon 
jó hangulatban szoktak telni ezek a napok. A visszajelzésekbıl azt látjuk, hogy 
szívesen járnak hozzánk. 
Az utolsó éves bölcsıdei gyermekeket átvittük az óvodába, hogy ismerkedhessenek az 
óvodával, lássák azt, hogy mit jelent az óvoda. A korábbi gyógypedagógusaink mellett 
most új gyógypedagógusunk van, aki rendkívüli módon nyitott és talpraesett 
személyiség. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A bölcsıdében jellemzı a szülık együttmőködése? 
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Géczi Gabriella bölcsıdevezetı 
A napi kapcsolat nálunk sokkal intenzívebb, mint egy iskolában. Amikor a közös 
rendezvényeink vannak, nagyon sokat tudunk a szülıkkel és a gyermekekkel 
beszélgetni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Örömmel halljuk ezeket a gondolatokat. 
Köszönöm. Van-e még hozzáfőznivaló a naprendhez? 
Basky András polgármester 
Igen szép és tartalmas beszámolókat hallottunk, mind az óvodáról, mind a bölcsıdérıl. 
A honlapon is fenn vannak az anyagok. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az óvoda vezetıjének a beszámolója az egész éves munkáját, odafigyelését tükrözi. 
Az országos és a helyi csoportokban látjuk a Differ mérések eredményét. A 
lajosmizsei gyermekek ugyanazokat a teljesítményeket mutatják, mint általánosan az 
egész országban. Nálunk sok a munkanélküli, és a halmozottan hátrányos gyermekek 
száma is. Érdemes lenne azt is figyelni, hogy kikbıl tevıdik össze a létszám. Az lenne 
a jó, hogy ha az egyszerő társadalmi rétegben lévı szülık gyermekei is hajlandók 
lennének továbbtanulni, hogy kikerüljenek az eddigi szintbıl. 
Ez a beszámoló azért is jó, mert az embert elindítja egy ilyen gondolkodásban, a 
szakembereknek ebben lenne a felelıssége. Ezért tartom ezt a beszámolót 
sokatmondónak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az esélyegyenlıséget a szülınek is, és a gyermeknek is akarnia kell. A szakemberek 
teszik a dolgukat, de ott vannak a tényszámok, hogy ha a családi egyensúly felborul, 
akkor az iskola nem tudja túlléptetni a gyermekeket a saját sorsán. A gyermekeket 
csak akkor lehet kiemelni a problémás helyzetbıl, ha a gyermek is akarja és az otthona 
is biztosítja ezt számára. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A bölcsıdének a legjobb a helyzete, mert csak nevel, az óvoda elıször nevel, utána 
oktat, az iskola pedig oktat, ezért neki a legnehezebb a helyzete. 
Köszönöm a Tőzoltóságnak, a Roma Nemzeti Önkormányzatnak és mindenkinek, akik 
a munkámat segítették. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A szülıket kellene beintegrálni a munkába, széles körő közmunka programot kell 
szervezni. A gyermekek nevelését nem tudja megoldani egyértelmően az iskola és az 
óvoda, jó, ha a gyermek azt látja, hogy a szülı megy dolgozni. 
Basky András polgármester 
Olyan nagy létszámú a munkanélküliek száma, hogy mindenkit nem lehet 
foglalkoztatni a közmunka programban. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mindenképpen kellene valamilyen munkaprogram. 
Köszönjük az óvoda és az iskola színvonalas munkáját, jó munkát kívánok a 2013. 
évben is. 
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Kérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, észrevétele a napirendhez? 
Nincs.  
Elfogadásra javaslom a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
beszámolóját a 2011/2012-es nevelési évrıl. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
84/2012. (XI. 28.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
beszámolója a 2011/2012-es nevelési évrıl 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Meserét 
  Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját a  
  2011/2012-es nevelési évrıl. 
  Határid ı: 2012. november 29. 
  Felelıs.     A bizottság 
 
5./ Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e az egyebek témakörben valakinek kérdése, bejelentenivalója? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Tegnap fejezték be Svébis doktor Úr rendelıjének a kialakítását, 2012. december 10-
tıl szeretné megkezdeni rendelését az Egészségházban. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem, munkánkat a 
továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 
 
 
 Sebık Márta  sk.    Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
 bizottság elnöke     távollétében: 
 
 
  
       Muhariné Mayer Piroska sk. 
        aljegyzı 
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