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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. február 15-én, du: 13.00 órakor a  
                Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
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 bizottság tagja 
 
Guti Istvánné bizottsági tag igazoltan van távol az ülésről (beteg). 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Tengölics Judit irodavezető 
      Rostás Anita csoportvezető 
      Magné Kemmer Márta könyvtár vez. 
      Ifj. Gáspár Vilmos Műv. ház képv. 
      Osbáth Barna ált. isk. 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. Amennyiben nincs, nekem lenne egy javaslatom. Kaptunk egy 
kiosztós anyagot: A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő 
infrastrukturális pályázat benyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján. Ezt 
szeretném felvenni a mai napirendi pontjaink közé. Kérdezem, hogy aki a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja az általam előterjesztett 
kiegészítéssel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok.       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse város Önkormányzata Képviselő-  Basky András 
     testületének …./2010. (….) rendelete a 2010.            polgármester 
     évi költségvetésről 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü- Basky András 
     letének …/2010. (…..) rendelete a Bursa Hungarica polgármester 
     Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról    
3./ XVII. Lajosmizsei Napok programjának előzetes   Dr. Cserényi Péterné 
     egyeztetése       MOB elnök 
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4./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintéz- Basky András 
      ményét érintő infrastrukturális fejlesztési pályázat be-      polgármester 
      nyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 
 
4./ Egyebek 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (…) rendelete 
a 2010. évi költségvetésről 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tengölics Judit készítette az előterjesztést. Felkérem a polgármester Urat, hogy adjon 
tájékoztatást a bizottságnak. 
Basky András polgármester 
Délelőtt az intézményvezetői megbeszélésen és az érdekegyeztető tanácsülésen már 
egyeztettük. Az egyik legnehezebb költségvetési időszakon vagyunk túl. Az első 
körben mindenki bátran tervezett. A második körben az intézményvezetőket kértem, 
hogy vegyünk lentebb a költségvetési számokból azért, hogy ne kerüljön sor működési 
hitel felvételére. A soros előlépéseket és a jubileumi jutalmakat beterveztük. Az volt a 
kérésem, hogy a költségvetésünket úgy próbáljuk megoldani, hogy az étkezési 
utalványokat és annak járulékait is tartalmazza a költségvetés. 
Vannak olyan fejlesztések, amire már az önkormányzat kötelezettséget vállalt, hogy 
ehhez a pénzt hozzá kell tenni: ilyen a csatornázási pályázat, Városház téri 
rehabilitáció, a bölcsődés pályázat. Betervezésre került a temető fejlesztés, s az a 
beruházás, amit az Egészségházba kívánunk megvalósítani, hogy a volt Szülőotthon 
épületéből átköltöztetjük az Idősek Napközi Otthonát. Szükségszerű volt, hogy tavaly 
a központi óvodában elkezdtük a radiátorok cseréjét, az első pályázaton nem nyertünk, 
most megpróbáljuk a második ütemet. Ennek van egy 20 M/Ft-os önrésze és ennek az 
önereje 4 M/Ft, mellé még 500 eFt kell, hogy ennek a pályázatnak a teljes önerő része 
meglegyen. 
Térfigyelő rendszer és kamera kiépítését szeretnénk megvalósítani. Útépítésre, beltéri 
utakra valamivel kevesebb van tervezve, mint az előző években. 
A könyvtár fejlesztésére be volt tervezve 2.400.000.- Ft. Lehet, hogy az idén kevesebb 
könyvet vásárolunk, de ettől még a működőképességet biztosítani kell. 
A társadalmi szervezeteknél a meglévő támogatási összeg is csökkentve lett. 
Az előző költségvetésünk záró száma 1.8 milliárd forint, jelen költségvetésünk 1 
milliárd 685 millió 602 ezer forint. 
Temetőfejlesztésre van az önkormányzatnak 23 M/Ft-ja. Az a beruházás, ami 
megvalósul az első ütemben, az a ravatalozó helyiség, a térburkolat, a kapubejáró. Az 
egész beruházás 30-40 M/Ft-ba kerülne, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani, az 
OTP feletti egyik lakást értékesíteni kívánjuk. 
A bevételeket és a kiadásokat költségvetési szinten egyensúlyba hoztuk, de nagyon 
sokat kell azon gondolkodni, hogy ez meg is valósuljon valóban. 
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Azért tudtunk most ilyen költségvetést letenni, mert a legutóbbi időben a városnak 
nem kellett felvenni működőképességre hitelt.  
A beruházás tekintetében az előző évről van 125 M/Ft pénzmaradvány, ami abból 
adódik, hogy az előző évben tervezett elképzeléseink mellé odatettük a pénzt. Ez a 
biztosítéka annak, hogy ha ezeket a beruházásokat megnyerjük, akkor meg is tudjuk 
valósítani. 
Két olyan beruházást terveztünk be, ami költségcsökkentő tényezőket is tartalmaz, 
ilyen az óvodánál lévő költségtakarékos kazán, illetve az Egészségházba történő 
költöztetés, mert a volt Szülőotthonnak a fűtése magas összegbe kerül. Az 
átköltöztetéssel egyidejűleg egy létszámleépítést is lehet eszközölni. 
A költségvetésünk „0”-ás, 128 M/Ft-os fejlesztéssel. Van egy másik nagyon fontos 
eleme a költségvetésnek, hogy nem csak működésre, hanem fejlesztésre is tudunk 
fordítani pénzt. 
Intézményvezetőktől mindig azt kértem, hogy felelősségteljes, takarékos 
gazdálkodással dolgozzanak. Nincs hitel ebben a költségvetésben, fejlesztések vannak 
benne, étkezési utalvány is benne van, de nagyon szoros gazdálkodásra van szükség. 
Szerencsés volt, hogy a bevételek tervezése az előző évben reálisan történt. Ezt a 
költségvetést jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe. Örülök neki, hogy egy 
működőképes költségvetést tudtunk kihozni. Az Érdekegyeztető Tanács és az 
intézményvezetők is elfogadásra javasolják. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm, kérdés, vélemény van-e? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ez a költségvetés azt mutatja, hogy ebben nagyon sok munka van úgy a polgármester, 
mint a pénzügyi dolgozók részéről és nem utolsó sorban az intézményvezetők részéről. 
Itt szeretném megemlíteni azt, hogy a polgármester Úr említette azt, hogy több közös 
egyeztetés volt az intézményvezetőkkel, hogy minél jobb költségvetés legyen. 
Észrevételem, hogy értékelni kellene, hogy mennyire lehet ezt leszűkíteni. Évek óta 
feszültségek vannak a pénz miatt úgy a dologi kiadások, mint a bér területén. Amikor 
az ebédjegyek elvonásra kerültek, az érintett dolgozókat különösen érzékenyen 
érintette. Még mindig nem elég az, amit elvettünk? Amennyiben lehet, érdemes 
elgondolkodni azon, hogy az nem biztos, hogy a gyakorlatban jó-e, ha további dolgot 
elvesznek a dolgozóktól. 
Kérdésem, hogy az állami támogatás hogyan tevődik össze? 
Tengölics Judit irodavezető 
Az állami támogatás több részből tevődik össze, van, amit állami normatívából 
kapunk, s van a személyi jövedelemadóból visszaosztott rész.  
Megvan, hogy a településen mennyi az egy főre jutó befizetett iparűzési adó, ahol ettől 
eltérnek, azt kompenzálásra kerül. 
Az, hogy mennyi lesz a ténylegesen befizetett iparűzési adó, azt évközben nem tudjuk. 
Ami többletet kaptunk, az a helyben maradó SZJA, 86.109.000.- Ft-ot kapunk ilyen 
jogcímen. A gépjárműadó az önkormányzatot illeti, melynek mértéke jelentősen 
emelkedett jogszabályváltozás miatt. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Köszönöm.  
Kiírtam, hogy melyek azok a dolgok, amiket meg szeretnénk valósítani. az iskola 
részéről: 
1./ Központi épületrész gyülekező terület betonnal való befedése. 
2./ A kerékpártároló betonnal való befedése 
Egy dolgot szeretnék viszont kiemelni. Két helyen nagyon nagy a beázás, az egyik az 
énekterem a régi épületben, ahol dohos, penészes szag van. Ez az ott lévő gyermekek 
és pedagógus egészségére káros. Ugyanez van az új épület folyosóján is. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mennyi pénzbe kerül az énekterem helyrehozása? 
Osbáth Barna Ált. isk. igazgató 
Erre egy alacsony kis tető kell, egy fém vázzal, kb. 30 m2-es felületen. Pontos 
összeget nem tudok mondani. Pénzünk nem lesz rá annyi, de saját forrásból kellene 
megvalósítani.  
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A másik dolog, amiről szeretném, ha a költségvetés keretében, beszélnénk. 
Lajosmizsének van az esélyegyenlőségi terve és a települési terve. A települési 
esélyegyenlőségi tervet 2 évenként kell felülvizsgálni. Ez a terv 2007.-ben készült. A 
társulási esélyegyenlőségi tervet 2011. júniusában lesz esedékes felújítani. Mindkét 
esélyegyenlőségi tervet évenként értékelni kell. 
Az a pályázat, ami nyert, újra kiírták azok részére is, akik nyertek. Nekünk ugyan úgy 
pályázni kell újra, mint 2008-ban, csatolni kell az esélyegyenlőségi tervet, a 
létszámadatoknál naprakész adatokat kell biztosítani. Ezen adatoknak meg kell 
egyezni az esélyegyenlőségi tervben szereplő adatokkal Felvettük szakértővel a 
kapcsolatot, ezt mi elkészítjük. Kérdésem az, hogy ezt be tudjuk-e venni a 
költségvetésbe? Én úgy találnám célszerűnek, hogy a településeket és a társulási 
esélyegyenlőséget is egy szakértő venné kézbe. 
Tengölics Judit irodavezető 
A TIOP-os pályázat nem lett beépítve a költségvetésbe. Ebbe a pályázatba nem 
építhető az esélyegyenlőségi terv költsége, ez plusz költséget jelent. Miután ez nem 
beruházás, ez az intézményi költségvetésnek a része, erre plusz forrást külön nem 
tartalmaz a költségvetés. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Én intézményi költségvetésben erre terveztem. 
Tengölics Judit irodavezető 
Bele fog férni a költségvetésbe, úgy gondolom. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Iskola pszichológus további alkalmazása is fontos tényező. Kistérségen belül van ez a 
pályázat. Gombos Éva a Nevelési Tanácsadó vezetője küldött egy levelet, melyben 
felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatási miniszter keretei között milyen pályázatokat 
lehet lehívni. Lehetőség lesz továbbra is az iskola pszichológus bérét lehívni. 
Tengölics Judit irodavezető 
Ez betervezésre került az önkormányzat költségvetésébe. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az iskola pszichológus vonatkozásában az eszközökre és a célokra is lehet pályázni. 
Az iskola pszichológus említette, hogy az EGYSZI keretében lévő gyermekekkel is 
foglalkozik, és a rendőrségi szakmai dokumentáció és egyéb adatok elkészítésében is 
segítséget nyújtott. A rendőrség ezt nagyon jó szívvel vette, mert érdemi munka 
alakult ki az iskola pszichológus és a rendőrségi szakemberek között. Az 
iskolapszichológus Kecskeméten a Katedrában dolgozik, mint pedagógus, ez egy 
másoddiplomája. Terveink között van, hogy iskolapszichológusként dolgozna itt 
nálunk. Nagyon jó lenne, hogy ha ezt a pedagógust meg lehetne tartani az iskola 
vonatkozásában hosszabb távra. 
Basky András polgármester 
Ezt a nehéz helyzetet nem Lajosmizse Város Önkormányzata idézte elő. Leépítés az 
elmúlt időszakban nem volt, hogy olyan feladatköröket kellett volna megszüntetni, ami 
szükséges. A pszichológusi állást meg tudtuk igényelni az elmúlt évben a Kistérségtől. 
Nem tudom, hogy főállásban tudjuk-e alkalmazni a pszichológust, de valamilyen 
megoldást keresünk erre vonatkozóan Az eszközbeszerzéses pályázatot mindenképpen 
meg kell lépni. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Az anyag készítőit nem irigylem ebben a nehéz pénzügyi, gazdasági helyzetben. 
Rendkívül komoly érvágás az a 36 M/Ft, amit elvontak a költségvetési támogatásból. 
Még a tavalyi összeget sem látom betervezve a gépjármű adóból útépítésre. Kérdésem, 
hogy milyen összeget szánunk útépítésre, útfelújításra 2010. évben? 
Tengölics Judit irodavezető 
Járdaépítésre 400 eFt van betervezve, belterületi utakra 10 M/Ft, külterületi utakra 6 
M/Ft, összesen 16 M/Ft. Ennél többet nem tudunk ráfordítani. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Aggályunk van a tekintetben, hogy rendkívül csekély a tartalékalap, 1,5 M/Ft. Nincs 
tartalékalapunk a pályázati pénzeszközeink kiegészítésére. Ismételten 125 M/Ft 
pénzmaradvánnyal indult a tervezés. Olyan szükséglet nem lesz kielégítve, amire 
keretösszeg nem volt elfogadva. Koncepcióban elfogadott volt az iskola beton 
udvarának felújítása. 
A városi Sportcsarnokban tehetetlen állapot, hogy nem tudunk egy nyilvános WC-t 
összehozni. Nem látok a költségvetésben ezeknek a finanszírozására pénzösszeget. 
A temető felújításának örülök, erre 37 M/Ft van előirányozva. Viszont a vasút felőli 
kerítés nincs felújítva évek óta. Alapvető szempont, hogy a kerítés zárható legyen 
minden oldalról. Javaslatom, hogy a 37 M/Ft-ba tegyük bele a vasút felőli kerítésnek a 
felújítását is. 
Basky András polgármester 
Azt már nem lehet, mert van egy tervünk, amit elfogadtunk. Ezt a tervet meg kell 
valósítani közbeszerzés útján. Az, hogy miből fog megvalósulni, a közbeszerzésnél 
derül ki. Ha marad pénzeszközünk a temető felújítására fordítandó pénzeszközből, 
akkor el kell gondolkodni, hogy azt mire lehet fordítani. 
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Tengölics Judit irodavezető 
Azok az igények jogosak, amik a koncepciónál felmerültek. Sajnos nagyon sok 
mindent nem tudunk betervezni a költségvetésbe. Tudjuk, hogy jogosak az igények, de 
amint lesz az önkormányzatnak plusz bevétele, akkor arról dönteni fog, hogy mire 
fordítja. 
Tartalékra az 1,5 M/Ft nagyon kevés.  A működőképesség biztosított, annak 
örülhetünk. Bízom benne, hogy a bevételeinket fogjuk tudni teljesíteni. A plusz 
bevételek az általános tartalékba kerülnek. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Örülök Nagy Erzsébet iskolapszichológus állandó foglalkoztatására vonatkozó 
javaslatának. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Tisztában vagyok vele, hogy nagyon nehéz volt ezt a költségvetést összeállítani. 
Mindenkinek az igénye jogos. 53. oldal 6. pont. Azt nagyon szorgalmaznám, hogy 
hangosítási eszköz feltétlenül legyen az iskolában, mert tavaly tapasztaltam, amikor 
ballagási ünnepségen voltam az iskolában, s a hangosítás miatt a műsor élvezhetetlen 
volt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Művelődési Ház részéről van-e észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban? 
Magné Kemmer Márta Műv. ház igazgatóhelyettes 
Nincs. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az óvoda részéről van-e észrevétel? 
Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
Az óvoda is megtartotta azokat a szükséges irányelveket, amiket megkaptunk. A Szent 
Lajos utcában létrejött egy plusz óvodai csoport. A fejlesztés területén: 9. pont: Ami 
lényegesebb, a központi óvodának a fűtéskorszerűsítése. Tavaly beadtunk egy 
pályázatot. Az első lépcső volt a csövek, radiátorok cseréje. A pályázat nem nyert, de 
az önkormányzat segítségével a munkálatokat elvégeztük. Az elmúlt évben az Oktatási 
Minisztérium kiírta a pályázatot a fűtéskorszerűsítésre. Ha ezt a lehetőséget a pályázat 
megadná, az idén nagyon szeretnénk a meleg vízellátást és a fűtéskorszerűsítést 
megvalósítani a központi óvodában e pályázat keretében. Kérem a bizottságtól, hogy a 
fűtéskorszerűsítésre az engedélyét adja meg. 
Basky András polgármester 
Többen jelezték, hogy azok a fejlesztési elképzelések, amiket az intézményvezetők 
beletettek, nagyon fontosak. Két dolgot kell mindenkinek végiggondolni az 
elkövetkezendő időben, hogy a költségvetés számait tartani kell és az intézmények 
működőképességét biztosítani kell. 
Az iskola udvarának a betonozását el lehetne végeztetni a közmunkásokkal is. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én a Művelődési Ház és Könyvtár nevében szólnék pár szót. 5 M/Ft van előirányozva 
megtakarításként a Művelődési Háznál. 
A Főnix Dance Táncklub átmeneti időre bérbe vett egy helyiséget. Ez az átmeneti 
állapot megszűnt. Az eddig kapott bérleti díjat is elő kell teremteni a Művelődési 
Háznak valahonnan. 
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Lenne egy kérésem, hogy bárki bármilyen rendezvényt szervez az intézménynél, 
mindenképpen jelezze az intézmény vezetőjének. Az Ő tudta nélkül ne döntsön senki 
semmiben. 
Alkalmaz a hivatal hivatalosan kertészeket. Azt szeretném kérdezni, hogy közmunka 
keretében elvégezhető-e ez a munka. Elég lenne egy főállású irányító személy, aki 
hetente egyszer megbeszélné, hogy milyen elképzelései vannak a következő 
időszakban, amit a közmunkásokkal el lehetne végeztetni. Megjegyzem, az utcákon 
dolgozó közmunkások sokat sétálnak, 
A Sportcsarnokot ki üzemelteti? A Sportcsarnok bevételei hova folynak be? Ezzel a 
bevétellel mi történik? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
A Sportcsarnoknak az ügye elég problémás -mosdó, illemhelyiség, állandó felügyelet - 
.A Sportcsarnok mindennemű költsége a költségvetésünkben benne van. 1-2 hónapja 
egy közmunkás segít be ebbe, hogy amikor a kollégáink nincsenek ott, akkor is legyen 
ott valaki. Móra Ferenc kolléga intézi a Sportcsarnokhoz befolyó bevételeket, 
mindennemű költségeit, rendezi a problémáit. Egy fő takarítónő, aki a tisztántartási 
munkákat végzi. A Sportcsarnok bevételei a gyermekeknek az eszközvásárlására 
lesznek visszafordítva, illetve az általános iskolás sportolóknak az utaztatására. 
Valószínű, akkor rendeződik a Sportcsarnok az ügye, ha kap egy gondnokot, akinek a 
feladata lesz a csarnok működtetése és a felügyelete. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Főállású gondnokra van szükség? 
Osbáth Barna Ált. isk. igazgató 
Igen. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
25. oldal: térfigyelő kamerák beruházási költsége 5 M/Ft. Van olyan pontos árajánlat, 
hogy hány kamerát tartalmaz, hova lesznek telepítve, a megfigyelő ki lenne, 
Tűzoltóság, Rendőrség, őrző, védő Kft? Milyen szinten van az egyeztetés? 
Basky András polgármester 
A költségvetés elfogadása után tudunk ez ügyben lépéseket tenni. 3-4 különböző 
ajánlat volt előttünk. Akkor megbeszéltük Nagy Istvánnal, hogy összeállítunk egy 
rendszert. Kamera mögött csak rendőr ülhet, polgárőr sem. Kb. 5-6 M/Ft-ot terveztünk 
erre. Az egyeztetések folynak, hogy mi lenne a rendszer. Eldöntve még nincs. A 
Képviselő-testület fog dönteni, hogy melyik pályázatot fogjuk megvalósítani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nem tudjuk, hogy hány kameráról van szó? 
Basky András polgármester 
6-8 kameráról van szó. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A kamerák felszerelése után az önkormányzatnak járulékos költségei is lennének. 
A 27. oldal 7. melléklet: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnál be van írva az 500 eFt, 
ezt nem javaslom. 
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Basky András polgármester 
9 főnek a díja az 500 eFt. Ha 11-12 fő jön be, akkor is beleférünk ebbe a költségbe. 
Erre kötelezettségvállalásunk van, aláírtam a szerződést. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az elbírálásnál a 28.000.- Ft-os jövedelemhatár szintnél én 120 %-os emelést 
szeretnék, ami azt jelenti, hogy 34.200.- Ft lenne a pályázat elbírálásánál figyelembe 
vehető jövedelemhatár szint. 
Az IGSZ-nél van egy fénymásoló beszerzési igény 224.000.- Ft-al. Megjegyezni 
kívánom, hogy 130.000.- Ft-ért is lehet venni fénymásolót, ami szkennel, és nyomtat is 
20.000 példányt. 
Basky András polgármester 
A Művelődési Ház intézményénél kiesett egy bevételi forrás, de az intézménynek 
feladata, hogy a kiesett forrásokra próbáljunk megoldást keresni. 
Parkfenntartók: A felvetett dilemmával mi is foglalkoztunk. Azok a feladatok, amikről 
szó volt, ellátható közmunkásokkal is, de ehhez olyan emberek kellenek. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2010 évi költségvetéséről szóló rendelet-
tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
1/2010. (II. 15.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvi- 
selő-testületének …/2010. (…) rendelete a  
2010. évi költségvetésről 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadja Lajosmizse Város Ön- 
  kormányzata Képviselő-testületének a 2010. évi költségvetésről szóló 
  rendelet-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képvise- 
  lő-testületnek. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010. (….) rendelete 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjról 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Már a költségvetési napirendi pont tárgyalásánál szó esett arról, hogy eddig „A 
pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a pályázót, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80 %-át.” Az öregségi nyugdíj legkisebb összege  
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(immár harmadik éve) 28500.- Ft, melynek 80 %-a, 22.800.- Ft képezi a meg nem 
haladható jövedelemhatárt. 
Az én javaslatom az lenne, hogy „A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak 
kell tekinteni azt a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.” Ez azt 
jelenti, hogy az eddigi 28.500.- Ft-os jövedelemhatár a pályázat elbírálásánál 34.200.- 
Ft-ra módosulna. 
Azért javasolnám ezt az emelést, mert nagyon sok olyan család van, aki taníttatná 
gyermekét, de a22.900.- Ft nagyon kevés. 
Rostás Anita csoportvezető 
9 fő kapja jelenleg ezt a támogatást. Maximum a duplája lesz a jelentkezőknek. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Az elbírálásnál lehetne a családi hátteret nézni. 
Basky András polgármester 
Az elbírálásnál azt tudjuk vizsgálni, hogy ebbe a keretbe belefér, vagy nem. Van-e 
valamilyen lehetősége a bizottságnak, hogy rangsort állítson? 
Rostás Anita csoportvezető 
A kiadott pályázati kiírás tartalmazza a feltételeket. Rangsort kell állítani. A saját 
rendeletünk szerint a szociálisan rászorult tanulókat kell segíteni. 
Basky András polgármester 
Van-e arra mód, hogy 15 főt támogat az önkormányzat és ezt behatároljuk, s azok 
kapják, akik rászorultak. 
Rostás Anita csoportvezető 
Keretösszeget lehetne megállapítani, létszámot nem. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A legsúlyosabb helyzetben lévőket előre kellene venni. Ha valakit elutasítunk, akkor 
azt forráshiány miatti megjelöléssel tudjuk indokolni. Elfogadom azt a javaslatot, hogy 
legyen keretösszeg, ezt most nem határozzuk meg, mivel a következő évi 
költségvetésről van szó. 
Javaslom, hogy „A pályázat elbírálása során szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt 
a pályázót, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át.” 
Basky András polgármester 
Én pedig azt mondom, hogy ezt most elnapoljuk, s amikor a pályázati kiírás 
megtörténik, augusztusban visszatérünk, hogy mennyiben állapítjuk meg ezt a számot. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki egyetért azzal, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le a napirendről, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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2/2010. (II. 15.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének …/2010. (….) rendelete a Bursa Hungarica 
felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság e napirendi pont keretében 
   érdemi döntést nem hozott, a napirendről levette, megtárgyalását 
   újra javasolja augusztusban, amikor a pályázati kiírás megtörténik. 
   Határidő: 2010. február 17. 
   Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
XVII. Lajosmizsei Napok programjának előzetes egyeztetése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Sápi Tamás készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e hozzáfűznivalója. 
Sápi Tamás gyakornok 
Nincs hozzáfűznivalóm az anyaghoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Művelődési Ház részéről van-e hozzáfűznivaló? 
Magné Kemmer Márta Műv. Ház igazgató helyettes 
Nincs hozzáfűznivalóm. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az augusztus 20-21. közötti program körvonaliban össze van állítva. 
Augusztus 20-án: 
Gyermek ügyességi lovas bemutató a múlt évben kialakított lovas pályán 
17 óra Városi ünnepség Szent István szobor koszorúzása 
20 óra Nóta est 
Augusztus 21-én: 
Országos díjugrató lovas bajnokság 
Gyermek kézműves játszóházak 
Veterán motoros találkozó 
Augusztus 22-én: 
Fogathajtó verseny 
Egyéb sportrendezvények más-más helyszínen  
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
A rendelkezésre álló pénz mennyi lesz, amiből a Lajosmzsei Napokat meg tudjuk 
valósítani? 
Basky András polgármester 
A költségvetésben van egy ilyen sor, ami kulturális rendezvények, s  4.500.000.- Ft-al 
van tervezve.   
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Gáspár Vilmos  Műv. ház képviseletében 
1.400.000.- Ft van a Lajosmizsei Napokra, ebben van a szüreti nap, a motoros 
találkozó költsége. A Művelődési Ház programjára pár évvel ezelőtt volt 4.500.000.- 
Ft a költségvetésben betervezve, most pedig benne van a Lovas Napok költsége is. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Látni szeretném azt a szerződést, amit a Lovas Szövetséggel kötöttünk. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizsei Napok programja keretében merült fel az elmúlt évben a lovas program 
megrendezése, hogy ezzel egy színfoltot adjunk a Lajosmizsei Napok programjának.  
Az egyik része az volt akkor a szerződéskötésnek, hogy a pályaépítés költségéhez 
hozzájárulunk és az egyes sportverseny számoknak a díjazásába is közreműködtünk. 
4.500.000.- Ft volt elkülönítve a Lajosmizsei Napokra, s ebből 2.400.000.- Ft a lovas 
programra. Tavaly a lovas programot nem tudtuk betenni a kecskeméti lovas 
rendezvény miatt a Lajosmizsei Napok programtervezetébe.  
A szüreti felvonulás jó hagyomány, minden évben megrendezésre került. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez nem terhelte a Művelődési Ház költségvetését 
Basky András polgármester 
A veterán motorosok találkozója már kétszer megrendezésre került, sok ember részt 
vesz a rendezvényen. 
Augusztus 21-én, pénteken olyan programot szeretnénk rendezni, ami egy kulturáltabb 
részt fogna meg. Lehetne egy kiállítást is rendezni. A lovas programok kint lennének a 
pályán. Itt vetődött fel annak a lehetősége, hogy 500 eFt-ot lehet igényelni egy 
rendezvényre. 
A tűzijátékot is támogatnám. Megszólítottak lennének a vállalkozók is a Lajosmizsei 
Napokra fellépők támogatását illetően. A közvetlen település művészeit is meg lehetne 
hívni. 
Ahhoz, hogy a pályázaton nyerjünk, olyan programokat kell biztosítani, amihez meg is 
adják a támogatást. Szabó Tibor felvetette azt, hogy az egyik napon lehetne 
mezőgazdasági program. Kistérségi konferenciát lehetne csinálni délelőtt 9-12. óráig 
terjedő időszakra. Fel kell állítani egy sátrat, ami szolgálja az FM érdekeit, helyet 
adhatunk a környező települések népművészeinek.  
Kujáni Lászlót is meg lehetne hívni erre a rendezvényre. Termékkiállítást lehetne 
rendezni. 
A pályázat benyújtási határideje február 26. A pályázatnak azt kell tartalmaznia, hogy 
van egy nap, ahol szeretnénk konferenciát szervezni, azokat a gazdálkodókat 
bemutatni, akiknek gyakorlatuk van, van egy olyan kulturális program, ami 20-25 
perces. Esetlegesen még más programot is el lehet számolni. A végén kisebb 
volumenű rendezvényeket lehet szervezni, előadóművészeket is kellene keresni. 
Magné Kemmer Márta Műv. Ház  igazgatóhelyettes 
Anélkül nem tudunk semmit mondani, amíg nem látunk egy keretösszeget, amiből 
tudunk gazdálkodni. 
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Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Konkrét pénzügyi keretet szeretnénk, hogy mi az az összeg, ami között lehet tervezni. 
Tavaly volt 2 M/Ft a keretösszeg és még a lovas rendezvényre is volt keretösszeg, 
most pedig van 1.400.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
Szeretném megkérdezni Urbán Miklóstól, hogy mi az az összeg, amit támogatásként 
szeretne kapni az önkormányzattól a lovas program lebonyolításához? 
Urbán Miklós Táltos Birtok Alapítvány képv. 
Az elmúlt évben 750 eFt-ot kaptunk a pályakialakításra, s rögzítettük, hogy milyen 
kötelezettségeink vannak. A rendezvény 750 eFt-al volt támogatva, ebből 600 eFt volt 
a díjugratóknak, 150 eFt pedig a fogathajtóknak. Ugyanezt a támogatást szeretnénk 
kérni nem két napos rendezvényre, hanem három napos rendezvényre.  
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Ha a Lovas Klub kér 750 eFt-ot, akkor marad 650 eFt, az pedig nagyon kevés arra, 
hogy a Lajosmizsei Napok programját megszervezzük. 
Basky András polgármester 
A Művelődési és Oktatási Bizottság határozza meg azt, hogy mi az, amit tud 
támogatni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én azzal egyetértek, amit a polgármester Úr elmondott. Az viszont nem a bizottsági 
ülés feladata, hogy meghatározza, ennek mi a költsége, milyen programok férnek bele. 
Amikor ennek az elvnek az alapján kidolgoztunk egy iránytervet, akkor lehetne 
idehozni. 
A másik rész a lovas programok. Én szeretném tudni, hogy a lovas napokon mennyi 
volt a résztvevők száma. Az együttműködési szerződésen túl azt mondta Urbán Úr, 
hogy az önkormányzat segítse a jelenlegi programban is. Mivel az önkormányzat  
tavaly komoly összeggel segítette a tereprendezés kialakítását, hozzájárult a 
versenyben résztvevők díjazásához. Ezt a támogatási kérelmet most nem tudom 
támogatni, tekintettel arra, hogy az intézményekben milyen elvonások történnek, s 
hogy a gyermekeknek nem tudunk alapdolgokat biztosítani, akkor itt sem lehet azt 
mondani, hogy a lovas programhoz az önkormányzat bármiféle támogatást adjon. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A gyermekek lovas versenyének sok érdeklődője van, az országos díjugrató 
versenynek nagy látogatottsága volt az elmúlt évben. 
Basky András polgármester 
Hogyan látja Urbán Miklós ennek a programnak a jövő évi megvalósíthatóságát. 
/Gyermek lovas program, díjugratás, fogathajtás./ 
Urbán Miklós Táltos Birtok Alapítvány képv. 
Jelentős látogatottság volt, szakmailag is jó visszajelzések voltak. Úgy gondolom, 
hogy ebben az évben jóval nagyobb érdeklődés lesz. Egy ilyen lovas versenynek a 
jövedelmezősége viszont „0”, vagy veszteséges. A start díjak, a nevezési díjak egy 
részét be kell fizetni az Országos Lovas Szövetségnek. Van kötelező visszaosztandó 
pénzdíj. Ami marad, abból kell finanszírozni olyan egyéb kiadásokat is, mint például,  
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hogy a mentő 2 napig 120.000.- Ft-ért állt ott. Mi függetlenül attól, ha az 
önkormányzat nem ad támogatást, akkor is tartunk lovas versenyt. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Mi is szerény keretek között akartuk megoldani a Lajosmizsei Napok programját. A 
Művelődési Házban szeretnénk a programok túlnyomó többségét bonyolítani, mert így 
ki tudnánk szűrni azt, hogy csak az a réteg jön be, akit tényleg érdekel egy adott 
program. Ez a 400-500 eFt, ami rendelkezésre áll, így tudnánk belőle megoldani, s 
egyes programokat fizetőssé tennénk, úgy, mint az elmúlt évben. Ha a központi 
parkban valósítanánk meg, akkor még plusz költségek is merülnének fel, s ennyi 
pénzből látványos programot létrehozni nem lehet kinn a központi parkban. 
A Művelődési Ház udvarán szeretnénk a gyermekmajálist is rendezni 
Urbán Miklós Táltos Birtok Alapítvány képv. 
Most annyi pénzből, mint amit tavaly kaptunk, meg tudjuk csinálni a 3 napot, de ha 
kevesebb lesz a pénz, akkor meg kell nézni, hogy mit hagyunk el. Ha nincs támogatás, 
akkor lesz egy klub verseny, de nem városi verseny. 
Magné Kemmer Márta Műv. Ház igazgatóhelyettes 
Az lenne a kérésem, hogy ne kritizálja a város azt a rendezvényt, amit meg tudunk 
valósítani a rendelkezésre álló pénzből, mert olyan a színvonal, amennyi pénz 
rendelkezésre áll.  Azt kérem a bizottságtól is, hogy úgy álljon mindenki a Lajosmizsei 
Napokhoz, amilyenek a lehetőségek. Próbálunk szponzorokat keresni, de nem biztos, 
hogy találunk. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Egy évben egyszer keresünk meg egy szponzort.  Egy-egy rendezvényre van 100-200 
eFt, ez nagyon kevés. Ezelőtt 4-5 évvel 80-90 nevet gyűjtöttem ki, azok közül kb. 20 
támogató van. Igyekszünk a magunk módján a támogatókat megkeresni, de nem elég. 
Urbán Miklós Táltos Birtok Alapítvány képv. 
Van a lovas versenynek egy olyan része, hogy „aranyos kupa tétel”, az arra szánt pénzt 
a Lajosmizsei Napoknál kellene elkölteni. Ezt a Lovas Szövetségnél meg kell 
pályázni. 
Basky András polgármester 
Első körben próbáljuk meg ezt a verziót, hogy ha elindítottuk ezt a lovas programot, 
akkor valamekkora összeggel támogatni is kell ebben az évben is. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának a Lovas Napok megrendezéséhez hozzá kellene tenni 300 eFt-ot. 
A Lajosmizsei Napok további rendezvényeire pedig maradna 1.100 eFt. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
A polgármester Úr keretösszegéből nem kaphatnánk valamennyi támogatást? 
Basky András polgármester 
A polgármesteri keret is le lett csökkentve, mert van összesen 500 eFt a testvérvárosi 
kapcsolatokra szánt keretösszeggel, ebből nem tudok adni támogatást.  
Maradt 1.100 Ft, kérdés, hogy a szüreti napokat felemeljük-e városi szintre. 
A veterán motorosokkal meg kell beszélni, hogy ők mi az, amit meg tudnak oldani 
saját erőből, és mi az, amit az önkormányzatnak mellé kell tenni. 
A sportrendezvényeknél lehetne azt mondani, hogy a Lajosmizsei Napok keretében az 
önkormányzat sport rendezvényt nem kíván rendezni. 
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Abban kellene gondolkodni, hogy az 1 M/Ft-ot hogyan lehetne 1,5 M/Ft-ra emelni, ha 
lehet szponzorok útján, s akkor már több lenne a lehetőség. 
Augusztus 21-én egy olyan programot kellene szervezni, hogy meghívni a 
testvérvárosi településeket. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ha a mozi területén maradnánk, akkor olcsóbb lenne a megrendezés. A lovas 
programot pedig a pályán lehetne megtekinteni, ezt is érdemes lenne megnézni. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Ha egy feladatot magunk elé tűzünk, azt végig kell vinni és fejleszteni is kell. Ha nem 
is 750 eFt-al támogatjuk a lovas programot, de legalább a fele összeggel. Jobban 
kellene propagálni. Ha nincs pénzünk, akkor a helyi tehetségeknek is fel lehetne lépni 
műsorral. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
A programokban eddig is szerepeltek a helyi programok. Erre kevés ember jött el, 
tehát ez nem szerencsés megoldás. A tapasztalat az, hogy a neves programokra jönnek 
el az emberek, még ha fizetős is. 
Kocsis Györgyné bizottsági tag 
A lovas programokat mindenképpen folytatni kell, a díjazásban a városnak 
mindenképpen részt kell venni. 
A kulturális programok területén jó lenne, ha a Művelődési Ház környékén lennének 
ezek a programok. megtartva. Egyetértek a konferencia tartásával, a kutya kiállítással, 
a Lajosmizsén megtermelt áruk kiállításával. Hívjuk meg a testvérvárosokat, erre lesz 
igény. A vendégül látásuk lehet, hogy olcsóbb lesz, mint ha egy zenekart hívnánk. A 
fafaragó kiállítás is jó ötlet lenne. Kézműves kiállítást is szeretnénk kérni. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Szeretnénk megrendezni ezeket, de mindennek költsége van. 
Basky András polgármester 
Egy napot a három nap közül a parkban kellene tartani. 
Gáspár Vilmos Műv. Ház képviseletében 
Azt szeretnénk elérni, hogy ne falunap legyen, hanem városi nap. Szeretnénk külön 
venni, s belépőssé tenni a programot. A szűrés sem árt, mert sokan azt mondták, hogy 
azért nem jönnek ki, mert olyan a közönség, amilyen. Augusztus elejétől fel kellene 
tölteni a hétvégéket műsorral, hogy pld. egy nótaeset, egy müzikel, egy kabaré est. Ez 
így költségtakarékosság és kezelhetőség szempontjából is jobb lenne. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Én a magam részéről tudok segíteni a munkámmal. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Annyi kritika érte a Lajosmizsei Napokat, hogy arra kényszerül a Művelődési Ház, 
hogy zártkörű rendezvény keretében szervezi meg a Lajosmizsei Napokat. 
A helyszínen lenne lovas program. Kulturális rendezvények a Művelődési Házban és 
udvarán, egyéb sportrendezvények a szokott helyszínen. Erre a témára vissza kell térni 
még egy kibővített MOB ülésen, az a javaslatom. 
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Basky András polgármester 
A XVII. Lajosmizsei Napokat ebben az évben is megrendezzük, aminek része a lovas 
program. Urbán Miklós megmondja, hogy a 3 napot - augusztus 20-21-22. - milyen 
formában gondolja megtölteni programmal. 
A Lajosmizsei Lovas Napokat az önkormányzat anyagilag is támogatni kívánja. 
A Lajosmizsei Napok programját elsődlegesen a Művelődési Ház udvarára és 
környékére tervezzük. 
A központi parkban ne legyen rendezvény. 
A következő alkalomra össze kellene jönni még egyszer, benyújtjuk a pályázatot 
annak érdekében, hogy mezőgazdasági kiállítás és konferencia legyen. Ebbe be kellene 
vonni a Kistérséget is, segítséget kérve tőlük, hogy a környező települések be tudják 
mutatni saját termékeiket, kultúrájukat. Ez lehetne a Művelődési Ház udvarán. is. Ez 
egy olyan rendezvény lehetne, ami a környező településeken nincs, csak Lajosmizsén. 
A Lajosmizsei Napok költségére vonatkozóan annyit szeretnék elmondani, hogy én a 
magam részéről is megpróbálok megoldást keresni, s a tűzijátékot is jó lenne 
megtartani úgy, mint az elmúlt évben, hogy támogatói pénzből.  
Azt hallottam, hogy Hadik András csoportja bérmentesen jönne el. Ilyen lehetőségeket 
is ki lehetne használni. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A konferenciás pályázatokat mikor bírálják el? 
Magné Kemmer Márta Műv. Ház igazgatóhelyettes 
Március közepén. 
Basky András polgármester 
Ezt a napirendi pontot levesszük a napirendről, kiadjuk a Művelődési Háznak és 
Könyvtárnak kidolgozásra. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Rendben van. Aki a polgármester Úr javaslatával egyetért, hogy kerüljön levételre e 
napirendi pont, s a Művelődési Háznak és Könyvtárnak adjuk ki kidolgozásra, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
3/2010. (II. 15.) MOB hat. 
XVII. Lajosmizsei Napok programjának 
előzetes egyeztetése 

HATÁROZAT 
 

  A Művelődési és Oktatási Bizottság a XVII. Lajosmizsei Napok prog- 
  ramjának egyeztetése során úgy döntött, hogy leveszi a napirendről, mert  
                      még nem sikerült konkrét programokat összeállítani,, ezért a Művelődési  
                      Háznak és Könyvtárnak kiadja kidolgozásra. 
 
  Határidő: 2010. február 15. 
  Felelős:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő pályázat 
benyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Tengeri Dalma készítette. Kérdezem, hogy van-e kiegészítenivalója 
az anyaghoz? 
Tengeri Dalma tanácsos 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhelyintézményét érintő pályázat 
benyújtására vonatkozóan javasolja az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltakat 
a Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
4/2010. (II. 15.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
székhelyintézményét érintő pályázat benyújtása az 
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Ottho- 
  nos Óvoda székhelyintézményét érintő pályázat benyújtására vonat- 
  kozóan javasolja az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltakat  
  megtárgyalásra és elfogadásra. 
  Határidő: 2010. február 17. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentenivalója, kérdése.  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

      Dr. Cserérnyi Péterné s.k. 
        MOB elnök 

 
  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 


