
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága 
I/3/37/2010.  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült 

jegyzıkönyv 
2010. november 16. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
40/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító 
Okiratának módosítása 

 
  
41/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. Fekete István Általános Iskola beszámolója a  

2009/2010-es tanévrıl 
 

 
 

42/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde beszámolója a 2009/2010-es nevelési 
évrıl 

 
 

43/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. Hosszú távú közoktatási fejlesztési 
koncepció 
 
 

44/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. Megállapodás felbontása az Autonómia  
Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity  
magyarországi szervezetével 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2010. november 16-án, 8.00  
                órakor, a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Holminé Sebık Márta  bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Koller Dániel   bizottság tagja 
   Dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dr. gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı  
      Osbáth Barna Fekete István Ált. Isk.Ig. 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, az intézmény dolgozóit és minden jelenlévıt. 
Teljes létszámmal megjelentünk. Az intézmény dolgozóit is szeretettel köszöntöm. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  Basky András 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító okiratá- polgármester 
     nak módosítása 
2./ Fekete István Általános Iskola beszámolója a   Basky András 
     2009/2010-es tanévrıl      polgármester 
3./ Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és   Basky András 
      Bölcsıde beszámolója a 2009/2010-es nevelési évrıl polgármester 
4./ Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal Basky András 
     és a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével polgármester 
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5./ Egyebek 
1./  Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye alapító okiratának módosítása    
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez egy formai jellegő dolog. E napirendi pont tárgyalását az indokolta, hogy az 
EGYSZI Alapító Okiratát módosítani kell. 
Az alapító okiratnak összhangban kell lenni a társulási megállapodással. A 9. számú 
pontnál az intézmény alkalmazottjaira vonatkozó jogviszonynál van változás. A 
közalkalmazotti jogviszony élesen elkülönül a munkajogviszonytól, így a 
munkaviszony keretében történı foglalkoztatásra a Kjt. hatálya alá tartozó 
munkáltatóknál nem kerülhet sor. A munkáltatói jogkör gyakorlójának nincs döntési 
lehetısége abban a kérdésben, hogy az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: 
Munka tv.) vagy a Kjt. szabályai szerint létesít-e jogviszonyt a dolgozóval. 
A 4. pontja változik, kiegészül a következı elnevezéssel: 
„Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, és Gyermekjóléti Fenntartó Társulás 
Társulási megállapodás alapján” 
Az EGYSZI szolgáltatási területe nemcsak Lajosmizse közigazgatási területére terjed 
ki, hanem Felsılajos közigazgatási területére is, ezért kellett módosítani az alapító 
okiratot. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag (intézményvezetı) 
Az egészségügyi szolgáltatások keretében az anya, gyermekvédelem, ifjúság 
egészségügyi szolgálatnál a védınıi szolgálatnak az ilyen irányú feladatiról van szó. 
Ezeknek a feladatoknak a védınıi tevékenysége tartozik az Alapító Okirathoz, a 
gyermekorvosok és háziorvosok az önkormányzathoz tartoznak tevékenységi 
szempontból. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e a napirendi ponthoz még?  
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító 
Okiratának módosítását, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
40/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító 
Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Város Önkor- 
  mányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapí- 
  tó Okiratának módosítását elfogadta, megtárgyalásra és elfogadásra ja- 
  vasolja a Képviselı-testületnek az elıterjesztés határozat-tervezete sze- 
  rint. 
  Határid ı: 2010. november 16. 
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  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanévrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez egy elég terjedelmes munka. Elég széleskörő, sok mindenre kiterjed; a szakmai 
munkára, az ottani eredményekre és azokra a technikai hiányosságokra, amik 
elsısorban anyagi eredetőek. 
Az én véleményem, hogy helyenként szomorú szívvel olvastam ezt a tanulmányt. 
Összehasonlítást próbáltam végezni a számok tükrében, hogy milyen eredményeket 
értek el a gyermekek az elmúlt idıszakban. Azt látom, hogy a 2005/2006-os tanévben 
a tanulók képességei az országos átlag alatt vannak. A 6. oldal táblázat. 
A következı oldal: negyedik évfolyamon mérték a tanulókat, ezek sem bizalom 
gerjesztıek.  
980-960 gyermek tanul a lajosmizsei általános iskolában, amibıl a speciális 
bánásmódot igénylı gyermekek száma igen sok. 
12. oldal: Pozitív dolgok is vannak, pld. hogy a megjelölt intézmények közül hány 
helyre vették fel a tanulókat. Vannak kiugró évek is. 
13. oldal: Milyen tanulmányi versenyeken vettek részt a gyermekek és milyen 
eredményeket értek el angol nyelvbıl, sakkversenyen, országos anyanyelvi versenyen, 
internet, videó pályázat, irodalmi alkotótábor, fotópályázat stb. Összességében 
kiemelkedı eredményeket értek el a gyermekek a különbözı versenyeken. 
2007. évi kompetencia mérések eredménye. A matematika 6. évfolyamon gyengébb az 
országos átlagtól, „441” ez mit jelent Igazgató Úr? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Kompetencia mérés eredménye átlagos értéket ad. Nagyon fontos az, hogy az 
intézménynek a kimenı értéke milyen érték. 441 azt mutatja, hogy minden egyes 
tantárgynál meg kell nézni, hogy mi az, amit pluszban hozzá lehet tenni ahhoz, hogy a 
gyermekek eredménye a 8. évfolyamban elérje a lehetı legjobb eredményt. Ezek a 
mérések készségeket mérnek a gyakorlati képzésben. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Folytatom tovább az anyag elemzését. 
A szövegértés gyengébb a 8. évfolyamon, az országos átlagnál gyengébb teljesítményt 
mutat. 
Én azt látom összességében, hogy az iskola nagyon nehéz helyzetben van, mert adott 
egy gyermekállomány, ezeket tanítani kell. Ez a tantestületnek igen nehéz feladatot 
jelent. Adott egy korlátolt anyagi lehetıség, és a gyermekek, akiknek egy része 
problémás, egy része tehetséges. Van-e elég pénz a problémás gyermekek külön 
taníttatására és a tehetséges gyermekek plusz oktatására? Ez az önkormányzatnak 
óriási probléma. 
Az iskola állaga rossz, felújításra szorul, festeni is kellene. Elmondható, hogy egyre 
több dolog zavarja a pedagógusokat, a gyermekeket, a szülıket, a tanulókat a pozitív 
elırehaladásában. 
A biztonsági ır hiányát is olvastam. Valahogyan rendet kellene tartani az iskolában, 
hogy a nagyobb gyermekek ne bántalmazzák a kisebb gyermekeket. 
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Sokat hallom, hogy az iskolai körülmények nagyon nehezek, sokan elviszik a 
gyermekeket a kecskeméti iskolába, hogy ott színvonalasabb oktatást kapjanak. Errıl 
nem a pedagógusok tehetnek. 
Basky András polgármester 
A Lajosmizsei Általános Iskola helyzete annyival nem rosszabb, mint bármelyik más 
iskola helyzete. A költségvetésnél mindig szem elıtt tartjuk az iskola problémáit, de 
más területeket is fenn kell tartani, viszont a várost sem lehet eladósítani. Ha jövınket 
akarjuk nézni, akkor az adósság állományunkat sem szabad felhalmozni. Nagyon sok 
olyan dolgot tettünk az elmúlt idıszakban, ami az oktatás színvonalát szolgálta. Az 
önkormányzat a lehetıségeihez képest nagyon sok segítséget ad az iskolának. 
Hozzájárultunk az iskolában az emelt szintő német és angol nyelvoktatáshoz, az 
iskolaotthonos oktatás felmenı rendszerben történı bevezetéséhez, megoldódott a 
kollégium épületében több tanteremnek a kialakítása, sportcsarnok felújítása. 
Sajnálatos tény, hogy nincs annyi pénz, amennyi kellene a rendszer mőködtetéséhez. 
Az elmúlt idıszakban iskolapszichológus költségeit is bevállaltuk. Amit az iskola kért 
tılünk, próbáltuk segíteni. Azzal a mennyiségő pénzzel kellett gazdálkodni, amennyi 
rendelkezésünkre állt. Ahhoz, hogy valamelyik területre pénzt tudjunk tenni, azt 
jelenti, hogy más területrıl el kell venni. Meg kell találni az egyensúlyt, ami az oktatás 
fejlıdését és a város fenntartását szinten tudja tartani. 
Biztonsági ırre nincs szükségünk véleményem szerint, arra nem lesz lehetıségünk. 
Koller Dániel bizottsági tag 
Ha ugyan olyan jogkörrel van ellátva a biztonsági ır is, mint a pedagógus, akkor nincs 
semmi értelme az alkalmazásának, mert a pedagógus nem fegyelmezhet a diákok 
körében. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az iskolának a területe nagy, a pedagógusok nem tudják követni mindig a 
gyermekeket. A közhasznú foglalkoztatottak közül van olyan, akinek ilyen a 
képzettsége és ebben segítséget tud nyújtani. Az EGYSZI területén is van biztonsági 
ır közhasznú foglalkoztatás keretében, s nagyon sokat tud segíteni. Az iskolánál is így 
lehetne megoldani ezt a problémát. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van az iskolában közhasznú foglalkoztatott? 
Osbáth Barna Ált. Iskola Igazgatója 
Két fı van, egyik, aki a portásnak segít be, a másik pedig az esti tevékenységnél segít 
be az iskolai foglalkozások alatti felügyeletbe. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még igény az iskola részérıl is közhasznú foglalkoztatott személyre? 
Osbáth Barna Ált. Iskola Igazgatója 
A kollégiumnál lehetne ilyen alkalmazott. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Kérdéseimet, észrevételeimet szeretném megfogalmazni. 
1./ Gyermekeket többen elviszik az iskolából. Évek óta hallom, hogy az általános 
iskolai tanulók hány százalékát viszik el az iskolából más iskolába.  
2./ Dr. Tímár Éva által kidolgozott mérımódszer már nem elfogadott. Ettıl az évtıl 
bevezettük a DIFER mérést. Nincs országos átlag. 
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19. oldal. Igazgató Úr leírta, hogy nem tudnak gyermekeink helyesen tanulni. Erre 
vonatkozóan vannak olyan törekvések, plusz órák, hogy megtanítsák a gyermekeket 
helyesen tanulni. 
8. osztályosok tanulmányai nem megfelelıek, erre milyen terveik vannak a 
közeljövıben? 
A mi iskolánkból többnyire szakközépiskolába mennek a gyermekek. Törekedni 
kellene a gimnáziumi tovább tanulásra, mert több eséllyel tudnak menni fıiskolára, 
egyetemre. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Átadom a szót igazgató Úrnak. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Köszöntöm a bizottsági ülés résztvevıit. Köszönöm, hogy alaposan áttanulmányozták 
a leírt anyagot. A beszámoló fele olyan hosszú, mint az elmúlt évi beszámoló. A 
beszámoló szerkezetében annyi módosult, hogy új képviselık, bizottsági tagok lettek, 
ezért gondoltam azt, hogy az elmúlt idıszakról bıvebb információt írok. 
Tavalyi évünket nem könnyő gazdasági feltételek mellett kellett mőködtetni. Mellette 
sikerült megoldani olyan dolgokat, amik már régebb óta fontosak voltak. Az elmúlt 
tanévben sikerült újabb udvar részeket elkeríteni az alsó tagozatos gyermekek 
számára, lapos tetık javítása történt meg, a pályázatokon igen eredményesen 
mőködtünk. Kollégáink újabb információt szereznek, ezt fontosnak tartom 
megjegyezni. Az elmúlt tanévben 4 tanterembe tudtunk új padokat venni. 
Szeretnék köszönetet mondani azoknak az intézményeknek, akik a munkánkat segítik. 
(óvoda, mővelıdési ház, EGYSZI, Polgármesteri Hivatal) 
Az anyagi lehetıségek sok mindent meghatároznak, befolyásolnak. Úgy gondolom, 
hogy az iskola sok pluszt tud adni a gyermekeknek. Nagyon sok olyan lehetıség van, 
ami azt a célt szolgálja, hogy a képzési kínálat minél szélesebb körő, minél 
elfogadhatóbb legyen. A tehetséggondozási pályázatban kistérségen belül 3 intézmény 
nyert, egy kecskeméti intézmény, lajosmizsei intézményünk és egy konzorciumi 
intézmény.  
A beszámolóba azért raktam bele több táblázatot, hogy az új testület, új bizottság 
jobban át tudja tekinteni az iskola oktatását. 
Az intézményben folyó mérési munka: A Tímár Éva féle mérést 2006-tól végezzük. 
Szükségünk van arra, hogy a bejövı tanulók tanulási képességeit mérni tudjuk. Ez 
valóban nem egy országosan használt mérıeszköz, de rajtunk kívül nagyon sok 
intézményben használják. 1., 4. és 8. évfolyam végén mérik a gyermekek tanulási 
képességeit. Az elmúlt idıszakban a mérések azt mutatták, hogy nagyon sokat kell 
változtatni a pedagógusok munkájában is. Ennek a mérésnek az eredményei egymással 
nem összehasonlíthatók. Mi egy olyan eredményt szeretnénk produkálni, hogy az 
intézményben folyó munkát tudjuk összehasonlítani, mert a DIFER 8. év végi 
eredményt nem tud mérni. 
Az is látszik ezekbıl a táblázatokból, hogy a gyermekek tanulási képességeit egy 
állandó szintre sikerült emelni, de az is látszik, hogy még nem tettünk annyit, hogy 
ezek a mérések a legjobb eredményt mutassák a gyermekek körében. Sok olyan 
gyermek van, aki eltérı bánásmódot igényel a pedagógusoktól. Igyekszünk a törvényi 
elvárásokat teljesíteni, speciális tevékenységő problémakezelésre még szükség  
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lenne, de nagyon intenzíven és magas színvonalon dolgozik a fejlesztı csoportunk. 
Három éve lesz, hogy a tanórán a pedagógusokkal egymás munkáját segítve tudnak 
dolgozni. 
Az elmúlt években a tanulók speciális csoportba sorolása többszörös vizsgálaton ment 
keresztül. 
Mindenképpen tudni kell azt, hogy a speciális tagozat mőködése nem szőnt meg. A 
gyermekek az iskolában olyan tanterv szerint mőködnek, amit az illetékes szakértıi 
bizottságok a törvényi elıírásoknak megfelelıen elıírnak. Nekünk ezt be kell 
tartanunk, ezen nem lehet módosítanunk. 
Az intézmény épületeinek állagaiban évtizedes elmaradásaink vannak. Olyan szintő 
anyagi eszközök kellenének, amik az önkormányzat anyagi lehetıségeit meghaladnák. 
Azt szeretném, ha kisebb léptékekben ezeken a területeken elıreléphetnénk. Több 
telephelyen szülıi összefogással tudtunk jelentısebb munkát elvégezni, amit köszönök 
a segítıknek.  
Tanulást segítı eszközökkel elfogadható szinten állunk, a jövıben jelentıs 
informatikai eszközpark bıvülés lesz. Ezek fogják az oktatás technikai hátterét 
segíteni. 
Alapfeladatunk, hogy a továbbtanulásra felkészítsük a gyermekeket. Nagy többségben 
a tanulók az általuk megjelölt középiskolákba nyernek felvételt. Tapasztalat, hogy az 
érettségit adó középiskolák felé van az elmozdulás a diákok körében. 
Szeretném megköszönni, hogy elnök Asszony utánanézett a versenyeknek a honlapon. 
Kompetenciamérés: Az elért eredménnyel nem vagyunk elégedettek. ha az 
eredményeket megnézzük, azt látjuk, hogy a 8. évfolyamon  a matek kompetencia 
méréseredménye 2009-ben lett a legjobb. Szövegértés eredménye is a legjobb 
eredménye volt a 2009-es mérésnek. Ezek semmiképpen sem rossz eredmények. 
Állandóan Kecskeméttel hasonlítanak össze: A 19 kecskeméti iskola kompetencia 
mérés eredményénél mind szövegértésben, mint matekmérés eredményben a mi mérési 
eredményeink a 9. helyre kerültek. Ez nem rossz eredmény. 
Biztonsági ır: 2006-ban még nem volt kerítés a hátsó részen sem. A rendırségtıl 
kellett kérni járır kollégát, hogy az iskola és a gyermekek biztonságát szavatolni 
tudjuk. Az iskola zártságának megvalósítása érdekében nagyon sokat tettünk, 
automatizáltuk a kapukat, kamerákat helyeztünk el, stb. Az iskolán kívül az intézmény 
közelében a rendırséggel tartunk fenn kapcsolatot. 
A gyermekek Kecskemétre történı bejárásával nem kívánok foglalkozni. A 6.-8. 
osztályos iskolákkal nem tudjuk felvenni a versenyt, sem az egyházi iskolákkal. Ennek 
a kérdéskörnek a kivizsgálására létrehoztam egy intézményi tanácsadó csoportot. 
Ebben a problémakörben alapvetı kérdéseket nem tudunk megoldani. 
Tornacsarnokot sikerült felújítani. Lapos tetıket újítottunk fel, emelt szintő oktatással, 
iskola otthonos oktatással bıvítettük a kínálatunkat. 
A kollégiumi tantermek kialakításával sikerült elérni azt, hogy a Szent Lajos úti 
óvodások nagyobb helyen tudnak lenni. 
Pszichológusnak örülünk, szükség lenne nagyobb óraszámban is a segítségére. 
A 4. évfolyamban tanulás módszertan oktatása folyik. Fontosnak tartjuk mi is ezt a 
kérdést. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm igazgató Úr szóbeli kérdésekre adott válaszát. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén PTK elnök 
Nem mindegy, hogy egy adott önkormányzati feladatra az önkormányzat mennyit költ. 
Belsı ellenırzés kapcsán láttuk, hogy tíz éves idıszakra vizsgáljuk meg, hogy egy 
adott közszolgáltatási feladatot mennyi pénzért biztosít az önkormányzat a 
lakosságnak. Vizsgáljuk az intézmény bevételeit, kiadásait. Az adott szakterületen a 
szakember gárda meghatározó. Megköszönöm, hogy ezt a javaslatomat befogadták és 
a 201l-2012-es belsı ellenırzési tervben benne van az intézmények 2010-2011-es 
gazdálkodásának vizsgálata. 
Pénzügyek, állami normatíva, társulások tekintetében mi a tendencia? Felsılajos 
szeretne önálló iskolát. Hogyan alakulnak a bevételek a 2011. évi állami normatívák 
terén, érdemes társulni továbbra is. 
Dömötör Klára Pénzügyi Irodavezetı 
Felsılajoson nem tudtak önálló iskolát mőködtetni a jogszabályi rendelkezések miatt, 
Felsılajosnak ezért társulnia kellett. Minden önkormányzatnak alapvetı feladata, hogy 
az iskola mőködtetését biztosítsa. Ha a Közigazgatási Hivatal engedélyt adott a 
társuláshoz, akkor lehet társulni, s lehívhatja a normatíváját. Ha nem társulna 
Felsılajos, akkor olyan lenne a normatíva lehívása, ami nem fedezné az iskola 
mőködési költségeit. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A közoktatási társulás létrejöttekor az Oktatási Hivatal nem engedélyezte azt, hogy 
Felsılajos 4 évfolyamos iskolát tartson fenn. Felsılajos egyértelmő anyagi 
érdekeltsége, hogy a társulás tovább mőködjön. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm az önkormányzat részérıl ezt a bizalmat 
megszavazták nekem, hogy külsıs tagként vehetek részt a bizottság munkájában. 
Minden bizottsági ülés elıtt lehetıséget kínálok az intézményvezetıknek és várom 
ıket az iskolába egy olyan megbeszélésre, ahol a szakmát mélységében körbe járjuk. 
Ezek nyitottak bárki számára, aki élni akar ezzel a lehetıséggel, megteheti. 
Az én meglátásom: más megközelítést tudnék elképzelni, ha csak magát a beszámolót 
nézzük. Törvényi szabályozás: 4 év alatt hiányoltam azt és kezdeményeztem, hogy 
hozzunk létre egy oktatási mővelıdési koncepciót, amiben egy jövıképet lehetne 
tervezni. ez a koncepció mindannyiunkat elırelátásra és szakmai gondolkodásra szólít 
fel az elkövetkezı idıszakra. Az intézményi pályázataink szempontjait 
megfogalmazná, mi a város igénye, mi a fenntartó igénye, ezt is meg lehetne határozni 
a koncepcióban. Minden évben van az intézménynek munkaterve, ebben benne van, 
hogy milyen szakmai feltételeket kívánnak megvalósítani. Mindenképp jó lenne, ha ez 
a bizottság ebben is gondolkodna, és ezeket a jelenlegi kérdıjeleket önkormányzati 
szinten is át tudnák beszélni. 
Az óvoda, iskola átmenet vonatkozásában egy országos problémával állunk szemben. 
Az lenne a jó, ha ez minél zökkenı mentesebb lenne. A DIFER féle mérést nem 
vezették még be az iskolába. A DIFER mérés továbbra is az iskolaérettséget méri. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az Oktatási Minisztérium által elfogadott mérés a DIFER mérés, de csak a 4-8. 
évfolyam mérését végzi. 
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Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nagyon megérett a helyzet arra, hogy Lajosmizsén városi szinten legyen szakmai  
koncepció. Ez a koncepció a lajosmizsei pedagógusoknak olyan jövıképet adna, 
amiben a maguk biztonságát láthatnák, megszabadulnának attól a veszélytıl, hogy 
nem tudják, hogy mi lesz velük egy év múlva, pár év múlva. 
Nagyon jó, hogy van Lajosmizsén kollégium, mert a szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzető gyermekeknek otthon helyett otthont ad.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola Igazgatója 
Óvoda iskola átmenet: A két intézmény között jó az együttmőködés, próbálunk e téren 
minél többet tenni. Fontos, hogy egymás munkáját megismerjük. Az óvoda iskola 
átmenet segít abban a kérdéskörben, hogy az iskolaotthonnak a bevezetése jó lépés 
volt, de a teljes problémát nem oldja meg. 
Az oktatási kormányzat nyilatkozatai azt erısítik, hogy az oktatási kormányzat 
szakítani akar azzal, ami a közoktatást szolgáltató ágazattá nyilvánította. Az oktatási 
kormányzat azt szeretné erısíteni, hogy az iskola egy hozzáértı szervezet, végzik a 
szakmai munkát és meghozzák azokat a döntéseket, amik szükségesek. 
Az, hogy a gyermekek hol tanulnak, hova mennek, arra van adatunk. A 6.-8. osztályos 
gimnázium és az egyházi iskola, ahova bekerülnek a gyermekeink. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyetértek azzal, hogy a meglévı pénzeszközökbıl kell gazdálkodni. A tanulók 
integrálódását nagyon komolyan kellene venni. Elindult egy félelmetes tendencia, 
hogy ha elvándorolnak a gyermekek Lajosmizsérıl, nem lesznek aktív, értelmes 
gyermekeink. El fognak értéktelenedni az ingatlanjaink, nagyon szomorúnak látom ezt 
a helyzetet. 
Basky András polgármester 
Az elmúlt idıszakban az önkormányzat nagyon sokat áldozott arra, hogy minél többet 
tudjon adni az iskolának. Ha megtaláljuk annak okát, hogy a diákok miért 
vándorolnak, azért tenni kell, hogy azt megszüntessük. Az lenne a jó, ha az iskola 
részérıl is és a szülı munkaközösség részérıl is lenne ebben a csoportban képviselı, 
aki vizsgálja az okokat. Itt 100 gyermek elvándorlásáról van szó, nem egy-két 
gyermekrıl. 
A következı évi munkaterv készítésénél el kellene gondolkodni azon, hogy az  
intézmények beszámolóját augusztusra kellene tenni, vagy jó a november. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Szakmai koncepciója miért nem lehet az iskolának? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Reális dolognak tartom, hogy álljon össze egy csapat, ahol képviselıként jelen van az 
iskola és a szülı szervezet képviselıje is. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az elmúlt idıszakban nagyon nagy szervezeti és infrastrukturális változás érintette az 
egészségügyet és ennek megfelelıen alakul a létszám. Ha az adatokat összegyőjtjük, 
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akkor lesz helyzetkép, amit a szakma, mint feladatokat meghatároz, ennek 
megfelelıen a feladatokat át kellene vinni a gazdasági programba. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tudom támogatni ezt az elképzelést, de idıben ezt hogyan lehet megvalósítani? 
Szakmai koncepciót elkészíteni az egy félév és ott meghatározott feladatokat át kell 
emelni a gazdasági koncepcióba. 
Basky András polgármester 
A törvényi változásokat is figyelembe kell venni a koncepció készítésénél. Az elmúlt 
idıszakban nem volt mostoha gyermek az oktatás. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola Igazgatója 
Valóban a következı évben biztosan az oktatási törvény átdolgozásra kerül teljes 
tartalmában Ha átdolgozásra és elfogadásra került, legjobb esetben 2011-ben lehet az 
új elveknek és tartalomnak megfelelıen szervezni az oktatást. 
Az elızı négy évben az elızı igazgató dolgozott ki olyan tervet, hogy 4 MFt értékő 
bútor kerül megvásárlásra, de az anyagi és gazdasági helyzet nem tette lehetıvé ennek 
megvalósítását. 
Az egyes osztályokban lévı pár problémás gyermek problémáinak a megoldására 
nincsenek hathatós eszközeink a törvényességet illetıen, ami nagyon befolyásolja egy 
osztályban a közhangulatot. Nem látom a hathatós eszközöket, mert a törvény védi a 
gyermekek azon érdekeit, amelyet nem lehet kezelni országos szinten a többi gyermek 
érdekeivel szemben. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én azt szeretném, hogy ha olyan megerısítést kapnánk, hogy ha az önkormányzat 
megerısítene bennünket, hogy az oktatás olyan szinten foglalkozna az oktatás 
problémáival, és hogy olyan határozat születne, hogy elkezdıdött valami, mit 
kívánunk, mit szeretnénk. Jó lenne a jelenlegi tendenciát megállítani. Ezt úgy lehet, 
hogy az elırehaladó lépéseket kifelé is meg kell mutatni. Jó lenne, hogy ha a holnapi 
napon születne olyan határozat, ami arról szól, hogy egy munkabizottság a felvetések 
kidolgozását végezze. 
Basky András polgármester 
Ez a bizottság azért van, hogy ezt megszavazza, és olyan feladatokat határozzon meg. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Más egy bizottság, más egy munkabizottság. 
Basky András polgármester 
A bizottság dönthet úgy, hogy létrehoz egy munkabizottságot és kijelöli, hogy milyen 
feladatokat végezzen el Fel kellene mellé kérni szakembereket is a feladatok 
elvégzésére. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Holnap nem kellene errıl határozat. Most a bizottság döntsön úgy, hogy készítsen elı 
egy elıterjesztést a decemberi testületi ülésre. A Képviselı-testület majd dönt arról, 
hogy ezt a fajta szakértıi munkát támogatja-e, vagy sem. Már a decemberi testületi 
ülésre ajánlatot is lehet bekérni. 
Basky András polgármester 
Én nem külsıs szakértıt szeretnék, hanem saját magunk között kellene ezt megoldani. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Belsı szakértıt szeretnénk. 
Az iskola beszámolójával kapcsolatban van-e még valakinek hozzászólása? 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Felsılajos Általános Iskolája az országos átlagtól magasabb eredményt ért el. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ennek nagyon örülünk, szakmailag teszik az ottani pedagógusok a munkájukat, 
gratulálok hozzá! 
 
Kollégiumi beszámoló: Teljes körő, mindenre kiterjedı beszámoló. Ott szintén a 
pénzhiány érzıdik, ami nehezíti a szakmai munkát, a tárgyi és dologi feltételek 
rendbetételét. Örömmel olvastam, hogy konyhai melegítıpult beszerzése sikerült. Itt is 
nagyon kellene figyelni a pályázatokat, hogy egy nagyobb irányú fejlesztés 
megvalósulhasson ebben az intézményben is. 
Van-e a beszámolóval kapcsolatban kiegészítenivalója az intézmény vezetıjének? 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézmény vezetı 
Mindent leírtam, amit gondoltam, ha van kérdés, akkor válaszolok. 
Holminé Sebık Márta ÖKIB elnöke 
Szavazásra bocsátom az elıterjesztést, ha nincs már több kérdés, vélemény, 
hozzászólás. 
Én nem tudom elfogadni a beszámolót, nem az általános iskolára irányuló beszámoló, 
hanem az önkormányzat jó gazda gondosságára utaló. 
Kérdezem, hogy aki a Fekete István Általános Iskola 2009/2010-es tanévrıl szóló 
beszámolóját elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – 1 fı Holminé Sebık Márta 
nemmel szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
41/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
Fekete István Általános Iskola beszámolója a  
2009/2010-es tanévrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Fekete István  
  Általános Iskola 2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogad- 
  ta, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. november 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 
2009/2010-es nevelési évrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke    
Kocsis Györgyné óvodavezetı összeállította ezt a beszámolót. Az óvodának van két 
telephelye. Rákóczi úti és Szent Lajos úti telephelye. A Felsılajosra a tagintézménybe 
50 fı jár, a lajosmizsei óvodába pedig 350 fı. A szakmai felkészültség megfogott 
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engem. Nagyon hatékonyan próbálják nevelni a gyermekeket. Örömmel látom, hogy a 
sajátos nevelési igényő gyermekeket nevelését nagyon komoly felkészültséggel 
végzik. 
A beszámolóban szerepel, hogy gyógypedagógus végzettségő pedagógusból kevés 
van. Véleményem, hogy ide kellene tenni a megfelelı végzettségő pedagógusokat, 
hogy kiskorban megfelelı szakemberek lássák el a gyermekeket. 
Basky András polgármester 
A költségvetési koncepciónál meg fogjuk látni, hogy mennyi pénzünk lesz, mert csak 
annyit tudunk odatenni, amennyi pénzünk van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nyelvi hátrányokkal foglalkozó gyermekek foglalkoztatása mit jelent? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Azon gyermekeknek, akik beszédhibával küzdenek, s a szülık otthon nem tudnak 
kellıképpen foglalkozni velük, azok részére a nyelvi és beszédhibával foglalkozó 
logopédusok adnak segítséget. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük az óvoda vezetıjének, hogy ilyen szépen kidolgozta az anyagot. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
2004. óta iskolaérettségi vizsgálatot végzünk. 2007-tıl DIFER módszert alkalmazzuk, 
ezért azokat a gyermekeket, akik nagy hátránnyal érkeznek az óvodába, azokat is fel 
tudjuk zárkóztatni az iskolakezdésre. A gyermekek fejlesztésérıl külön-külön naplót 
kell vezetni 4-8 évig. Örülök, hogy az iskola is a DIFER programra hajlik, ez 
országosan elfogadott. Ez egyedüli és nem minden óvodában található meg. 
Köszönöm a fenntartónak, hogy a 4 óvoda pedagógusnak biztosította azt a keretet, 
amelybıl a hátrányos helyzető gyermekeknek biztosítani tudjuk azt a lehetıséget, 
hogy a fejlesztésekkel fel tudjuk valamennyire zárkóztatni az iskola kezdéséig, akár a 
normál fejlıdéső gyermekek szintjéhez. 
 
10.30 órakor távozott Dr. Bartal Sándor bizottsági tag. A bizottság a továbbiakban 6 
fıvel határozatképes. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A közösségeknek az együttmőködésében bízok. Azt keressük, hogy a gyermekeknek 
és a pedagógus testületnek mi a legjobb. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük a kiegészítést. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az óvoda és iskola átmenetet maximálisan pedagógusi és vezetıi szinten kiaknázzák. 
Az óvoda élt azzal a lehetıséggel, hogy bevezette az integrált nevelési rendszert, 
amiben olyan támogatási pénzeszközhöz lehet jutni, hogy a bérezésben is megjelenik a 
pedagógusok többletmunkájáénak elismerése. Egy fenntartónak kell az oktatási 
koncepció, s olyan szinten ott kell lenni egy oktatási bizottság irányításában, hogy 
szakmailag és pénzügyileg átlássa a jövıképet. 
Basky András polgármester 
A jövıképet a törvények határozták meg és az állam. Nem az önkormányzaton múlott, 
hogy a pályázatot nem nyertük meg. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A pályázat eddig nem tudott pénzt adni a kollégáknak, csak most, eddig bér nélkül 
csináltak bizonyos feladatokat. 
Nagy Judit irodavezetı 
Az óvoda az elsı évben a fejlesztı programra kapott támogatáshoz szükséges 
feltételeket tudta teljesíteni. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Az óvoda ingyen letett egy komoly szakmai munkát, a következı évben megkapják az 
anyagokat. A törvényeket mindig változtatják, egy iskolarendszert nem lehet 
gyökeresen megváltoztatni azért, mert nem felel meg a feltételeknek. 
Nagy Judit irodavezetı 
Ez egy hosszú folyamat lesz, amíg az iskola a jogszabályi követelményeknek meg fog 
felelni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Egy fenntartónak elıre látni kell, hogy a problémák ne menjenek el. 
Basky András polgármester 
Egy fenntartó ezt nem látja elıre, hogy milyenek lesznek a törvények. 
Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
Amennyi pénzforrást ad a fenntartó, abból lehet gazdálkodni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ebbıl jön az, hogy az elvándorlást szüntessük meg, de hogyan? Ha nincs elég pénz, 
nem tud az iskola olyan mőködést biztosítani, hogy a gyermekeket vissza tudja tartani 
a kecskeméti iskolákkal szemben. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nagyon jó ebben az óvodában dolgozni, mert az óvónık és mindenki azon dolgozik, 
hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat. Itt az óvónık és mindenki együtt 
dolgozik, maximális támogatást kapunk az óvoda vezetésétıl, hogy a gyermekeket 
minél jobban fel tudjuk készíteni az iskolára. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Meg szeretném köszönni Osbáth Barnának, hogy a Szent Lajos úti óvodát teljes 
mértékben rendelkezésünkre bocsátotta, így a kisgyermekek tágasabb 
csoportszobákban tudnak lenni. Köszönet a fenntartónak és az iskola igazgatójának 
ezért. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük. Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még az anyaggal 
kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
beszámolóját a 2009/2010-es nevelési évrıl, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
42/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde beszámolója a 2009/2010-es nevelési 
évrıl 
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HATÁROZAT 

 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Meserét Lajosmizsei 
  Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját a 2009/2010-es 
  nevelési évrıl elfogadta, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2010. november 16. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága azt hozta, hogy felkéri a jegyzıt, hogy 
készítsen a következı ülésre beszámolót, amelyben kérjünk egy olyan szakmai 
bizottságnak a felállítását, amely az iskola további fejlesztési irányát meghatározza. 
Ebben szeretne jelen lenni az óvoda is. Az oktatási rendszer a közoktatási rendszer 
fejlesztési irányát meghatározza. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A közoktatási intézmények minıségirányítási programját el kell készíteni. Ez a hosszú 
távú koncepció a minıségirányítási programba beépíthetı. Mi azt hivatalból elindítjuk 
oly módon, hogy hozzátesszük a jogszabályi hátteret, az intézmények a szakmai részét. 
Ha a bizottság egyetért azzal, hogy nem szükséges külön határozatot hozni, hanem 
Nagy Judit ír egy levelet az intézmények felé, hogy ennek a felülvizsgálatát 
megkezdjük, és a levélben meghatároznánk 2011. február 28-i idıpontot. Az 
intézményvezetıket megkeressük, az intézményvezetık jelöljék meg azokat a 
kollégákat, akik kidolgozzák a szakmai részét a minıségirányítási programnak, s a 
bizottság elé fogjuk hozni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a két történet teljesen más. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzati minıségirányítási program határozza meg azt, hogy az 
intézményektıl mit várunk el. Nem szeretnék önálló koncepciót. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
A bizottság kérje fel a jegyzıt arra, hogy a decemberi ülésre készítse el az 
elıterjesztést az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága bevonásával. Judit 
megkeresi az intézményvezetıket és az elıterjesztés vázát el kell készíteni közösen a 
hosszú távú közoktatási fejlesztési koncepció érdekében. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
43/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
Hosszú távú közoktatási fejlesztési 
koncepció 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága felkéri a jegyzıt, 
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hogy a Bizottság bevonásával a decemberi soros ülésre készítsen 
elıterjesztést a hosszú távú közoktatási koncepció elkészítésére, 
javaslatra vonatkozóan.  
Határid ı: 2010. november 16. 

  Felelıs:     A bizottság 
 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Köszönöm Dömötör Klára kiegészítı szavait. A pályázaton az elızı évi statisztikai 
adatokkal kellett indulni. Az elızı évi statisztikai adatok nem voltak megfelelıek. 
Akkor döntöttünk úgy, hogy az osztályszerkezetet nem változtatjuk. 
Rosszul érintett az, hogy az Elnök Asszony nem fogadta el a beszámolót, amivel a 
pedagógusok és az iskola elmúlt évi munkáját nem fogadta el. 
Basky András polgármester 
Nem költségvetésrıl döntöttünk, a beszámolót kellett elfogadni. Most az iskola kapott 
feladatot és hozzá anyagiakat. Ebben igazat adok az iskola igazgatójának, hogy a 
pedagógusok munkáját nem fogadta el az elnök Asszony 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Amennyiben nincs más hozzászólás, áttérünk a 4./ napirendi pont 
tárgyalására. 
 
4./ Napirendi pont 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity 
magyarországi szervezetével 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem polgármester Urat, hogy mondjon errıl valamit. 
Basky András polgármester 
Megkeresett bennünket ez a szervezet, hogy Lajosmizsén egy 15-20 családot 
megpróbálunk segíteni úgy, hogy néhány ezer forintot betennének számlára és ugyan 
ennyit hozzátesz a szervezet és összejön valamennyi összeg, amibıl jelentıs dolgot 
meg tudnának valósítani. Felállítottuk azt a szervezetet, aki ezzel foglalkozna. Nem 
találtunk olyan létszámú családot, aki ezt felvállalta volna és ezért a Habitat azt kérte, 
hogy szüntessük meg a szerzıdést. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A 12 család helyett 7 család vállalta volna ezt a takarékoskodást, s ez kevés volt a 
Habitat részére. Ennek a 7 családnak nagy csalódás, hogy nem valósulhatott meg a 
program. Kérdésem, hogy a költségrésze ennek hogyan térül meg? Ez nagyon 
tanulságos dolog volt, a Családsegítı Központ nagyon sok munkát belefektetett ebbe a 
tevékenységbe. Voltak ellenzık és voltak olyanok is, akik melléálltak. Ennek elı 
takarékosság lett volna a célja, s veszteség lett a vége. A Habitat volt az, aki azt 
mondta, hogy a 7 családnak nem tudja biztosítani ezt a programot. 
Basky András polgármester 
Ha bebukott volna ez a tevékenység, akkor az önkormányzatnak 1,5 MFt teher lett 
volna a fizetési kötelezettsége. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki egyetért azzal, hogy a megállapodás felbontásra kerüljön az Autonómia 
Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi szervezetével, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
44/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
Megállapodás felbontása az Autonómia  
Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity  
magyarországi szervezetével 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága egyetért azzal, s java- 

solja a Képviselı-testületnek, hogy a megállapodás felbontásra kerüljön  
           az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi  

szervezetével 
Határid ı: 2010. november 16. 
Felelıs:     A bizottság 

 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az iskolában tavasszal elindítottuk a központi épülethez tartozó Szabadság téri 
iskolának az udvar felújítását. Ezt a Gyermekekért Plusz Alapítvány segítségével 
szeretnénk, de ez kis hányada annak, ami a helyettesítéshez kell. A 25 MFt-os tervbıl 
az alapítványnak 7 MFt összegő pénze van. Szülıi összefogás segítségével ez az udvar 
megvalósítható. Elsı ütemben azokat a fákat kellett kitermelni, amelyek a felújításban 
akadályozták a munkát. A sorakozó térnek a térburkolatát balesetveszélyessé tették. A 
felújításban az elsıdleges cél, hogy a jármő forgalmat a gyermekektıl elzárni. Ennek 
érdekében szintén a fákat kellett kivágni. Ezek megtörténtek, kiderül, hogy a fáknak 
80 %-a beteg. Szeretném megköszönni az önkormányzatnak, hogy a közhasznú 
dolgozókat rendelkezésünkre bocsátották. Még nagyobb munkát végeztek a tőzoltók, 
akik a fakitermelést elvégezték. Komoly szülıi munkát kaptunk a szállítóeszközök 
vonatkozásában. Errıl szeretnénk beszámolni a Hírlap újságban. Ez egy pályázati 
lehetıség, aminek keretében szeretnénk az udvarban a kerékpártárolót megvalósítani, 
kb. 120 kerékpárral. Külön 20 kerékpárra is lehet pályázni, ezt is szeretnénk 
kihasználni, valamint a Sportcsarnoknak a vizesblokkját szeretnénk felújítani. Most a 
pályázatíró szakember próbál utána érdeklıdni, hogy a mi esetünkben 10 MFt-ot lehet-
e pályázni, ezt szeretnénk igénybe venni. Ehhez kell a fenntartónak a hozzájárulása is. 
A városnak az esélyegyenlıségi programja lejárt. Szeretnénk, hogy az új 
önkormányzat ezt figyelembe venné, mert a pályázatoknál ez kizáró ok lehet, ha nincs 
érvényes esélyegyenlıségi programja a településnek. 
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Holminé Sebık Márta ÖKIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, bejelentenivaló? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem 11.20 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 
 

    Holminé Sebık Márta  
    ÖIB elnöke 

 
   
 

Márton Györgyné 
   jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 18 

 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága 
I/3/37/2010.  
 
 
 
 
 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
ülésérıl készült  z á r t   ülési  jegyzıkönyv 

2010. november 16. 
 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
 
 
45/2010. (XI. 16.) ÖIB hat.  A Bursa Hungarica „A” típusú pályázatra 
      beérkezett kérelmek támogatása 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2010. november 16-án, 11.30   
                órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  Z á r t bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Holminé Sebık Márta  bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Koller Dániel   bizottság tagja 
   Dr. Bartal Sándor   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Dr. gazdag Judit jogi referens 
      Dömötör Klára Pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai zárt bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból mind a 7 fı jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt zárt ülési napirendi pont mindenki elıtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata.  
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti zárt ülés napirendi pont 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont:       Elıterjesztı: 
 
1./ A Bursa Hungarica pályázatra beérkezett kérelmek  Holminé Sebık Márta sk. 
      elbírálása        ÖIB elnök 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Rostás Anita készítette az elıterjesztést. Kérném, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Rostás Anita csoportvezetı 
Az elızı önkormányzat elfogadta a határozatot, hogy az idén is csatlakozzunk az 
ösztöndíjpályázathoz. A korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat kertében a felsıoktatási intézmények hátrányos helyzető hallgatói 
juthatnak rendszeres anyagi támogatáshoz. Ebben az évben is azok adták be a 
kérelmet, akik meg is felelnek a pályázati feltételeknek. A bizottság hatásköre lett 
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elbírálni és dönteni a támogatás összegérıl. 5.000.- Ft a maximum összege. 
Lajosmizse Város Önkormányzata meg szokta adni az 5.000.- Ft-ot, a Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat is hozzáteszi ugyan ezt az összeget és az oktatási intézmény is 
hozzáteszi. 
Az önkormányzat határozza meg azt a jövedelemhatárt, ami alapján a támogatás 
nyújtható. A 8 fı pályázó közül 2 fı önfenntartó. Egyiknek Budapesten, a másiknak 
Szegeden van a fenntartási helye. Nem élnek itt, diákmunkából és ösztöndíjból tartják 
fenn magukat.   
Soltész Attila Lajosmizse, Pázmány Péter utca 7. szám alatt lakik, a Budapesti 
Corvinus Egyetemen tanul. 
Rádi Ádám Lajosmizse,, Alsóbene tanya 589. sz. alatti lakos, Szegeden lakik 
albérletben, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi karán 
mérnökinformatikus hallgató. 
A többi gyermek egy fıre jutó jövedelme megfelel a meghatározott 
jövedelemhatárnak.  
A pályázatot beadók: 
1./ Soltész Attila, Lajosmizse, Pázmány Péter utca 7. sz. 
2./ Rádi Ádám, Lajosmizse, Alsóbene tanya 589. sz.. 
3./ Vidra Zsuzsanna, Lajosmizse, Mizse tanya 202. sz.  
4./ Csörnök Mónika, Lajosmizse, Petıfi Sándor utca 36. sz. 
5./ Kollár Tímea, Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 191. sz. 
6./ Szunyogh Ágota, Lajosmizse, Bene tanya 11/b. sz. 
7./ Lázár Mariann, Lajosmizse, Bartók B. u. 1. sz. 
8./ Lázár Vince, Lajosmizse, Bartók b. u. 1. sz. alatti lakosok. 
 
Holminé Sebık Márta ÖKI elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat keretében az elsı 
alapképzésben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók közül az A”  
típusú pályázatra beérkezett kérelmeket támogatja, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
45/2010. (XI. 16.) ÖIB hat. 
A Bursa Hungarica „A” típusú pályázatra 
beérkezett kérelmek támogatása 

HATÁROZAT 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata  Képviselı-testülete Önkormányzat 
Intézményeinek  Bizottsága a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázat 
keretében az elsı alapképzésben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgatók 
közül az „A” típusú pályázatot benyújtókat  az alábbiakban meghatározott rangsor 
szerint részesíti támogatásban. 
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1) Soltész Attila  Lajosmizse Pázmány Péter utca 7.  .sz alatti lakost 5000 Ft./hó 
összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév. 

 
2) Rádi Ádám  Lajosmizse Alsóbene tanya 589 .sz alatti lakost5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév 

 
3) Vidra Zsuzsanna  Lajosmizse Mizse tanya 202. .sz alatti lakost 5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév 

 
4) Csörnök Mónika Lajosmizse Petıfi Sándor utca 36 .sz alatti lakost5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév. 

 
5) Kollár Tímea  Lajosmizse Dózsa György út 191 .sz alatti lakost6 5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév 

 
6) Szunyogh Ágota Lajosmizse Bene tanya 11/B. .sz alatti lakost 5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév. 

 
7) Lázár Mariann  Lajosmizse Bartók Béla út 1.sz .alatti lakost 5000 Ft./hó 

összegő támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 
hónap, azaz két egymást követı tanulmányi félév. 

 
8) Lázár Vince Lajosmizse Bartók Béla út 1. .sz alatti lakost 5000 Ft./hó összegő 

támogatásban részesíti. A támogatás folyósításának idıtartama 10 hónap, azaz 
két egymást követı tanulmányi félév. 

 
A Bizottság tájékoztatja a támogatásban részesülıket, hogy az elnyert ösztöndíjat 
közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot 
növelı jövedelemnek számít. 
 
A felsıoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26) Korm. rendelet 
értelmében a hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának idıszaka alatt minden, az 
ösztöndíj folyósítását érintı változásról haladéktalanul értesíteni a folyósító 
felsıoktatási intézményt és a Felsıoktatási Pályázatok Irodáját. Az értesítési 
kötelezettség keretében a hallgató különösen a személyes adatok változásairól, 
tanulmányi státuszának módosulásáról (tagozat, finanszírozási forma), tanulmányainak 
halasztásáról és a szociális körülményeinek jelentıs módosulásáról köteles 
tájékoztatást nyújtani. 
 
Ezen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 



 22 

 
INDOKOLÁS  

 
A Bizottság a benyújtott pályázatok alapján az alábbiakat állapította meg: 
 

1) Soltész Attila  Lajosmizse Pázmány Péter utca 7. sz. alatti lakos a Budapesti 
Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának Pénzügy- és Számvitel 
szakos hallgatója, családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 0 Ft. 

 
2) Rádi Ádám Lajosmizse  Alsóbene tanya 589. sz. alatti lakos a Szegedi 

Tudományegyetem Természettudomány – és Informatika Karának Mérnök 
Informatikus hallgatója, családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 0 Ft. 

 
3) Vidra Zsuzsanna Lajosmizse Mizse tanya 202. sz. alatti lakos a Szent István 

Egyetem Ybl Miklós építéstudományi Karának építészmérnök szakos 
hallgatója, családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 0 Ft. 

 
4) Csörnök Mónika a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán 

Pénzügy és Számvitelszakos hallgató. Családjában az egy fıre jutó havi nettó 
jövedelem 13.500 Ft.  

 
5) Kollár Tímea Lajosmizse Dózsa György út 191. sz. alatti lakos Szent István 

Egyetem Mezıgazdaság- és Környezettudományi Karának Állattenyésztı 
mérnök szakos hallgatója. Családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 
13.492 Ft. 

 
6) Szunyogh Ágota Lajosmizse Vasút utca 36. sz. alatti lakos a Szegedi 

Tudományegyetem Általános orvostudományi Karának általános orvos szakos 
hallgatója. Családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 14.048 Ft. 

 
7) Lázár Mariann  Lajosmizse Bartók Béla út 1. .sz. alatti lakos az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem Tanítóképzı karán óvodapedagógusként tanul, családjában 
az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 16.357 Ft.  

 
8) Lázár Vince Lajosmizse Bartók Béla út 1. .sz. alatti lakos a Budapesti Mőszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész karának gépész szakos hallgatója, 
családjában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem 16.357 Ft 

 
Mivel valamennyi pályázó a Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/ 2007.    
(IV.16.) rendeletében rögzített, és az elbírálás során prioritásként meghatározott 
feltételek valamelyikének megfelel, így a rangsort a Bizottság a pályázók szociális 
helyzetének figyelembevételével állította fel. 
 
A Bizottság határozatát a felsıoktatási hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III.26) 
Korm. rendelet, a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
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2011.. évi fordulójának Általános Szerzıdési Feltételei, valamint Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról szóló 11/ 2007. (IV.16.) rendelete elbírálására vonatkozó 
szabályzata rendelkezéseinek figyelembevételével hozta. 
 
Határid ı: 2010. november 16. 
Felelıs:      A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-
e még valakinek egyéb kérdése, bejelenteni valója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

 
K.mf. 

 
 

     Holminé Sebık Márta 
        bizottság elnöke 

 
 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 
 
 


