
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. november 17-én, du: 13.00 órakor  
                a Városháza dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné bizottság elnöke 
   Dr. Csire Gézáné  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja  
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
Dr. Medve Erika bizottsági tag sem jelent meg az ülésen. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Tengölics Judit irodavezetı 
      Földházi Tünde tanácsos 
      Petényi Sándorné csoportvezetı 
      Nagy Erzsébet települési képviselı 
      Apró Ferenc képviselı 
      Süveges András 
      Urbán Miklós 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. 
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 5 fı jelen 
van. Dr. Medve Erika bejelentette külsı tagsági pozíciójáról való lemondását, melyet 
sajnálattal vettünk tudomásul, köszönjük az eddigi munkáját. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy 
a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi napirendi pontok 
tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületé- Basky András 
      nek 2009. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
2./ 2009. évi nyári rendezvények     Basky András 
         polgármester 
3./ A Fekete István Általános iskola átfogó beszámolója Basky András 
      a 2007/2008-as tanévrıl     polgármester 
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4./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó be- Basky András 
      számolója a 2007/2008-as nevelési évrıl   polgármester 
 
5./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem a polgármester Urat, mondjon errıl tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
A koncepciót elkészíteni nehéz volt, mert a költségvetés számai most még nem 
ismeretesek. Az idei évben folyamatosan változnak az információk. Megkérdeztük az 
intézményvezetıket, képviselıket, hogy mit tartanak a következı évben fontosnak. 
Szeretnénk a megkezdett beruházásokat folytatni, szeretnénk pályázni, amihez önrész 
kell. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Bízok abban, hogy a mőködıképességünk biztosítva lesz. Kiegészítenivalóm nincs. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
8. oldal. felsorolás. Hivatal, önkormányzat. Okmányirodai munka létesítése, hogy a 
vállalkozó közölte, hogy anyagilag száll bele, hova fizeti a készpénzt, állandó státuszt 
kellene kialakítani, vagy ha tönkre megy a vállalkozása, akkor itt lesz egy fıállású 
munkavállaló, s ha el kellene bocsátani, kárigénnyel lépne fel az önkormányzat felé. 
Nem értem, hogy egy cégnek a napi forgalmára egy ügyintézıt kellene felvenni. A 
gépjármő átírási tendencia csökkenni fog, mert egyre nehezebb helyzetbe kerülnek a 
magánemberek is. 
Általános iskola és kollégium ebédlıjébıl kijárat nyitása az iskola udvarára, ez 
szabályos? 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
Ez tervbe van véve, nem tudjuk, hogy szabályos-e. A GOMÉP ezt megnézte, az 
ÁNTSZ nem nézte meg. A GOMÉP-tıl kértünk árajánlatot. 
Basky András polgármester 
Ez a vállalkozó az eredetiségvizsgálati teendıket látja fontosnak. Több nem helyi 
lakos is megkereste az önkormányzatot, hogy szeretné itt ügyintézni a gépjármő 
átírást. Kecskeméten az okmányirodában sokat kell várni, viszont az egyik leg idı 
igényesebb és legbonyolultabb ügyintézési forma. Ha a jelentkezı vállalkozó kifizeti 
azokat a költségeket, amibe kerülne, s nem határozatlan idejő kinevezésrıl lenne szó, 
akkor lehetne vele foglalkozni. A gépjármő ügyintézés kapna ezzel egy elınyt, ez az 
önkormányzatnak plusz pénzébe nem kerülne. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Szerzıdéses munkaviszonyban dolgozna, és minden költséget átvállalna a vállalkozó? 
Basky András polgármester 
Igen, s minket semmilyen költség nem terhelne. 



- 3 - 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Igen, ez egy nagyon jó hírnév Lajosmizsének, hogy nem csak lajosmizseiek szoktak 
Lajosmizsén gépjármő átírást ügyintézni, mert azt mondják, hogy itt gyorsabb az 
ügyintézés. 
Basky András polgármester 
Igen, ez így van. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Mi nem utasíthatunk el egyetlen ügyfelet sem, azért, hogy valaki nem lajosmizsei. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez furcsa, hogy a nem lajosmizsei illetıségő személyek ügyeinek intézése miatt 
nekünk kell felvenni személyt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A tőzoltósági fıépület korszerősítésének, felújításának milyen költségvonzata lenne? 
Koller Dániel képviselı, Tőzoltó Köztestület elnöke 
Az egyesületnek és a köztestületnek is célja lenne ez. A főtés és korszerősítés  kb. 6 
M/Ft-ba kerülne. 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
Erre nincs pályázati lehetıség? 
Basky András polgármester 
Egyelıre pályázati lehetıség nincs. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mi kerülne felújításra? 
Koller Dániel képviselı, Tőzoltó Köztestület elnöke 
Csak a fıépület felújítását terveztük. A fıépület mellett szertárt szeretnénk kialakítani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez nincs benne a koncepciós javaslatokban. 
Tengölics Judit irodavezetı 
Azért maradt ki a koncepciós javaslatból, mert arról volt szó, hogy az épület 
hasznosítására vonatkozóan szerzıdést kötnek. Azt, hogy a felújításokkal milyen 
költségek takaríthatók meg, ezt még nem tudjuk elıre. 
Koller Dániel képviselı Tőzoltó Köztestület elnöke 
Az Egyesület semmilyen tevékenységet nem folytat a Lajosmizse, Mizsei u. 5. szám 
alatt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
34 SNI-s tanulóról számoljon be, hogy milyen arányban vannak, milyen problémákat 
okoz és milyen tervek vannak. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Hoztam egy írásos anyagot erre vonatkozóan. Ez az anyag kapcsolódik ahhoz, hogy 
augusztusban az önkormányzat támogatta az általános iskolának az esélyegyenlıségi 
programra vonatkozó pályázatának benyújtását. Két gondolatot szeretnék elmondani 
ezzel kapcsolatban. Mivel az intézményfenntartói társulás létrejött és a pályázat is ezt 
célozza meg, hogy minél szélesebb korosztályt öleljen fel. Ezért az óvodában a 
kollégiummal és a felsılajosi iskolával közösen adjuk be a pályázatot, így a település  
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esélyegyenlıségi programját felöleli az a korosztály, akik a hátrányos helyzető és 
halmozottan hátrányos helyzető kategóriába tartoznak. A pályázat 100 %-ban 
támogatott, 70 %-át a pályázatnak továbbképzésre kötelezı felhasználni. Ez azt jelenti, 
hogy itt a pedagógusokat készítik fel, hogy ezekkel a gyermekekkel még 
hatékonyabban tudjanak foglalkozni.. 30 % marad eszközbeszerzésre. Az alapját 
ennek az esélyegyenlıségi programnak az intézményi társulási program adta.  Az 
esélyegyenlıségi program és az ehhez kapcsolódó törvénytervezet teljesen más 
megközelítésben kívánja, hogy kezeljük. Ehhez nagyon sok segítséget kaptunk a 
hivatal Népjóléti Csoportjától. Sokszori együttgondolkodásnak az eredménye lett az, 
hogy a hivatal dolgozói és az intézmény dolgozói közösen összeírtuk, hogy kik vannak 
ilyen státuszban. Jövıre, arra vonatkozóan, hogy kik a HH-s és HHH-s gyermekek, a 
szülıknek nyilatkozatot kell kitölteni. Már a központilag nyújtott továbbképzések nem 
alkalmasak arra, hogy egy tantestület egyszerre kezdene ezekkel a gyermekekkel 
foglalkozni. 
A pályázat 70 M/Ft lesz, ez arányosan eloszlik az óvodában, fele-fele arányban. A 
pályázat alapvetı feltétele lehet az intézmények továbbhaladásához. A pályázathoz 
egy költségvetési tervezetet készítettünk. Hátrányos helyzetőek azok a gyermekek, 
akik rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre jogosultak és a szülı igazolta azt, hogy 
az egy fıre jutó jövedelem 35.625.- Ft-ot nem haladja meg. Halmozottan hátrányos 
helyzető akkor, ha a szülık a 8. osztályt sem végezték el. Az iskolában 978 tanuló van, 
ebbıl az alsó tagozatban 336 a 2 h-s, 169 fı a 2 h-s.  105 fı a 3 h-s tanuló. 34 %-a a 
gyermekeknek az iskolában a hátrányos helyzető. A pályázat igényli azt, hogy ezeknek 
a gyermekeknek a helyzetét körbejárjuk. Ha hátrányos helyzető, akkor fontos lenne, 
hogy ne csak az iskolai foglalkoztatás keretében legyenek, hanem délután is ott 
legyenek, mert akkor kapnának segítséget.  2 h-s gyermek 139 fı. A kollégiumban 
gondolkodtunk ezeknek a csoportoknak a foglalkoztatásáról. Akár este 6 óráig is ott 
lehetnének a tanulók. Sokféle lehetıséget tudnak a kollégiumi nevelık biztosítani. Két 
pedagógussal számolnánk iskolai szinten, az egyiket szeretnénk, ha fejlesztı 
pedagógus lenne. Fontos lenne a magántanulók megsegítése. Heti szinten szerveztünk 
foglalkoztatásokat. Alapfeltétel az, hogy az informatikához értsenek a gyermekek 
felhasználói szinten. Informatikai órákkal együtt 6.200.000,.- Ft-ra jön ki éves szinten. 
Ezt lehetne finanszírozni, meg lehetne pályázni és utána a fenntartónak kellene 
finanszírozni. 
Nagyon sokan élnek segélybıl, nagyon sok a munkanélküli, sokan nem végezték el a 
8. osztályt. Ez a program, ami segítene abban, hogy ki lehetne emelkedni a 
mélypontból. Élni kellene a pályázati lehetıséggel, két évig ezt a finanszírozást 
kihasználni. A szociális háttér nem fog jobb lenni, ezért emelkedik a 2 h-s gyermekek 
száma. Ezzel nagyon sok munka van, ezen túl kell lépni. Ezekre egy képesség 
bontakoztató normatívát is fel lehet venni, s a pedagógusok is plusz kereseti 
lehetıséghez juthatnak, s mindenki, aki részt vesz ebben a programban. Két lehetıség 
van, vagy azt mondjuk, hogy a pályázatban vagy bevállaljuk, vagy nem. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérem az óvodavezetı asszonyt, hogy ı is mondja el véleményét ezzel kapcsolatban. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A TÁMOP 3.3.2. pályázatot mi is elkészítettük. Az óvodában is növekvı tendenciát 
mutat a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek létszáma, 40 fı Lajosmizsén és 2 
fı Felsılajoson. 
Az a halmozottan hátrányos helyzető gyermek, aki óvodába hordja gyermekét, 
egyszeri 20 eFt-os, vagy egyszeri 10 eFt-os támogatásban részesül. Ennek hatására 
meg fog növekedni a létszám. 
A pályázatban három elemre fektettünk hangsúlyt. 
1./  Pedagógusok szakmai képzése 
2./ Az óvodánál 1 fı fejlesztı gyógypedagógusra, az iskolánál is 1 fı fejlesztı  
      gyógypedagógusra van szükség 
3./  Az óvodánál fejlesztı szobára és annak a berendezésére lenne szükség. 
Ezeket a feladatokat meg kell oldani, ehhez speciális szakemberekre lenne szükség. Mi 
nagyon örültünk a pályázati lehetıségnek. November 30-a a beadási határideje, a 
következı pályázatnak pedig február 1-je lesz.       
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Két évig a pályázati pénzbıl lenne finanszírozva, a következı esztendıkben pedig be 
kellene vállalni ezt a 3 státuszt. Az iskolánál 1 fı, az óvodánál 2 fı. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
2.250.000.- Ft-ot jelentene a mi esetünkben. 
Basky András polgármester 
Ezt a pályázatot be kívánjuk nyújtani, de miután pénzt igényel, így a Képviselı-
testület döntése szükséges ehhez. Egy 70 M/Ft-os pályázatnak a benyújtása nagyon 
biztató dolog, de miután 2 évig finanszírozzák, és 3 évig kell nekünk finanszírozni, ez 
megfontolás tárgyát képezi. Az óvodában lenne nagyobb értelme a fejlesztı 
pedagógusnak, mert ha a fejlesztésben minél elıbb tudunk elkezdeni segíteni, annál 
hatékonyabb a segítség. Azt bevállalni, hogy a következı években mekkora összegő 
pénzeket hova tudunk tenni, nem tudom. Nem látom biztosítottnak a forrást, mert a 
gazdasági tényezık nagyon silányak. Én 10 M/Ft-os nagyságrendet felvállalni 3 évre 
vonatkozóan nem tudok, hogy a pályázatot be tudjuk nyújtani. Ha az állam nem teszi 
hozzá a maga oldaláról a pénzt, akkor ezeket a dolgokat nem lehet megoldani. Nem 
merem azt mondani, hogy a pályázatot adjuk be így, hogy ennyi pénzt bevállaljunk. 
Az óvodában viszont ezt meggondolás tárgyának tartanám. A településnek ezen 
kötelezı feladatán kívül még számos feladatot el kell látni. Nagyon nehéz dolog, mert 
a pályázatot be kell nyújtani, de nem tudjuk, hogy milyen témában. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Mi lesz Magyarországgal, ha az oktatásra nem tudunk pénzt adni. 
Basky András polgármester 
Mi fejlesztı pedagógusok szempontjából jobban állunk, mint a környezı iskolások. 
Nagyon végig kell gondolni ezt a pályázatos dolgot, egy részét maximálisan tudom 
támogatni, de a másik részét nem. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
A Mővelıdési és Oktatási Bizottságnak javaslom, hogy ezt az óriási munkát köszönje 
meg, amit elkészítettek. 
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Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Szomorú tény, hogy úgy rendel az állam feladatokat, hogy mellé nem rendel pénzt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben 
nincs, köszönöm a hozzászólásokat, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi koncepcióját  
az elhangzott kiegészítésekkel javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
43/2008. (XI. 17.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési 
koncepciója 
 

HATÁROZAT 
 

  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének 2009. évi költségvetési koncepcióját, s az erre  
                      vonatkozó határozat-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  
                      Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítéssel: 
 

- Az óvodánál 1 fı fejlesztı gyógypedagógusra, az iskolánál is 1 fı 
fejlesztı gyógypedagógusra van szükség. 

  -  Az óvodánál fejlesztı szobára és annak a berendezésére lenne szükség. 
                      - A lovas rendezvény megvalósítására a költségvetésnél pénzt kell   
                         biztosítani. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:      A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megkérdezem Osbáth Barna igazgató Urat, hogy kíván-e hozzászólni? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Nem egyszerő évünk volt, nagyon sok pedagógiai problémával küszködtünk. A tavalyi 
év egyik fontos feladata volt az új szervezeti formában való mőködtetés 
zökkenımentessé tétele. A kollégium mőködése a tagintézmény vezetıjével korrektül 
ment. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tavaly szó volt róla, hogy lenne egy helytörténeti kiadvány, ez hol tart? 
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Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
A helytörténeti kiadvány megrekedt egy kicsit. Most felelısséggel nem merném azt 
mondani, hogy a következı tanévben tudunk ilyen kiadványt adni. Az tény, hogy a 
forrást másképpen kell megteremteni hozzá, hogy ezt fel tudjuk dolgozni. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Iskolát, kollégiumot nézzük meg, volt egy ilyen felvetés. Mi bejártuk Kocsis 
Györgynével ezeket a területeket, s az egészrıl az összkép sokkal pozitívabb volt, mint 
amikor a Mővelıdési és Oktatási Bizottság megtekintette. Én javasolnám az 
ablakcserénél csináljunk olyat, hogy bukó-nyitó, mert a levegıre szükség van a 
tanulásnál, a játéknál is. Ezt szeretném, hogy ha ez bekerülne. 
Oláh Attila bizottság tagja 
Az általános iskola annyi megpróbáltatás után nem vesztette el türelmét, kívánunk az 
elkövetkezendı idıszakban is jó munkát. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Fekete István Általános 
Iskola átfogó beszámolóját a 2007/2008-as tanévrıl elfogadja, s elfogadásra javasolja 
a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
44/2008. (XI. 17.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola átfogó 
beszámolója a 2007/2008-as tanévrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola 
  átfogó beszámolóját a 2007/2008-as tanévrıl elfogadja, s elfogadásra 
  javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs       A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
2009. évi nyári rendezvények 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm körünkben Urbán Miklós Urat, én kértem meg, hogy vegyen 
részt a mai bizottsági ülésünkön és mondja el elképzeléseit. Fel is kérem, hogy 
tájékoztasson bennünket a lovas rendezvénnyel kapcsolatos dolgokról. 
Urbán Miklós  
Én nem végeztem számításokat. Az elmúlt idıszakban kinn voltunk Szilágyi Ödönnel 
a területen, felmértük az elvégezendı munkákat. Ha azok a tereprendezési munkálatok 
el lennének végezve, amit akkor megállapítottunk, akkor a lovas versenyt meg lehetne 
szervezni. A kialakítandó területen kétféle versenysorozatot lehetne rendezni: 
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1.)  Önálló két napos lovas rendezvény „Lajosmizsei Lovas Napok” címmel.  
        - Az elsı nap fogathajtó verseny. 
 - A másodok nap díjugrató verseny, amiben 6-8 szám lenne megrendezve  
              különbözı nehézségi fokon . Ezt a rendezvényt lehetne kiegészíteni egyéb  
              programokkal. 
2.) A másik lehetne egy nagyobb rendezvénysorozatnak a része, pld. egy Lajosmizsei 
Napoké, s ez így olcsóbb lenne, mint ha önálló rendezvény lenne.  
Ezen kellene gondolkodni, hogy amennyiben döntés születik, melyik lenne a 
választandó, vagy mind a kettı. Sokkal kisebb településeken is sokkal nagyobb 
érdeklıdés tapasztalható a lovas rendezvények iránt. A két évvel ezelıtt megrendezett 
lovas rendezvény nagyon jól sikerült, szakmai körökben elismerték, a mai napig 
megkérdeznek engem, hogy mikor lesz Lajosmizsén lovas verseny. Ettıl függetlenül 
azért az én véleményem az, hogy lehettek volna még többen is. Az elkészített képen 
olyan lovas pálya látható, ami egy lovas derbinek a megrendezését is szolgálná. Mivel 
az ország közepén vagyunk, egy ilyen pályának a kialakítására talán a környékben 
sincs lehetıség. Ha ez megvalósulna, akkor egy 150 km-es sugarú körön belül 
jönnének ide.  
Basky András polgármester 
Kérdésem a lovas turizmus fejlesztésére lehet-e pályázni. Abban gondolkodnék 
legszívesebben, hogy úgy megpróbálkozni ezzel a rendezvénnyel, hogy olyan szintő 
tervet készíteni, hogy ha nem nyer a pályázat, akkor is megrendeznénk. Azt szeretném, 
hogy nem túl sok pénzbıl meg tudnánk ezt valósítani, a további kiadást pedig 
pályázati pénzbıl tudnánk megoldani. Azt szeretném tudni, hogy mi lenne az a 
legkisebb költség, amit rá tudnánk költeni. 
Urbán Miklós 
Javaslatom: 1.560 eFt kell arra, hogy olyan területet lehessen kialakítani, ahol ezt meg 
lehetne rendezni. 500 eFt-os tétel jött össze a felajánlásokból. A pályára 
önkormányzati pénzbıl 1 M/Ft-ot kell fordítani, ha döntés születik. Két napos versenyt 
8-900 eFt-ból meg lehet rendezni, aminek egy jelentıs részét szponzoroktól össze 
lehet szedni. Ha ilyen pálya lenne kialakítva, akkor sok a nevezési díj és a start díj. A 
nevezési díj a versenyzınél marad. A Gerébi korábban több mint 300 eFt-al járult 
hozzá a költségekhez. 
Egy szombati fogathajtó verseny és egy vasárnapi díjugrató verseny megrendezésére 
600 eFt elegendı. Az összes költség (tereprendezés +verseny) kb. 1.600 eFt. Pályázati 
lehetıségeknél, ha az önkormányzatnak már van egy meglévı lovas pályája, sokkal 
könnyebben meg fogja kapni a pénzt, mint ha egy kezdı pályát alakít ki. 
A tereprendezés költsége, ami valószínő, hogy 1 M/Ft körül lenne, de ezt is lehetne 
csökkenteni, ha társadalmi munkával a vállalkozók besegítenének. A területen a 
fáknak a 2/3-ad része útban van, azt ki kell vágni, viszont annak a törzse 
felhasználható az akadályok kialakításához. Ezt a munkát Bíró Tibor brigádjával meg 
tudja csinálni. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Keresztes Alajos lelkesen végzett tereprendezést a játszótér kialakításában is, biztosan 
tudna segíteni ebben is. Akinek van ilyen gépe, az fog tudni segíteni. Ezeket  
felajánlásoknak lehet betudni. Ha pályázati pénzt nyernénk erre, akkor lehet, hogy „0”-
ra kijönnénk a költségeket illetıen. 
Guti Istvánné mőv.ház igazgató 
Létezik-e még az éves versenynaptár? Van-e remény arra, hogy az országból több 
helyrıl lokalizálódnak a versenyre? 
Urbán Miklós 
Ha egy bizonyos pénzdíj bele van téve, akkor vonzó, s az igen jó lovasok az igen jó 
lovaikkal el fognak jönni, s igen látványos lesz a rendezvény. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Versenynaptári idıpontok mikor derülnek ki? 
Urbán Miklós  
Minél hamarabb, annál jobb. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Jövı év augusztus 20-a csütörtökre esik és az utána következı szombatot és 
vasárnapot el tudom képzelni. 
Urbán Miklós 
Ezt akkor szabad megcsinálni, ha nagyon jól sikerül. Ezzel a dologgal a város óriási 
presztizst tud magának szerezni, de le is tudja vele magát járatni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Két évvel ezelıtt nagyon jól volt megszervezve ez a program. Én úgy gondolom bele 
kell vágni. Én a Lajosmizsei Napok költségvetésébıl vennék el erre a célra pénzt. 
2.160.000.- Ft-unk volt, amibıl a 4 napos Lajosmizsei Napok rendezvénysorozatot 
meg kellett valósítani. 
Tőzijátékra szükség van és egy koncertre 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A szabadtéri rendezvényen csak könnyő mőfaj megy el. 
Földházi Tünde tanácsos 
Nem biztos, hogy ezeket a 15-20 éves főzfákat ki kellene vágni, lehetne a Vásártéren 
is rendezni ezt a lovasversenyt. 
Urbán Miklós 
A Vásártérnek sem a talaja, sem a környezete, sem az elhelyezkedése nem alkalmas 
erre. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Ez a rendezvény Lajosmizse hírnevét vinné tovább. Nem lenne rossz, ha valóban 
ebben a centrumban kialakulna olyan, hogy ebbıl még az önkormányzat pénzt is tudna 
csinálni. Én benne vagyok, s elfogadásra javaslom a testületnek e program 
megvalósítást. 
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Urbán Miklós 
Országos szinten egyre nagyobb népszerőségnek örvend a Gyermek- és Póni Lovasok 
Országos Szövetsége. Itt 6-7 éves gyermekektıl kezdıdıen 14 éves korig 
versenyeznének gyermekek. Egy ilyen gyermekversenyen 150-200-220 start van egy 
nap. Az országban többfelé rendeznek ilyen versenyeket. Itt arról is szó lehet, hogy 
nem a Lajosmizsei Lovas Napok keretében, hanem egy másik ettıl független 
idıpontban alakítanánk ki ezeket a gyermekversenyeket. 6-8 éves gyermekektıl 
kezdve lovagolnának tömegesen, s ezzel a városi gyermektömeg látná azt, hogy 
milyen eredményesen lovagolnak a gyermekek.  
Lajosmizsén is mőködik már lovas iskola. Ha ezek a gyermekek a városban ilyen 
rendezvényen nézıként megjelennének és látják, hogy az 5-6 éves gyermekek 
lovagolnak és kedvet kapna minden tizedik gyermek, már akkor is jó irányban 
fejlıdnének. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérem Guti Istvánnét, hogy írja össze, hogy milyen költségvetések várhatók, ha 
csökken a program. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Augusztus 20-át nagyon színvonalasan meg lehetne rendezni kevés programmal, akár 
benn a házban, akár a ház elıtt, s azon a héten lehetne megtartani a felnıtt lovas 
napokat is a Lajosmizsei Nap keretében. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A részemrıl én támogatom ezt a rendezvényt annak ellenére, hogy 1 M/Ft-ról beszél 
Urbán Miklós és maga a verseny 600 eFt. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Ha 1 napos rendezvény lenne az augusztus 20-a, az ott megmaradó összeg fordítható 
lenne a tereprendezésre. 
Urbán Miklós 
Tereprendezésnél csak az útban lévı fákat kellene kivágni. Az, hogy ebbıl szabadidı 
terület legyen, arra lehetne felhasználni ezt a pályát, s a meglévı pályának egy 
magasabb szintő fejlesztésére lehetne felhasználni a Lajosmizsei Napokból 
felszabaduló pénzösszeget. 
Basky András polgármester 
Barackfesztiválba nem lehet belemenni a jelenlegi körülmények között. Az I. 
határozati javaslat azt mondja ki, hogy a jelen gazdasági helyzetben forráshiány miatt 
nem tudjuk támogatni. A II. számú határozat szerint a lovas rendezvény épüljön be a 
Lajosmizsei Napok keretébe. A pályázati lehetıséget is megvizsgáljuk, a 
költségvetésnél pénzt kell biztosítani erre. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A lovas rendezvényt felvállalja az önkormányzat, de a pályáztatást meg kell nézni. 
Basky András polgármester 
Meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan férünk bele a pályázatba. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A gyermeknapi versenyre lehetne egy gyermeknapi pályát kialakítani. 
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Basky András polgármester 
A pályázati lehetıséget nem zárjuk ki. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja, s elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a bizottság 
5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi határozatot hozta: 
45/2008. (XI. 17.) MOB hat. 
A Barackfesztivál támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a Barackfesztivál támogatását az  
                      elıterjesztés I. határozat-tervezete szerint javasolja a Képviselı-testü- 
  letnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki az elıterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, s elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
46/2008. (XI. 17.) MOB hat. 
A Lovas rendezvények támogatása 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a Lovas rendezvények támogatását 
  az elıterjesztés II. határozat-tervezete szerint javasolja a Képviselı-testü- 
  letnek elfogadásra. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2007/2008-as 
nevelési évrıl 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megkérdezem Kocsis Györgynét, hogy van-e hozzáfőznivalója az anyaghoz? 
Kocsis Györgyné bizottsági tag, óvodavezetı 
Hozzáfőznivalóm nincs az anyaghoz. Ha valakinek kérdése, hozzászólása van, tegye 
meg. 
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Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Szeretném, hogy a bizottság úgy vigye az önkormányzati ülés elé az anyagot, hogy 
kérjük fejlesztı pedagógus személyét. 
Basky András polgármester 
Ezt a koncepciónál lehetne megemlíteni. Az óvodai fejlesztı pedagógus, amit be kell 
vállalni, ha pályázunk. Az elsı két év nem kerülne pénzbe, s a három évet kellene 
bevállalni. Van olyan normatíva, amit nem tudunk lehívni, mert nem tudunk eleget 
tenni a feladatnak. A következı évben a státuszt akkor tudjuk adni, ha a plusz 
normatívából ezt tudjuk fedezni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az igazgató Úr kimutatta adatokkal, hogy ezt az egy fejlesztı pedagógusi státuszt kéri 
az iskola részére normatíva terhére. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e az anyaggal kapcsolatban  még kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2007/2008-as nevelési évrıl szóló 
beszámolóját elfogadja, s megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
47/2008. (XI. 17.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
átfogó beszámolója a 2007/2008-as nevelési 
évrıl 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos  
  Óvoda 2007/2008-as nevelési évrıl szóló beszámolóját elfogadja, s meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. november 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek az egyebek témakörben bejelentenivalója, 
észrevétele. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Jól sikerült Lajosmizse város 15. évfordulójára megrendezett ünnepség. Lajosmizse 
város bemutatásáról szóló kiadvány nagyon szép volt. 
Szép volt az óvodabál, 255 felajánlás volt. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel. Amennyiben nincs, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 
 

       Dr. Cserényi Péterné  s.k. 
               MOB elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lajosmizse Város Mővelıdési és 
Oktatási Bizottsága 
I/6-42/2008.  
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mővelıdési és Oktatási Bizottságának ülésérıl készült 

jegyzıkönyv 
2008. november 17. 

 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
43/2008. (XI. 17.) MOB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének 2009. évi költségvetési koncepciója 
 
44/2008. (XI. 17.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámo- 
     lója a 2007/2008-as tanévrıl 
 
45/2008. (XI. 17.) MOB hat. A Barackfesztivál támogatása 
 
46/2008. (XI. 17.) MOB hat. A Lovas rendezvények támogatása 
 
47/2008. (XI. 17.) MOB hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó 
     beszámolója a 2007/2008-as nevelési évrıl 

 
     

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


