
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 
Ik. sz: LMKOH/570/30/2016. 
 
 
 

Az Önkormányzati Bizottság 2016. október 18-án, délután 
13.00 órakor megtartott bizottsági ülésről 

 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
76/2016. (X. 18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről 

77/2016. (X. 18.) ÖB hat.  Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása 
 
78/2016. (X. 18.) ÖB hat.  Bognár Mariann támogatása 
 
79/2016. (X. 18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2016. (….) önkormányzati 
rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

80/2016. (X. 18.) ÖB hat.  A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

81/2016. (X. 18.) ÖB hat. Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei 
férőhelyének bővítésére 

82/2016. (X. 18.) ÖB hat. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanács Elnökének beszámolója a 
Tanács – 2015. szeptember és 2016. augusztus 
között végzett – munkájáról 

83/2016. (X. 18.) ÖB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában 
lévő 700/2. hrsz-u ingatlanon épülő városi 
sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésével 
kapcsolatos döntések meghozatala 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzati Bizottság 2016. október 18-án, kedden délután 13.00 
órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak  Belusz László  bizottság elnöke 
   Borbély Ella   bizottság tagja 
   Sebők Márta   bizottság tagja 
   Dóka-Mezei Anett  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Varga Mária   bizottság tagja 
   Sápi Zsomborné  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Konta Anita ügyintéző 
      Tengölics Judit IGSZ vezető 
      dr. Tóth Andrea irodavezető 
      Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
      Őze Angéla mb. pénzügyi irodavezető 
      Plicta Ildikó ált.isk.igazgató 
      Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
      Gulyás Attiláné pénzügyi ügyintéző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Belusz László ÖB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. Sápi Zsomborné 
bizottsági tag jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb módosításra, 
illetve kiegészítésre javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületé-  Basky András 
      nek …./2016. (….) önkormányzati rendelete a vendéglá-  polgármester 
      tást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Basky András 
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     ……/2016. (…..) önkormányzati rendelete a 2016. évi költség- polgármester 
     vetésről szóló 7/2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016.       
     évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati ren-  
     delet módosításáról 
3./ A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási Basky András 
     szünet elrendelése       polgármester 
4./ Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Basky András 
     és Bölcsőde Bölcsődei férőhelyének bővítésére   polgármester 
5./ Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo- Bsky András                                                                                          
     ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének be- polgármester 
     számolója a Tanács – 2015. szeptember és 2016. augusztus kö- 
     zött végzett – munkájáról 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási 
rendjéről 
Belusz László ÖB elnök 
Ezt a pontot a múlt hónapban már tárgyaltuk, végigbeszéltük. Azért nem került be a 
testületi ülés anyagába, mert meg kellett kérni az ipartestületnek a véleményét, 
valamint az iparkamarának a véleményét. Ezek időközben meg is érkeztek, és most 
van egységes szerkezetben előttünk ez a napirendi pont. A rendelettel kapcsolatban 
észrevétel lenne, azon túl, amit az Iparkamara, illetve Verdung Imre javasolt, hogy van 
a 4. §-ban az Önkormányzati Bizottság kérelmére a beérkezéstől eltérő, de legfeljebb 4 
óráig tartó nyitva tartást engedélyezhet. Olyan ezzel a kikötéssel nem fordulhat elő, 
hogy NONSTOP nyitva legyen, mert 4 órakor be kell zárni és 5 órakor ki kell nyitni, 
ez nem biztos, hogy szerencsés, mert most is vannak NONSTOP nyitva tartású 
vendéglátóhelyek. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha kivesszük a „legfeljebb 4 óráig” szövegrészt a 4. §. (1) bekezdésből, akkor azzal 
eleget is teszünk. Ez így elfogadható? 
Belusz László ÖB elnök 
Igen, mert ezzel eltérő nyitva tartást engedélyez. Iparkamara elfogadta. 
Verdung Imrének volt olyan javaslata, hogy 7 óráig legyen összeszedve a keletkező 
hulladék 8 óra helyett, 100 m-es körzetben, valamint, hogy ne 30 napban, hanem 15 
napban kerüljön meghatározásra a kérelem benyújtása. Ez orvosolható. 
dr. Balogh László jegyző 
Ha 15 napra javítjuk, akkor nagyon kevés felkészülési idő lesz. Aki szervezi a bulit, 
annak tudnia kell, hogy az a buli engedélyezve lesz-e. 15 nappal előbb adja be, 8 napra 
lesz az ülés a beadástól számítva, egy hét marad hátra, s akkor dönt a bizottság, hogy 
nem engedélyezi. Egy héttel előtte pedig már meg van szervezve. A kérelmezőnek 
érdeke az, hogy minél hamarabb benyújtsa, s a döntés minél hamarabb megszülessen, 
mert a kérelmezőnek tudnia kell, hogy biztos lehet-e ott bulit tartania, mert neki ezt 
úgy kell szerveznie. A 8 nap vonatkozásában volna egy olyan javaslatom, hogy ha 30 
nappal hamarabb benyújtja, akkor legkésőbb a 22. napon dönteni kell. Nem tehetünk-e 
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be ide egy olyan szabályt, hogy a kérelmezett időpontot megelőzően legkésőbb három 
héttel elbírálja, ne a 8 napot adjuk meg.  
 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezt a kérvényt alkalmanként adjuk. Miért nem adjuk határozatlan időre. 
Belusz László ÖB elnök 
Minden engedélyezési kérelem más tárgyú, ezért nem lehet egyértelmű meghatározást 
elrendelni. A kérelmező dönti el, hogy hogyan kéri. 
Basky András polgármester 
A bizottság leghamarabb 8 napon belül bírálja el. Ez egy előkészítési időszak. Úgy 
kellene megfogalmazni, hogy záros határidőn belül elbírálásra kerül, mondjuk 15 
napon belül. A kérelemben kellene feltüntetni azt, hogy meddig kéri a döntést, viszont 
8 napnál hamarabb nem lehet. A kérelemben meghatározott időpontig dönt a bizottság, 
de leghamarabb 8 napon belül. 
dr. Balogh László jegyző 
Ez nekem nem teljesen egyértelmű. Mert a rendeletben az van, hogy nem lehet 8 
napon belül. Nem tudom, hogy mit akar a bizottság 
Belusz László ÖB elnök 
Véleményem szerint ez így teljesen jó. Értelemszerűen ezek a módosítások a 
mellékletekbe is belekerülnek. Részemről így elfogadásra javaslom. Kérdezem a 
bizottság tagjait, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás? 
Nincs. Akkor az elhangzott javaslatokat elfogadhatónak javasoljuk. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
76/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 …./2016. (….) önkormányzati rendelete a vendéglátást folytató 
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 

HATÁROZAT 
 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
  mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
  a vendéglátást folytató üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 
  rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal: 
   
  - A 4. § (1) bekezdéséből „legfeljebb 4 óráig” szövegrész kerüljön  
                          kivételre, 
  -  reggel 7 óráig legyen összeszedve a vendéglátást folytató üzleteknél  
                          keletkező hulladék 100 m-es körzetben, 
   -  az eltérő nyitva tartásra meghatározott időpontot a bizottság bírálja el,  
                          az elbírálási idő azonban nem lehet több a kérelem benyújtásának  
                          időpontjától számított 8 napnál.         

 -  a 4. §. utolsó mondata kerüljön kivételre. 
   Határidő: 2016. október 20. 
                       Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (….) 
önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  
Belusz László ÖB elnök 
A költségvetési rendeletnél szokásos módosítások kerültek ide. Intézményeket is érint 
a módosítás az Erzsébet utalványok miatt, ezért kaptuk meg a rendelet-tervezetet.  
A módosítások a következők: 
1./ Kiegészítő szociális ágazati pótlék 1.563.131.- Ft. 
2./Változik az intézmények finanszírozása, támogatása is a feladatellátás 
függvényében.(-2.533.218 Ft lemondás, +4.475.144 Ft pótigénylés) 
3./ Az Önkormányzat a céltartalékok között Rendelet 11. melléklet 11 sora terhére 
elkülönített összegből 5.000 Ft/hó összeget a 2. félévre biztosít dolgozók részére. 
Továbbá éves szinten kiegészíti +3.000 Ft/hó összeggel. 
Pénzügyi fedezete az alábbi költségvetési sorokból-biztosítható: 
- 11. melléklet 11 sora Intézményi kiadások tartaléka  10.811.000 Ft 
- 11. melléklet 12 sora Intézményi fejlesztési, felújítási keret 967.000 Ft 
- 11. melléklet 2 sora Gazdaságfejlesztés 1.215.400 Ft 
- Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.000.000 Ft 
- Dologi kiadások 940.501 Ft 
4./ A Gyermekekért Plusz Alapítvány könyvek beszerzésének támogatására 50.000.- 
Ft-ot kért. (I. határozat-tervezet elfogadása) 
5./ Bognár Marianna pedagógiai továbbképzésre 150.000.- Ft-os támogatási 
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz. (II. határozat-tervezet elfogadása). Ez az 
általános tartalék terhére menne.    
6./ Közfoglalkoztatási program támogatására 2016. augusztus hónapra 6.441.565 Ft 
támogatás érkezett – személyi juttatás: 5.675.388 Ft, járulék: 1766.177 Ft. 
7./  A közfoglalkoztatatási programokban foglalkoztatottak támogatási forrásból el 
nem számolható költségeinek fedezetére összesen 186.982.- Ft összegben szükséges 
forrást biztosítani az általános tartalék terhére. 
8./ a „Nyári diákmunka” program támogatására 2016. augusztus hónapra 832.033 Ft 
támogatás érkezett. 
9./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi augusztus havi 
kompenzációjára 931.599 Ft. 
10./ Testvérvárosi találkozó költségeinek (4.350.000.- Ft) átcsoportosítása 
11.) Zöld város kialakítása című pályázat TOP-2.1.2-15 sorában 20.000.000 Ft lett 
elkülönítve a pályázat költségeire. Az összegből 9.652.000 Ft átcsoportosítása 
szükséges a Dologi kiadásokhoz 
12./ Környezetvédelmi Alapba 700.000.- Ft került elkülönítésre. 
13./ A TOP-5.2.1-15. számú „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi 
szintű komplex programok” című pályázat költsége 1.524.000.- Ft. 
14./ Mizsei utca 13. sz. önkormányzati lakás fejlesztésére 60.960.- Ft átcsoportosítása 
szükséges a dologi kiadásokból a Beruházási kiadásokba.  
15./ Településfejlesztés Tervben korrigálás. 
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16./ Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetésére a dologi kiadásokba 
150.000.- Ft átcsoportosítása szükséges. 
17./ Parkok gondozásával kapcsolatos többletköltségek kiadásaira a Dologi 
Kiadásokba 1.270.000.- Ft átcsoportosítás szükséges a Beruházások sorról. 
18./ A TOP-4.3.1.-15. számú „Leromlott városi épületek rehabilitációja” című pályázat 
költségei 723.900.- Ft 
19./ Az IGSZ-ben egy fő konyhai kisegítő részére 30 éves jubileumi jutalom 422.910.- 
Ft az intézmény eredeti költségvetésébe nem került betervezésre, s ezt pótolni kell. 
20./ Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751.- Ft 
többletkiadást jelentett. 
21./ A támogatások jogszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a 
támogatás átadását a 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati 
funkción kell nyilvántartani. 
22./ Minden intézménynél bérmegtakarítás van, ez ne kerüljön elvonásra, hanem az 
intézményvezető döntése alapján az intézményi dolgozók részére kerüljön kifizetésre. 
Az általános tartalékunk 2.900 eFt, a céltartalék 28 millió forint. 
23./ II. félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrásának biztosítása a Lajosmizsei 
Közös Önkormányzati Hivatalnál. 
24./ A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. augusztus havi 
kompenzációjára 139.446 Ft. 
25./ A Nemzeti Választási Iroda GF/377-1/2016 iktatószámú támogatói okirata alapján 
a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás pénzügyi fedezetére 
1.780.687 Ft támogatást biztosított. 
26./ Önkormányzat előírásainak módosítása 
27./ II. félévre vonatkozó Erzsébet utalvány forrásának biztosítása az IGSZ-nél. 
28./ 2016. július havi kompenzációjára az IGSZ részére intézményfinanszírozásként 
kapott összeg 334.445 Ft. 
29./ Megvalósult az Iskola felújításának II. üteme. Ezzel kapcsolatban szükséges a 
beruházás, felújítás, dologi kiadások közötti átrendezés. 
30./, 31./ pont az előzőekben már említésre került. 
31./ A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751 Ft 
többletkiadásként jelentkezett.  
32./ Művelődési Ház és Könyvtár részére a II. félévre vonatkozó Erzsébet utalvány 
forrását 8.000 Ft/hó összegben, illetve az I. félévit 3.000 Ft/hóval kiegészítve biztosítja 
az Intézmény, illetve dolgozói részére. 
33./ 2016. augusztus havi kompenzációjára az Művelődési Ház részére 
intézményfinanszírozásként kapott összeg 116.713 Ft. 
34./ A Lajosmizsei Napokhoz kapcsolódó túlóra kifizetése az IGSZ-nél 180.751 Ft 
többletkiadásként jelentkezett. Forrása a Művelődési Ház Lajosmizsei Napok 
programra kapott finanszírozásából biztosítható. 
Van két határozat-tervezet, az egyik a Gyermekekért Plusz Alapítvány támogatása 
50.000.- Ft-al az iskolai könyvtár állományának bővítésére, a másik Bognár Marianna 
támogatása 150.000.- Ft-al. 
Van-e kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. Aki elfogadja az előterjesztés I. határozat-
tervezetét, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy bizottság 0 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- 
az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Gyermekekért Plusz Alapítvány 
támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés I. határozat-tervezetét, mely szerint a Gyerme- 
   kekért Plusz Alapítvány részére 50.000.- Ft támogatást javasol  
   nyújtani az iskolai könyvtár állományának bővítésére. 
   Határidő: 2016. október 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
78/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Bognár Mariann támogatása 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés II. határozat-tervezetét, mely szerint Bognár Mari- 
   ann részére 150.000.- Ft támogatást javasol nyújtani pedagógus 
   továbbképzésre. 
   Határidő: 2016. október 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
Belusz László ÖB elnök 
Aki az előterjesztés I. mellékletét képező rendelet-tervezetet elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal- ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
79/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2016. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről  
szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról  

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   a 2016. évi költségvetésről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati 
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   rendeletének módosítását. 
   Határidő: 2016. október 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet elrendelése 
Belusz László ÖB elnök 
Igazgatási szünet szokott lenni a két ünnep között. Az idén 2016. december 27-30. 
(kedd – szerda – csütörtök - péntek) napokra, azaz 4 munkanapra lenne meghatározva. 
A Hivatal eddig is működőképes volt, ezt támogatni kell. Van-e kérdés, észrevétel 
ezzel kapcsolatban? Nincs. 
Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, hogy a 2016. december 27-30. 
(kedd – szerda – csütörtök - péntek) napokra, azaz 4 munkanapra lenne meghatározva 
az igazgatási szünet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
80/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatalban  
igazgatási szünet elrendelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
   az előterjesztés határozat-tervezetét, mely szerint 2016. december 
   27-30. (kedd- szerda- csütörtök – péntek) napokra, azaz 4 munka- 
   napra lenne az igazgatási szünet elrendelve. 
   Határidő: 2016. október 20. 
   Felelős:     A bizottság 
 
 
 
4./ Napirendi pont 
Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
bölcsődei férőhelyének bővítésére 
Belusz László ÖB elnök  
A bölcsődében férőhely módosításra volt engedélyezés. Most is az a probléma, hogy a 
kormány olyan intézkedéseket hozott, hogy a kisgyermekes anyukák, ha visszamennek 
dolgozni, akkor kedvezőbb pénzhez tudnak jutni, s az anyagi lehetőségek is ezt 
diktálják. Mind amellett az lenne a legjobb, ha 3 éves koráig otthon tudnának maradni 
az anyukák, és fejleszteni a gyermekeket, de ez nem így van, ezért valamilyen 
megoldásban gondolkodni kell.  Hajdu Zoltánné szépen kidolgozta, hogy milyen 
feltételek vannak erre, s, hogy milyen feltételekkel lehet meghatározni és üzemeltetni a 
bölcsődét. Azt is megvizsgálták, hogy Lajosmizsén milyen családi napközik 
üzemelnek és működnek.    Az is megvizsgálták, hogy lehet klasszikus, mini, családi 
bölcsőde kialakítását kezdeményezni. Jelen esetben 25.000.- Ft az a költség, amibe 
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egy bölcsődés kerül. Nincs finanszírozva 100 %-ban az a támogatás, amire a bölcsődés 
korú gyermekeknek szüksége van. Vitára bocsátanám, hogy kinek milyen elképzelése 
van.                                                                                                                                                                                                   
Kocsis Györgyné ÖB tag 
14 szülő írta alá a petíciót. 14 kisgyermek van várólistán. Sokat beszéltünk róla, hogy 
milyen megoldások lehetnének. Lehetőség lenne bölcsődei férőhely bővítésére, milyen 
pályázat kerül kiírásra, s milyen támogatottságban. Ha pályázat lesz, akkor abban kell 
gondolkodni, ami 90-100 %-ban finanszírozott.  Azt is számba kell venni, hogy eddig 
nem volt akkora igény a bölcsődére. Néhány gyermek jelentkezett eddig, azt ki tudtuk 
elégíteni az extra GYES-GYED miatt az anyukák visszamennének dolgozni, s ebből 
bevétel is származhat. Meg kell vizsgálni a mini bölcsődét, az önkormányzat 
lehetőségét, a munkahelyi bölcsődét és annak a lehetőségét is, hogy mennyibe kerül a 
fenntartása. Mindenképpen fel kellene venni a kapcsolatot a munkahelyekkel, a családi 
napközikkel. A fenntartónak meg kellene pályáztatni, illetve körbenézni, hogy a 
pályázat útján a fenntartóval milyen pályázaton tudunk elindulni. Hónapokon belül 
bölcsődét nem tudunk építeni, családi napközit beindítani sem. Egy nagyon óvatos 
körbejárása lenne a témának. Jelenleg meghatározni jó megoldást nem lehet. Többféle 
lehetőség van, ezekből kellene elindulni és az egyik szálat erősíteni, de nagyon 
körültekintően. 
Minden olyan kisgyermek benn van a bölcsődében, akinek az életkora az óvodáskorba 
benne van. 
Dóka-Mezei Anett ÖB tag 
Családi napközinél is nagyon nagy átalakulás van. Családi napközi megszűnik, át kell 
alakítani családi bölcsődévé, s azok nem kapnak normatívát. Aki már működik, annak 
megvan a normatívája, aki újat nyit, annak megszűnik. 1.380.- Ft/nap a családi 
napköziben a reggeli, ebéd. Nagyon nehéz a nyersanyagokból kihozni. Mosoly Sziget 
2 fővel van jelenleg. A Micimackó óvoda van, a Mosolysziget és a Hétalvó Családi 
Napközi tudna átalakulni családi napközivé. Igény van, de nem vállalható a jelenlegi 
körülmények között. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézmény referens 
Kormányhivatal adta meg ezeket a számokat. Élő működési engedélyük van a leírt 
napköziknek. 
Basky András polgármester 
Az a 14 gyermek, aki be van jelentkezve, ott az igény megvan. Azt a gyermeket tudjuk 
felvenni bölcsődébe, akinek az anyukája dolgozik. 
Borbély Ella bizottsági tag 
A fenntartó is fenntarthat családi bölcsődét. Pályázatról nem hallottam a közel 
jövőben. Fel kellene mérni, hogy mennyibe kerülne egy ilyen bölcsőde fenntartása. 
Basky András polgármester 
Ha egy alkalmas családi házat tudna venni az önkormányzat, akkor egy családi 
bölcsőde kategóriába el tud indulni az önkormányzat, az 15-20 millió forint lenne a 
felújítása a családi bölcsődéhez. A volt szülőotthon épülete igényli a felújítást belülről 
mindenképpen és fűtés tekintetében mindenképpen, sok adottsága megvan arra, hogy 
ott családi bölcsődét ki lehetne alakítani. Van konyhája is, a vizes blokkot viszont át 
kell alakítani. Annak átalakításával több családi bölcsődét is ki lehetne alakítani. Azt is 
beszéltük, hogy a szülőotthont bevisszük a CLLD-s pályázatba, s ott közösségi 
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házként, - amire szintén lenne igény – lehet, hogy a pályázat adna lehetőséget a 
meglévő épület átalakítására. Ebben az esetben odáig jutottunk, hogy látjuk a 
problémát, és ki kell találni azt a lehetőséget, ami a legoptimálisabb. A vállalati 
bölcsőde kérdéskörét is körbe lehetne járni. Régen is voltak vállalati bölcsődék, 
óvodák a nagyobb cégeknél. 
A lenne a legjobb megoldás, hogy ha olyan irányba fordulnánk el, ami az 
önkormányzatnak kevesebb pénzébe kerülne. Ha találunk olyan megoldást, helyet, 
pályázatot, akkor abba az irányba kellene elmozdulni. 
Belusz László ÖB elnök 
Ez lenne a jó megoldás, hogy amit lehet, azonnal elindítjuk, s jövőre pedig egy családi 
bölcsődét indítana el az önkormányzat. 
Basky András polgármester 
A plusz létszámokat tudjuk megfinanszírozni, akik újonnan lépnek be a rendszerbe és 
nem azokat, akik már benn vannak. Arra kérünk pályázati lehetőséget. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ezt a bölcsődei problémát természetesen meg kellene oldani. Kardos Anikó szeretne 
családi bölcsődét működtetni, neki a szándékát nem tudjuk összehozni, mert helyet 
nem tudott találni. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Kardos Anikónak a jogi háttér biztosított, neki a hely a kérdés. 
Basky András polgármester 
Olyan helyet egyébként talált volna, ami megfelelő lenne? 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
Az iskolánál 50.000.- Ft-ot állapítottak meg, viszont később a sportcsarnok építése is 
akadályba gördítette volna azt a helyet. Mindenhol 50-60.000.- Ft a bérleti díj. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Az 50.000.- Ft a fűtés, világítás, szemétszállítás díját foglalta volna magában. Az én 
hatásköröm odáig nem terjed, hogy ezt ingyen rendelkezésre bocsáthatom. 
Dóka-Mezei Anett bizottsági tag 
A rezsiköltséget a normatívából tudná fedezni. A bérleti díj támogatásban lehetne 
segítség. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Ki kell találni a megoldást mindenképpen. 
dr. Balogh László jegyző 
El tudom képzelni azt is, hogy a testület írjon ki pályázatot, hogy mindenkinek legyen 
lehetősége elindítani bölcsődét. 
Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Az sem mindegy, hogy 14 főre írunk ki pályázatot, s figyelembe vesszük a petíciót, 
vagy 33 főre lesz kiírva a pályázat. 
Belusz László ÖB elnök 
Hosszú távon a város érdeke, hogy a szülők, akiknek kis gyermekeik vannak, s itt 
dolgozzanak, ha a bölcsőde itt létezik. Vagy az önkormányzat adott esetben csinál 
családi napközit, vagy a vállalkozók be tudnának társulni ebbe, hogy minél több 
gyermeknek az elhelyezését meg tudjuk oldani. 
Basky András polgármester 
A legkedvezőbb az volna, ha mi magunk találnánk erre megoldást. 



 11

Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
Az is egy fontos szempont, hogy az önkormányzati bölcsődében lévő gyermekekért az 
önkormányzati dolgozók tudják vállalni a felelősséget. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Hosszú távú dolog, de rövid időn belül kell megoldást találni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Lehet, hogy mind a két úton el kell indulni, mert ha a gyermekek száma növekszik, 
akkor lehet, hogy meg kell támogatni, aki azonnal el tud indulni, hiszen megvan a 7 
főre az engedélye, s közben el kell indítani egy önkormányzati családi bölcsődét. 
Belusz László ÖB elnök 
Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
Kétféle irányvonalat kellene képviselni. Kellene egy rövid távú megoldást, s itt 
mindenki hozzátette, polgármester úr is, hogy a jelenlegi férőhelyek bővítésének a 
támogatását pályázat útján. az önkormányzat 9 hónapra maximum megfinanszírozza, 
vagy segítséget nyújt. A másik pedig, hogy az önkormányzat előkészíti és beindít egy 
saját családi bölcsődét. Az önkormányzat a mini bölcsőde vagy családi napközi 
létrehozását vizsgálja meg. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Mi a különbség a családi és a mini bölcsőde között? 
Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
Nem sok különbség van, egy-két helyiségnél mutatkozik a különbség. 
Sebők Márta bizottsági tag 
Melyik az egyszerűbb? 
Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
Az egyszerűbb a családi bölcsőde. 
Sebők Márta PEB elnök 
Az önkormányzat működtethet családi bölcsődét? 
Hajdu Zoltánné bölcsődevezető  
Igen. 
Basky András polgármester 
Egy családi bölcsődében egy olcsóbb szolgáltatást nyújtunk, a másik bölcsődében 
pedig lehet, hogy megemeljük a térítési díjat, aki extrább szolgáltatást veszi igénybe, 
az többet fizet. 
dr. Balogh László jegyző 
A családi bölcsődében 5 fő látható el maximum, a mini bölcsődében 7 fő és ott 
minimum egy fő személyi kiadása van járulékaival.  
Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
A családi bölcsődében is lehet 7 fő egy segítő személlyel. 
dr. Balogh László jegyző 
Akkor ott már két főt alkalmazok, valószínűleg az drágább.  
Borbély Ella bizottsági tag 
Ha két csoport indul, akkor az 14 gyermek, ahhoz 4 fő kell.  
dr. Balogh László jegyző 
4 főnek a járuléka a mai világban nagyon sok. 
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Hajdu Zoltánné bölcsődevezető 
A mini bölcsődénél is úgy van, hogy egy fő kisgyermeknevelő és egy fő dajka és úgy 
lehet két fő.  
dr. Balogh László jegyző 
A családi bölcsődében 5 gyermekhez 1 fő kell.  
Basky András polgármester 
Ha családi bölcsődében 3 csoportot indítanánk, akkor oda 3 főre lenne szükség. 
dr. Balogh László jegyző 
Az önkormányzat a mini bölcsőde, vagy családi bölcsőde megvalósításának 
lehetőségét vizsgálja meg? 
Sebők Márta bizottsági tag 
Igen, és a megjelenő pályázati lehetőséget. 
dr. Balogh László jegyző 
A rövid távú rész azt jelenti, hogy nekünk egy pályázatot elő kell készítenünk? 
Belusz László ÖB elnök 
Igen, a jelenlegi férőhelyek bővítésére. 
Basky András polgármester 
Ha valaki azt látja, hogy családi napközi létesítésére alkalmas ingatlan van eladó, 
akkor azt jelezze felém. 
Belusz László ÖB elnök 
Rendben, aki elfogadja az elhangzott határozati javaslatot, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 tartózkodással, 0 
ellenszavazattal – az alábbi határozatot hozta: 
81/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Szülői petíció a Meserét Lajosmizsei Napközi  
Otthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyének 
bővítésére 
 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzati Bizottság kétféle irányvonalat javasol meghatározni, kellene 
egy rövid távú megoldás, hogy a jelenlegi férőhelyek bővítésének a támogatását 
pályázat útján. az önkormányzat maximum 9 hónapra megfinanszírozza, vagy 
segítséget nyújt, a másik pedig, hogy az önkormányzat előkészíti és beindít egy 
saját családi bölcsődét.  
A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat a mini 
bölcsőde vagy családi napközi létrehozását vizsgálja meg. 
Határidő: 2016. október 20. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolója a Tanács – 2015. szeptember 
és 2016. augusztus között végzett – munkájáról 
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Belusz László ÖB elnök 
Az előterjesztésben láthatjuk, hogy 37 pontot tárgyalt ezen időszak alatt. Mind nagyon 
fontos, az intézmények életére kiható dolgok. Kérdezem polgármester urat, hogy ki 
szeretné-e egészíteni a beszámolót? 
 
 
Basky András polgármester 
Az egészségügyi szolgáltatás, óvoda, bölcsőde van benne a társulásban. A normatívát 
a lajosmizsei önkormányzat teszi bele, kisebb mértékben a felsőlajosi önkormányzat. 
Döntésekben vita nem keletkezett. Jól működő két intézményről van szó, döntéseinket 
mindig annak érdekében hoztuk, hogy a két intézmény működése a legoptimálisabb 
legyen. 
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Nincs. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámolóját a Tanács – 2015. 
szeptember és 2016. augusztus között végzett – munkájáról, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
82/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és 
Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének 
beszámolója a Tanács – 2015. szeptember és 2016. augusztus 
között végzett – munkájáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzati Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szo-
  ciális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanács Elnökének beszámoló- 
  ja a Tanács – 2015. szeptember és 2016. augusztus között végzett – mun- 
  kájáról. 
  Határidő: 2016. október 20. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő 700/2. hrsz-u ingatlanon 
épülő városi sportcsarnok és kiszolgáló egységei építésével kapcsolatos döntések 
meghozatala 
Belusz László ÖB elnök 
A polgármester úr aláírta a szerződést már, megkérném, hogy mondjon erről néhány 
szót. 
Basky András polgármester 
Van egy együttműködési megállapodásunk a csarnoképítéssel kapcsolatban. A dolgok 
haladnak előre. November 1-től az építési engedélyünk jogerős lesz a csarnokra. 
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Jelenleg Kecskeméten van véleményeztetésen, a szakhatósági észrevételek érkeznek 
november 1-től. Közben elkezdődik a kivitelezési feladatok készítése, de ez nem 
befolyásolja azt, hogy amikor a Kosárlabda Szövetségnél elfogadásra került, 
hiánypótlást kell küldeni 15-ig, ami a sport szakmai stratégiai megállapodás, s ez 4 fél 
között jön létre. A másik része pedig az a dolognak, hogy amit nem fogadtak el, de 
erről döntöttünk, külön dokumentumba bele kellett fogalmazni. Ezt külön fel kell 
tölteni, nem volt elég, hogy benne van az együttműködési megállapodásunkban. Ezt a 
két dokumentumot aláírtuk a Kosárlabda Szövetséggel  
Belusz László ÖB elnök 
Köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
83/2016. (X. 18.) ÖB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata tulajdonában lévő  
700/2. hrsz-u ingatlanon épülő  városi sportcsarnok  
és kiszolgáló egységei építésével kapcsolatos döntések  
meghozatala 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkor- 
   mányzati Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek az előterjesztés határozat-tervezetét. 
 
   Határidő: 2016. október 20. 
   Felelős:     A bizottság     
    
 
 
7./ Napirendi pont 
Egyebek 
Belusz László ÖB elnök 
Kérdezem, hogy akinek kérdése, észrevétele, hozzászólása van, tegye meg. 
Basky András polgármester 
Az utóbbi időben felgyorsultak az események, hogy január 1-jére a KLIKK részére 
átadásra kerüljön az iskola. Az állam ezt a feladatot viszi, akkor az összes probléma 
körét is viszi. A szerződés-tervezetek ez ideig még nem láttak napvilágot. Jött egy 
ütemterv, hogy mi mindennel kell elkészülni. December 15-ig mindenféle szerződést  
meg kell kötni. Az iskola igazgatójának jött egy táblázat, melyben kérték, hogy a 
technikai személyzetet adja meg. A táblázat elment és tükrözi a jelenlegi létszámot. 
Egyezség kérdése, hogy mi az, amit átadunk és mi az, amit nem. A sportcsarnokot nem 
adnánk át, mert reggeltől estig használja az iskola, s nem a mi elképzeléseink szerint 
működtetnék. A kollégiumban vannak olyan részek, amik kérdés, hogy adunk, vagy 
nem. Az ebédlőt nem adjuk és a konyhát sem. Az IGSZ irodáját nem adnánk, az 
étkeztetés tekintetében a legoptimálisabb, hogy ha a jelenlegi helyen maradnak. 
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Amennyiben valamelyik épületegységre nem lesz szükség, ezt ki fogják adni. 
Zsámboki Anna tankerületi igazgató jön hozzánk egyeztetés céljából. Inkább fizetnénk 
bérleti díjat, a csarnoknál konyhát, ebédlőút, a volt Pártházat nem adjuk, ha csak nem 
muszáj. Ha felszabadul valamelyik épületegység, - s az nem megy a gyermekek kárára 
– akkor ott kialakítható lenne bölcsőde. Az egyeztetésnél azokat az épületeket adnánk 
oda, ami a működtetést szolgálják. 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
A KLIKK álláspontja az, hogy fizetik a számlánkat. Az, hogy valamit is költenek, az 
nem. A konyhát elvitték volna, a takarító személyzetet nem. Ha lenne uszoda, azt nem 
vinnék el, mert annak nagy a költsége. Azt szeretnék, amiből hasznot lehet húzni, a 
fele őket illeti, a másik fele maradna az intézménynél. Jó lenne, ha azok az 
intézmények maradnának a városnál, amit a polgármester úr felsorolt. A konyhát 
semmiképp nem szeretnék. A város is jobban járna, ha a polgármester úr által felsorolt 
épületek maradnának. 
Basky András polgármester 
A volt technika tanteremről nem beszélt senki. Az udvaron lévő szükségtantermet sem 
adnánk át. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Konyhát, ebédlőt semmiféleképpen sem szabad átadni. 700-800 főre főznek napi 
szinten. A sportcsarnokra szükség van a városi rendezvények miatt. Az IGSZ-nek 
iroda kell. A volt Pártház kell, jelenleg is hasznosítva van. A technika terem idővel 
elbontásra kerül. Ez egy nagyon jó gondolat. Ahol az iskolások vannak, azt az épületet 
át kell adni, (Gépállomás, Súri, nagy iskola). 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
Tisztázni kellene, hogy ha átadunk valami épületet, akkor az visszajön-e, vagy sem. 16 
gyermek van a speciális kisegítő iskolában, őket be kellene hozni valahova, s akkor 
megmaradna az az épület is. 
Tengölics Judit IGSZ vezető 
Hosszú távon meg kellene vizsgálni, hogy a Mathiász utcában járó gyermekeknek a 
behordása a Juhar utcába lehetséges-e, hogy olcsóbb lenne, mint egy épületet 
fenntartani számukra. 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
A Juhar utca teljesen megtelt, nincs hely, hogy felvegyenek gyermekeket. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Mi van a tisztasági festéssel, csőtöréssel, felújítással? 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
A KLIKK azt mondta, hogy a működtetés azt jelenti, hogy fizetik a számlákat. 
Basky András polgármester 
Az épület a mienk, de mindent a KLIKK csinál, ha elromlik valami, azt csináltatja a 
KLIKK. 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
Van olyan iskola, ahol nem tudja a KLIKK pótolni az elhasználódott irodabútorokat. 
Basky András polgármester 
Fognak idejönni máshonnan gyermekek, a szervezés megtörtént, most van átadva 
véleményezésre egy anyag a Kormányhivatalnál, ahol az iskolaközpontú történet 
feljött. 
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Plictai Ildikó iskolaigazgató 
Létszámot kért a KLIKK, mert több iskola jelentkezett, mint amennyire ők gondoltak. 
 Belusz László ÖB elnök 
Az említett épületrészeket meg kell tartani, nem szabad átadni, tegyünk meg minden 
azért, hogy a mi gyermekeinknek a lehető legjobbat tudjuk adni. 
Basky András polgármester 
A speciális iskolába azért járnak gyerekek, mert ők tanulásban problémásak. Ha a 
technika terem szóba jöhet oktatást illetően, akkor a speciális iskola tanulóit oda is el 
lehetne helyezni. 
Plictai Ildikó iskolaigazgató 
A technika teremben 4 terem van, kettőt használnak teremnek, egyet testnevelés  
teremnek. Ha úgy dönt a bizottság, meg így állunk hozzá, kérdés az, hogy mennyi idő 
az átköltöztetés, célszerű-e, vagy nem. Az is kérdés, hogy hova tudnánk őket másik 
terembe vinni? 
Belusz László ÖB elnök 
Ez teljesen jó megoldás, mert a családi bölcsődének az épület megfelelő lenne. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdés, bejelentés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a munkát, s ülésünket ezennel 
berekesztem 14.50 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
 
  Belusz László    Sebők Márta 
  ÖB elnök     ÖB tag 
        jkv. aláírója 
 
 
 
 
 


