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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. március 8-án, du: 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné  MOB elnök 
   Nagy Erzsébet  bizottsági tag 
   Oláh Attila   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné  bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
   Guti Istvánné   bizottsági tag 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag bejelentette távollétét. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek Basky András polgármester 
      Dodonka Csaba fogalmazó 
      Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
      Sápi Tiborné ált. iskola igazgató h. 
      Apró Ferenc települési képviselő 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság 6 fővel határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő van jelen. 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. 
Megállapítom, hogy nincs, de kaptunk egy kiosztós anyagot, - Pályázat benyújtása  
„Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése” című pályázati kií- 
rásra (kollOKA-XVII.). – címmel,melyet javaslok napirendként felvenni tárgyalásra. 
Aki a meghívó szerinti napirendi pontok, és a kiegészített napirendi pont tárgyalásával 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Közoktatási intézményekbe történő felvétel, illetve be- Basky András 
     iratás időpontjának meghatározása    polgármester 
2./ A Fekete István Általános Iskolában a 2010/2011-es Basky András  
     tanévben első és ötödik évfolyamon indítható osztályok polgármester 
     számának meghatározása 
3./ Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése Basky András 
              polgármester 
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4./ Társadalmi, sport és az önkormányzat által közvetle- Basky András 
      nül támogatott szervezetek 2010. évi céltámogatása polgármester 
 
5./  Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok energia-   Basky András 
      felhasználásának csökkentése”    polgármester 
 
5./ Egyebek 
       
1./ Napirendi pont 
Közoktatási intézményekbe történő felvétel, illetve beíratás időpontjának 
meghatározása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Nagy Judit irodavezető készítette az előterjesztést. Az intézmények javaslatát el kell 
fogadni. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. Aki az előterjesztés határozat-tervezetével egyetért, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
5/2010. (III. 08.) MOB hat. 
Közoktatási intézményekbe történő felvétel,  
illetve beíratás időpontjának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a közoktatási intézményekbe tör- 
  ténő felvétel, illetve beíratás időpontjának meghatározását az előterjesz- 
  tés határozat-tervezete szerint elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra 
  javasolja. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskolában a 2010/2011-es tanévben első és ötödik 
évfolyamon indítható osztályok számának meghatározása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A kiküldött anyagban a maximális létszámok az 1-4. évfolyamon 26 fő, az 5-8. 
évfolyamon 30 fő, a kollégiumi csoportnál 27 fő. Az osztályok csoportokra oszthatók. 
Csoport több osztály, illetőleg évfolyam tanulóiból is szervezhető. A kérelmében az 
Igazgató Úr azt első évfolyamra vonatkozóan csak a tényleges adatokkal számol. A 
kollégium vezetője 80-90 tanuló elhelyezésével számol, a várható számított létszám 
120 fő. 
Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek hozzáfűznivalója a témához? 
 
 



- 3 – 
 

Apró Ferenc települési képviselő 
Mi lenne akkor, ha 30 fősre tennénk az osztálylétszámot. Tudom, hogy sokkal 
könnyebb foglalkozni 25 gyermekkel, mint 30 fővel, de ezzel valamilyen 
megtakarítást lehetne elérni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A tényleges osztálylétszámmal dolgozó pedagógusok is megsínylik a nagy létszámú 
osztályokat. 
Sápi Tiborné igazgató helyettes 
Az oktatási törvény 36 főben maximálja az osztálylétszámot. A számított létszám a 
2H-s és a 3H-s létszám alapján jön ki. A problémás gyermekek több foglalkoztatást 
igényelnek, mint a nem problémás gyermekek. Én úgy gondolom, hogy nem kell 
mondani azt, hogy mit jelent kis létszámú osztállyal dolgozni és nagy létszámú 
osztállyal. Az osztálylétszám terén a mutatók összetétele előírás, hogy egy osztályban 
hány főnek kell lenni a különböző típusú gyermekeknek. 
Basky András polgármester 
Az oktatási törvény azokat a gyermekeket szeretné fentebb vinni, akik nehezen tudnak 
fejlődni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény van-e? Amennyiben nincs, 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: 
6/2010. (III. 08.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskolában a 
2010/2011-es tanévben első és ötödik évfolyamon 
indítható osztályok számának meghatározása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskolá- 
  ban a 2010/2011-es tanévben első és ötödik évfolyamon indítható osz- 
  tályok számának meghatározását az előterjesztés határozat-tervezete 
  szerint elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képvise- 
  lő-testületnek. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Iskolapszichológusi feladatellátás további működtetése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tegnap Nosek Ágnestől kapott a polgármester Úr egy levelet, melyben kérte az 
önkormányzatot, hogy tárgyalja meg, hogy fenn kívánja-e tartani az iskola 
pszichológiai ellátást 2010. szeptember 1-jétől 2011. augusztus 31-ig a jelenlegi heti 
óraszámmal, további pályázati támogatás hiányában saját költségvetéséből, illetve 
normatív támogatás igénybevételével. A jelzett időszakban a saját forrásból  
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1.075.039.- Ft-ot kellene biztosítani, és a 2010. évi költségvetésünket 268.880.-Ft-al 
érinti, amennyiben a bizottság javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek ezt az 
ellátást. Én úgy gondolom, hogy ezt folytatni kellene. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Eddig is támogattam az iskolapszichológus beállítását, ez után is fogom támogatni 
még akkor is,ha költségkihatással jár. Ami ebben az évben a költségvetést terheli, az a 
268.880.- Ft, nem egy nagy összeg, úgy gondolom, hogy kigazdálkodható. 
Kérdésem, hogy ez a rendelet-tervezet, ami még nincs hatályban, ez mikor lép 
hatályba? A pszichológus eszközei miből állnak? 
Basky András polgármester 
Ez a pályázati kiírás még nem jelent meg, de az információ megvan rá, hogy meg fog 
jelenni.  
Oláh Attila kérdésére válaszolva, a pszichológusnak sokféle eszköze van, pld. 
színezők, festékek, számítógépes programok, amiket meg kell vásárolni ahhoz, hogy a 
gyermekeket foglalkoztatni tudjunk. 
Én is egyetértek azzal, hogy ezt a pszichológusi állást meg kell tartani, amit már 
sikerült elindítani. Kifejezetten jó szakember, aki jelenleg foglalkozik ezzel a 
tevékenységgel. Fontos, hogy egész évben foglalkoztatva legyen az 
iskolapszichológus. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
268.880.- Ft az idei költségvetésünket fogja terhelni és az általános tartalékainkat. Én 
javaslom az iskolapszichológusi feladatellátás további működtetését, s az előterjesztés 
határozat-tervezetének elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
7/2010. (III. 08.) MOB hat. 
Iskolapszichológusi feladatellátás  
további működtetése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek 
  az iskolapszichológusi feladatellátás további működtetését, s az előter- 
  jesztés erre vonatkozó határozat-tervezetének elfogadását. 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása Közoktatási kollégiumok energia-felhasználásának 
csökkentése”    
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Országos szinten magas összeget jelöltek meg erre a programra. 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvezető 
Az elmúlt két évben kiírtak olyan pályázatokat, amikben a szakiskolásokat elszállásoló 
 



- 5 – 
 

kollégiumokat támogatták. Azt gondolom, hogy ezért van esélyünk, ha beadjuk a 
pályázatot, mert az országban mi vagyunk a legnagyobb kollégium, és a 
szakiskolásokat elszállásoló kollégiumok már nyertek pályázati pénzt. 10 M/Ft-ban 
van meghatározva ez a pályázat, önerő nem kell hozzá, egy fordulós, 
előfinanszírozásos, május végéig elbírálják. Július 01-től december 31-ig kell 
elvégezni a feladatokat. Próbáltunk már árajánlatokat kérni, hogy mi mennyibe kerül. 
A nyílászárókat szeretnénk kicserélni. A műanyag ablakokból majdnem két szintet 
meg lehetne oldani. Kértünk árajánlatot fára és műanyagra is. 
Basky András polgármester 
A kollégium teljes nyílászáróinak cseréjére nem 10 M/Ft kellene, hanem 30 M/Ft. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a közoktatási kollégiumok energia-felhasználásának csökkentése című pályázat 
benyújtását javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
8/2010. (III. 08.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása „Közoktatási kollégiumok 
energia-felhasználásának csökkentése” című pályá- 
zati kiírásra (kollOKA-XVII.) 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Közoktatási kollégiumok ener- 
  gia-felhasználásának csökkentése” című pályázat benyújtását javasolja 
  a Képviselő-testületnek, s az előterjesztés határozat-tervezetének elfoga- 
  dását.  
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Társadalmi, sport és az önkormányzat által közvetlenül támogatott szervezetek 
2010. évi céltámogatása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Művelődési és Oktatási Bizottság feladata, hogy a társadalmi szervezetek 2010. évi 
céltámogatására rendelkezésre álló 649 eFt-ot szétossza. 
Én a következők szerint teszem meg javaslatom: 
A Lajosmizséért Közalapítvány részére az igényelt 300 eFt-os támogatással szemben 
100 eFt-ot javaslok. 
A Lajosmizsei Rendőrőrs 700 eFt-ot igényelt. A közalapítványtól elvett 200 eFt-ot a 
Rendőrséghez tenném. 
A Lajosmizsei Polgárőr Egyesületnek illene egy komolyabb támogatást adni. Az általa 
igényelt 500 eFt-ot odaadnám. Az alapítványokat nem támogatnám. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Több járőrszolgálat működik Lajosmizsén, a lakosok szponzorálják ezeket a járőr 
szolgálatokat. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Működik a polgárőrség, a rendőrség jól tud velük együttműködni.  
Sápi Tiborné igazgató helyettes 
A probléma az, hogy a rendőrség kevés hatalommal rendelkezik, szabadabb kezet 
kellene adni számukra a törvényi rendelkezések által. 
Nagy Erzsébet ÜB elnök 
A beadott pályázatokat átlátva, én azt mondom, hogy ez a polgárőrség korrektül 
dolgozik. A rendőrség üdvözölte az önkéntes járőr szolgálatot is a polgárőrök mellett. 
A rendőrség és a polgárőrség Lajosmizse biztonságát szolgálja, ennek érdekében kell 
nekünk elveket megállapítani, hogy milyen mértékben tudjuk őket támogatni. 
Koller Dániel települési képviselő 
Jó dolog ez a civil szerveződés, ami Lajosmizsén elindult. Kecskeméten már 10 éve 
szerveződött. Az a probléma, hogy nem foghatnak meg tettest, nincs eredményük, nem 
kapnak támogatást és elmúlik a lelkesedés. 
Basky András polgármester 
Az Alapítványoknak is adjunk pénzt, csak kevesebbet. Mivel az önkormányzat 5 
M/Ft-ot elkülönített térfigyelő rendszerre, a polgárőrségnek a támogatást nem 
növelném, hanem inkább egy picit csökkenteném. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületének már nem biztos, hogy nekünk kell adni a pénzt. 
Az Őszikék Nyugdíjas Klub is kevesebbet kaphat. A Lajosmizsei jászok helyiséget 
kérnek. Én a rendőrséget javaslom támogatni erősebben, nem látnám tragikusnak, 
hogy ha 300 eFt-ot kapna. Az Őszikék Nyugdíjas Klubnak 200 eFt-ot javaslom Az 
Életfa Hagyományőrző Egyesületnek akkora segítséget nem tudunk adni, amit Ő kért, 
de a helyiség biztosítását megnézzük. A nyugdíjas kör a támogatással és támogatás 
nélkül is működőképes. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha a polgárőrök 300 eFt, az összes többinél pedig szétosztanám egyenlően. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
A Kultúra Pártoló Alapítvány támogatását nem javaslom. Az Életfa Hagyományőrző 
Egyesületnél a színpadi hangosítás hiánya nem fedi a valóságot, s a működésük sem 
kielégítő. Az Életfa Hagyományőrző Egyesülettől elvenni javaslok 300 eFt-ot. A 
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesületét javaslom támogatni valamilyen mértékben. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megkérdezem az alapítványok elnökeit, hogy mi a véleményük a támogatásról? 
Veszelszkiné Nagy Erika Gyermekmosoly Alapítvány elnöke 
Ha kapna az alapítványunk egy kis támogatást, szívesen vennénk, mert a 
színházbérletét, színházjegyét a gyermekeknek tudnánk támogatni, de ha nem tudnak 
támogatást adni, azt is megértjük. 
Kocsis Györgyné Tündérkert Alapítvány elnöke 
Ha jutna egy kisebb összeg, kb. 40-50 eFt, nagyon megörülnénk neki, mert a 
gyermekeket tudnánk támogatni belőle. Az Életfa Hagyományőrző Egyesület által kért  
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összeget soknak tartom. A maradék 349 eFt összeget én javasolnám szétosztani 
egyenlően az alapítványok között. Én nem hagynám ki a nyugdíjas pedagógusokat 
sem. 
Nagy Erzsébet Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke 
Nem eszközökre, tanítási szabadidős programok támogatására kérnénk pénzt, hanem a 
Fekete István Általános Iskola épületegységének udvarán lévő térburkolat felújítására.  
A pénzből alapanyagot vásárolnánk, a szülők együttműködésével szeretnénk 
megvalósítani a térburkolat felújítását. 
Sápi Tiborné igazgatóhelyettes 
Ehhez még a kerítést is hozzá kellene kapcsolni, mert nincs annyi kameránk, hogy az 
iskola teljes védelmét meg tudjuk oldani ezzel. Ezt a felújítást együtt kellene 
elvégezni. 
Basky András polgármester 
Mi a helyzet az ének teremmel amióta beázik?  
Sápi Tiborné igazgatóhelyettes 
Be van zárva. Igazgató Úr a GOMÉP-el vette fel a kapcsolatot, nyáron kezdik a 
munkálatokat. Úgy tudom, hogy lapos tetős megoldásban gondolkodott. 
Nagyon meggondolandó a térburkolat felújítása, mert jön a tavasz, és ha baleset 
történik, akkor ki lesz a felelős? 
Basky András polgármester 
Az a probléma, hogy a költségvetésnél nem tudunk pénzt osztani felújításokra, az 
intézményeknek nem maradt tartalék. Látjuk, hogy mit kellene csinálni az egyes 
intézményeknél, de nagyon kevés a rendelkezésre álló pénz. Az ilyen nagyobb 
munkálatokat ilyen kevés pénzből nem lehet megoldani. 
Nagy Erzsébet Gyermekekért Plusz Alapítvány elnöke 
Bádogtető cserét javasolnak, az megoldható. A kerítésnek és az udvarnak a felújítását 
illetően árkalkuláció megvan, ha kapnánk támogatást, akkor akár kétkezű munkával, 
szülői támogatással és valamennyi önkormányzati támogatással mindenképpen 
közelebb tudnánk jutni a megoldáshoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat van-e még a napirendet illetően? Amennyiben 
nincs, ismertetném az elhangzott javaslatokat: 
Lajosmizsei Polgárőr Egyesület:    300.000.- Ft 
Gyermekmosoly Alapítvány:      47.000.- Ft 
Tündérkert Alapítvány       47.000.- Ft 
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány     47.000.- Ft 
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány:    - 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület   47.000.- Ft 
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület               47.000.- Ft 
Gyermekekért Plusz Alapítvány      47.000.- Ft 
Életfa Hagyományőrző Egyesület                47.000.- Ft 
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület               - 
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör     20.000.- Ft 
              Ö s s z e s e n:                                                 649.000.- Ft 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki egyetért az elhangzott javaslatokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
9/2010. (III. 08.) MOB hat. 
A társadalmi  szervezetek 
2010. évi céltámogatása 

HATÁROZAT 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a társadalmi szervezetek 2010.  
  évi céltámogatását megtárgyalta, s az alábbiak szerint  javasolja a 
  Képviselő-testületnek elfogadásra: 
 

Lajosmizsei Polgárőr Egyesület:    300.000.- Ft 
Gyermekmosoly Alapítvány:      47.000.- Ft 
Tündérkert Alapítvány       47.000.- Ft 
„Legyetek jók, ha tudtok” Alapítvány     47.000.- Ft 
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány:    - 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesület   47.000.- Ft 
Őszikék Nyugdíjas Klub Egyesület               47.000.- Ft 
Gyermekekért Plusz Alapítvány      47.000.- Ft 
Életfa Hagyományőrző Egyesület                47.000.- Ft 
Lajosmizsei Jászok Ifjúsági Egyesület               - 
Pedagógus Nyugdíjas Olvasókör     20.000.- Ft 

               Ö s s z e s e n:                                                            649.000.- Ft 
 
  Határidő: 2010. március 10. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Basky András polgármester 
A Helytörténeti Egyesület egy könyvet szeretne a képviselőknek adni. A 
könyvbemutatót szombatra tették. Az épületet visszaadják az önkormányzatnak. Az 
idei évben szeretnének egy megállapodást kötni az önkormányzattal. Kőzetkiállítást 
szeretnének és az épületbe lévő tárgyakból is szeretnének kiállítást. 
A Lajosmizse Jászok Ifjúsági Egyesülete helyiséget kér, ezt nem tartom 
támogathatónak. Kérdés, hogy adjunk-e nekik helyiséget vagy sem, ezen 
gondolkozzunk el. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A volt Városháza, mint rendezvényházként a Művelődési Ház irányításával a 
Művelődési Ház kezében menjen tovább. A pert megnyertük a LAHÁ-val szemben. 
Basky András polgármester 
Itt azt kell elérnünk, hogy ami tárgyak összegyűltek, azok kiállításra kerüljenek. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Arra a Művelődési Háznak oda kell figyelni, hogy a fűtési szezonban az elfagyás 
elkerülése érdekében működtetni kell a fűtést. 
A Művelődési Ház költségvetését meg kell emelni, ha a régi városháza fűtését is a 
Művelődési Háznak kell fedeznie. 
Guti Istvánné bizottsági tag 
Ténylegesen el lehetne gondolkodni a bérbeadáson a régi Városházát illetően. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Én szeretnék javaslatot tenni az önkormányzat által közvetlenül támogatott 
szervezetek 2010. évi céltámogatására is, függetlenül attól, hogy nem tartozik a 
bizottság hatáskörébe. 
A Református Egyház részére 150 eFt-ot javasolnék.  
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestület tavaly 2,5 M/Ft-ot kapott, 
az idei igénye 3 M/Ft. Tény és való, hogy a legfajsúlyosabb tevékenységet végzi, de a 
3.5 M/Ft-al nem értenék egyet, 2.850.000.- Ft-ot javasolnék.  
A Lajosmizsei Rendőrőrs tavaly gépkocsi felújításra kapott 1.050.- Ft-ot, ezért 
javasolnék a 700 eFt-al szemben 500 eFt-ot. 
A Lajosmizséért Közalapítvány 300 eFt-ot igényel, 100 eFt-al venném kevesebbre, így 
200 eFt-ot javasolnék részükre. 
A Táborfalvi Csutorás Közművelődési és Népzenei Egyesület támogatását 250.000.- 
Ft-ban javasolnám 
CKÖ támogatása 250.000.- Ft. 
Basky András polgármester 
A Református Egyháznak én 200 eFt-ot javasolnék, mert a nyár végén új lelkész fog 
jönni, s az épületet fel kellene újítani. 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestületnek 2.800.000.- Ft-ot 
javasolnék. 
A Lajosmizsei Rendőrőrsnek 600.000.- Ft-ot. 
Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 250.000.- Ft. 
Táborfalvi Közművelődési és Népzenei Egyesületnek 250.000.-Ft-ot. 
Koller Dániel települési képviselő 
A Lajosmizsei Tűzvédelmi és Műszaki Mentési Köztestületnek a 3 M/Ft-nak meg kell 
lenni ahhoz, hogy a költségvetésünk meglegyen és a működéshez szükséges 
feltételeket biztosítani tudjuk. A tűzoltóság kötelező közszolgáltatás. Mi a feleslegessé 
vált területet, ami az eddigi területnek majdnem a fele, visszaadjuk hasznosításra az 
önkormányzatnak. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, bejelentenivaló van-e még a jelenlevők részéről.  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
     Dr. Cserényi Péterné sk. 

            MOB elnök 
  Márton Györgyné sk. 
   jkv.vez. 



 
 
 


