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JEGYZİKÖNYV 
 

 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. február  
                22-én, de: 8.30 órakor a Fekete István Általános Iskola központi épület I.  
                emelet 6. termében 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 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Sápi Tamás fogalmazó 

Osbáth Barna igazgató Fekete István 
Általános Iskola 
Sápi Tiborné igazgató helyettes Fekete István 
Általános I. 

      Szappanos Csilla igazgató helyettes 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvezetı 
      Guti Istvánné igazgató Mővelıdési Ház 

Bíró Tiborné IGSZ vezetı képv.: Veszelszki  
Klára 

      Szülıi Szervezet elnöke Sápi Zsomborné 
      Nagy Erzsébet pályázati referens 
      Apró Ferenc települési képviselı 
      Orbán Antal települési képviselı 
      Koller Dániel települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai kihelyezett bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megköszönöm az Igazgató Úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a termet és 
betekintést tudtunk nyerni az iskolába. El kell mondani, hogy akármilyen egyszerőek a 
körülmények, de végtelen tisztaság van. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból mind a 7 
fı bizottsági tag jelen van. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi 
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pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek 
más 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: 
 
Napirend        Elıterjesztı 

 
1.) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének   Basky András 
     …….. 2011. (……)  önkormányzati rendelete a 2011. évi                   polgármester 
     költségvetésrıl   
   
2.)Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve    Basky András 
     beíratás idıpontjának meghatározása     polgármester 
         
3.) XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése  Basky András 
               polgármester 
 
4.) Pszichiátriai szenvedélybetegek nappali ellátása,    Basky András 
     közösségi ellátások biztosítása, valamint a 2010. évi    polgármester 
     beszámoló elfogadása    
          
5.) Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Basky András polgármester Urat, hogy ismertesse a napirendi pontot. 
Basky András polgármester 
A költségvetés elkészítésének idıszaka január, az elfogadási határidı február 15-e. Az 
önkormányzatnak vannak kötelezı feladatai, ilyen az óvodai nevelés, iskolai nevelés, 
piacfenntartás, lakásgazdálkodás, csapadék elvezetés, tőzvédelmi munka biztosítás. 
A bölcsıdei ellátás új tevékenység, ez év közepén beindulhat. A másik új tevékenység 
a csatornázás. Az elmúltévekben volt egy csatornás pályázatunk. Határidıre 
benyújtottuk a pályázatot, sikerült mindent teljesíteni. A pályázatot befogadták, 
várhatóan március folyamán a döntés megszületik ezzel kapcsolatban. Ez 2,2 milliárd 
forintos beruházás. A csatorna önrészét a lakosok által megkötött lakáskassza fogja 
képezni. Az önkormányzatnak 32 M/Ft-ot el kellett különíteni annak érdekében, hogy 
a szerzıdéseket be tudjuk mutatni a közremőködı szervezet felé.  
A bölcsıde indítása 12 M/Ft-os tétel. E két jelentıs tétel, ami a költségvetésünket a 
2011. évben meghatározza. A gazdasági helyzetbıl kifolyólag az idei évben sem 
nıttek a felhasználható állami normatívák. Kb. 10 M/Ft-al kaptunk kevesebb állami 
támogatást, az elızı évhez képest.  
A tervezés elızménye a koncepció. A koncepcióban felsoroltuk a megoldásra váró 
feladatokat. A költségvetésben én szerettem volna tartalékként 10 M/Ft-ot 
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meghatározni, de mivel az intézmények költségvetését már tovább nem lehetett 
csorbítani, így 7,5 M/Ft lett a tartalék. A bevételi oldal 1.789.768.000.- Ft, a kiadási 
oldal pedig 1.884.292.000.- Ft lett. A költségvetésünk egyensúlyát az biztosítja, hogy 
94 M/Ft pénzmaradványunk van az elızı évrıl. Elmondható, hogy Lajosmizse Város 
Önkormányzatának az elmúlt 20 évi tevékenysége helyes volt, mert most sem kell 
remélhetıleg hitelt felvenni. Hosszú tárgyalások után a végsı számok kialakultak. Az 
önkormányzat nem tervezett változást a kötelezı és a nem kötelezı feladatok ellátását 
illetıen. Egy kötelezı feladatot, - ami már korábban is megoldásra várt – sikerül 
megoldani 2011-ben, ez pedig a bölcsıdeépítés. A bölcsıde üzemeltetését ez év 
nyarán be tudjuk indítani.   
A 10. oldal 3. § c.) pontjában szerepel az a tétel, hogy a tárgyévi költségvetési hiány 
(mőködési): 94.524.000.- Ft. Ez nem hiány valójában, mert az elızı évben ez a pénz 
már rendelkezésre állt. Vannak megkezdett beruházásaink, mint pld. a bölcsıdeépítés, 
szennyvízhálózat bıvítés, szeméttelep rekultivációja, s ezekre a beruházásokra a 
költségvetésben elkülönítetten vannak kezelve pénzösszegek. 
Pénzmaradvány van az önkormányzatnál és az intézményeknél is, ez a felelıs 
gazdálkodás eredménye. Ezt ezúton is köszönjük mindenkinek, s 2011-ben is ilyen 
felelısségteljes gazdálkodást várunk el mindenkitıl. 
A 16. oldalon található az a táblázat, mely a Hivatal igazgatási tevékenységének 
szakfeladatokra történı megbontását tartalmazza. A dologi kiadásoknál a pályázati 
pénzek itt kerültek megjelenítésre. 
A 17. oldalon található táblázat tartalmazza a ténylegesen foglalkoztatottak adatait. A 
kollégiumnál van egy fı üres álláshely, a Mővelıdési Háznál 14 fı a tényleges 
létszám. Ha a majdani bölcsıdei létszámot hozzáadjuk, akkor 256-ra módosul az 
intézményi összesen létszám, s a mindösszesen létszám pedig 324 fıre. 
A 19. oldalon a mőködési bevételek találhatók. Kiemelném a helyi adók közül az 
idegenforgalmi adót, melynek tervezett értéke 3.500.000.- Ft, az iparőzési adót, mely 
360.000.000.- Ft-ra van tervezve. A személyi jövedelemadó helyben maradó része 
80.604.000.- Ft, gépjármőadó 113.000.000.- Ft a tervezés szintjén. 
A 21. oldalon van a felhalmozási bevételek részletezése. A tárgyi eszközök, 
immateriális javak értékesítése vonatkozásában beterveztünk 16.500.000.- Ft-ot. Az 
elmúlt testületi ülésen döntöttünk arról, hogy Lévai Csilla által építtetett útnak a 
költségére 15.000.000.- Ft kezességvállalási kötelezettségünk van. Ennek fedezetét, - 
amennyiben szükséges – az OTP feletti önkormányzati ingatlan értékesítésébıl tudjuk 
finanszírozni, de bízunk benne, hogy erre nem kerül sor.  A felhalmozási bevételeknél 
a DAOP- Bölcsıde pályázatra 51.416.000.- Ft, a TIOP- os pályázatra - mely a Fekete 
István Általános Iskola eszközbeszerzésére lett benyújtva-, 25.097.000.- Ft, a DAOP- 
os pályázatra, - mely a folyékony hulladéklerakó rekultivációjára vonatkozik -, 
63.000.000.- Ft, s a DAOP- os pályázatra, - mely a szilárd hulladéklerakó 
rekultivációjára vonatkozik – 100.000.000.- Ft lett betervezve. 
 
Az önkormányzat 2011. évi kiadásai a 4. sz. mellékletben találhatók. A Hivatal 
megnevezése az önkormányzat és a hivatal együttesét jelenti, melynek betervezett 
kiadása 925.805.000.- Ft. Az IGSZ mőködési kiadása 958.487.000.- Ft. 
Az óvoda, bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai 17.310.000.- Ft, ezt 
céltartalékba tettük. Az iskolapszichológiai pályázatra - (Többcélú Kistérségi Társulás) 
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-, 1.300.000.000.- Ft van betervezve, közfoglalkoztatás támogatására 1.820.000.000.- 
Ft. A közfoglalkoztatási feladatokat a Többcélú Kistérségi Társulással közösen látjuk 
el, 4 órás közfoglalkoztatási idık vannak. 
Az önkormányzat támogatást szokott adni civil- és sportszervezeteknek és egyéb 
szervezeteknek. Ezek az elızı évivel megegyezıen vannak betervezve. Társadalmi 
szervezeteknek 750.000.- Ft, sportszervezeteknek 5.300.000.- Ft van elıirányozva a 
2011. évre. 
A 27. oldalon a felhalmozási kiadások részletezése található. Lajosmizse város 
csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítésére 32.547.000.- Ft 
van elkülönítve. Erre az önkormányzat kötelezettséget vállal, hogy ezt finanszírozza 
abban az esetben, ha ez nem folyik be a lakosoktól. A bölcsıdei ellátás biztosítására 
52.130.000.- Ft, a Fekete István Általános Iskola eszközbeszerzésére 25.097.000.- Ft, a 
folyékony hulladéklerakóra 63.000.000.- Ft, szilárd hulladéklerakóra 100.000.000.- Ft 
van elkülönítve. 
A tervezés idıszakában az intézményekkel 5 %-kal kevesebbet terveztünk be, mint a 
tavalyi induló pont. Ettıl függetlenül azt kérem, hogy ezeket a számokat próbáljuk 
tartani. Ha az elızı években nem ilyen felelısség felelıs gazdálkodás történt volna, 
akkor azon kellett volna gondolkodni, hogy mennyi hitelt kellene felvenni a 
mőködésünkhöz.  
A költségvetésünk lényege, hogy nem jó szájízzel a magam részérıl, de kellı 
határozottsággal kellett azt mondani, hogy ilyen költségvetéssel tudunk indulni. A „0”-
ás költségvetés összeállítása volt a fı cél. 
A költségvetést igyekeztünk úgy összeállítani, hogy ebben az évben is megoldható 
legyen az idıközben esetlegesen váratlanul jövı probléma. A bevételi oldalon minden 
be van tervezve, ami csak lehetséges. A mozgástér 7,5 M/Ft, ami általános tartalékba 
van helyezve a költségvetés keretén belül. Azt javaslom, hogy hagyjuk addig 
érintetlenül ezt az összeget, amíg a biztonságát nem látjuk a költségvetésnek, s ha 
valahova szükséges, akkor tudunk ebbıl átcsoportosítani.  
Amit a költségvetés tervezése során kértem az intézményvezetıktıl, hogy a Cafetériát 
igyekezzünk megtartani, hogy a dolgozóknak tudjunk ebédjegy-juttatást adni. 
A DAUP-os iskola felújítási pályázatot sajnos nem nyertük meg, így az intézményt 
nem tudtuk felújítani. Nincs a költségvetésben annyi pénzünk,, hogy a hiányzó 
feladatokat meg tudjuk oldani. Sajnos a szőkös költségvetés most is szőkös, azt 
mondom, hogy ebben a helyzetben azt kell csinálni, hogy a „0”-ás költségvetésre kell 
törekedni. Mi is sokkal több dolgot szeretnénk megcsinálni a város lakosságának és az 
intézményeinknek, de annyit tudunk költeni, amennyi pénzünk van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. A bizottsági tagoknak van-e kérdése a költségvetéssel kapcsolatban? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nézzük meg a költségvetés anyagának a 8. oldalát. A 3. bekezdés vége, hogy az 
önkormányzat csak abban az esetben tudja az idei évet is hitel nélkül zárni, hogy a 
legszigorúbb fegyelem érvényesül. Ez a „legszigorúbb fegyelem” új kifejezés, s erısen 
megfogalmazza azt, amit a költségvetésben látunk. Mi közalkalmazottak érezzük azt, 
amit a polgármester Úr elmondott és a gyakorlatban is tapasztaljuk. Kérdés, hogy mi 
van a lajosmizsei lakossággal, a szülıkkel, eljutnak-e feléjük az információk. Ez a 
költségvetés a minıségi munkát nem támogatja. Felmerül a kérdés, hogy miért viszik 
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el a tanulókat Kecskemétre. Erre válasz az SzMK által elkészített anyag, hogy az 
iskola feltételeivel nincsenek megelégedve. Mikor jutunk el oda, hogy kialakul ebben 
a helyzetben a hármas párbeszéd, /önkormányzat, iskola és a szülık/. Ez így tovább 
nem maradhat, mert a helyzet egyre romlik. Csak akkor tud segíteni a jó Isten, ha mi 
magunk is segítünk magunkon. 
A pedagógusok nagyon sokféle módszert megtanultak, hogy megfeleljenek a mai kor 
követelményeinek. Ezt pályázati pénzekbıl tudjuk megoldani. Mozgósítjuk a szülıket, 
kérjük a támogatásokat. A jótékonysági gála is szép bevétellel zárt, mindenhonnan 
megpróbálunk pénzt szerezni. Mégis azt tapasztaljuk, hogy elégedetlen a dolgozó, a 
szülı és a fenntartó is sok esetben. Az, hogy ezen tudjunk változtatni, a 
költségvetésben erre nem látok segítı jeleket. Arra jutottam, hogy ez a költségvetés az 
iskola versenyképességét nem segíti. Én ezt a költségvetést nem tudom támogatni. 
Basky András polgármester 
Egy település akkor mőködhet jól, hogy ha megtaláljuk a megfelelı megoldásokat. 
Maximális köszönet azoknak, akik egy tanteremnek a festéséhez hozzájárulnak. Az 
önkormányzat az elmúlt 20 évben azok között a körülmények között, ami a lehetısége, 
megtett mindent annak érdekében, hogy biztonságban érezhesse magát a pedagógus, a 
diák, a lajosmizsei szülı. 2007-ben megszorító intézkedéseket is meg kellett tenni 
azért, hogy a következı idıszakban is legyen pénz az intézmények fenntartására. Mely 
döntése volt az önkormányzatnak az, ami nem segítette az iskola munkáját? 
Támogattuk a gyógypedagógusokat, az iskolaotthonos beindítást, a pályázatokat, 
ehhez anyagi forrásokat hozzátettük. Az iskolapszichológust is támogattuk. Az 
önkormányzat mindent megtett annak érdekében, az elkövetkezı 3-4 éven belül nem 
tudja az önkormányzat azt a pénzforrást biztosítani, amire kellene. Ha elégedetlenek 
vagyunk, az helyénvaló, mert nem tudunk megoldani minden problémát, amit kellene. 
Ami miatt elégedett vagyok, az az, hogy van benne 300 millió forint fejlesztés, 7,5 
millió forint tartalék. Ez a költségvetés lehetne szebb, de hogy most is tartunk, az 
elmúlt éveknek a szigorú, következetes gazdálkodása. Azt elfogadom, ha valaki nem 
fogadja el a költségvetést, de kérek kritikát, hogy melyik részen kellene változtatni és 
miben lehetne másképp tervezni.  Az intézményeknek a költségvetés tervezési 
munkáját kellett bemutatni a költségvetés keretében. A tervezési munkában a kiinduló 
tervszám a tavalyi volt. A feladata a dologi kiadásnak az 5 %-kal való csökkentése. 
61.514.000.- Ft volt a tavalyi dologi kiadás, ezt csökkentettem úgy, hogy belsı 
átalakítási munkák voltak. A volt Szülıotthont visszaadtuk a fenntartónak, az ott lévı 
szolgáltatásokat áthelyeztük az Egészségházba. Az ottani tevékenység megszőnt, ezt a 
létszámot elvette az önkormányzat az intézménytıl és az ottani konyhai dolgozónak az 
álláshelye sem lett betöltve.  
Személyi juttatások terén 2 % költségcsökkentést tudtunk elérni. 147.911.000.- Ft az 
idei költségvetési tervünk. A személyi és felelısségbiztosításokat újrakötöttük, a 
telefonnál szolgáltatót váltunk. Ezen intézkedések eredményei alapján tudtuk hozni 
azokat az elvárásokat, ami a költségvetés tervezési idıszakában volt. 
Ilyen volumenő költségvetése még nem volt az önkormányzatnak, ez egy jelentıs 
eredmény. 
Minden intézménynél nagy gond van költségek területén. Az várható, hogy a 
közszolgáltatásoknak a színvonala csökkenni fog. Más formában kell hozzáállni a 
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közszolgáltatásokhoz, ez a vezetıknek a feladata. Költségtakarékosság, ha a 
szolgáltatás megmarad, viszont a szolgáltatás ellátását átszervezem. 
Pénzügyi Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság javaslatot tett, s nem látom az 
intézmények részérıl azokat a takarékossági intézkedéseket, hogy hogyan lehetne 
átszervezéseket tenni. Vannak területek, ahol nincs meg az 5 %-os  csökkentés. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés bizottsági tagok részérıl. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Jó, hogy nem kell fizetni az orvosi szolgáltatásokért és haladt a város. Mi is kifestettük 
a tantermet az iskolában. Amíg a gyermek szeret idejárni, a tanító néni mosolygósan 
fogadja, addig jó. Az, hogy az ablakok ilyenek, amilyenek, forrást nem tudok 
megjelölni arra, hogy jobb legyen. Én a költségvetést elfogadom. 
Közalkalmazottak száma 300 felett van. Ezek számok, a számok mögött emberek 
vannak és végzettségek. Nem biztos, hogy rendelkeznek olyan képzéssel emberek, 
amilyen a bölcsıdében szükséges. Itt csak átképzés lehetne. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A szakmai kompetenciát tiszteletben tartva, de átképzés az létezik. 
Basky András polgármester 
Ha feladatok szőnnek meg, akkor az átcsoportosítások nagyon jók, de azt látom, hogy 
az intézmények nem tolonganak, hogy van olyan emberük, akit át tudnának képezni. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A bölcsıdei dolgozói pályázatban elı volt írva az életkor is. Ez 30-35 éves életkor 
volt. A Szent Lajos úti óvodába még három plusz óvodapedagógus kellene, nincs 
olyan személy, akit át tudnánk képeztetni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Más hozzászólás van-e a napirendhez? 
Apró Ferenc települési képviselı 
Ez a költségvetés nem minden embernek jó. Olyan költségvetést nem tudunk készíteni, 
ami minden embernek jó legyen. Óvodát, iskolát építeni csak pénzzel lehet. 913.8 
M/Ft megy el munkabérre és járulékaira. Nagyon kevés a dologi kiadása az iskolának. 
Ez a legnagyobb intézmény. Lehet, hogy a hitel lenne a megoldás, de azt mégsem 
mondanám teljes egészében, mert akkor pedig eladósodna a város. Lehetne beadni 
iskolafejlesztési pályázatot, de úgy, hogy nyerjen is a pályázat. El kellene jönni és 
megnézni az iskolát annak, aki készíti a pályázatot. 
Vannak pozitív dolgok is a költségvetésben. 
Orbán Antal települési képviselı 
Én óva inteném a hitelfelvételt, mert adósságcsapdába viszi a települést. Lajosmizse 
egy óriási lehetıséggel bír. Lehetne egy olyan ipari területet kialakítani, aminek az 
adójából a költségvetésnek a bevételét lehetne emelni. Eltelt 20 év és Lajosmizse 
lakosságához képest nagyon kevés vállalkozó van Lajosmizsén. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Meg kell próbálni a pályázati lehetıséget. Én is ezt erısíteném, hogy az iskola 
különbözı gondjaira keressünk pályázati lehetıségeket. Kellene legalább 700-800 
M/Ft az oktatási intézmény felújítására, ezért minden pályázati lehetıséget meg kell 
ragadni. Nagyon nagy feladat vár a szakmára. Az önkormányzatnak az önrész 
biztosításával lesznek nagy feladatai, a szakmának pedig azzal, hogy a pályázati 
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lehetıséget ki kell használni annak érdekében, hogy legalább 4-5 pályázatból lehet 
összerakni azt a 700-800 millió forintot, ami szükséges. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönöm. Az Igazgató Úr kíván-e hozzászólni? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A költségvetés összességéhez nem kívánok hozzászólni. Ami az intézményünknek 
nehézséget fog okozni, hogy 5 %-ot csökkentettünk. A bérköltségeknél nagyon fog 
hiányozni, hogy nem tudjuk tervezni a minıségi munkáért járó kereset kiegészítést. 
Nehézséget fog okozni, hogy helyettesítésre nem tervezhetünk az idén pénzt. 
Nehézséget fog okozni, hogy az étkezési hozzájárulásnak a mértéke sem volt 
tervezhetı a költségvetésben, ezt az éves gazdálkodásból kell kihozni valamilyen 
módon. Azt kértem tegnap, hogy az önkormányzat a félévi teljesítés után nézze meg, 
hogy hogyan alakul a költségvetés, és ha lehet, évközben tegyen még hozzá az 
oktatáshoz. Idáig minden évben pozitívabb lett az eredmény, mint a tervezett. 
Pályázatokról volt szó, figyeljük, csináljuk, szép eredményt hozott. Az oktatási 
koncepció elkészítése folyamatban van, be fogjuk nyújtani. 
Az intézményben folyó munkának vannak tárgyi, dologi, személyi feltételei. Van, 
amin tudunk változtatni, van, amin nem. Fontosnak tartom, hogy a nevelıtestület is 
átvegye ezt a gondolkodást, hogy a Kecskemét közelsége, s az egyházi intézmények 
olyan körülményeket teremtenek, hogy a szülık elıszeretettel elviszik a gyermekeket 
tılünk. A nevelıtestületbe azt kell erısíteni, hogy versenyhelyzetben vagyunk, s a 
nevelıtestület ennek keretében végezze a munkáját. 
Elsı lépésként az óvodában lévı gyermekeket szeretnénk toborozni a mi iskolánkba, 
mert hogy már van szabad iskolaválasztási lehetıség az elsı évfolyam megkezdése 
elıtt is. 
Településértékő pályázati központ, településen lévı közalkalmazottak foglalkoztatását 
áttekintetni, átcsoportosítani, errıl mi a helyzet? 
Adtam be a polgármester Úrnak címezve egy kérést - amit a Képviselı-testület elé kell 
vinni – osztály összevonásra és az emelt szintő oktatásra. Holnap a Képviselı-testület 
elé kerül-e? 
Basky András polgármester 
Nem kerül oda, majd az elkövetkezendı ülésre fog bekerülni. Erre a dologra 
szeptemberbe kerül sor, nem sürgıs határidıs dolog. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola Igazgatója 
Nagyon nehéz feladat elıtt állunk. 
Basky András polgármester 
A pályázatok beadásán dolgozunk, a HBF Hungaricum pályázatíró cég jövı hónap 
elején jön hozzánk, az elkészítendı pályázatokról is fogunk tájékoztatót adni a 
lakosoknak. Az önkormányzat az elmúlt idıszakban nagyon sokat tett a 
településrendezési tervnek a kétszeri átdolgozásával annak érdekében, hogy ha valaki 
ide akar jönni, akkor találjon magának helyet. Van egy olyan cég, aki az európai 
legnagyobb kiállításra elviszi a lajosmizsei iparterületeket. Lehet, hogy a márciusi 
ülésen döntünk arról, hogy Lajosmizsére még több vállalkozás jöjjön, új területeket 
nyitunk meg erre a célra. 
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Az étkeztetés nem volt tervezhetı. Én minden intézménytıl azt kértem, hogy az 
étkeztetést ne húzza le. Azt helyénvalónak tartom, hogy júniusban tárgyaljunk újra a 
költségvetésünk alakulásáról. 
A versenyképesség nagyon fontos dolog. El kellett jutni oda, hogy a lajosmizsei 
gyermekekért harcolni kell, hogy itt maradjanak. Jelentıs szerepet játszik egy 
iskolánál, hogy milyenek a pedagógusok. 
A településközpontúságon dolgozunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Megadom a szót a Szülıi Szervezetnek. 
Sápi Zsomborné Szülıi Szervezet képviselıje 
Örülök ennek a tanácskozásnak. Mindenki úgy tud tenni bármit, ha magáénak érzi a 
települést. Én úgy érzem, hogy az elmúlt pár évben a Szülıi Szervezet részérıl és a 
szülık összefogásával nagyon sokat leteszünk az asztalra. Az elmúlt három évben kb. 
600 eFt-ot adtunk az iskolának. 
Felújítási feladatok. Az egész városnak az iskola a legnagyobb, legöregebb épülete. 
Ennek az épületnek a felújítását nem lehet halogatni. Semelyik intézménynek nincs 
akkora feladata, mint az iskola igazgatójának. Én dolgoztam mérlegkészítésben, 
statisztikusi munkakörben üzemgazdászként, s tudom, hogy mit jelent a számok 
körében dolgozni. Én úgy érzem, hogy amikor a költségvetés elkészül és elfogadásra 
kerül, mindenki megkönnyebbül, hogy mehetünk tovább. Itt van az iskola-rendszer, 
mindenki látta, hogy mit kell elvégezni ebben az iskolában. Egy óvoda és bölcsıde 
ilyen WC-vel nem mőködhetne, mint az iskola. 
Az intézményvezetık feladatát nem lehet összehasonlítani. Az iskolában rengeteg 
épület van, nem tudom elképzelni azt, hogy az önkormányzat és a Képviselı-testület 
hogyan gondolja azt, hogy egy iskolavezetés munkakörébe belefér-e az, hogy az iskola 
minden porcikájára oda tudjon figyelni. Van az önkormányzatnak építésze.  Hogyan 
fér bele egy iskolavezetınek a munkakörébe az iskola minden szintő felújítása. 
Itt több éves generáció tanul. A törvény beiskolázza a nem idevaló gyermekeket a 
normál tanuló gyermekek közé. Mi szeretnénk azt a segítséget megkapni az 
önkormányzattól, hogy ezt valamilyen szinten az ı feladatuknak érezzék, mert ez nem 
fér bele az iskola igazgatójának a munkakörébe. 
Pályázatok: Nagyon jó érzés az Egészségházba bemenni. Az intézményvezetı 
maximálisan kihasználja a pályázatokat és nagyon szép felújításokat tudott elvégezni. 
Azért szoktam elfogadni a költségvetést, mert teljesen megértem azon az oldalon az 
önkormányzatot, hogy ebbıl a bevételbıl ennyit is tud adni az iskolának és nem kell 
bezárni az iskolát. Köszönöm mindenki nevében ez. Tudom, hogy a jelenlegi keretek 
között nincs rá pénz és tudom azt, hogy ezen körülmények között nem ez a mai 
életvitel, hogy oktatási színvonal. Ez a nemleges válaszom és ebbıl jön ki a 
tartózkodás. 
Több osztályteremben szülık fogtak össze, s az udvar felújításánál is az lesz. 
Mindenki azt látja, hogy nagyon sok gyermeket elvisznek a város iskolájából. 
Begyőrőzik az ország gazdasági helyzete, van egy nagyon rossz oktatáspolitikája, amit 
már korábban is említettem, hogy beiskolázzák a bizonyos képességő gyermekeket, 
mert a törvény ezt elıírja. 30 gyermek közé bekerül a problémás gyermek, s ha egy 
ilyen gyermek nem tud mást csinálni, csak rosszalkodik. Van az a gyermek, aki figyel. 
Ilyen közösségben normális tanítást nem lehet adni. Ezért csapódik le az, hogy ennyi 
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gyermeket elvisznek. Javasoltuk a sávos oktatást. Gyakorlatban egy jó képességő és 
egy gyenge képességő gyermeket nem lehet egyforma szinten tanítani. Egy 
pedagógusgyakorlatban nem lehet így annyi rétegő gyermeknek leadni az anyagot. 
Most 3 matematika óra van. Így matekot sem lehet megtanulni, sajnos levették az 
eredeti tantervbıl az óraszámokat, ahol az anyagi fedezet megvan rá, meg tudják 
oldani. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy elviszik a gyermekeket az iskolából. 
A pedagógusokat nagyon sok elvonás éri, emiatt sem tudnak megfelelıen tanítani. Egy 
iskola helyettesítését nem lehet megoldani akármilyen módon. Nem lehet összevonni 
úgy, hogy egy orvos helyettesít más orvost. Nem hárul senkire ilyen rétegő és összetett 
feladat, mint az iskola igazgatójára. 
Amikor elviszik a gyermekeket az iskolából, akkor a jobb képességő gyermekeket 
viszik el, mert azon szülık jobb anyagi háttérrel rendelkeznek. Emiatt még jobban 
romlik az iskolai szint.  
A jó képességő gyermekek problémájával senki nem foglalkozik. Attól, hogy valaki jó 
képességő gyermek, nagyon sok problémája lehet. Az a probléma, hogy mindenki 
elhallgat mindent. Meg tudom érteni azt a szülıt, aki elviszi a gyermekekét ebbıl az 
iskolából. Tisztában vagyok azzal, hogy az önkormányzatnak nincs rá pénze, de a 
magyar kormánynak sem az a célja, hogy ezt megoldja. A köztudatba az megy ki, 
hogy az iskola nagyon rossz, ezért innen elmennek a gyermekek.  
Nem minden pedagógus ütné meg a pszichikai szintet. A pedagóguslétszám megvan, 
de a nem megfelelı pedagógust nem tudná elküldeni, még ha szeretné is, mert nem 
tudja kifizetni a neki járó pénzt. Nem mindenki szívvel-lélekkel pedagógus. 
Elkészül az intézkedési terv, az iskola igazgatója ezt leadja. Mivel ebben az évben lesz 
az intézményben vezetı választás, lehet-e ezen változtatni, ha éppen szükséges lesz? 
Minden intézmény saját maga használja az udvar részét. Nagyon sokszor volt úgy, 
hogy féltek a gyermekek olyan gyermekektıl, akik bántalmazták ıket. Kérném azt, 
hogy az iskola területét csak az iskolás gyermek használhassa. Korábban megnézték 
azt, hogy a városnak melyik az a része, mely többségében fiatal lakosokból tevıdik 
össze, és oda építettek foci pályát, játszóteret. Most is kérném ezt az önkormányzattól 
és szeretném, ha ez megvalósulna. Vizsgálja meg az önkormányzat, hogy hogyan lehet 
ezt megoldani. 
Szeretném megköszönni azt, hogy volt WC a Lajosmizsei Napok idıszakában és nem 
dobálták szét a szemetet. 
Az iskolai kollégium elıtt egybe van a járda, a parkoló és az autóút. Sok gyermek jár-
kel, és veszélyes, hogy a területi parkoló nincs jelzéssel ellátva. Ezt meg kell oldani, 
fel kell festeni az autóparkolóknak az irányát és jobb oldalon a Ceglédi úton kihelyezni 
a Megállni Tilos táblát. 
Eddig is mindenki tudott mindenrıl és ez jelenleg is így van. Én tudom, hogy nincs rá 
pénz, de ütemezés szintjén valamit tenni kell. Ilyen körülmények között nem 
mőködhetnek a dolgok. ezekrıl a dolgokról beszélni kell. 
Úgy éreztem, hogy ezt el kellett mondanom. Köszönöm. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük. 
Basky András polgármester 
Válaszolnék a Szülıi Szervezet képviselıje által felvetett problémákra. 
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Van az önkormányzatnál, aki építészeti feladatokat lát el, nagyobb feladatoknál tervet 
készít. Minden intézményvezetı egy személyben felelıs az intézményéért, az, hogy ı 
hogyan szervezi meg a munkáját, az a saját feladatköre. Ebbe nem kívánok beleszólni. 
Gyermekek közötti különbség mindig is volt és mindig is lesz. Ezért van differenciált 
oktatás. A pedagógus azért kapja a fizetését, hogy oldja meg az esetleges problémákat. 
Az oktatási törvényt nem mi hozzuk. 
A pedagógusokat sok elvonás éri. Nemcsak a pedagógusokat, hanem mindenhol 
nagyon sok elvonás van. Másként nem tudunk mőködni, csak úgy, hogy elvonásokat 
végzünk. 
Az intézkedési terv, ha elkészül, akkor ez megváltoztatható. 
A régi játszóparkok most is megvannak. 
Hosszú évtizedek óta kialakult rendszer volt, ide bárki bármikor bejöhetett. Az iskola 
tett annak érdekében, hogy ez ne így legyen. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megkérdezem az óvoda vezetıjét, hogy kíván-e hozzászólni? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nálunk olyan tényezı nehezítette a munkát, hogy az étkezésnél a nyersanyag árak 5 
%-al emelkedtek. Ez egy ÁFA vonzatot is hozott. Szolgáltatót váltottunk. 
A személyi helyzetnél az elvonás érintette a túlóra keretet. A minıségi bérpótlékot 
megpróbálom valahogyan kigazdálkodni. Ennek az elvonása nagyon rosszul érintett 
bennünket. Nehéz évek, de mi ebbe nıttünk bele. Az IGSZ-tıl nagyon sok segítséget 
kapunk, és a rengeteg pályázattal is. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A mosdók, WC-k állapotában nem talált a tisztiorvosi szolgálat semmi negatív dolgot. 
Az oktatási törvény változni fog.  
A jó képességő gyermekekkel a tehetséggondozó pályázaton keresztül el tudtunk 
kezdeni foglalkozni. 
Gazdasági vezetıt szerettem volna, hogy legyen. Az intézménynek új vezetıje lesz, 
mert én nem fogok indulni. 
A Ceglédi úton a gyermekek közlekedésére vonatkozóan azt beszéltük meg, hogy ki 
fogjuk alakítani az elválasztását a gyalogos és gépjármő közlekedésnek. 
A Szülıi Szervezetnek köszönöm az összefoglalóját. 
Sápi Zsomborné Szülıi Szervezet vezetıje 
Nagyon kérem, hogy mindenki a saját érzése szerint szavazzon és ne politikai 
hovatartozás szerint. Mindenkinek a célja Lajosmizse építése pozitívan. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A költségvetésnek rendkívüli pozitívuma, hogy a bevétel és a kiadás szinten van.  A 
tartalékképzéssel vannak gondjaim. Nincs mozgástere a költségvetésnek, figyelembe 
véve az, hogy Lajosmizse város egyik legnagyobb beruházására, a szennyvízcsatorna 
beruházásra készült és nem készült fel úgy, hogy megfelelı tartalékot képezzen. 
Reméljük, hogy a bevételek be fognak folyni, de nem biztos, hogy az adók a  tervezés 
szintjén fognak teljesülni. 
Rendkívül pozitív dolog, hogy pályázik az önkormányzat, de arra kellene odafigyelni, 
hogy csak és kizárólag olyan pályázatokat megpályázni, ami költségtakarékos. Ez az 
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iskola  felújítási pályázatokra 100 %-ban igaz. A költségvetés nem kezeli az aktuális 
megoldandó problémát 2011-ben, a tehetséggondozást. A tehetséggondozásra kellene 
nagyobb hangsúlyt fektetni, a diákvándorlást le kellene csökkenteni. Fájdalom, hogy 
az iskolától is levettük az 5 %-ot. Talán a pénzügyi átvilágítás tenne jót az iskola 
tekintetében és a többi intézmény gazdálkodását is át kellene világítani. Én nem tudom 
támogatni ezt a költségvetést. A bankszámlán a csatorna beruházásra nem volt pénz 
elkülönítve. 
Basky András polgármester 
A csatorna beruházásra odatettük a 32 M/Ft-ot, de a Vízi-közmő Társuláson keresztül 
fogjuk a pénzt biztosítani. Korábban nem lehetett létrehozni a Vízi-közmő Társulást, 
mert a lakosság nem látta volna értelmét annak, hogy fizesse az LTP-t. 
Azt, hogy a helyi adók hogyan folynak be, elıre nem tudjuk. A pályázatoknál meg kell 
vizsgálni és hozzá kell tenni a pályázati önrészt. 
2011-es költségvetés nem kezeli a gondokat: Azt nem mondom, hogy nem kezeli 
kellıen, de ha valaki tudja, hogy mit hova lehet átcsoportosítani, akkor tegye meg. 
Van tehetséggondozási pályázat, sok gyermeket tudnak foglalkoztatni. 
Átvilágítással kapcsolatban annyit szeretnék mondani, hogy minden intézményét át 
fogja világítani az önkormányzat és az intézmény is saját magát. Az átvilágítás 
önkormányzati döntés kérdése. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még egyéb kérdés, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi 
költségvetésrıl szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – tartózkodás nincs, - 2 fı nemmel 
szavazott – az alábbi határozatot hozta: 
10/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
…../2011. (….) önkormányzati rendelete a 2011. évi költség- 
vetésrıl 

HATÁROZAT 
 
 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse Város 
 Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 
 önkormányzati rendelet-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
 a Képviselı-testületnek. 
 Határid ı: 2011. február 22. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
 
2./ Napirendi pont 
Pszichiátriai szenvedélybetegek nappali ellátása, közösségi ellátások biztosítása, 
valamint a 2010. évi beszámoló elfogadása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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Köszöntöm körünkben Molnár Ferenc Urat, a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
intézmény vetetıjét. A 10.000 fıt meghaladó települések esetén a pszichiátriai betegek 
nappali ellátása kötelezı feladat. 
2009. évtıl a közösségi ellátás nem kötelezı feladat. Fentiek alapján javasoljuk, hogy 
a Képviselı-testület 2011. évre is vállalja fel a közösségi ellátások biztosítását. Ez az 
önkormányzat költségvetését 563 eFt-ban terhelné, a kért támogatás 300 eFt-os tétellel 
szerepel, a közösségi ellátásra pedig 263.086.- Ft az igény. Kérdezem Molnár Urat, 
hogy kíván-e valamit elmondani?  
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolg.vez. 
A kérdésekre válaszolok. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Molnár Úrral régi a kapcsolat. Nagyon örülök, hogy a bizottság keretében lehetıség 
van találkozásra. Közös pályázati programunk volt Molnár Úrral. Javaslom, hogy a 
bizottság és a Képviselı-testület fogadja el a beszámolót és azt a minimális 
pénzösszeget, ami Lajosmizsét terheli, Lajosmizse tegye hozzá. 
Molnár Ferenc Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolg.vez. 
Az oktatásüggyel az együttmőködésünk példaértékő. Nagyon jó az együttmőködésünk 
a helyi szakemberekkel. Köszönjük az együttmőködési készséget. Nekünk fontos, 
hogy ellátási terület helyben is legyen, ne minden ellátási terület Kecskeméten fusson 
össze. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdés, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítását a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretében, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
11/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
Pszichiátriai szenvedélybetegek nappali ellá- 
tásának biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a pszichiátriai és szenve- 
  délybetegek nappali ellátásának biztosítását elfogadja az elıterjesztés 
  I.. határozat-tervezete szerint, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja 
  a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a közösségi ellátások biztosítását az elıterjesztés II. határozat-tervezete szerint 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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12/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
Közösségi ellátások biztosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a közösségi ellátások 
  biztosítását elfogadja az elıterjesztés II. határozat-tervezete szerint, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Basky András polgármester 
Aki a Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 2010. éves munkabeszámolóját elfogadja, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
13/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
Rév Szenvedélybeteg-segítı Szolgálat 
2010. évre vonatkozó beszámoló elfo- 
gadása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Rév Szenvedélybeteg- 
  segítı Szolgálat 2010. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának 
meghatározása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az óvodai beíratás idıpontja 2011. április 11-15-e között lesz Lajosmizsén hétfıtıl 
péntekig. Felsılajoson 2011. április 11-13-ig, hétfıtıl –szerdáig. 
Bölcsıdei beiratkozás idıpontja 2011. április 11-15-ig (hétfıtıl- péntekig) tart.  
Az elsı évfolyamra történı beiratkozás idıpontja 2011. április 11-14-ig (hétfıtıl- 
csütörtökig), Felsılajoson pedig 2011. április 5-6. (kedd-szerda). 
Aki elfogadja a közoktatási intézményekbe történı felvétel, illetve beíratás 
idıpontjának meghatározását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
14/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
Közoktatási intézményekbe történı felvétel, 
illetve beíratás idıpontjának meghatározása 
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HATÁROZAT 

 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a közoktatási intéz- 
  ményekbe történı felvétel, illetve beíratás idıpontjának meghatáro- 
  zását az elıterjesztés határozat-tervezete szerint elfogadja, megtárgya-
  lásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának elızetes egyeztetése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez igényesen összeállított programsorozat. Van Kecskeméten a SZIÉTA Mővészeti 
Stúdió. Hogyan lehetne ezt bevenni a lajosmizsei rendezvénysorozat keretébe. Van-e 
rá lehetıség, mikor és hogyan? 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgatója 
Ez a programtervezet valójában tervezet, ez együtt készült a költségvetéssel. Úgy 
gondoljuk, hogy megújítjuk ezt a programot. Ezek az összegek átlagszámok, annyit 
nem fogunk tudni szánni rá. Nagyobb esélyét látom annak, hogy augusztus 20-a köré 
korlátozódik ez a program saját fellépıkkel és a testvérvárosi kapcsolatok köreivel. 
A Lovas Napok erre a hétvégére korlátozódik. 19-20-a lesz a fogathajtó és a díjugrató 
bajnokság. 2.600.000.- Ft-ot nem tudunk szánni a Lajosmizsei Napokra. Következı 
hónapban fogjuk konkrét programokkal alátámasztva tárgyalni. Terveztünk már 
fellépıs rendezvényt is, hogy egy magasabb kultúrát is tudjunk biztosítani. A 
városnapi rendezvényt ajándékjellegőnek kell, hogy legyen a lakosságnak. Ezek a 
jelképes fellépık szőrik a lakosságot. 
Ne legyen kitelepedıs program, mert az elviszi a pénzt. Az udvarunk alkalmas arra, 
hogy szabadtéri rendezvényeket szervezzünk. Azzal 500 eFt-ot takarítunk meg, hogy 
ha nem telepítjük ki a programokat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mirıl szavazzunk? 
Basky András polgármester 
Ezzel, hogy most tárgyaljuk, segítséget adunk arra, hogy a Mővelıdési Ház milyen 
szintő programot alakítson ki. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez a 2.600.000.- Ft a Lovas Napokkal együtt rendelkezésre áll a Lajosmizsei Napokra? 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
50 % lejön belıle, csak a felét lehet számítani. 
Basky András polgármester 
A költségvetésben 1.300.000.- Ft-ot lehetett betervezni. Amiket belépıssé tudunk 
tenni, azt az összeget tudjuk hozzátenni a jelenleg rendelkezésre álló kerethez. 
Basky András polgármester 
Költségek nélkül szavazzuk meg a programtervezetét. Augusztus 20-a a napja, oda 
még lehetne tenni valamilyen látványos programot. Ha erre a napra tudunk  a 
testvérvárosból énekeseket, mővészeket, akik az ilyen jellegő kultúrát igénylik, az is jó 
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lenne. A másik hétvégén kinn lehetne egy belépıs program. Lehetne gyermekprogram 
is. A testvérvárosi kapcsolatokat is lehet bıvíteni, van egy svájci kapcsolatunk. Ebbe 
az irányba kell elmozdulni. Az 1.300.000.-Ft rendelkezésre álló keretösszeget a 
belépıs rendezvényekkel lehet növelni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kecskeméten a Polgármesteri Hivatal udvarán van nyári esemény. Kialakulhatna egy 
olyan gyakorlat, hogy minden hétvégén lehetne a Mővelıdési Ház udvarán valamilyen 
rendezvény. Ezt mindenképpen meg lehetne próbálni. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Kézmőves foglalkozáshoz tudunk segítséget adni. 
Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
Köszönöm, élünk vele. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a XVIII. Lajosmizsei Napok elızetes program-tervezetét, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
15/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
XVIII. Lajosmizsei Napok programjának  
elızetes egyeztetése 
 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja a XVIII. La- 
  josmizsei Napok elızetes program-tervezetét elfogadja, megtárgyalás- 
  ra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek azzal, hogy a ren-
  delkezésre álló keretösszeg 1.300.000.- Ft és a SZIÉTA Mővészeti Stú- 
  dió Nyilas Misi elıadása kerüljön felvételre a programba. 
  Határid ı: 2011. február 23. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nehezményezem, hogy a Kecskeméti Református Iskolának a bemutatása folyik a 
lajosmizsei városi TV-ben, miért nem a lajosmizsei iskolát mutatják be a lajosmizsei 
városi TV-ben. 
A közigazgatási intézet honlapján a pedagógusi álláshely meghirdetése több 
rákattintással jelenik meg, s nem derül ki egyértelmően, hogy milyen álláshelyet 
keresünk. Javaslatom, hogy hosszabbítsuk meg az eljárást, vagy kezdjük elölrıl. Én a 
meghosszabbítás mellett döntenék. Nem elég informatív a megjelenítés.  
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Akkor meg kell ismételni a pályázati kiírást, a pályázati terjedelmi határidıket 
módosítani kell és a határidık kitolódnának. 
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Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola Igazgatója 
Döntés mikor lesz? 
Basky András polgármester 
Júniusban lesz a döntés. A pályázati határidı március 28. A beérkezett pályázatok több 
fórumon kerülnek megtárgyalásra, véleményezni kell ıket és az önkormányzatnak kell 
elbírálni. Nincs akadálya annak, hogy megjelenjen a KSZK honlapján újra. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az eredeti határozatot vissza kell vonni, új pályázati kiírást kell elrendelni új 
határidıvel. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
16/2011. (II. 22.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, 
valamint a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására 5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívások 
visszavonása, s új pályázati felhívás 
kiírása  
 

Határozat 
 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Lajosmizse Város 
Önkormányzat Képviselı-testületének, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor Önkormányzata a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztására 3/2011. (I. 19.) ÖH.-val, valamint 
a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi 
beosztására 5/2011. (I. 19.) ÖH.-val kiírt pályázati felhívásokat vonja vissza 
 
Javasolja továbbá a bizottság a Képviselı-testületnek, hogy a Fekete István 
Általános 
Iskola igazgatói beosztására, valamint a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde óvodavezetıi beosztására új pályázati felhívás kerüljön kiírásra. 
 
Határid ı: 2011. február 23. 
Felelıs:    A bizottság 

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, hozzászólása, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      Holminé Sebık Márta 

        ÖIB elnöke 
 Márton Györgyné 
  jkv.vez. 
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