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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
19/2009. (VI. 22.) MOB hat. Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti 
     és Kulturális Egyesülettel 
20/2009. (VI. 22.) MOB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának be- 
     számolója a 2008. évben végzett munkájáról, illet- 
     ve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 
21/2009. (VI. 22.) MOB hat. Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
     átfogó beszámolója a 2008. évről 
22/2009. (VI. 22.) MOB hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximá- 
     lis csoport létszámának túllépése, valamint a Fe- 
     kete István Általános Iskola maximális osztály  
     létszámának túllépése 
23/2009. (VI. 22.) MOB hat. 13. óvodai csoport beindítása 
24./2009. (VI. 22.) MOB hat. A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat be- 
     nyújtásához szükséges döntések 
25/2009. (VI. 22.) MOB hat. Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola 
     Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi 
     Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt 
     hiányosságok megszüntetésére 
26/2009. (VI. 22.) MOB hat. Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget 
     szolgáló intézkedések támogatása, valamint az  
     integrációs rendszerben részt vevő intézmények- 
     ben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása  
     igénylésének, döntési rendszerének, folyósításá- 
     nak elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
     szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rende- 
     let alapján 
27/2009. (VI. 22.) MOB hat. A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fű- 
     tés korszerűsítése 

 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. június 22-én, du: 13.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné bizottság elnöke 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
   Guti Istvánné   bizottság tagja 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester   
      Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
      Dr. Gazdag Judit vez. referens 
      Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
      Nagy Judit irodavezető 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostásné Rapcsák Renátal Fl.kir.vezető 
      Tengeri Dalma fogalmazó 
      Veszelszkiné Nagy Erika Koll. vez. 
      Osbáth Barna Iskola igazgató 
 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata, illetve módosító javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne, a 
következő: A meghívó szerinti 3./ napirendi pont (Egyezség megkötése a Lajosmizsei 
helytörténeti és Kulturális Egyesülettel) kerüljön 1./ napirendi pontként 
megtárgyalásra, valamint javaslok egy plusz napirendi pont felvételt, mely a 
következő: A 13. óvodai csoport beindítása. Aki ezzel a kiegészítéssel és módosító 
javaslattal elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:         Előterjesztő: 
 
1./  Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Basky András 
      Kulturális Egyesülettel      polgármester 
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2./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának  Kutasiné  
     beszámolója a 2008. évben végzett munkájáról, illetve Nagy Katalin 
     jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre   jegyző 
3./ Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára  Basky András 
     átfogó beszámolója a 2008. évről    polgármester 
4./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális Basky András 
     csoport létszámának túllépése, valamint a Fekete István polgármester 
     Általános maximális osztály létszámának túllépése 
5./ A 13. óvodai csoport beindítása    Basky András 
         polgármester 
6./ A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyúj- Basky András 
      tásához szükséges döntések     polgármester 
7./ Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola Kol- Basky András 
     légiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos polgármester 
     Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok  
     megszüntetésére 
8./ Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szol- Basky András 
      gáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs polgármester 
      rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó peda- 
      gógusok anyagi támogatás igénylésének, döntési rend- 
      szerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzé- 
      sének részletes szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM 
      rendelet alapján 
9./ A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fűtés- 
     korszerűsítése 
 
1./ Napirendi pont 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesülettel. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A napirenddel kapcsolatban kinek van kérdése, véleménye, észrevétele. 
Tengölics Judit irodavezető 
Mivel az Egyesület önkormányzat felé fennálló tartozását megfizetni nem képes, erre 
anyagi lehetősége és fedezete nincs. Dr. Kürti Úr beszámításra ajánlja az Egyesület 
által a régi Városháza épületében végzett jelentős összegű beruházásokat, nevezetesen: 
tároló kialakítása, vitrinek létesítése, teljes világítás felújítása a nagy teremben, 
továbbá székek beszerzése. Kérdezem, hogy ezekre milyen anyagi értéket ajánl fel? 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Dr. Kürti László nem terjesztett elő semmilyen beszámítási értéket. Ha az összeget 
nem fogadjuk el, akkor szakértői bizonyításra kell beterjeszteni. A bíróság kérte, hogy 
folyamatosan igazoljuk, hogy milyen költségek merültek fel. A havi 200 eFt-os 
használati díjat mire alapoztuk. Azt tanácsolta a jogi képviselője, hogy az általuk 
megjelölt 100 eFt-ot fogadjuk el. 
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Oláh Attila bizottsági tag 
Eléggé felháborító Dr. Kürti László ügyvédjének az álláspontja. Mi lesz a több éves 
követelésünkkel, ami a mai napig fennáll? Amennyiben helyt adunk az ajánlattevő 
levelének, akkor Dr. Kürti László a nyerő 90 %-ban, s mi értelme volt elindítani a 
pert? 
Az önkormányzat által az egyesületnek rendszeresen esetenként adandó támogatás 
mértékét is bele kellene foglalni a megállapodásba. Több éves szerződésszegő és ez 
semmiképpen sem garantálná azt, amit a levélben megfogalmaz dr. Kürti László jogi 
képviselője.  Én a magam részéről nem tudom támogatni a jelenlegi formában lévő 
határozat-tervezetet. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Engem az egész előterjesztés meglepett, felháborít, hogy hosszú éves harc áll 
mögöttünk. Dr. Kürti Lászlóval szemben soha nem történt szankció. Nem javaslom 
elfogadásra ezt az előterjesztést. Az önkormányzat évekig próbálta halogatni ezt a 
dolgot, félt a kritikától. Dr. Kürti László részéről ez a levél. ultimátum. 
Mindenki tisztában van vele, hogy a tárolók Borbély Károly tulajdonát képezik. A 
világítás korszerűsítésre pályázott a Helytörténeti Egyesület, önrész sem kellett hozzá.  
Nem tudni, hogy mennyi a helytörténeti egyesület taglétszáma. Információim szerint 
10 fő alatti a taglétszám. Én le akartam vetetni ezt a napirendi pontot az ülésről. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én ha jól értelmeztem, az előterjesztés határozat-tervezete arról szól, hogy Lajosmizse 
Város Képviselő-testülete egyezséget kíván kötni a Lajosmizsei Helytörténeti 
Egyesülettel és a soron következő ülésre készítse elő a polgármester Úr a szerződés-
tervezetet. A most felmerülő kérdéseket kellene sorba járni, s ebből születik szerződés-
tervezet, ami a következő ülés anyaga. Az, hogy egyezséget kívánunk kötni, most 
bonyolódik. A határozat-tervezet azon pontjával, hogy a régi városháza visszakerüljön 
az önkormányzat kizárólagos használatába, egyet tudok érteni. A 2./ pont konkrétan a 
helyiségek felhasználásáról szól, ezt részleteiben kellene átgondolni és részletesebben 
kifejteni. A határozat-tervezet 3./ pontját jónak találom, mert amit mi kifogásoltunk, 
hogy nem történnek kiállítások, s ehhez a tulajdonos beleegyezése kell, ez jó. Az, hogy 
a költségeket ki fogja állni, az a jövő döntése. Azt javasolnám, hogy pontról pontra 
nézzük meg a határozati javaslatot és úgy döntsünk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előző egyezséget sem tartotta be Dr. Kürti László és a Helytörténeti Egyesület. Itt 
utal arra, hogy rendszeres anyagi támogatásra van igényük és nagyobb összegre 
számít. Az, hogy nincs pénze a Helytörténeti Egyesületnek, azért van, hogy a 
szponzorok elálltak mellőle, mert ő olyan stílusú ember. Ebből az egész ügyből, ha mi 
ilyen döntést hozunk, akkor nevetségesen és vesztesen fogunk kikerülni. A 
Művelődési Ház kezelésébe kell átadni a régi városháza épületét. 
Basky András polgármester 
Már tavaly decemberben vissza kellett volna kerülnie a régi városháza épületének az 
önkormányzat tulajdonába. Évekig nem tudunk hozzájutni az épülethez, ezért az 
előterjesztés határozat-tervezetének egyik pontja arról szól, hogy visszakerüljön az 
önkormányzathoz az épület.  Ott vannak azok a költségek, amit az önkormányzat  
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kifizetett. Ha az épületet visszaszerezzük, az épületnek a költségei mindenképpen 
minket fognak terhelni. Nem mondom, hogy az a jó megoldás, hogy Dr. Kürti 
Lászlóval egyezséget kössünk. Viszont mivel írt levelet a Képviselő-testület felé, arra 
reagálni kell. Ahogy a Képviselő-testület dönt ez ügyben, úgy kell dönteni. Azért 
gondoltam azt, hogy ezt az anyagot ide kell hozni a Képviselő-testület elé. A bírósági 
pert nem szüntetjük meg. Cél, hogy az épületbe be tudjunk jutni. 
Én azt gondolom, hogy amennyiben vissza tudjuk szerezni az épületet, akkor előrébb 
vagyunk, ha nem, akkor mi fizetünk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mindenféleképpen mi fizetünk. Mindannyian tudjuk, hogy Dr. Kürti László 
„megvezetget” bennünket. Nem is volt kiállítása, csak a nagytermet használja. 
Basky András polgármester 
Erre vonatkozóan a Képviselő-testület döntésének megfelelően tovább fogunk lépni. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Oly módon szabja a feltételeket, hogy véleményem szerint, ha ismét megkapná az 
épületet 3 évig, újra per lenne belőle. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kéthavonta nem tudjuk megváltoztatni a véleményünket, mi kiállunk amellett, amit 
eldöntöttünk, s elfogadtunk. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Egyetértek a polgármester Úrral abban, hogy az önkormányzathoz kerüljön vissza a 
régi városháza épülete. Azt várnánk, hogy múzeum legyen az épületből. Szomorú, 
hogy nincs múzeum, de lehetne. Évek óta van egy ingatlan és semmi nem történik 
benne, az nem jó. Valamilyen megoldást mindenképpen ki kell találni. Szomorú, hogy 
nem változott semmi, lehet, hogy még évekig elhúzódik az ügy. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nem akarunk újabb intézményt fenntartani, mert a múzeum az egy intézmény. 
Helytörténeti kiállítást akarunk. Dr. Kürti László folyamatos szerződésszegő. 
Basky András polgármester 
A bizottságnak arról kell dönteni, hogy akar szerződés-tervezetet vagy nem a soron 
következő ülésre. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Mi várható abban az esetben, ha a pert tovább visszük? Akkor születik 2 hónap múlva 
egy döntés, viszont az egyesületnek vagyona nincs, az ingatlan visszaadása 
megtörténhet. A visszafizetéseket pedig úgy lehet behajtani, ha az egyesületet  
felszámolják. 
Egy, másfél év alatt a felszámolás lebonyolítása történik, ha a per mellett döntünk, ha 
nem, akkor pedig az lehet, amit az elnök asszony mondott. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A kiállítási lehetőség lebonyolítását is akadályozta Dr. Kürti László, őt egy szava 
hihetetlen embernek tartom. Használja a nagytermet, a többi helyiséget hogyan tudja 
hasznosítani az önkormányzat? 
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Basky András polgármester 
A visszakapott helyiségekre vonatkozóan nem tudok mit mondani, hogy mire 
használjuk. Kérdés, hogy mi legyen a sorsa Dr. Kürti Lászlónak? 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Remélem, hogy ez év végére le fog zárulni a per és a jogos tulajdonát visszakapja az 
önkormányzat. Lehet, hogy már az egyesület sem működik. 
Dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Ha nem az a döntés, hogy a pert folytassuk, akkor a Képviselő-testületi ülésen érdemes 
lenne zárt ülésen tárgyalni az anyagiakra vonatkozóan lehet kérni az ügyészség 
vizsgálatát. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha mégis folytatnánk a pert, akkor tényleg kellene kérni az ügyészségtől az egyesület 
működésének felülvizsgálatát. 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még hozzászólás. Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztés határozat-tervezetével egyetért, s 
azt elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal – az alábbi 
határozatot hozta: 
19/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
Egyezség megkötése a Lajosmizsei Helytörténeti 
és Kulturális Egyesülettel 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-terve- 
  zetét 2 igen szavazattal – 3 ellenszavazattal – elveti. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2008. évben végzett 
munkájáról, illetve jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Dr. Gazdag Judit készítette. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója? 
Dr. Gazdag Judit vez. referens 
Nincs kiegészíteni valóm az anyaghoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem a bizottság tagjait, hogy részükről van-e kiegészítenivaló? 
Amennyiben nincs, kérdezni szeretnék. A 12. oldalon a szabálysértés tárgyában. 2008-
ban 326 db szabálysértés került iktatásra. Jelenleg emelkedés tapasztalható. Milyen 
arányú a százalékos megoszlás? Szeretnék tájékoztatást kérni, hogy a szabálysértés 
kapcsán milyen intézkedések születtek? 
A 19. oldalon van egy kimutatás a 2008. évben benyújtott pályázatokról. A TIOP 
pályázatnál a projekt összes költsége nincs kitöltve, saját forrás nincs kitöltve, s le van 
írva, hogy nyert. Itt milyen adatoknak kellene szerepelni? 
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Nagy Judit irodavezető 
Számítástechnikai eszközökre pályázott az iskola, ezt meg is nyerte. Ennek nem volt 
költségvonzata. Eszköztámogatásról van szó, a támogatási szerződés megkötéséről 
nem kaptunk tájékoztatást és az elnyert eszközök értékéről sem. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ezt követően kerülhet sor az eszközök 
szállítására. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
A legsúlyosabb szabálysértésre a bírság a legsúlyosabb büntetés. A tankötelezettség 
elmulasztásánál a legsúlyosabb büntetést sem tudjuk alkalmazni, a figyelmeztetés 
eszközével kell élnünk. A bírságot többnyire a tulajdon eltulajdonításokra szoktuk 
alkalmazni és a környezetvédelmi szabályokat megszegőknél. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Önkormányzati Iroda 5. oldal. A Dél-alföldi Regionális Hivatal törvényességi 
észrevételt írásban nem tett. Szóban tett? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Szóban tett, erről a Képviselő-testületet szoktuk tájékoztatni. Egyszer volt ilyen a 
szociális rendeletnél. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Az Okmányirodában a két gépjármű ügyintéző kolléganő közül az egyik Kecskemétre 
áthelyezésre került, a másik pedig lemondott a köztisztviselői jogviszonyáról, s most 
főiskolai ügyintézővel van megoldva az ügyintézés. Erről kérnék tájékoztatást. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Az egyik okmányirodai gépjármű ügyintéző Kecskemétre ment, pályázatot nyújtott be. 
A másik okmányirodai gépjármű ügyintéző kedvezőbb munkaajánlatot kapott és 
magasabb bért. 
Oláh Attila bizottsági tag 
320 szabálysértés volt. Emelkedés tapasztalható. 2007. évhez képest mennyivel több 
szabálysértés van jelenleg? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
2007-ben 2092 szabálysértés volt. A szabálysértési díj emelése és az elkövetők között 
nem látok összefüggést. Az emelkedés 10 %-os. 
Turupuli Péterné irodavezető 
Egészen pontosan 2007-ről 2008-ra 11 %-al növekedett a szabálysértők száma. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Május 29-én aláírtuk a konzorciumi szerződést a könyvtárra vonatkozóan. A 
könyvtárunk 7 M/Ft összegű támogatást nyert. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Elismerésemet szeretném kifejezésre juttatni a környezetvédelmi referens személyére 
vonatkozóan. Következetesen végzi a munkáját. Egyetértek a jegyző asszonnyal, hogy 
a jövő évben egy közterület felügyeleti ellenőrt érdemes lenne alkalmazni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Van-e még a bizottság tagjainak, jelenlevőknek hozzászólása? 
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Nagy Erzsébet bizottság tagja 
Az anyagot átolvasva, azt látom, hogy nagyon részletes és információ gazdag, emellett 
problémafeltáró, a sikereket elkönyveli. Az látszik, hogy valójában nagyon 
megfeszített és odafigyelő munka kellett ahhoz, hogy ezt el tudják végezni. 
Mindenképp köszönet érte. 
Az előterjesztésben is olvasható, hogy az utcatáblák és a házszámok nem rendezettek 
Lajosmizsén. 
A környezetvédelmi napnak nagyon nagy sikere volt. Amennyiben az iskola részéről 
lehetne kérni azt, hogy ilyen jó rendezvényt érdemes lenne tartani máskor is úgy, hogy 
előtte nagyobb mértékben meghirdetni. 
A jövőkép engem mindenképp érdekel. Ezt feltétlen összekapcsolnám azzal a 
megállapítással, ami a 26. oldalon a köztisztviselőkkel szembeni elvárás. A 
szemléletigény mindenképp meghatározó minden intézménynél. Ezzel egyetértek 
Az utolsó oldalon van az a megállapítás, hogy a hivatallal szembeni elvárások 
teljesülése nem csak a személyi állomány kizárólagos feladata. Ahhoz, hogy a hivatal 
tevékenysége eredményes legyen, szükség van arra, hogy a Képviselő-testület 
méltányolja a beszámolóban jelzett és indokolt változtatásokat és tárgyi feltételek 
teljesítéséhez szükséges igényeket Sok esetben gondot okoz az, hogy az év során 
kaptuk a feladatot, és megfogalmazódik az, hogy miből lehet ezt megoldani. Szívesen 
venném azt, ha évente egyszer meg lenne fogalmazva az, hogy a hivatal minőségi 
munkájához mi kell, és ez mennyiben kapcsolódik az önkormányzat munkájához. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
Én gratulálni szeretnék ehhez a tartalmas és minőségi anyaghoz. Szeretném 
tolmácsolni az óvoda és az iskola véleményét, hogy amikor problémánk volt, 
segítséget kaptunk. Ez a sok-sok pályázat, ami beadásra került, látszik, hogy egy 
kézben van. A sok nyertes pályázat azt mutatja, hogy kellett ennek a területnek a 
fejlesztése. Gratulálni szeretnék a kollektíva munkájához. Azt tapasztalom, hogy az új 
kollégák is pozitívan állnak a munkához. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyző 
Köszönöm. Mindannyiunknak, aki munkát végez, jólesik, ha megköszönik a munkáját. 
Mi ez után is meg fogunk tenni mindent annak érdekében, hogy az intézményeinkkel 
jó munkakapcsolatunk legyen. 
Teljesen egyetértünk azzal, hogy az önkormányzat sem tud jól gazdálkodni egy hivatal 
nélkül. A jelzéseinkre az önkormányzat odafigyel, hogy hol kellene továbblépnünk. 
Azt szeretném hangsúlyozni, hogy a hivatal és az önkormányzat nem tud egymás 
nélkül dolgozni. 
Ha jól dolgozunk szívesen halljuk a dicséretet, ha hibát követünk el, akkor kérném, 
hogy figyelmeztessenek bennünket. Munkatársaink a problémákat megoldják, én 
továbbra is azt várom el a munkatársaktól. Köszönöm. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még hozzáfűznivaló? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
egyetért azzal, hogy a határozat-tervezetben foglaltakat megtárgyalásra és elfogadásra 
javasoljuk a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal - ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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20/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának be- 
számolója a 2008. évben végzett munkájáról, illetve 
jövőkép felvázolása 2009-2010. évekre 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Polgármesteri 
  Hivatalának beszámolóját a 2008. évben végzett munkájáról, illetve a 
  jövőkép felvázolását 2009-2010. évre vonatkozóan elfogadja, javasol- 
  ja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2008. 
évről 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előerjesztést Nagy Judit irodavezető készítette. Kérdezem, hogy van-e valakinek 
hozzászólása, véleménye? 
Guti Istvánné műv. ház igazgató 
A Koszta József Szabadiskola szünetel Holchauser Zsuzsa távozásával. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Ezt az anyagot kellően átszerkesztett, jó anyagnak tartom. Szeretném kiemelni azt, 
hogy az intézmény vezetője a múlt évben jobban odafigyelt a kiállításokra. Nemcsak 
lajosmizseiek látogatják a Művelődési Ház rendezvényeit, kiállításait, hanem távolról 
jövők is. 
A Lajosmizsei Hírlap szerkesztése egyre színesedik mind tartalmában, mind 
küllemében egyaránt. 
Az Euróapi Uniós pályázatot beadta az intézmény vezetője. Befogadták a pályázatot, 
döntés még nincs. Mi ennek az oka? 
A könyvtári vizsgálat eredményéről nincs tájékoztatás. 
Szép eredményt ért el a Művelődési Ház, közel 800 eFt-ot. Mi az oka annak, hogy a 
könyvtár dologi irányzatai az előirányzotthoz képest 1,5 M/Ft-al kevesebbre 
teljesültek. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
A beszámoló beadása után érkezett meg a szakfelügyeleti ellenőrzés eredménye. Azért 
nem 100 %-os, mert a könyvtár akadálymentesítését nem tudtuk megoldani. Az EU-s 
pályázatra a gazdasági változások miatt a pályázati összegek befagyasztásra kerültek. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Nő a könyvtár állománya. 2.700 eFt-ot tudtunk a könyvtárra fordítani. Már a kicsik is 
olvasnak könyveket. Minél korábban ismertetjük meg a gyermekek világával a 
könyveket, annál jobb. 
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Működik a Nyugdíjasok klubja. Több kolléganő a Művelődési Ház szervezésében 
sajátította el a számítógépes ismereteket térítési díj nélkül. 
A pályázati lehetőségeket kihasználta a művelődési ház. Az intézmény pénzügyi 
működése stabil. Nagyon tartalmas volt a színházi előadás. A beszámolót én 
elfogadásra javaslom. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Köszönjük a nőnapi megemlékező műsort. Nem tudom, hogy a többi intézmény ezt 
hogyan kapja vissza, vagy visszakapja-e. Ez a jövő évi feladatoknak egyik része 
lehetne. 
Basky András polgármester 
A nyár folyamán lehetne szervezni egy ilyen napot, amikor ezt megünnepelnénk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ezt a költségvetésbe is bele kell építeni. 
Osbáth Barna Ált. Isk. igazgató 
Itt szeretnék köszönetet mondani minden intézménynek és gratulálni az odaadó 
munkájához. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm a hozzászólásokat. Más egyéb hozzászólás, kérdés, vélemény van-e még a 
napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2008. 
évről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
21/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2008. évről 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Művelődési 
  Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2008. évről elfogadja, meg- 
  tárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális csoport létszámának 
túllépése, valamint a Fekete István Általános Iskola maximális osztály 
létszámának túllépése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e az anyaghoz hozzáfűznivaló? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az önkormányzati Minisztériumhoz beadott 25 M/Ft-os pályázat – amely a Szent 
Lajos utcai csoportok áthelyezésére vonatkozott - forráshiány miatt nem nyert, ezért  
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kisebb lépésekben kell megvalósítani a felmerülő munkákat. A 370 fő óvodafelvételre 
jelentkező kisgyermekből 337 kisgyermeket tudtunk elhelyezni az óvodában. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda maximális csoport létszámának túllépése, valamint a Fekete István 
Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépésére vonatkozó határozat-
tervezetet elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
22/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
maximális csoport létszámának túllépése, valamint 
a Fekete István Általános Iskola maximális osztály  
létszámának túllépése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda maximális csoport létszámának túllépése, valamint a Fekete 
  István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépésre vo- 
  natkozó határozat-tervezetet elfogadja, javasolja a Képviselő-testület- 
  nek elfogadásra. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
13. óvodai csoport beindítása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérnék e napirenddel kapcsolatban tájékoztatást. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt időszakban Lajosmizsén a gyermeklétszám nem nőtt igazából, mégis nőtt az 
óvodába beíratott gyermeklétszám. Az idei évben előfordult az a helyzet, hogy 40 kis- 
gyermeket kellett elutasítani a felvételről az óvodai csoportok telítettsége miatt. Arra 
szeretnénk felhatalmazást kérni a Művelődési és Oktatási Bizottságtól, hogy a Szent 
Lajos úton van négy helyiség, s még egy csoportot beindítanánk. Végigjárjuk a 
lehetőségeket. Az új csoportra plusz normatívát tudunk kérni, ez 3 M/Ft körüli összeg. 
Ebből 2 M/Ft lenne munkabér, és maradna még 1 M/Ft. Ahhoz, hogy az új csoportot el 
tudjuk indítani, egyeztetni kell Dr. Molnár Ilona tisztifőorvos asszonnyal, s a 
Művelődési és Oktatási Bizottság ha elfogadja ezt a javaslatot, s javasolja a Képviselő-
testületnek is elfogadásra, akkor bővítenénk az óvodát új csoportszobával. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Vízszerelővel megnéztük a mosdókat, csak a WC-t és a  4. mosdót kellene felújítani. A 
festés a folyosót és a WC-t is érintené, ennek nagysága 50 m2. Átmenetileg engedélyt 
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kapnánk arra, hogy konvektoros rendszerben tudnánk működni. Az lenne a lényeg, 
hogy a gyermekek nagyobb, tágasabb helyre menjenek a jelenlegi kis alapterületű és 
nyitott csoportszobákból.                           
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás a 
napirendhez. 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra újabb óvodai 
csoportszoba kialakítását a Szent Lajos utcai telephelyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
23/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
13. óvodai csoport beindítása 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadja, s javasolja a Képviselő- 
  testületnek elfogadásra újabb óvodai csoportszoba  kialakítását a Szent 
  Lajos utcai telephelyen. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
A bölcsődére vonatkozó II. fordulós pályázat benyújtásához szükséges döntések 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy az anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, én javaslom az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadásra. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
24/2009. (VI. 22.)  MOB hat. 
A bölcsődére vonatkozó II. fordulós  
pályázat benyújtásához szükséges döntések 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a bölcsődére vonatkozó II. fordu- 
  lós pályázat benyújtásához szükséges döntéseket elfogadja az előterjesz- 
  tés határozat-tervezete szerint, azt elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
Intézkedési Terv a Fekete István Általános Iskola Kollégiumában, valamint a 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt 
hiányosságok megszüntetésére 



- 12 - 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerbiztonsági 
és Állategészségügyi Hivatala részéről voltak kinn, és az ÁNTSZ részéről is és 
vizsgálatot folytattak le a két intézmény (óvoda, ált. iskolai kollégium) konyháját 
illetően. A kollégiumban felfedeztek bizonyos hiányosságokat (pld. ablakpárkányok, 
könyöklők töröttek, kiesést gátló szerkezet nincs). 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ugyanez a vizsgálat zajlott le az óvodánál a Rákóczi utcai telephelyen. A 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalok részéről megtörténtek a konyhák 
ellenőrzései. Pár dolgot észrevételeztek. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetője 
A nem mindennap használt edényeket el kell rakni a polcokra, erre PVC burkolatot kér 
az ÁNTSZ. A konyha fele penészes a párától, a meszelés minden évben megtörténik. 
A páraelszívó használatát nem kérte. A melegítő pult lenne a legnagyobb kiadás, 
ennek beszerzésére az idén nincs fedezet. Sürgős intézkedést igényelnek a 
megállapított hiányosságok, mert ha nem teljesítjük a szabálytalanságok 
megszüntetését, akkor csökkenti az ÁNTSZ az előállítható ételadag számot. Jelenleg 
660 adagot főzünk, ez a maximális kapacitása a konyhának. Higiéniai probléma nem 
volt, a berendezések állaga megromlott.  
Basky András polgármester 
Azt tudni kell, hogy a kollégium főzőadagja 300 fő volt korábban, s most a duplája. 
Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetője 
Folytatva az előző gondolatot, a penészedést a páraelszívó hiánya okozta. Egy 
páraelszívónak az árajánlata 540 eFt. Amit el tudunk végezni saját erőből, azt 
elvégezzük, de amire nincs anyagi lehetőség, azt nem tudjuk megvalósítani. 
Basky András polgármester 
A melegítő pult szükségességét nem kellene megjelölni határozatban? 
Nagy Judit irodavezető 
A melegítő pult iránti igényét jelezni fogja az intézményvezető a 2010. évi 
költségvetés előkészítésénél. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést.  Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
25/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
Intézkedési terv a Fekete István Általános Iskola 
Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok meg- 
szüntetésére 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola 
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  Kollégiumában, valamint a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
  Rákóczi utcai telephelyén feltárt hiányosságok megszüntetésére ké- 
  szített intézkedési tervet az előterjesztés határozat-tervezete szerint 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 
támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben 
dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Tengeri Dalma készítette. Kérdezem, hogy van-e az anyaghoz 
valakinek hozzáfűznivalója? 
Osbáth Barna Ált. Iskola Igazgató 
Minisztériumi rendelet vonatkozik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
integrált oktatásának, felzárkóztatásának, fejlesztésének támogatására. Ezzel 
összefüggésben kötelezettséget kellett vállalni az alapító okirat kiegészítésére, és a 
pedagógiai program átdolgozására. A tavalyi statisztika alapján 100 gyermekre lehetett 
igényelni támogatást, a következő időszakban várhatóan 170 főre.  Ez intézményi 
szinten 16-17 M/Ft-ot jelenthet. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. 
Oláh Attila bizottsági tag 
1.700.000.- Ft a pedagógus bére, ez kit terhel? 
Osbáth Barna Ált. Isk. Igazgató 
Nem az önkormányzatot terheli, hanem mi ezt megkapjuk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy a támogatási igény benyújtásra kerüljön az esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő 
intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján, s az előterjesztés határozat-tervezetét 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi  
határozatot hozta: 
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26/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
Támogatási igény benyújtása az esélyegyenlőséget 
szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs 
rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok  
anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes 
szabályairól szóló 23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján 

HATÁROZAT 
 

A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadja, hogy a támogatási igény 
benyújtásra kerüljön az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, 
valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó 
pedagógusok anyagi támogatás igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 
23/2009. (V. 22.) OKM rendelet alapján, az előterjesztés határozat-tervezetét 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek 
Határidő: 2009. június 22. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
9./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha a Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének fűtéskorszerűsítésére beadott 
pályázat nem nyer, akkor is meg kell oldani. A legszükségesebb munkákat a 
tartalékból kell elvégezni.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Figyelembe vették az árajánlat adók, hogy július 1-től 5 % ÁFA emelés lesz és ennek 
megfelelően készítették el az árajánlatot? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Igen. Felhívtuk az ajánlattevők figyelmét erre. A műszaki leírás hasonló, mint ami a 
pályázatban van. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még az anyaghoz kérdés, vélemény, észrevétel. Amennyiben 
nincs, akkor a bizottság feladata, hogy a határozat-tervezet 2./ pontjában megjelölje a 
központi óvodában végzendő feladatokat és a költséget. A bizottság a csőhálózat és a 
radiátorok felújításához járul hozzá, a költségekre vonatkozóan nem tesz javaslatot. 
Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
6/2009. (VI. 22.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Óvoda székhelyintézményének 
fűtéskorszerűsítése 
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HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Óvoda székhelyin- 
  tézményének fűtéskorszerűsítésére vonatkozóan elfogadja a határozat- 
  tervezet azzal, hogy a 2./ pontját javasolja kiegészíteni a következőkkel: 
 

2./ Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Attila u. 6. szám alatti telephelyén 
a csőhálózat és a radiátorok felújításához járul hozzá, melynek 
költsége …………………………………Ft. 

  Ennek költségére vonatkozóan nem tesz javaslatot. 
 
  A határozat-tervezet egyéb pontjait javasolja a Képviselő-testületnek 
  elfogadásra, illetve a felújítás költségére vonatkozóan tegyen javaslatot. 
  Határidő: 2009. június 22. 
  Felelős:     A bizottság 
 
10./ Napirendi pont 
Egyéb 
Dr. Cseérnyi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebekben van-e valakinek előadnivalója, kérdése, észrevétele. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A pályázatokkal kapcsolatban szeretnék elmondani egy-két információt. Sportcsarnok 
elválasztó függönyének pályázatát beadtuk, 10 M/Ft-ot pályáztunk meg, a pályázat 
nem nyert. A függönyök nagyon elrongálódtak, balesetveszélyesek. A megyében két 
önkormányzat nyert meg ilyen célra beadott pályázatot, négy megye nem. 
Az akadálymentesítési pályázattal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 15 M/Ft-
ra lehetett pályázni és a különböző információk között nehéz volt eligazodni, végül 
kiderült Békéscsabán a tájékoztatón, hogy nem akadálymentesítésre lehetett pályázni, 
hanem szolgáltatásra. A mi szolgáltatásunk 1-8 évi programra vonatkozik a testnevelés 
órákkal. Ennek az elvárásnak a központi épület felel meg. Minimálisan három épület 
egységet kellett volna akadály mentesíteni, ami a 15 M/Ft-ba nem fér bele. Ezt az 
akadálymentesítéses pályázatot nem lehetett beadni, így az előkészítő munkálatokat 
abbahagytuk, de a későbbiekben az előkészítő munkák hátralévő részét el kellene 
végezni. Fennáll az a veszély, hogy úgy fogja tekinteni a felsőbb szervezet, hogy 
megnyitottuk a pályázati lehetőségeket. 
Az intézményekben most kellene bejárást végezni, mert látni lehetne, hogy hogyan 
állnak az intézmények. Én továbbra is úgy látom, hogy nincsenek meg az apró lépések. 
Nincs egy koncepció, ami azt mondaná, hogy minden évben két tantermet tennénk 
rendbe. A magam részéről szeretném azt kérni, hogy a gyermekek tanulási feltételei 
biztosítva legyenek megfelelő mértékben. 
A kollégium tantermeit megnyitottuk, a gyermekek játszótere kicsi. Az első 
osztályosok fognak odakerülni, ez számukra lehangoló. Szeretném, ha a Művelődési és 
Oktatási Bizottság ez ügyben tudna lépni. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Elsősorban az intézménynek kell a koncepciót felállítani. Minden évben ez koncepció 
az önkormányzatnak. 
Pályázati képzésekről beszél, hogy a módszertani képzések feltétele a pályázat 
benyújtása. A régebben beadott pályázat a feltétele a benyújtandó pályázatoknak. 
A koncepció felállítása, ha a bizottság megcsinálja a helyszíni bejárást, akkor az 
intézményeknek kell megcsinálni a koncepciót az önkormányzat felé. 
Osbáth Barna Ált. Isk. Igazgató 
6-7 évvel ezelőtt adta be az iskola a koncepciót az iskola állagmegóvására. Az utolsó 
évben 50-60 M/Ft-ot kellett volna ezekre a feladatokra fordítani. 
A szülők nagyon sokat segítenek mostanában, sokszor van olyan, hogy az iskola 
anyagköltséget biztosít, a szülők pedig a munkájukat. A szülői szervezet nagyon sok 
szakembert, vállalkozót nyert meg ennek a munkának az elvégzésére. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. 
Basky András polgármester 
Sajnos az a probléma, hogy nincs az önkormányzatnak annyi pénze, hogy 5-10 év alatt 
a hiányzó feladatokat elvégezzük. Jó lenne újabb és újabb koncepciót kialakítani. 
Tervszerű gazdálkodást akkor lehet csinálni, ha mellette pénz is van. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, én megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
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