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JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. január 14-én, reggel 8 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl 
 
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 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Rostás Anita csoportvezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Sápi Tibornén igazgatóhelyettes 
      Orbán Antal települési képviselı 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai 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 napirendi pontok mindenki elıtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására 
javaslata. Amennyiben nincs, nekem lenne javaslatom egy plusz napirendi pont felvételére, 
mely a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatás Szervezési 
Koncepciójának véleményezése. Ez legyen az 5. napirendi pont és a 6./ napirendi pont pedig 
az egyebek. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
 
1. A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 

pályázat kiírása 
Basky András 
polgármester 

2. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 

Basky András 
polgármester 

3. Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása, tagok  
delegálása 

Basky András 
polgármester 

4. Védınıi körzethatárok módosítása Basky András 
polgármester 

5. 
       

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgálta- 
tás Szervezési Koncepciója                                                            

Basky András 
polgármester 
 

6.    Egyebek  
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1./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására pályázat kiírása 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói megbízása 2011. augusztus 15-i nappal meg fog 
szőnni. Ezért pályázatot kell kiírni, hogy ki lesz az iskola igazgatója a következı öt évben. 
Meghatározott feltételekkel lehet kiírni pályázatot. A pályázat tartalmára vonatkozzon, hogy 
részben a pályázó személyére, részben a pályáztatóra vonatkoznak törvények A pályázatot 
mindig a megbízást adó szervezet írja ki, adott esetben az önkormányzat. A pályázatban meg 
kell jelölni a munkakör megnevezését, a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, a 
benyújtandó iratok igazolásának módját és a pályázat elbírálásának határidejét. A pályázati 
felhívást közzé kell tenni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ internetes 
honlapján, az önkormányzat honlapján, ha társulás van, akkor a társulási önkormányzat 
honlapján. 
A pályázati benyújtási határidı legkevesebb, a KSZK honlapján történı közzétételétıl 
számított 15 nap. A pályázat elbírálására bizottságot kell létrehozni. A bizottsági tagoknak a 
következı összeállításra történt javaslat: - mivel az óvoda intézményvezetıjére is pályázatot 
írnak ki -,: Nagyszabóné Borbély Ella, Nagy Erzsébet, Felsılajos Község Önkormányzata 
által delegált személy, és egy felkért szakértı. 
Az önkormányzat részérıl ebben a bizottságban senki nem vesz részt a hivatal részérıl? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A hivatal részérıl nem vehet részt senki a bíráló bizottságban. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Az Ötv. meghatározza, hogy az önkormányzati bizottság elnökének és tagjainak több mint a 
felének képviselınek kel lenni. Ez nem felel meg az elıírásoknak és nincs elnök kijelölve. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ezt a bizottságot a KJT szerint kell létrehozni, nem az Ötv. szerint. Legfontosabb, hogy 
szakértelemmel rendelkezı személynek kell lenni. 
Basky András polgármester 
El tudom képzelni, hogy e helyett a bizottság helyett bízzuk meg az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottságát, és Felsılajosról is valakit delegálni kell, plusz egy szakértıt. 
Mindkét pályázathoz szakértı kell, ezért egy szakértıt is lehet választani, de két szakértıt is. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Én is azt javaslom, hogy az Önkormányzat Intézményeinek Bizottságát jelöljük ki, plusz 
Felsılajosról képviselı, plusz külsı szakértı. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
elnökét javaslom e bizottság elnökének. 
Orbán Antal települési képviselı 
Az a célszerő, hogy az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalja. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Mindkét pályázatnál észrevételem, hogy óvodavezetı és igazgatói pályázatot hirdetünk, nem 
óvodapedagógust és pedagógust keresünk. 
Nagy Judit irodavezetı 
Kötelezı megjelölni a munkakört, s azt, hogy határozatlan közalkalmazotti jogviszony a 
betöltendı állás. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Rendben van, ha így kell, akkor elfogadom. A pályázatra tartalmi észrevételek nincsenek. 
Nagy Judit irodavezetı 
A pályázatnak tartalmazni kell a pályázó szakmai önéletrajzát, vezetési programját. 
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Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Lajosmizse olyan pályázatot vár, ami a lajosmizsei oktatásnak a sajátosságaira adja be a 
pályázatot, a jelen koncepcióra, valamint hogy Lajosmizse környékére vonatkozóan térjen ki a 
pályázat a helyi gondokra. 
Holminé Sebık Márta  
Ez jó lenne, ha van rá lehetıség. 
Basky András polgármester 
A pályázatnak tartalmazni kell egy fejlesztési elképzelést. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Lajosmizsei intézmény vezetıjére kiírt pályázat lesz. 
Orbán Antal települési képviselı 
Van arra lehetıség, amikor a testületi ülés elfogadja, meg lehet tekinteni a pályázatot? 
Basky András polgármester 
Van lehetıség, mert a bizottsági ülés nyilvános, ami ezt tárgyalja. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Ha van javaslat még, akkor egyeztessük le a testületi ülés elıtt. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A pályázat közzétételével kapcsolatban lehet-e olyan, hogy a megyei újságban meghirdetjük? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én utánanéztem önkormányzatok, iskolák anyagában. Egy-egy önkormányzatnak van 
oktatásrendezési tervezete, ebben benne van az oktatási koncepció. Nekünk az oktatási 
koncepciónk most fog elkészülni. Az igazgatói állásra kiírt pályázat elsısorban a szakmát 
kell, hogy érintse, a nevelési, pedagógiai program rendelkezésre áll. A megbízás öt évre szól, 
a vázát a szakmai anyag kell, hogy adja. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ezt elfogadom, de nem pedagógusi állást hirdetünk meg, hanem egy iskola igazgatói állást, 
akinek gazdálkodni kell, menedzselni kell az iskolát. 
Nagy Judit irodavezetı 
A pályázóknak lehetıséget kell adni, hogy betekintést nyerhessenek a dokumentumokba az 
iskolánál. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Ezzel egyetértek, hogy menedzser szemlélető legyen az iskolaigazgató, de mit várunk el tıle? 
Basky András polgármester 
A pályázótól jelenleg azt tudjuk elvárni, hogy az iránymutatásait adja meg az elkövetkezendı 
öt évre vonatkozóan. Arra nincs törvény, hogy menedzser szemlélető legyen. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Meg lehet fogalmazni, elfogadom András véleményét, hogy a bírálatnál ezeket figyelembe 
kell venni. 
Basky András polgármester 
A pályázatnak tartalmazni kell: (7 oldal 2./ bekezdés) Oda lehet tenni kiegészítésként, hogy az 
intézmény menedzselésére vonatkozó elképzeléseit is.   
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A Hírlap Újságba közzé lehet tenni, hogy mire van elvárás a pályázóval szemben. A Petıfi 
Népében is közzé lehet tenni és az önkormányzat honlapján is. 
Holminé Sebık Márta bizottsági elnök 
Jelenjen meg egy cikk a polgármester Úrral és ı mondja el az igényeit a településnek. 
Basky András polgármester 
Nem, a cikk az nem jó megoldás, hanem hirdetést kell inkább feladni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A közzététellel a lakosság is tájékoztatást kaphat, hogy milyen elvárásai vannak az iskolának. 
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Basky András polgármester 
A hirdetésnek figyelemfelkeltı célja van, az információk, amik a pályázati kiírásban benne 
vannak, ezek általános információk, mert minden településnek az a célja, hogy olyan 
intézményvezetıt kapjon, aki pozitív irányba tudja vinni az intézményt. A pályázatban elvárt 
dolgokat lehet közvetíteni. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Hányszor jelenjen meg a hirdetés, egyszer két nap, vagy kétszer két nap? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Négyszer meghirdetjük a Petıfi Népében, ez is százezres nagyságrend.  
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Akkor jelenjen meg négyszer a Petıfi Népében. 
Határozati javaslatként javaslom, hogy a pályázók meghallgatására egy bizottságot hozzunk 
létre. A bizottsági tagok legyenek az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tagjai, plusz 
Felsılajos Önkormányzata által delegált személy, plusz a szakértı. A bizottság elnöke az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke legyen. 
Orbán Antal települési képviselı 
A szakértı személye nyitott marad? 
Basky András polgármester 
A héten el fog dılni, ha a bizottság egyetért vele, akkor én meg fogok keresni három szakértıt 
írásban. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A pályázatnak tartalmazni kell az intézmény menedzselésére vonatkozó elképzelését a 
pályázó részérıl. 
A pályázat közzététele történjen meg a megyei lapban négyszeri hirdetésben, ami két 
szombatra essen. Rövid és feltőnı hirdetés legyen. Jelenjen meg a hivatalos honlapon, a 
Petıfi Népében és a helyi Hírlap Újságban. 
Az elhangzott módosításokkal szavazásra bocsátom az elıterjesztés határozat-tervezeteit. 
Aki a Fekete István Általános iskola igazgatói beosztására a pályázat kiírására készült I. 
Határozat-tervezetet elfogadja az elhangzott módosításokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
1/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola 
igazgatói beosztására pályázat kiírása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja az elıterjesztés 
  I. számú határozat-tervezetét - mely a Fekete István Általános Iskola igazga- 
  tói beosztására pályázat kiírására vonatkozik, - megtárgyalásra és elfogadás- 
                       ra javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
 

- A pályázat közzététele történjen meg a megyei lapban négyszeri hirde- 
     tésben, ebbıl két hirdetés szombatra essen. 

- A hirdetés rövid és feltőnı legyen.  
- Jelenjen meg hivatalos honlapon, a Petıfi Népében és a helyi Hírlap  
  Újságban. 
- A pályázatnak tartalmazni kell az intézmény menedzselésére vonatkozó  
  elképzeléseit is.   
 

  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Aki az elıterjesztés II. Határozat-tervezetét elfogadja az elhangzott módosító javaslattal, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt –az 
alábbi határozatot hozta: 
2/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetıi 
beosztásra kiírt pályázat véleményezésére 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága az elıterjesztés II. határozat-ter- 
  vezetét, - mely bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetıi beosztá- 

 sokra kiírt pályázatok véleményezésére – elfogadja, megtárgyalásra és 
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi módosításokkal: 

 
- A bizottsági tagok legyenek: 
- az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tagjai, 
- Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által delegált 

személy, 
- A polgármester által felkért szakértı. 
 
A bizottság elnöke az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke 
legyen. 

  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat 
kiírása 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kerül 
kiírásra. Ennek feltételei vannak. Hasonlóak a pályázati feltételek, mint a Fekete István 
Általános Iskola igazgatói pályázatánál. 
Én javaslom ugyanazokkal a kiegészítésekkel elfogadni a Meserét Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására a pályázat kiírását, melyek felmerültek a Fekete István 
Általános Iskola igazgatói állás pályázatánál. 
Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
3/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
A meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  
Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására  
pályázat kiírása 

HATÁROZAT 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága az elıterjesztés  
                        határozat-tervezetét – mely a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
                       Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása – elfogadja, megtárgyalásra 
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  és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az alábbi kiegészítésekkel: 
 

- A pályázat közzététele történjen meg a megyei lapban négyszeri hírde- 
     tésben, ebbıl két hirdetés szombatra essen. 

- A hirdetés rövid és feltőnı legyen.  
- Jelenjen meg hivatalos honlapon, a Petıfi Népében és a helyi Hírlap  
  Újságban. 
- A pályázatnak tartalmazni kell az intézmény menedzselésére vonatkozó  
  elképzeléseit is.   

 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Aki elfogadja, hogy a pályázat elbírálására a bizottság tagjai az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága tagjai, Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 
által delegált személy a polgármester által felkért szakértı, s a bizottság elnöke az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
4/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetıi beosztásra 
sra kiírt pályázat véleményezésére 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a közoktatási intézményveze- 
  tıi beosztásra kiírt pályázat véleményére vonatkozóan javasolja a Képviselı- 

testületnek, hogy a bizottság tagjai az alábbiak szerint legyenek megválasztva: 
 
A bizottság tagjai legyenek: 
- az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tagjai, 
- Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által delegált 

személy, 
- A polgármester által felkért szakértı. 
 
Javasolja továbbá a bizottság a Képviselı-testületnek, hogy a bizottság elnöke 
az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke legyen. 
 
Határid ı: 2011. január 19. 
Felelıs:    A bizottság 

 
 
 
3./ Napirendi pont 
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása, tagok delegálása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezt a Közalkalmazotti Törvény írja elı. A Közalkalmazotti Tanácsban résztvevı 
személyeknek a neve változott. Új bizottsági tagok vannak, akik részt vesznek ezen az 
egyeztetı fórumon.  
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dr. Bartal Sándor 9.00 órakor eltávozott a bizottsági ülésrıl, a bizottság a továbbiakban 6 
fıvel határozatképes. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A reprezentatív szakszervezetek tagjai az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumnak és akkor 
ki kell mondani, hogy a Reprezentatív Szakszervezetek és az önkormányzat részérıl 
delegáltak a tagjai. Amennyiben nem tagjai a reprezentatív szakszervezetek az 
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumnak, akkor ezzel ki kellene egészíteni. 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Egyéb javaslat van-e? 
Amennyiben nincs, javaslom a módosítással elfogadni az elıterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
5/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum  
létrehozása, tagok delegálása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja az elıterjesztés 
  határozat-tervezetét, s javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra 

és elfogadásra az alábbi kiegészítéssel: 
   
  Az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum tagjai közé kerüljön delegálás- 
  ra a Reprezentatív Szakszervezet is. 
 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Védınıi körzetek területi beosztásának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A védınıi körzeteket az önkormányzat határozza meg az intézményvezetı javaslatára. Az 
intézményvezetı megkereste az önkormányzatot, hogy módosítás legyen, a 4-es körzetbıl 
átsorolás legyen az 5-ös körzetre. A határozat mellékletét képezı IV. sz. iskolai védınıi 
körzet számozása V. sz.-ra, míg az V. sz. védınıi körzet számozása IV. sz.-ra módosuljon. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, s elfogadható a módosítási javaslat, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
6/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Védınıi körzetek területi beosztá- 
sának módosítása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı-testületének a védınıi körzetek kialakításáról szóló 
9/2005. (II. 15.) határozatának módosítását úgy, hogy az elıterjesztés határo- 
zat-tervezete az alábbi 3./ ponttal egészüljön ki: 
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3.) A határozat mellékletét képezı IV. sz. iskolai védınıi körzet számozása V. 

sz.-ra, míg az V. sz. védınıi körzet számozása IV. sz.-ra módosul. 
 

 
Határid ı: 2011. január 19. 
 Felelıs:    A bizottság 

 
5./ Napirendi pont 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 
Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
Rostás Anita készítette az elıterjesztést, felkérem, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Rostás Anita csoportvezetı 
A szociális törvény elıírja minden települési önkormányzatnak a koncepciókészítési 
kötelezettségét. Ez elıször 2003-ban készült el, kétévenként felül kell vizsgálni. Ezt az érintett 
települési önkormányzatoknak véleményezni kell. 2011-ben lenne esedékes, ilyenkor a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat megküldi a településeknek az anyagot, most elfogadás elıtt 
van a megyénél, ehhez kérik a nyilatkozatot, hogy a települési önkormányzatok elfogadásra 
javasolják-e, vagy sem. A szakmai dolgoknak megfelel. Kiemelik a Lajosmizsei Nefelejcs 
Házat, ahol volt akadálymentesítés. Ez a koncepció adott egy általános helyzetképet a 
megyének a szociális minısítésérıl. Véleményem szerint elfogadásra javasolható. 
Józsáné Dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Ez egy rövidített rész és ott leírták, hogy az otthonteremtési szolgáltatásokat kivették. Otthon 
közeli szolgáltatásokra szükség lenne. Minden idıs embert nem lehet intézménybe tenni, ezért 
elvárás, hogy az otthon közeli ellátásnak a megteremtése fontos. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, elfogadásra javaslom a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
7/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat  
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Bács-Kiskun Megyei Ön- 
  kormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:    A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Szeretném kérni, hogy fogadják el, hogy legyenek kihelyezett bizottsági ülések. Minden 
hónapban más intézményben tartanánk a bizottsági üléseket. Azt javasolnám, hogy a februári 
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bizottsági ülést az iskolában, a márciusi bizottsági ülést az óvodában, az áprilisi bizottsági 
ülést az Egészségházban, a májusi bizottsági ülést a Mővelıdési Házban, a szeptemberit a 
Könyvtárban. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Júniusban mehetünk a focipályára a sportlétesítményeket megtekinteni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e felvetéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, elfogadásra 
javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
8/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
Bizottsági ülések intézményekben 
történı megtartásának elfogadása 

HATÁROZAT 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja, hogy az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülései kihelyezett bizottsági ülések 
 legyenek az alábbiak szerint: 
 
 2011. februári bizottsági ülés helye:   Fekete István Általános Iskola 
2011. márciusi bizottsági ülés helye:  Meserét Napközi Otthonos Óvoda 
2011. áprilisi bizottsági ülés helye:  Egészségház 
2011. májusi bizottsági ülés helye:  Mővelıdési Ház 
2011. júniusi bizottsági ülés helye:  Focipálya 
2011. szeptemberi bizottsági ülés helye: Könyvtár 
 

  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás, bejelentenivaló? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Van egy pályázat, melynek címe: Javíts egy jegyet. Ezzel a pályázattal tanulmányi kirándulást 
lehet nyerni annak az osztálynak, aki az elmúlt év végi eredményét ebben a félévben javította. 
Ehhez az önkormányzattól elvi és anyagi hozzájárulásra van szükség. A nyertes pályázó 
május 26-tól 29-ig Tiszafüreden vehet részt egy kamaszfesztiválon, melyre 2.990.- Ft/fı a 
belépıjegy. Az önkormányzat vállalhatja az étkezési költséget, mely 102.000.- Ft, és a szállás 
költséget, mely 72.000.- Ft. Az önkormányzatnak kell regisztrálni, hogy részt kíván venni 
ebben a pályázati lehetıségben. A pályázati kiíró a Nonprofit Közhasznú Társulás. Elıször az 
önkormányzat a szervezı irodát értesíti, hogy az önkormányzat ebben partner és utána 
pályázik az intézmény. Ennek a lebonyolítási határideje 2011. január 28. Ha az önkormányzat 
azt mondja, hogy igen, akkor egy regisztrációt kell készíteni és utána az iskola él ezzel a 
lehetıséggel. Elıször az önkormányzat regisztrál, és utána az osztály pályázik. A programnak 
nagyon széles körő a célja, segíti a gyermekeknek a kulturális örökségek megismerését, túra 
programokat biztosít. A szállást és az étkeztetést biztosítaná az önkormányzat, a 
belépıjegyeket biztosítaná a pályázat. Kb. 200 eFt-ról lenne szó 20 fı részére. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én támogatom. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – az 
alábbi határozatot hozta: 
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9/2011. (I. 18.) ÖIB hat. 
„Javíts egy jegyet”címő  
 pályázat benyújtása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága támogatja, s javasolja a  
                       Képviselı-testületnek, hogy a „Javíts egy jegyet” címő pályázat benyújtásra  
                       kerüljön, s ehhez az elvi és anyagi hozzájárulását biztosítsa az önkormányzat. 
 
  Határid ı: 2011. január 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
   
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás? 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Intézménylátogatást szeretnék bejelenteni Zsámbékra, ott az iskolát néznénk meg, Budaırsön 
pedig az óvodát. Ezt én meg is szeretném szervezni. Felvettem a kapcsolatot a zsámbéki 
óvodának a vezetıjével. İ szeretettel fogadna bennünket. Tudni kell errıl az óvodáról, hogy 
Gombkötı Márkék készítették. Az intézménylátogatás idıpontja 2011. január 26-a szerda 
lenne. Péntekig várom a visszajelzéseket, hogy ki szeretne ezen részt venni. Indulás reggel 
8.00 órakor lenne a Városháza elıl, 10.00 órakor érnénk Zsámbékra, ott eltöltenénk 1,5 – 2 
órát, majd pedig délután Budaırsön Göttes Erzsébet fogad bennünket. Az óvoda menzáján 
700.- Ft/fı térítési díj ellenében elfogyasztanánk egy ebédet, azt követıen intézményi 
látogatás lenne. Három és félnégy óra között indulnánk vissza, s kb. 5 órakor érkeznénk meg.                                                                                                           
Várjuk a jelentkezıket. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Egyéb hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 
 

     Holminé Sebık Márta 
     ÖIB elnöke 

 
  Márton Györgyné 
   jkv.vez. 
 
 


