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Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2010. szeptember 23-án, du: 14.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott  
                Képviselő-testületi ülésről 
 
Jelen vannak: Dr. Adonyi Lajos, Apró Ferenc, Basky András, Bíró Tiborné, Dr. Cserényi Péterné,  
                          Dr. Csire Gézáné, Józsáné Dr. Kiss Irén, Kele Attila, Kollár László, Koller Dániel,  
                          Marton Ferenc, Nagy Erzsébet, Dr. Nagy Károly, Oláh Attila, Rubos János, Sápi  
                          Tibor (16 fő) 
 
Bejelentéssel távol: Sikár József és Zsigó Viktor képviselők 
 
A testületi ülés kezdete: 14.05 óra 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  
Kutasiné Nagy Katalin   jegyző 
Muhariné Mayer Piroska   aljegyző 
Dr. Gazdag Judit   jogi referens 
Tengölics Judit    irodavezető 
Turupuli Péterné   irodavezető 
Szilágyi Ödön     csoportvezető 
Osbáth Barna    Fekete István Általános Iskola és Kollégium igazgatója 
Guti Istvánné    Művelődési Ház igazgató 
Rostás Anita    csoportvezető 
Gyurgyik Erzsébet   vezetői referens 
Dr. Beálló Vera    Kecskeméti Rendőrkapitányság hivatalvezetője 
Tarnóczy László   Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnoka 
Veszelszkiné Nagy Erika  Fekete István Ált.Iskola és Kollégium tagintézményvez. 
 
 
Jegyzőkönyvvezetők:   Márton Györgyné 
     Nagy Imréné 
 
Basky András polgármester: 
Köszöntök mindenkit.  
Elérkezett az utolsó testületi ülés ebben a ciklusban. Négy évvel ezelőtt, amikor a választások 
megtörténtek, az első képviselő-testületi ülésen voltunk, nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan el fog 
telni ez a négy év. Egy igen mozgalmas négy év áll mögöttünk, sok feladatot vállaltunk, sok 
pályázatot nyújtottunk be, sokat nyertünk is. Voltak viharos témák, de nem volt olyan helyzet, hogy a 
Képviselőt-testület ne tudott volna együtt gondolkodni olyan témákban, amik a település ügyét 
szolgálták. A település ügyéért mindenki egyformán gondolkodott. Ez tette lehetővé azt, hogy nagy 
dolgokat meg tudtunk valósítani, ezen kívül még hozzátette mindenki azt a tudását, ami kellett ahhoz, 
hogy az elmúlt négy évet úgy tudjuk lezárni, hogy pozitív mérleg alakuljon ki. Nagyon sok feladat 
maradt a következő Képviselő-testület számára. 
Amit igazán az elmúlt négy év értékének tartok, úgy emlékszem, hogy az önkormányzatnak a 
költségvetését, annak végrehajtását mindig egyhangú igennel meg tudtuk szavazni. Ez volt a 
biztosítéka annak, hogy el tudjuk mondani, hogy az elmúlt négy évet eredményesnek tudjuk 
minősíteni. Nehezítette a helyzetünket az, hogy a választások után 130 M/Ft hiányzott a 
költségvetésből, de egységesek voltunk abban, hogy olyan intézkedéseket kell végrehajtani, amik a 
város működését szolgálják.  
Ma még az önkormányzatnak nincs adóssága, emellett számos olyan fejlesztés volt, ami több 10 M/Ft-
ot meghaladó volt.  
Közel 400 M/Ft az, amit fejlesztésre tudtunk fordítani az elmúlt időszakban.  
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Az, hogy eredményesen tudtunk működni, nem csak a képviselők érdeke, hanem a bizottsági tagoké 
is. Mindenképpen ki kell emelni az intézményvezetőinket, intézményeink dolgozóit, hivatalunk 
dolgozóit, mert tudomásul vették, hogy az eredményes működés érdekében a szigorú intézkedéseket is 
meg kell hozni.  
Még néhány nap és új választások lesznek, a településen képviselőket, polgármestert választanak. Én 
kívánom azt mindenkinek, aki a választásokon indul, hogy jól szerepeljen. A következő Képviselő-
testület a mostani 18 fő helyett 12 fő lesz, ebből 8 fő egyéni választókörzetből fog bekerülni, 3 fő 
pedig listáról és a polgármester. Így lesz a Képviselő-testület 12 fős.  
Köszönöm mindenkinek ezt a pozitív hozzáállását, a lakosságnak is a pozitív hozzáállását, mert csak 
ilyen közös gondolkodással tudunk tovább haladni, s tovább fejlődni. 
Az utolsó testületi ülésen ezeket el kell, hogy mondjam. Köszönöm mindenkinek a segítségét, akár 
indul képviselőnek, akár bejut, akár nem, számítok mindenki segítségére. Ha van jó gondolata 
bárkinek, ami a közös ügyünket előbbre viszi, akkor kérem, hogy keressenek. 
Egy ajándékkönyvvel szeretnénk megköszönni minden képviselő munkáját. A Fekete István Általános 
Iskolától kaptunk egy emléklapot, amin olyan fontos dolgok vannak, ami mutatja az elmúlt négy évet, 
amit együtt töltöttünk. 
 
Néhány  fontos dologról szeretnék említést tenni: 
 
A Képviselő-testületi ülés előtt történt a temető helyszíni bejárása. Olyan ravatalozót sikerült 
megépíteni, ami méltó a halottak búcsúztatására, s a hozzátartozók fogadására. A ravatalozó 
elkészítésével a temetőben még nincs befejezve a munka. 
A térfigyelő rendszer átadás előtti állapotában van. A kamerák elhelyezésre kerültek a városházán, a 
kollégium tetején és a játszótéren is lesz kamera. 
Belvízzel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az elmúlt időszakban bejelentettem azt, hogy 
belvízvédelmi készültséget kellett elrendelni. Most nem kellett, de szivattyúzásra szükség volt a 
településen. 
Fontos, hogy a településünk jövője hogyan alakul, meghatározó tényező a csatornázás. Ezt csak a 
település lakosaival együttműködve tudjuk megoldani. Nagyon lényeges a település szempontjából, 
hogy ennek kivitelezését meg tudjuk valósítani. Az ezzel kapcsolatos szervező munka egy kicsit lassan 
halad. Reméltem, hogy a lakosok nagyobb arányban és gyorsabban kívánnak rácsatlakozni. Nagyon 
kérek mindenkit, hogy az elkövetkezendő egy-két napon belül, akinek szándéka van rácsatlakozni a 
csatornára, az keresse meg a szervezőket. 
Ezek lettek volna azok a dolgok, amiket szerettem volna elmondani. 
Szakmai napok vannak az Egészségházban, átadásra kerül az idősek parkja. 
Mielőtt a testületi ülést elkezdenénk, egy szomorú halálhírt kell bejelentem. Zsikla Béláné, aki ez év 
augusztus 20-án Lajosmizse Ifjúságáért Neveléséért Díjat kapta, 2010. szeptember 11-én elhunyt. 
Kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk rá. 
 
A jelenlevők egy perces néma felállással emlékeztek Zsikla Bélánéra. 
 
Ezen bevezető után megkezdjük a mai képviselő-testületi ülésünket. A Képviselő-testület 
határozatképes, mert a 18 főből 16 fő van jelen.  
Sikár József és Zsigó Viktor képviselő-testületi tagok bejelentéssel vannak távol a képviselő-testületi 
ülésről. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Sápi Tibor és Oláh Attila képviselőket megválasztani. Aki ezzel a 
javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület tagjai 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt - a mai testületi ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Sápi Tibor és Oláh Attila képviselőket 
választották. 
A napirendek tekintetében a következő változtatási javaslatom van: 
A meghívó szerinti 1./ napirendi pontot vegyük le, át kell nézni, átgondolni még egyszer, hogy biztos, 
megalapozott döntést tudjunk hozni..  
Egy másik napirendi pontot javaslok felvételre, mely a következő: A Fekete István Általános Iskola és 
Kollégium maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése. 
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Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat azzal, hogy az 1./ napirendi pont levételre kerül, s 
az említett napirendi pont felvételre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra: 
   
Napirendi pontok:        Előterjesztő: 
 

 
         

 Napirend 
 

Előterjesztő 

1) Együttműködési megállapodás módosítása (Református 
egyház) 

Basky András 
polgármester 

2) Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról Basky András 
polgármester 

3) J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése Basky András 
polgármester 

4) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

Basky András 
polgármester 

5) Lajosmizse város közrend-és közbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámoló elfogadása 

Basky András 
polgármester 

6) Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének 
beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Tanácsban végzett munkájáról 

Basky András 
polgármester 

7) Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményfenntartó Társulásának módosítása   

Basky András 
polgármester 

8) A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsőde maximális csoport létszám túllépésének 
engedélyezése 

Basky András 
polgármester 

9) Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István Általános Iskola 
udvarának felújításához 

Basky András 
polgármester 

10) Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja 
módosításának jóváhagyása 

Basky András 
polgármester 

11) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 

Basky András 
polgármester 

12) A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának 
státuszfejlesztése 

Basky András 
polgármester 

13) A Fekete István Általános Iskola és Kollégium maximális 
osztálylétszám túllépésének engedélyezése 

      Basky András 
    polgármester 

14) Interpelláció  
 
 
 
1./ napirendi pont 
Együttműködési megállapodás módosítása (Református egyház) 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
A Református egyházzal megkötöttük az együttműködési megállapodást. Akkor az egyház azt kérte, 
hogy a volt szolgálati lakás kerüljön felújításra. Menet közben változások történtek, illetve a templom 
tetején is javításokat kellett végezni, azért módosítanánk az előterjesztés határozat-tervezetét. A 
150.000.- Ft-ot az egyházközösség tulajdonában lévő ingatlanok felújítására fordíthatja. Kérdezem a 
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Képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az együttműködési megállapodás módosítását a Református egyházzal úgy, hogy a 
150.000.- Ft-ot a Református egyházközösség tulajdonában lévő ingatlanok felújítására fordíthatja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
119/2010. (IX. 23.) ÖH. 
Együttműködési megállapodás módosítása. 
 

                                                         Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lajosmizsei Református 
Egyházközség részére megítélt 150.000.-Ft működési célú támogatás céljaként megjelölt 
kántortanítói lakás felújítását az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanok felújítására 
módosítja. 

  
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

I./3328/6/2010. ikt.sz. „Együttműködési megállapodás működési célú pénzügyi támogatás 
felhasználásáról” szóló szerződés e határozat 1.) pontjában foglaltak szerinti módosítására. 

 
3.) Lajosmizse Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének A 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(II.18.) 
önkormányzati rendelet 7. számú mellékletének e határozatnak megfelelő módosítását a 
következő rendeletmódosításra készítse elő. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
 
 
2./ napirendi pont 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadás 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Tisztelettel köszöntöm Dr. Beálló Vera rendőr őrnagyot, a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
hivatalvezetőjét, és Tarnóczy László r. alezredest, a Lajosmizsei Rendőrőrs parancsnokát. 
Mindig a fontos napirendi pontok közé soroltuk a közrend és közbiztonsági helyzetről szóló 
beszámolót. A közrend- és közbiztonság helyzetében a statisztikai adatok alapján egyfajta stagnálás 
tapasztalható. Vannak területek, ahol előbbre vagyunk, vannak ahol hátrább. A közbiztonságot az 
elkövetkezendő időszakban nagymértékben szolgálja a polgárőrség, a járőrszolgálat munkája. Ennek 
kiegészítője a térfigyelő rendszer megépítése. A jelenlegi nehéz anyagi helyzetben a bűnözés a 
megszokottnál nagyobb mértékben nő. Kérdezem Tarnóczy Urat, hogy van-e kiegészítése a 
beszámolóhoz? 
 
Tarnóczy László r. alezredes, őrsparancsnok: 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A beszámolót annyival szeretném kiegészíteni, hogy nagy tisztelettel 
szeretném megköszönni azt az anyagi juttatást, amelyet 2009. és 2010. évben kaptunk az 
önkormányzattól. 2010. évben kaptunk 600 eFt üzemanyag támogatást. 2009. évben az Önök és a 
Felsőlajosi Önkormányzat segítségével sikerült egy amortizációs cserét végrehajtani a szolgálati 
gépkocsi terén. Ezt köszönjük szépen, bízunk benne, hogy 2011. évben is tudják a munkánkat segíteni. 
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20 fővel láttunk el szolgálatot, rendszeresített státusz 27 fő, 7 hiányunk van. A szolgálati feladatainkat 
így is igyekszünk ellátni. Bízunk benne, hogy sikerül a személyi állomány helyzetét kompenzálni. 
Nagyon nagy segítséget nyújtanak a polgárőreink. 161 esetben láttunk el közös szolgálatot 
Lajosmizsén a polgárőrökkel. 
Év elejétől az önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a településőröket, akiknek igen nagy hasznát 
vettük. Az iskola előtt, a gépállomási iskolánál, kollégiumnál szokott lenni településőr. A benei részen 
van egy lovas járőrünk. Szeptember 1-től a mizsei részen gépkocsival mozog egy településőr. Egy fő 
településőr pedig teljes értékű járőrként dolgozik az őrsön. 
2009. október és novemberben történt egy sorozat bűncselekmény az autópályához közelebb eső 
településrészen. Ez alkalmas volt arra, hogy felkeltette az itt élő állampolgárok figyelmét, hogy össze 
kell fogni. a lakosságnak is. Az ott élők egy települési járőr szolgálatot végeztek a Papp földön Kiss 
József szervezésével. Szinte minden éjszaka kinn vannak az önkéntesek és járják a saját 
településrészüket. Több utcányi lakos összefogott és egy időben az egész település le lett védve 
járőrszolgálattal.  Miután a megalakuló üléseken ott voltunk, jeleztük, hogy ez nagyon jó lesz, de azt is 
éreztük, hogy nagy valószínűséggel ez le fog csitulni idővel. A faluvégiek és a Papp földiek ellátják 
ezt a járőrszolgálatot folyamatosan. Amikor a járőrszolgálatok megalakultak, 10 lakossági fórumot 
tartottunk, ahol az önkormányzat és a lakosság is részt vett. Ezeken a lakossági fórumokon vetődött 
fel, hogy ki kellene építeni egy kamera rendszert. Ha ez jól meg lesz propagálva, akkor a város 
bevezető útjain ennek jelentős visszatartó ereje lesz. 
2009. szeptemberben megszűnt Lajosmizsén a rendőrőrs ügyelet, de nem a rendőrség. A járőröző 
rendőrnél mobil telefon van, ami bejelentő hívás esetén azonnal nála csörög. E telefonszám: 
20/5398440.  Példaként szeretném elmondani, hogy Lajosmizsén egy súlyos vétkest úgy sikerült 
megfogni, hogy rögtön a szolgálatos járőrnél lévő telefont hívta a bejelentő, és a bűncselekmény 
elkövetésétől számított fél órán belül sikerült fényt deríteni az elkövetőre. Az emberek ezt a 
hívószámot megszokják, s a 356-011-es telefon egyre kevesebbet csörög. 
Szeretném megköszönni az elmúlt négy év munkáját Önöknek. Köszönjük a támogatást és a kritikát, 
amit kaptunk. Ezt próbáltuk pozitívan felhasználni azért, hogy mindenkinek az élhetősége minél 
biztonságosabb és jó legyen. 
 
Basky András polgármester: 
Valóban nagyon fontos, hogy nemcsak azt várjuk, hogy segítsenek rajtunk, hanem mi is 
együttműködünk a közbiztonsági szervekkel. Ezt az anyagot tárgyalta a Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság is, s elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kérdés van-e a 
napirendhez kapcsolódóan? 
 
Oláh Attila települési képviselő: 
A Tisztelt Képviselő-testület áttanulmányozta az anyagot. Én a magam részéről tartalmasnak, 
áttekinthetőnek tartom, néhány kérdés azonban felvetődött bennem, melyekre szeretnék választ kapni.  
A szöveges értékelésből is kitűnik, hogy bizonyos vonatkozásban a rendőrség előbbre jutott, pld. 
fellépnek erőteljesen az ittas vezetőkkel szemben. Pozitívumként ezt tudom felemlíteni. 
Negatívumként pedig azt szeretném mondani, hogy a magánokirat hamisítás megnőtt, illetve a 
csalások száma kiugróan magas a beszámolási időszakban. 
Ami nem az örvendetes kategóriába tartozik, gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ijesztően megnőtt a 
lopások és a csalások száma. 
Tulajdon elleni szabálysértés büntetés összege 10 eFt-ról 20 eFt-ra emelkedett, mi ennek az oka? 
Közepesen fertőzöttnek minősítette a rendőrség városunk helyzetét, s a legnegatívabb képet állítja ki 
rólunk. Ez valójában így van? 
Ennyi lett volna az észrevételem és kérdésem. A felvetéseimre várom a választ, a beszámolót meg 
tudom szavazni. 
 
Tarnóczy László r. alezredes, őrsparancsnok: 
Magánokirat hamisítás és a csalások számának megnövekedése. Az, hogy 50-50 %-al nőtt ez a 
százalékos arány, az egyetlen lopás sorozatból adódott, ami 2008-ban történt, s az ügynek a vizsgálata 
eddig tartott. 



 7

Vagyon eltulajdonítással kapcsolatos bűncselekmények száma megnövekedett. Ez miből adódott? A 
gazdasági világválság miatt rengeteg a megélhetési bűnözés, az élelmiszer eltulajdonítás, a termény 
eltulajdonítás. Egyre növekszik a faeltulajdonítások száma, ahogy bejön a hideg idő. Tehát az 
elszegényedés, munkahelyek elvesztése az ok, amiből adódik ez a nagy létszámú bűncselekmény. 
Ehhez még hozzájárul az a körülmény is, hogy vannak bűncsapataink is, akikre közel 40 
bűncselekményt tudtunk rábizonyítani. 
Tulajdon elleni szabálysértés büntetés összege 10 eFt-ról 20 eFt-ra emelkedett, ez miért változott? 
Augusztus 19-e előtt az önkormányzat jegyzője járt el az ilyen ügyekben, augusztus 19-től a bíróság. 
Ezekre a bűnözőkre egy nagyobb összegű büntetést fognak kiszabni. Bízunk benne, hogy ezzel a 
tulajdon elleni bűncselekmények csökkeni fognak. 
Bűnügyi fertőzöttség: Lajosmizse a település szerkezetéből adódóan átjáró ház. Az 52-es út túloldalán 
is van illetékességünk, illetve a tanyás településrészeinken is. A tanyavilágot keresztül-kasul körbe 
lehet járni, ezért tudnak a bűnözők több bűnözést elkövetni. 
 
Basky András polgármester: 
Kérdés van-e még. Amennyiben több kérdés, vélemény, hozzászólás nincs, javaslom Lajosmizse város 
közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadását.  
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2010. (IX.23.) ÖH. 
Lajosmizse város közrend- és közbiztonsági  
helyzetéről szóló beszámoló elfogadása 
 

                                                          Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lajosmizse város közrend- és 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 

 
 
3./ napirendi pont 
Jelentés a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
A 2010. évi költségvetés módosításairól egy évben többször kell tájékoztatást adni. A számadatok 
időarányosan helyén vannak, a dologi kiadások, bérköltségek időarányosan jól alakulnak. Ami rizikós, 
az iparűzési adó, 252 M/Ft bevételt terveztünk, de várhatóan nem fog a tervezett szinten teljesülni a 
2009. évi gazdasági visszaesés miatt.  Nagyon szoros a költségvetésünk, de azt gondolom, hogy ha az 
év végéig nagy odafigyeléssel dolgozunk, nem lesz gond.  
 
Sápi Tibor képviselő 15.00 órakor kiment az  ülésteremből, (15 fő) 
 
 
Basky András polgármester 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, elfogadásra 
javasolta. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
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Aki elfogadja a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló jelentést, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2010. (IX. 23.) ÖH. 
Jelentés a 2010. évi költségvetés  
 I. félévi végrehajtásáról 

                                                                                                        Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester 
jelentését a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról, a jelentés mellékleteivel 
együtt.  

 
Felelős: Képviselő-testület, Polgármester 

 Határidő: 2010.szeptember 23.   
 
 
4./ napirendi pont 
J0-ás mintavételi hely informatikai fejlesztése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Gyurgyik Erzsébet készítette az előterjesztést. Őt még a képviselő-testület tagjai nem ismerik.  
Jelenleg a vezetői referensi feladatokat végzi, Dr. Gazdag Judit pedig jogi referensi feladatokat lát el.  
------------ 
Sápi Tibor képviselő 15.03 órakor visszaérkezett az ülésterembe 16 fő. 
------------- 
 
Basky András polgármester: 
A J0-ás mintavételi hely lényege, hogy helyben történjen a vérvétel. Ehhez az önkormányzat komoly 
anyagiakat tesz, nem kell beutazni a lajosmizsei embereknek vérvétel miatt. A Bács-Kiskun Megyei 
Kórház kéri, hogy az itt felsorolt dolgokat valósítsuk meg, melyben benne van új nyomtató, 
vonalkódos leolvasó. Havidíjat kellene fizetni a softver használatért, ami 26.000.- Ft+ÁFA összeg. Az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság azt javasolta, hogy Lajosmizse Város Önkormányzata kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza informatikai képviselőjével, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével kapcsolatban álló Backer 
Soft Kft-vel, hogy kössenek kompromisszumot az említett összeg csökkentésére. 
Kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy kiegészítés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy ne az előterjesztés szerinti határozat-tervezet  kerüljön elfogadásra, hanem az 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság, valamint a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési 
Bizottság javaslata, - mely szerint az önkormányzat kezdeményezzen tárgyalásokat a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Kórházával, a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza informatikai 
képviselőjével, valamint  a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményével kapcsolatban álló Backer Sofjt Kkft-vel a költségek csökkentésére - kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
122/2010. (IX. 23.) ÖH. 
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J0-ás mintavételi hely  
informatikai fejlesztése 
 

                                                      Határozat 
 

Lajosmizse Város képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórházával, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat Kórháza informatikai képviselőjével, valamint a Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményével kapcsolatban álló 
Backer Soft Kft-vel a programok kompatibilissé tétele, valamint a programok 
költséghatékonyabbá tétele érdekében.    
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 

 
 
5./ napirendi pont 
Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 
Előadó: Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: 
Ez a pályázati rendszer arról szól, hogy azok a fiatalok, akik főiskolára, egyetemre járnak, 
pályázhatnak ösztöndíjra. A helyi önkormányzat ad egy bizonyos támogatást, a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat is tesz hozzá támogatást, az Oktatási Minisztérium is ad annyi támogatást, mint a helyi 
önkormányzat. Azt javaslom, - mivel a Művelődési és Oktatási Bizottság és a Pénzügyi, 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is tárgyalta, s javasolta a csatlakozást - hogy 
csatlakozzunk ehhez a pályázati lehetőséghez, hogy a nehezebb körülmények között élő fiatalok 
kapjanak támogatást. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadásra javasolja, hogy csatlakozzunk a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, kérem, kézfelemeléssel 
jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2010. (IX. 23.) ÖH. 
Csatlakozása Bursa Hungarica  
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

                                        Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzata a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan 
döntést hoz arról, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához. 

 
2.) Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el. 

 
3.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az Általános Szerződési Feltételek 

elfogadását igazoló nyilatkozatot legkésőbb 2010. szeptember 30. napjáig juttassa el a 
Felsőoktatási Pályázatok Irodája részére. 
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Felelős: Képviselő-testület, illetve polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 23.  

 
 
6./ napirendi pont 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének beszámolója a Bács-Kiskun Megyei 
Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról 
Előadó: Basky András polgármester 
 
 
Basky András polgármester: 
Néhány évvel ezelőtt ez a beszámoló sokkal tartalmasabb beszámoló lehetett, mert a Területfejlesztési 
Tanácsnak volt olyan keretösszege, amit oda adhatott annak, akinek szüksége volt rá. Ma már ez a 
pénzeszköz nem áll rendelkezésre. A Területfejlesztési Tanács a folyamatban lévő ügyeket vizsgálja. 
Az elmúlt évben is rövid beszámolót kaptunk és az idei évben is, mert tényleges effektív munka nem 
volt. A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, elfogadta a beszámolót. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének 
beszámolóját a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanácsban végzett munkájáról. Aki ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 15 igen szavazattal – egy tartózkodással, ellenszavazat nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2010. (IX. 23.) ÖH 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás képviselőjének 
beszámolója a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési 
Tanácsban végzett munkájáról 
 

                                                                Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kecskemét és Térsége 
Többcélú Társulás képviselőjének előző évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
 

 
 
 
7. napirendi pont 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulásának  módosítása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Azok a módosítások történtek meg az anyagban, melyeket  jogszabályi 
környezet hatására kellett megtenni. Egészségügyi,Szociális és Sport Bizottság tárgyalta és 
elfogadásra javasolja. Az anyagban kettő határozat-tervezet van, melyet külön-külön szavaztatok. 
Van-e kérdés, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért az alapító okirattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 
125/2010. (IX. 23.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító  
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Okiratának módosítása 
 

Határozat 
 

Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a, 2. § (1) bekezdés b) pontja, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 91. § a) pontja, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény alapján Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint 
megállapítja és jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
 
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 
 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
I. Egészségügyi szolgáltatások: 
A. Egészségügyi alapellátás:  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, 
illetőleg fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését. 
 
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehető, 
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül 
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. 
Az alapellátás célja 

a) az ellátott lakosságra vonatkozó, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 79. § szerinti 
megelőző tevékenység; 

b) az egyén 
ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, 
bb) külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelése, gondozása 

és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 
bc) szakorvoshoz történő irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás 

ellátás céljából, 
bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelőorvos által javasolt terápiás terv alapján; 
c) szükség esetén a bb) és a bd) alpontban foglaltaknak a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg 

a beteg otthonában végzendő szakorvosi konzílium kérése. 
 
1. Védőnői szolgálat: 
A védőnői szolgálat feladata – az egészségügyi alapellátás részeként – az egészségnevelés, tanácsadás 
és a gondozás. A családok egészségének megőrzése, a betegség kialakulásának megelőzése, valamint 
az egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelő, gondozási tevékenységét. 
 

2. Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 
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Az iskola–egészségügyi szolgálat és az ifjúság-egészségügyi szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (3-18 éves) pszichés és szomatikus fejlődésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut 
egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-
egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
 
3. Szájhigiénia 
 
4. Ügyeleti ellátás 
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben a 88-92. §-ok 
szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja. 
 
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidő 
befejezésének időpontjától a következő napi munkarend szerinti munkaidő kezdetéig a beteg 
vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások 
elvégzése, illetőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő sürgősségi beutalása, valamint a külön 
jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. 

 
B. Járóbeteg-szakellátások:  
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy 
a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi 
ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi 
gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, 
rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetően (a továbbiakban: lakóhelyének 
közelében) kell biztosítani. 
 
A járóbeteg szakellátás feladata 

a) a megelőző tevékenység, 
b) az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás 

elrendelését és a rehabilitációt is, 
c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is, 
d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát 

követő - más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történő beutalása, 
e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások 

végzése, amelyeket követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges, 
f) intézeti hátteret igénylő ellátás szükségessége esetén a beteg fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő 

beutalása. 
 
Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján meghatározott 
lakosságszámra - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítani kell speciális diagnosztikai és 
terápiás háttérrel működő járóbeteg-szakellátást (a továbbiakban: speciális járóbeteg-szakellátás). 
 

a.) Reumatológia szakrendelés 
b.) Fizioterápia és gyógytorna 
c) Szemészet 
d) Nőgyógyászat 
e.) Kardiológia 
f.) Bőrgyógyászat 
g.) Pszichiátria 
e.) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

 
II. Szociális alap- és szakosított ellátások: 
 
A. Az időskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása: 
a.) Étkeztetés:  



 13

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel 
a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetővé tételével, 
c) lakásra szállításával. 

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a 
népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 
 
b.) Házi segítségnyújtás:  
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közreműködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. 
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását 
- szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, 
mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, 
c) meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 
a) az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
b) az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
c) közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
d) közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában, 
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
h) az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, 
i) az előgondozást végző személlyel való együttműködés, 
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális alap- és 
szakellátást nyújtó intézményekkel. 
 
c.) Idősek nappali ellátása (Idősek Klubja):  
Nappali ellátást nyújtó intézmény, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idősek Klubjába felvehető az a 18. 
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára tekintettel szociális és mentális támogatásra 
szorul. 
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d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő 
haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végző gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
időtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos működése és 
elérhetősége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területéről 
fogadhat segélyhívásokat. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell 

a) a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket. 

 
B. Családsegítő szolgáltatás 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
A Fenntartott Intézmény a családsegítés körében biztosítja: 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését, 
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását, 

f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások 
személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő 
környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is 

megfelelően biztosíthatók. 
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végző gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
időtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos működése és 
elérhetősége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területéről 
fogadhat segélyhívásokat. 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséhez biztosítani kell 

a) a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket. 
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzőrendszer működtetése körében 

a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése 
esetén az arról való tájékoztatásra, 

b) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, 

c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés 
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 

d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket, 

e) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, 
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális 
szolgáltatások iránti szükségleteit. 
 
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében 

a) szociális és egyéb információs adatokat gyűjt az ellátást igénybe vevő megfelelő tájékoztatása 
érdekében, 

b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, 
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködési programját, 
d) közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, 

táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a működési területén élő lakosság számára, 
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, 
f) segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 

A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. 
 
A családsegítés társulás keretében történő ellátása esetén az egy főállású családsegítőre jutó 
települések száma a létszámelőírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél. 
 
III. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése érdekében 
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a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás 
szervezése, 

d) a szabadidős programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel 

való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a 
gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 
kapcsolattartás esetében, 

c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a 
hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően 
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő 

nyújtására, 
db) a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó 
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a 
gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. 
 
3. Alaptevékenysége: 
 Szakfeladatrend besorolás: 
 

862000 Járóbeteg- ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862301 Fogorvosi alapellátás 
  
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881000 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
881011 Idősek nappali ellátása 
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881090 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
    

4.) Működési területe: Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területe 
 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő költségvetési szerv. 
 
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
8.) Vezetőjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő intézményvezetőt nevez ki. A kinevezés 
legalább 5 év és legfeljebb 10 év határozott időre szól. 
  
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.  
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 
A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a költségvetési 
szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére jóváhagyott költségvetés erejéig 
gyakorolhatja. 

 
11.) Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény-eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az 
ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek 
hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat 
csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenysége arányának felső 
határa a szerv kiadásaiban: 33% 
 
12.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 90/2010. (VI. 23.) ÖH. 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
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Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
Basky András polgármester: Aki egyetért a társulási megállapodás  módositásával, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
126/2010. (IX. 23.) ÖH 
Lajosmizse és Felsőlajos Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó 
Társulása társulási megállapodásának módosítása 
 

                                                             Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lajosmizse és Felsőlajos 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodásának módosítását az előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására.  

3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy e határozatban 
foglalt döntéséről Felsőlajos Község Önkormányzatát tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 23. 

 
 
8. napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális csoport létszám 
túllépésének engedélyezése 
Előadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az elmúlt években minden tanév kezdésnél napirendi pont volt. 
Javaslom e napirendi ponttal együtt tárgyaljuk a kiosztós anyagban megtalálható általános iskolának a 
maximális osztálylétszám túllépésének az engedélyezését is. 
Korábban erre az oktatási hivatal adott engedélyt, de ezentúl jogszabályi változás miatt az 
önkormányzatnak kell engedélyt adni. MOB tárgyalta és elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a Meserét Óvoda csoport 
létszám túllépésével, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 
127/2010. (IX. 23.) ÖH 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde maximális csoportlétszám 
túllépésének engedélyezése a 2010/2011-es 
nevelési évre vonatkozóan 
 

                                                                
 
 

                                           Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és 
Felsőlajos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata 
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engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde maximális 
csoportlétszám túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú 
melléklete alapján a 2010/2011-es nevelési évben az alábbiak szerint:  

 
Csoport megnevezése   Engedélyezett túllépés mértéke 
 

1) Süni        20%+10% 
2) Méhecske       20%+10% 
3) Csibe        20% 
4) Napraforgó       20% 
5) Katica        20%+10% 
6) Napocska        20% 
7) Mécses       20% 
8) Őzike       20% 
9) Nyuszi        20%+10% 
10) Micimackó      20%+10% 
11) Margaréta        20% 
12) Pillangó        20% 
13) Cica        20% 
14) Tulipán (Felsőlajos)      20% 
15) Napocska (Felsőlajos)      20%+10% 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
 

9. napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Van-e valakinek kérdése, véleménye az előterjesztéssel kapcsolatban. – 
Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
128/2010.(IX. 23.)ÖH. 
Fekete István Általános Iskola maximális 
osztály létszám túllépésének engedélyezése 
a 2010/2011-es tanítási évre vonatkozóan 

 
                                                                    Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata engedélyezi a Fekete 
István Általános Iskola minden osztály és kollégiumi csoport tekintetében a 20 %-al történő 
maximális osztály létszám túllépését a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. 
számú melléklete alapján a 2010/2011-es tanítási évben. 

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 

 
 

10. napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István Általános Iskola udvarának felújításához 
Előadó: Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: Ez már egy régebbi téma, de többször beszéltünk már róla, hogy az 
udvart jó lenne balesetmentessé tenni, mivel a térbeton balesetveszélyessé vált. Összefogva az iskola, 
az alapítvány és a szülői szervezet, valamint önkormányzati segítségre is számot tartva az udvar 
korszerűsítésére kér engedélyt az  iskola vezetése. Pénzügyi  Bizottság támogatja. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen  szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
 
129/2010. (IX. 23.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás a Fekete István   
Általános Iskola udvarának felújításához 

 
                                                                        Határozat 

 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Fekete István Általános Iskola udvarának (700hrsz) Bruckner 
Attila és Pfliegel Tibor tervezők által készített terv szerinti felújításához. Az 
elkészült létesítményt Lajosmizse Város Önkormányzata térítésmentesen 
tulajdonába veszi. Fenntartásáról az Intézménynek az alapító okiratban foglaltak 
szerint kell gondoskodnia 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
költségvetési koncepció elfogadásakor figyelembe veszi az intézményvezető 
támogatásra vonatkozó kérelmét.        
    
Határidő: 2010. szeptember 23.  
Felelős: Képviselő-testület 
 
 

11. napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja módosításának jóváhagyása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja a kollégium, mint 
tagintézmény  pedagógiai program részével módosul elsősorban, de az iskola pedagógiai programja is 
módosul törvényi változások miatt. Most a törvényi módosítás ad lehetőséget azokra a változásokra, 
mely az osztályozásra vonatkoznak, a gyermekek osztályt ismételhessenek. Támogatni és jóváhagyni 
kell ezt a programot. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag, 16 igen szavazattal a következő határozatot 
hozta. 
 
130/2010. (IX. 23.) ÖH 
A Fekete István Általános Iskola pedagógiai programja 
 módosításának jóváhagyása 

                                                                 Határozat 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a 2010. évi LXXI. törvény 
5. § (2) bekezdése alapján hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyásához, bevezetésére 
vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez. 
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2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola pedagógiai programjának kollégiumi tagintézményére vonatkozó módosításait 
jóváhagyja. 

3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Lajosmizse és Felsőlajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy a 
döntésről Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét soros ülésén 
tájékoztassa. 

4) A Képviselő – testület felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a közoktatási törvény 44. 
§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a pedagógiai programot a nevelési – oktatási 
intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. 

 
         Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
 

12. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Felsőlajos Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
Intézményfenntartó társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ebben az anyagban technikai jellegű a módosítás, hiszen az  
önkormányzatunk az elmúlt alkalommal döntött  az óvoda névviseléséről, valamint a bölcsőde 
müködéséről. A falak felvannak húzva, a födém kerül ráhelyezésre. Az elmúlt alkalommal az alapító 
okiratot hagytuk jóvá, ha felépül a bölcsőde, akkor működőképes is lesz. Ezt kell átvezetni az 
együttműködési társulási megállapodáson. MOB támogatta. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal, 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
131/2010. (IX. 23.) ÖH 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
között közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézmény- 
fenntartó társulási megállapodás módosítása 
 

                                                                        Határozat 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lajosmizse Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete és Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete között 
közoktatási feladatok ellátására létrejött Intézményfenntartó társulási megállapodását az 
előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva elfogadja. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
módosított társulási megállapodás aláírására. 

3. Lajosmizse Város önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy e határozatban 
foglalt döntéséről Felsőlajos Község önkormányzatát tájékoztassa. 

 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 23. 

13. napirendi pont 
A nevelési tanácsadás pszichológusi feladatellátásának státuszfejlesztése 
Előadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ezt az anyagot már tárgyaltuk, de egy kis változtatás történt rajta. Az 
anyag tartalma szerint félállású  pszichológus kerül státuszba. Határidőre nem minden önkormányzat 
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tudta meghozni döntését, ezért  egy hónappal később tudta elkezdeni a működését. Technikai jellegű 
dologról van szó. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslattal 
kézfeltartással jelezze. 
MOB és PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 16 igen szavazattal a következő határozatot hozta. 
 
132/2010. (IX. 23.) ÖH 
A nevelési tanácsadás pszichológusi  
feladatellátásának státuszfejlesztése 
 

                                                                      Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 0,5 fő pszichológus 
álláshely betöltését 2010. október 1-jétől 2011. augusztus 31-ig a kecskeméti Nevelési 
Tanácsadó kistérségi feladatellátásához. 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 0,5 fő 
pszichológus 2010. október 1-jétől 2011. augusztus 31-ig történő foglalkoztatásához 
szükséges települési hozzájárulásnak a településre eső, a feladatellátás mértékével arányos 
összegének 2010. október 1-jétől 2010. december 31-ig vonatkozó részét – 91.232.- Ft-ot - 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 
1/2010.(II. 18.) rendelete 6.§ (5) bekezdésében foglalt általános tartalék terhére, a 2011. január 
1-jétől 2011. augusztus 31-ig vonatkozó részét – 189.382.- Ft-ot - a 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
3.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 
99/2010. (VI.23.) ÖH-t. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
 
 

A szünetben az ülésről elment Marton Ferenc képviselő   (15 fő) 
 

 
14. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Dr.Cserényi Péterné képviselő.  Szarvas Attila parancsnok úr felvetette, hogy rendkívüli problémát 
jelent az általános iskolás gyermekek tekintetében a szerkocsik kiállása az utcára. Ezen felül a Mizsei 
utcában sebességkorlátozás nincs, sajnos a sebességet az autósok nem tartják be. 
A csatornára való rákötések, szerződés kötések milyen arányban köttettek meg, mert akadozik a 
szerződéskötés, az idő meg halad. A szünetben megnéztük a térfigyelő kamerák beüzemelését. A 
központi park megfigyelése is szükséges lenne, mert most is látható olyan pad, ami teljesen össze van 
törve. Az Attila utcában kint van egy Megállni tilos tábla a húsbolt környékén. Az autósok figyelmen 
kívül hagyják mikor az óvodába viszik, vagy hozzák a gyermekeket. 
 
Basky András polgármester: A tűzoltósággal kapcsolatban köszönjük az észrevételt, amit Szarvas 
Attila jelzett. Ez részben igaz, de belterületen  be kellene tartani az 50 km/órás sebességet. Ezt kellene 
ellenőrizni, hogy betartják-e a járművel közlekedők. Ezt a felvetést a rendőrségi beszámolónál kellett 
volna jelezni, amikor a parancsnok úr is itt volt. A csatorna szerződéssel kapcsolatban 100-150 
szerződés kell, hogy a 2200 szerződés meglegyen, és akkor elkezdődhet a viziközmű társulás 
szervezése. A 67 %-hoz már közel állunk. Ha a viziközmű társulás megalakul, akkor kényszer 
rákötésre válnak azok a tagok, akik nem kötöttek rá. Ha megalakul a viziközmű társulás, akkor már 
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csak  a teljes összeg kifizetésével tudnak csatlakozni.  A lakosság nagyobb része szeretne rákötni a 
csatornára. A kamerák száma bővíthető, így a központi parkot is be lehet vonni a kamerarendszerbe. 
 
Oláh Attila képviselő: Az l hónappal ezelőtti interpellálásomra úgy fogadtam el a választ, hogy a 
Kálmán I. utca problémáját a járdaépítésből megmaradt összegből + 100 ezer Ft-tal kiegészítve 
megvalósítható lesz a lakosok által kért 4 db. lámpatest felszerelése. A tél beállta előtt szíveskedjen  e 
tekintetben intézkedni. 
 
Basky András polgármester: A kemény tél miatt a kátyúzás is sokba került, elfogyott a pénzünk. 
Teljes 100 %-ban nem tudom megígérni, csak akkor ha a ¾ évi pénzünket látjuk hogyan állunk. Egy 
kicsi türelmet kérek. Amennyiben a ¾ évi beszámoló megmondja, hogy a fedezet megvan, akkor meg 
tudjuk csinálni. 
 
Józsáné dr.Kiss Irén képviselő:  Esőzések alkalmával előfordul, hogy az Illyés Gy. utcán és a 
mellette lévő szintkülönbségű területről lesodorja a víz a földet. Az utcán lévő utolsó ház lakói 
többször fordultak hozzám segítségért, és a kérésük jogos. Valamilyen megoldást kellene keresni arra, 
hogy a hatalmas szintkülönbség ne veszélyeztesse az ott lakókat, mert megindul a föld és ráomlik a 
telkekre, valamint a közútra és  sártenger borítja el az utcát. 
 
Basky András polgármester:  Nincs  megoldási mód, ha esik egy 80-90 mm-es eső.Az árkok 
megépítése most történt meg. A nagyon nagy esőknél nincs megoldás. 
 
Dr.Adonyi Lajos alpolgármester: A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban van javaslatom. Láttam más 
városokban Web-kamera szintjén fel lehetne tenni az internetre, melyet meg lehetne nézni az 
interneten bármikor, pl. éjszaka, és ha látnak valami olyan rendhagyó eseményt, akkor lehet 
intézkedni.   
 
Basky András polgármester: A játszótéri kamera web kameraként fog működni. 
Van-e még további interpelláció? – Amennyiben nincs, kérdezem az interpellálókat, hogy a kérdésre 
adott választ elfogadják-e? 
 
Dr.Cserényi Péterné képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
Olán Attila képviselő: Nem fogadom el a választ. 
Józsáné dr.Kiss Irén képviselő: Igen, elfogadom a választ. 
Dr.Adonyi Lajos alpolgármester: Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: Mivel Oláh Attila képviselő úr interpellációs kérdésére  a válaszomat 
nem fogadta el, így kérdezem a Képviselő-testület tagjait, hogy a kérdésre adott választ elfogadja-e. – 
Elfogadás esetén kérem kézfeltartással jelezni. 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal és 7 nem szavazattal a következő 
határozatot hozta. 
 
133/2010. (IX. 23.) ÖH 
Oláh Attila interpellációjára adott válasz 
 elfogadása 
 

                                                                                 
                                                       

                                                  Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Basky András 
polgármester Oláh Attila interpellációjára adott válaszát. 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2010. szeptember 23. 
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Egyéb bejelentés 
 
Dr.Cserényi Péterné képviselő: A testületi  anyaggal együtt mindenki megkapta a tűzvédelmi 
köztestületnél végzett ellenőrzésről szóló anyagot. Kettő problémára szeretném felhívni a figyelmet, az 
egyik az alapszabály értelmében nem lehetne ellenőrző bizottsági tag egy tűzoltó, aki jogviszonyban 
áll a köztestülettel, tehát  a saját vezetőit nem ellenőrizhetné. A közgyűlés elnökségi tagjait 5 évre  
választja a lajosmizsei tűzvédelmi mentési köztestület a parancsnok kivételével. Az önkormányzat, 
mint alapító delegált személyeket, így került képbe Koller Dániel, Apró Ferenc és jómagam. A 
megbízatásunk október 3-val megszűnik, a következő testületnek az lesz a feladata, hogy újabb 
személyeket delegáljon az ellenőrző bizottságba és magába a köztestületbe. Javaslom a jövőben hiteles 
könyvvizsgáló és könyvelő is legyen delegálva, akik nem állnak függőségben a köztestülettel.  
 
Dr.Adonyi Lajos alpolgármester:  Én is közreműködtem az alapító okirat összeállításában. Nem mi 
delegálunk tisztségviselőket, mi csak tagokat delegálunk. Az önkormányzatnak joga van delegálni 
tagokat, amennyiben megszűnik a megbízatása. Nem biztos, hogy megszűnt a megbízatás, mert 5 évre 
szól. Ha megszűnik, akkor van joga a testületnek delegálni saját tagjaiból. 
 
Dr.Cserényi Péterné képviselő:  Alpolgármester úr felvetésére a  kísérő levelemben leírtakat szó 
szerint idéztem az alapító okiratból. 
 
Basky András polgármester: Utána nézünk mi a helyzet ezzel a témával. 
 
Koller Dániel képviselő: Mindenkinek van igazsága. A delegáltak mandátuma lejárt, akkor az 
önkormányzatnak újakat kell küldeni a köztestülethez. A tisztségviselőknek  a megbízása öt évre szól, 
az új delegáltként önkormányzati képviselő fog részt venni és felügyeli a munkát. 
 
Sápi Tibor képviselő: A Dunamenti Vízügyi Társulás rendkívüli közgyűlése megvolt. Felkészültek, 
megvolt a kellő meghatalmazás arról, amit véghez akartak vinni. Amit észrevételeztünk az teljesítésre 
került, megoldották. Át lesznek szervezve január l-től, viszont azt megüzenték, hogy keményen be 
akarják hajtani a fennmaradt tartozásokat. Jelenleg a társulat hitelből él, a működésre hitelt vettek fel. 
 
Basky András polgármester: Volt már rá példa, hogy a tartozásból  engedtek el, kedvezményt is 
sikerült elérni. 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Ferenczi József református tiszteletes Úr beiktatása 
2010. október 2-án szombaton de: 10.00 órakor lesz a református templomban. Erre mindenkit 
szeretettel várunk. 
 
Van-e még valakinek bejelentése. – Amennyiben nincs, mivel több napirendi pont nincs, így a 
Képviselő-testületi ülést 16.20 órakor bezárom. 

kmf. 
 

/: Basky András sk:/                                                                    /: Kutasiné Nagy Katalin sk :/ 
   polgármester                                                                                         jegyző 
 
Jegyzőkönyv hitelesítők: 
 
/: Sápi Tibor  sk:/                                                     /:  Oláh Attila sk :/ 
   képviselő                                                              képviselő 


