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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
19/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között 
önkormányzati hivatali feladatok ellátására 
létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló 
megállapodás módosítása 

 
20/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 

Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
jóváhagyása 
 

21/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı 
beosztásra pályázat kiírása 

 
22/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának 

elıkészítése 
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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. április 18-án, de: 10.30 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott rendkívüli bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Sebık Márta bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Koller Dániel bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor bizottság tagja 
 
Nagy Erzsébet és Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tagok igazoltan vannak távol 
az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyzı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Kérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, nekem javaslatom az lenne, hogy legyen a 
4./ napirendi pont az „Egyebek”. Aki ezzel a kiegészítéssel elfogadja a meghívóban 
közzé tett napirendi pontokat, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti  Basky András 
     és Mőködési Szabályzata      polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gaz-  Basky András 
     dasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és gazdasági  polgármester 
     vezetı beosztásra pályázat kiírása      
3./ Gyermekek nyári napközbeni ellátásának elıkészítése  Basky András 
          polgármester 
4./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az új önkormányzati törvény 2013. január 1-tıl hatályos, mely létrehozta a 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalt Felsılajos Község Önkormányzatával. A 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatot dr. Balogh László készítette el. Nekem sok 
kérdésem van a szabályzattal kapcsolatban. 
Az elıterjesztés 2. oldalán van, hogy a költségvetési törvény szerint 30,41 fıre kapunk 
támogatást. Az SZMSZ-ben 35 fıvel számolunk, 2 fı Munka Törvénykönyve hatálya 
alá tartozik, s 33 fı a köztisztviselı. A következı oldalon ajánlást kapunk arra, hogy 
egy fı köztisztviselıi létszámot hogyan lehetne csökkenteni. A csökkentés a belsı 
ellenıri munkakörrel kapcsolatos. A belsı ellenıri munka kiszervezése a hatékonyság 
kárára megy és igénytelen, s pénzben sem lesz kevés és a mi problémánkat nem fogja 
megoldani. Ahhoz, hogy itt precíz munka folyjék, 1 fı köztisztviselıt kell 
foglalkoztatni ebben a munkakörben. Én a magam részérıl nem tudom támogatni, 
hogy a belsı ellenıri munkakört kiszervezzük a köztisztviselık sorából. 
Az SZMSZ értelmében nehéz dolga van a jegyzınek, mert a munkáltatói jogköröket 
gyakorolja, s ahhoz a polgármester egyetértésére is szükség van. Kérhet-e ilyet egy 
Képviselı-testület, hogy az aljegyzı és a vezetıi állásokat megpályáztassuk? 
II. melléklet 21. oldal. A Hivatal belsı szerkezete. Nem tudom, hogy az egyes irodák 
mögött kik vannak. A jegyzıi irodában 17 fı van. 
Mi minden alkalommal papíralapon kapjuk meg a testületi anyagot. Ez óriási munka. 
Miért nem vezetjük be azt, hogy e-mail-ben kapjuk az anyagokat? Minden 
képviselınek van költségtérítése, tiszteletdíja, meg tudja vásárolni a laptopot, internet 
hozzáférést is tudunk biztosítani. Mi ennek az akadálya, hogy ezt nem lépjük meg? 
Basky András polgármester 
Valamikor nem csak a képviselık kapták meg papíralapon a testületi anyagot, hanem 
még az egyéb érdekeltek is, volt olyan, hogy 40-50 példány komplett testületi anyagot 
készítettünk és küldtünk szét. Azért kapják a képviselık papíralapon a testületi 
anyagot, mert a képviselık azt kérték, hogy szeretnék papíralapon is, mert nem 
mindenkinek van e-mail elérhetısége és laptopja. Amikor a testületi anyagok 
nyomtatásra kerülnek, megkapja mindenki e-mail-ban is. Ez nem ennek az SZMSZ-
nek a kérdésköre, ha úgy lesz szabályozva, akkor megtesszük. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A képviselık nem kapnak költségtérítést, tiszteletdíjat igen. Nem mindenkinek van 
laptopja, internetes hozzáférési lehetısége. 
dr. Balogh László jegyzı 
Ha ilyen kérés van, akkor az SZMSZ-t elıterjesztjük testületi ülésre. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Van-e kérdés, vélemény? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Úgy lenne jó, ha a hivatali költségvetés, a hivatali SZMSZ és a költségvetési rendelet-
tervezet együtt lenne. Megvan az SZMSZ, 4 üres állás van, ennek betöltése hova van 
tervezve? 
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dr. Balogh László jegyzı 
A pénzügyi irodát 8 fıre terveztük, 1 álláshely pályáztatás alatt van, április 29-e a 
jelentkezési határidı, május 13-án fogjuk betölteni. 
Az Önkormányzati Iroda az eddigi Településfejlesztési Iroda és a volt Építési Osztály 
egyik munkatársa. A Jegyzıi Iroda létszáma összesen 17 fı, ebbıl 5 fı Igazgatási 
Csoport, 5 fı Adócsoport, s marad 7 fı közvetlenül az irodavezetı irányítása alatt. 
Feladata a testülettel kapcsolatos feladatok, adminisztratív feladatok, a jegyzıi, 
polgármesteri feladatok, statisztikai feladatok ellátása, folyamatos adatszolgáltatásaink 
vannak, a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok, a takarítás, a 
gépkocsivezetés, az informatika és az iktatás.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez egy szép dolog, hogy nincs külön felsılajosi kirendeltség, s két csoportvezetıi 
megbízatással kevesebb van. 
A Jegyzıi Irodán ki látja el az irodavezetıi állást? 
dr. Balogh László jegyzı 
Én egy irodavezetıt szeretnék, akinek az álláshelyét meg fogjuk pályáztatni. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
A vezetıi referens mit csinál? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ellátja a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatos feladatokat, statisztikai 
adatszolgáltatásokat a Kormányhivatal felé, jegyzıi levelezéseket, s szociális 
feladatokat is, amit én el szeretnék tenni onnan. Olyan többletfeladataink lesznek, 
hogy 3 napon belül egységes szerkezetbe kell hozni a rendeleteinket. 
A takarító személyzet és a gépkocsivezetı az Mtv. hatálya alá tartozik. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A jelenlegi társaság maximális leterheltséggel mőködik. A 35 fıt tudom támogatni, 
hogy a Jegyzıi Iroda vezetıi állására egy kvalifikált vezetı legyen felvéve, 
megerısítve ezt a csoportot. Az Adócsoport tekintetében is nagyon kellene olyan 
személy, aki azt a vonalat megerısítené. 
A következı probléma a belsı ellenıri állás, hogy ezzel lenne csökkentve a 
köztisztviselıi létszám. dr. Balogh László látta el eddig ezt a feladatot. Folyamatosan 
megvolt az ellenırzés, folyamatos volt a visszajelzés a vezetés részére. A belsı 
ellenıri állást be kellene tölteni. A belsı ellenıri tevékenység intézményi vonalon 
sincs megoldva, lehetne megosztásban is ellátni a feladatot, ha ez lehetséges. 
dr. Balogh László jegyzı 
Ezt a jogszabály nem engedi meg. 
Módosítani szeretnék annyiban, hogy a 11. oldalon a 4. f.) pont második sorát 
törölnénk. 
A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot tegnap tárgyalta az Ügyrendi és Sport 
Bizottság és elfogadásra javasolta azzal, hogy az ügyfélfogadási rendet változtassuk 
meg olyan tekintetben, hogy legyen egy nap, amikor hosszabb ügyfélfogadást tartunk. 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság azt javasolta, hogy hétfın 17.00 óráig dolgoznánk, 
pénteken 1 órával kevesebb ideig kellene dolgozni, az ügyfélfogadás pedig hétfın 
16.45 óráig lenne. Azt javasolták tegnap a kollégák, hogy ez a nap szerda legyen 
inkább. Az ebédszünetet 30 percre csökkentenénk. 
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Basky András polgármester 
Felmerült annak kérdése, hogy akik nem itt ebédelnek, azoknak a 30 perc nem elég. 
Úgy kellene megoldani, hogy aki itt étkezik és félóra elég az étkezéshez, az elmegy 
pénteken 12.30 órakor, akinek pedig nem elég a félóra, annak legyen ¾ óra. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Az volt még a kérdésem, hogy az irodavezetıi állásokat, illetve az aljegyzıi állást meg 
lehet-e pályáztatni? 
dr. Balogh László jegyzı 
Az aljegyzıi állást nem lehet, mert a polgármester hatásköre. 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Az irodavezetıi állást sem lehet? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ahol be van töltve az állás, ott nem lehet pályáztatni. Pénzügyi ügyintézıi állásra ki 
van írva a pályázat, és a jegyzıi iroda irodavezetıi állására is a pályázat ki lesz írva. 
Basky András polgármester 
A polgármester irányít, a jegyzı vezet, a Képviselı-testületnek hatásköre nincs, hogy 
bizonyos feladatokra kit nevezünk ki. 
Apró Ferenc települési képviselı 
Én kérdeztem meg az ÜSB ülésén, hogy szabad vélemény-nyilvánítási jogunk van-e 
arra, hogy a jegyzıi, aljegyzıi, irodavezetıi álláshelyre ki legyen kiválasztva. Én csak 
beszélgetés szintjén gondoltam ezt, s elızetesen tájékoztatást szeretnék kérni. 
dr. Balogh László jegyzı 
A munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja a jegyzı felett, a hivatal dolgozói 
felett a jegyzı gyakorolja. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
12. oldal 10. (1) . „Az irodavezetık elıkészítik saját munkaköri leírásaikat, melynek 
végleges elkészítéséért a jegyzı felelıs.” Ezen mondat helyett a következıt javaslom: 
„Az irodavezetık munkaköri leírásának elkészítéséért a jegyzı felelıs.” 
13. oldal 13. 5.) „A kirendeltség szerinti önkormányzat jogi képviseletét az adott 
képviselı-testület által meghatározott személy látja el.” A javaslatom az lenne, hogy 
„A kirendeltség szerinti önkormányzat jogi képviseletét Felsılajos polgármester által 
meghatározott személy lássa el.” 
Sebık Márta bizottság elnöke 
Van-e még valakinek hozzáfőznivalója? 
Apró Ferenc települési képviselı 
A 2. mellékletben azt szeretném, hogy a jegyzı irányítása alá tartozzon az aljegyzı. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az elkészített ábra jó. Az aljegyzı feladata, hogy ellássa azokat a feladatokat, amivel 
a jegyzı megbízza, s távollétében helyettesítse a jegyzıt.  Az aljegyzınek nincs joga 
tovább adni azokat a feladatokat, amelyeket a jegyzıtıl kap. 
Sebık Márta ÖIB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Nincs.  
Két határozat-tervezet van, külön-külön fogom szavaztatni. 
Aki elfogadja az elıterjesztés I. határozat-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
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19/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között önkormányzati hivatali feladatok 
ellátására létrejött Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás 
módosítása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
   solja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-terveze- 
   tét. 
   Határid ı: 2013. április 18. 
   Felelıs:     A bizottság 
 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elfogadásra javaslom a Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát az elhangzott módosításokkal. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. 
Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra java- 
  solja a Képviselı-testületnek a Lajosmizsei Közös Önkormányza- 
  ti Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az alábbi módosí- 
  tásokkal és kiegészítésekkel: 
 

- 11. oldal 4. f.) pont 2. sora törölve: „az irodavezetık engedélyezik az 
évi rendes szabadság annak megfelelı igénybevételét”, 

- 12. oldal 10. (1) Az irodavezetık munkaköri leírásának elkészítéséért 
a jegyzı a felelıs. 

-  13. oldal 5.) pont: A kirendeltség szerinti önkormányzat jogi  
    képviseletét Felsılajoson a polgármester által meghatározott személy    
       lássa el. 
 
Határid ı: 2013. április 18. 
Felelıs:     A bizottság 

 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetı és gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása 
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Sebık Márta ÖIB elnöke 
2013. június 30-ig kellene kiírni a pályázatot a magasabb vezetıi munkakör 
betöltésére, de oda nem írunk ki, mert ha az IGSZ átszervezésre kerül, akkor nem 
tudunk mit kezdeni a vezetı személlyel. 
Basky András polgármester 
A vezetıi megbízatásra a pályázatot kiírtuk, ezt törvény írja elı. Ha egy olyan döntés 
születik titkos szavazásnál, hogy a pályázók nem kerülnek kinevezésre, akkor 
érvénytelennek minısítjük a pályáztatást. Ha még is úgy alakul, hogy a jelenlegi 
formában mőködtetjük tovább az IGSZ-t, akkor megy minden tovább. A pályázat 
benyújtásának határideje 2013. június 30-a. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez egy törvényi kötelezettség, hogy ki kell írni. Az a javaslatom, hogy december 31-
ig legyen kiírva a pályázat. Azt kérnénk, hogy az IGSZ átszervezését készítse elı a 
jegyzı. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom az elhangzott módosításokkal Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetıje és gazdasági 
vezetıi beosztására pályázat kiírását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal, - ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezete költségvetési szerv vezetı és  
gazdasági vezetı beosztásra pályázat kiírása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Gazdasági Szervezete elfogadás- 
  ra javasolja a Képviselı-testületnek, hogy kerüljön kiírásra a pályázat  

azzal a módosítással, hogy 2013. december 31-ig határozott idıre legyen 
kinevezve  Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
költségvetési szerv vezetıje és gazdasági vezetıje, és felkéri dr. Balogh 
László jegyzı Urat, hogy készítse el az IGSZ integrációját. 

  Határid ı: 2013. április 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának elıkészítése 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az óvodában és iskolában is igény jelentkezett, hogy szükség lesz a gyermekek nyári 
napközbeni ellátására. Augusztus 5-tıl 16-ig 16 fı gyermeket, augusztus 19-tıl 31-ig 
7 fı gyermeket kell elhelyezni. Az iskolában 19 tanuló esetében igénylik a nyári 
napközi ellátást. 
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Az ovis napközis gyermeket össze lehet-e tenni az iskolás napközis gyermekkel? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Mi csak az óvodás gyermekek nyári napközbeni ellátását tudjuk bevállalni augusztus 
16-ig, az iskolás gyermekeknek más az igényük, mint az ovis gyermekeké, ezért 
együtt nem lehet megoldani a felügyeletet. 
Basky András polgármester 
Augusztus 16-ig biztosítjuk a gyermekek nyári napközbeni ellátását az óvodában is és 
az iskolában is, a fennmaradó két hetet pedig oldja meg a szülı. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ennek a megoldása hogyan lehetséges? 
Basky András polgármester 
Megbízási szerzıdést kell kötni az iskolában azzal, aki a 19 fınek a felügyeletét 
vállalja. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ha az önkormányzatnak kell gondoskodni a gyermekek nyári napközbeni ellátásáról, 
akkor nem lehet, hogy az önkormányzat befizeti ezeket a gyermekeket a különbözı 
táborokba? Meg kellene nézni, hogy melyik gyermeket hova lehetne elhelyezni. Meg 
kell nézni, hogy milyen táborok vannak. Meg kellene nézni, hogy a táborozási költség 
mennyi. 
Basky András polgármester 
Ezt a feladatot meg kell oldani, a májusi testületi ülésre elı kell készíteni és 
végiggondolni, hogy milyen megoldás van és felmérni, hogy kik azok a pedagógusok, 
akik ezt vállalják, ez kb. 500.000.- Ft-os költség az önkormányzatnak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Miért nem csinál programokat az iskola? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A táborok elsorvadtak, mert a szülık nem tudták az anyagi fedezetet biztosítani. 
Felsılajos sem kapott támogatást a táborozásra. A programokra az iskolában nem volt 
igény, ezért nem tudtunk szervezni. 
Basky András polgármester 
A pedagógusoknak nem csak a gyermekfelügyelet a feladata, hanem a foglalkoztatás 
is. Abban kell dönteni, hogy a májusi ülésre elı tudjuk terjeszteni a költségekkel 
együtt. A táborok szervezıjével is fel kell venni a kapcsolatot, s a Mővelıdési Házat 
és az EGYSZI-t is bele kell vonni. Megbízási szerzıdéssel, plusz pénzért, 600.- Ft/óra 
díjban lehetne meghatározni a bért. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A családi napközivel nem lenne érdemes felvenni a kapcsolatot? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ott telt ház van, hiszen azok a gyermekek is ott vannak nyáron, akik évközben. 
Nagy Judit irodavezetı 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása a Gyvt. hatálya alá tartozik. Egy családi 
napközi csak 7 fıt foglalkoztat. Minden településen a Mővelıdési Házat jelölik ki 
arra, hogy koordinálja a gyermekek nyári napközbeni ellátását. Az iskola igazgatója 
sokat tud segíteni abban, hogy a pedagógusok két-két hetet bevállalnának külön 
díjazás ellenében. Pedagógus végzettségő szakemberre van szükség. Üljünk össze, és 
nézzük át, hogy mik a lehetıségek. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Üljünk össze és nézzük meg, hogy mit lehet összeszervezni. Az iskola igazgatóját 
kérjük meg, hogy ezt koordinálja. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A nyári szünet elsı felében a központi óvodában lesznek a gyermekek, itt a fızés is 
megoldott, augusztusban a Szent Lajos úti óvodában lesznek a gyermekek. Ha 
szükséges, júliusban fızünk az iskola 19 fı gyermeke részére, augusztus 5-16-ig a 
Szent Lajos úti óvodába kérnénk az iskola konyhától ellátást, ha ez lehetséges. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Természetesen.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A gyermekekkel és a családdal fel kell venni a kapcsolatot, hogy mettıl meddig 
igénylik a gyermekek nyári napközbeni ellátását. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ki kell jelölni azt az intézményt, ahol a gyermekek nyári napközbeni ellátása 
biztosítva lesz (Súri iskola, kollégium, gépállomás). Az önkormányzat részérıl ezt 
koordinálja Nagy Judit. 
Basky András polgármester 
A bizottság hozzon egy olyan döntést, hogy javasolja az anyag elıkészítését a 
következı testületi ülésre. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban?  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ha az utolsó két hétre nem tudom úgy osztani a szabadságot a kollégáknak, hogy meg 
tudjuk oldani a dolgainkat, akkor kaphatunk-e segítséget? 
Basky András polgármester 
Ebben nem tudunk segíteni, próbálja az óvoda megoldani ezt az idıszakot 
szabadságolással. 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Mikor tudom a kollégákkal közölni, hogy melyik hétre kell vállalni a felügyeletet? 
Basky András polgármester 
Az iskola igazgatója mérje fel, hogy melyik kolléga az, aki tudna vállalni ilyen nyári 
plusz feladatot, plusz pénzért. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, akkor 
javasoljuk a gyermekek nyári napközbeni ellátásának kidolgozását a testületi ülésre a 
költségvetési számokkal együtt. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2013. (IV. 18.) ÖIB hat. 
Gyermekek nyári napközbeni ellátásának 
elıkészítése 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 
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tületnek, hogy a gyermekek nyári napközbeni ellátásának lehetséges 
formái kerüljön kidolgozásra költségvetési számokkal együtt a 
következı testületi ülésre. 

  Határid ı: 2013. április 18. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi egy kiállítást szervezünk augusztus 18-19-én Lajosmizse várossá avatásának 20. 
évfordulójára. Várjuk azon lajosmizsei termelı- és szolgáltató üzemeket, akik részt 
kívánnak venni ezen. A Sportcsarnokban szeretnénk a rendezvényt megtartani. 
Ahhoz, hogy a Sportcsarnokban megfelelı körülményeket tudjunk biztosítani, némi 
munkálatokat el kellene végezni, többek között a festést is. Ha vendégeket akarunk 
fogadni, akkor a kiállítóknak kézmosási lehetıséget kellene biztosítani. Ehhez néhány 
vizes blokk felújításáról is gondoskodni kell, valamint a függönyök is eléggé 
elhasználódottak, s ezeknek a cseréje is aktuális lenne. A Sportcsarnok vizes 
blokkjának a felújítására 2.375.673.- Ft-ra lenne szükség, a Sportcsarnok festésére 
pedig 2.165.000.- Ft-ra, a függönyök cseréje pedig 3 x 1.200.- Ft, azaz 3.600.000.- Ft 
lenne. Ezt egy szükséges Sportcsarnok felújítására és a vizes blokk felújítására kérjük. 
Ha vendégül látunk ennyi embert, akkor a helyszínt is biztosítani kell. 
Régen hallottunk már az iskoláról, mi a helyzet jelenleg? 
Sápi Tiborné iskola igazgató 
Örülök a kérdésnek, hiszen mióta az iskola szakmai irányítása a kecskeméti 
Klébensberg Intézményhez tartozik, nem is volt lehetıség beszélni a történt 
dolgokról. Jelen pillanatban várjuk azt, hogy megmondják a pedagógus létszámot. 
Várjuk, hogy az SZMSZ-re, házirendre, pedagógiai programra mit mondanak, amit 
benyújtottunk írásban feléjük. A kerettanterv kidolgozását is várjuk. Az óvodában 
elkezdıdik a nyelvoktatás. A kerettanterv tervezi, hogy megkapjuk az 
informatikaoktatást 5. évfolyamtól, az emelt nyelvoktatást 5. évfolyamtól. Kötelezı 
jellegő lesz vagy a hittan, vagy az erkölcstan felvétele. Ez attól függ, hogy a szülı mit 
választ. A két egyházzal a kapcsolatot felvettük. 
A beruházási és fejlesztési iratokat már az ısszel beadtam. Köszönöm, hogy az 
ablakcserét pályázati pénzbıl sikerült megvalósítani. Azt szeretném, hogy beszéljünk 
arról önkormányzati szinten, és álljon össze egy olyan csoport, aki kijelöli azt, hogy 
mit tegyünk helyre, s erre egy ütemtervet szeretnénk. A tantermek kifestésre kerültek 
a régi épületben. A főtési rendszerhez annyit szeretnék elmondani, hogy nyáron a 
radiátorokhoz a hiányzó szelepeket meg kellene venni. 
Basky András polgármester 
A pályázatot benyújtottuk, visszavontuk a fizetési kérelmünket és így tudtuk elérni 
azt, hogy benne maradjon a rendszerben a 18 millió forint. Márciusban megjött a 
tájékoztatás, hogy a támogatást megkaptuk. A hiánypótlást megcsinálták. 3 millió 
forint körüli összeg, amit a vállalkozó jelzett felém, hogy szeretne kérni. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
A főtéskorszerősítésre kellene beadni pályázatot. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A cégeket be kellene hívni tárgyalásra. 
 
Koller Dániel bizottsági tag 13.50 órakor eltávozott a bizottsági ülésrıl, a bizottság a 
továbbiakban 4 fıvel határozatképes. 
 
Orbán Antal települési képviselı 
Arra nem kap az önkormányzat támogatást, hogy nem volt adóssága? 
Basky András polgármester 
Ha el nem adósodott önkormányzatok pályáznak, akkor 100 %-os pályázati pénzt 
lehet nyerni. Minden önkormányzat 3 pályázatot nyújthat be. Van két olyan pályázat, 
amit testületi ülésre be kell vinni.  
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Be kellene adni főtéskorszerősítésre, Sportcsarnok felújítására a pályázatot. A 30 
millió forintos lehetıséget az óvoda külsı részének a hıszigetelésére és a 
nyílászárókra kellene fordítani. A tervet a Leader-hez 15 millió forintra be kellene 
adni, 10 millió forintból pedig rendbe hoznánk a Sportcsarnokot. Az utas pályázatot is 
be kell nyújtani. 
Basky András polgármester 
A májusi ülésen tudunk dönteni az óvoda BM-es pályázatának az elıkészítésérıl, ezt 
a májusi ülésre kell behozni. 
A Leader-es pályázatot, az utas pályázatot, az Iskola-tó felújítására vonatkozó 
pályázatot, a közbiztonság helyzetének javítására vonatkozó pályázatot és a 
földutakhoz újabb gép vásárlása tárgyú pályázatot is be kell adni. 
Amikor a költségvetésünket tesszük rendbe, akkor 8,5 millió forintot a csarnokra 
kellene fordítani. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Rendben van? Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, elfogadta az elhangzottakat. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb bejelentenivalója, hozzászólása? 
Basky András polgármester 
Megkeresett Gombkötı Gizella a szamóca forgatagos rendezvénnyel kapcsolatban, 
500.000.- Ft-os támogatást szeretne. 
Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb kérdés, bejelentenivaló van-e még? Nincs. Megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel berekesztem 14.00 órakor. 
 

K.mf. 
 
 
 
  Sebık Márta sk.    Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
  bizottság elnöke    bizottsági tag 
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