
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága 
I/1021/19/2011. 

Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 
N y í l t  ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2011. május 17. 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
36/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
     beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról 
37/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó 
     beszámolója a 2010. évrıl 
38/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı 
     intézményi térítési díjak 
39/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A szociálisan nem rászorult személyek által fize- 
     tendı intézményi térítési díjak mértéke 2011. jú- 
     nius 1-tıl 
40/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete  
                                                      a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapel- 
     látásokról 
41/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé- 
     delmi feladatai ellátásának értékelése 
42/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményei 
     Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a  
     2010. évrıl 
43/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtá- 
     ra átfogó beszámolója a 2010. évrıl 
44/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatá- 

nak jóváhagyása 
45/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
                                                      és Bölcsıde szakmai programjának jóváhagyása 
46/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményének napi  
     nyitvatartási idejének és nyári nyitvatartási rend- 
     jének jóváhagyása 
47/2011. (V. 17.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
     és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályá- 
     zat elbírálása 
48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének …./2011. (…) önkormányzati rendelete 
     a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
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49/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
     Gyermekjóléti és Szociális Intézménye laborjá- 
     nak és szakorvosi rendelı helyiségének használat- 
     ba adása 
50/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészség- 
     ügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szak- 
     orvosi rendelı helyiségének használatba adása 
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JEGYZİKÖNYV 

 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. május 17-én, 9.00  
                órakor az Egészségház I. emeleti Tanácstermében megtartott N y í l t    
                bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottság tagja 
   dr. Bartal Sándor  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Koller Dániel bizottsági tag bejelentéssel van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı  
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      dr. Gazdag Judit jogi referens 
      dr. Balogh László belsı ellenır 
      Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
      Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
      Gulyás Attiláné pénzügyi csoportvezetı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Sápi Tamás fogalmazó 
      Móráné Vass Magdolna gyámügyi ügyint. 
      dr. Svébisné Mészáros Magdolna gyámügyi  
                                                                  ügyint. 
      Guti Istvánné Mőv. Ház igazgató 
      Osbáth Barna Fekete István Ált.Isk.igazgató 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 6 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, illetve módosító javaslata? 
Amennyiben nincs, nekem a következı módosítási javaslatom van: 
A meghívó szerinti 2./ napirendi pont /A 2011. évi Környezetvédelmi Nap program-
tervezetének elfogadása/ kerüljön levételre./. 
A meghívó szerinti 4. napirendi pont /Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról/ kerülne 1./ napirendként 
megtárgyalásra. 
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A meghívó szerinti 5. napirendi pont /Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámolója a 2010. 
évrıl/ kerülne 2./ napirendként megtárgyalásra. 
A meghívó szerinti 1./ napirendi pont / Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-
testületének …./ 2011. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális alapellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet 
módosításáról/ kerüljön 3./ napirendként megtárgyalásra. 
A 4./ Napirendként kerüljön megtárgyalásra az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése. 
Ezt követıen helyszíni bejárás következik. 
Zárt ülési napirendi pont lesz a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására 
kiírt pályázat elbírálása. 
Plusz napirendi pont kerül felvételre:  
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye laborjának és szakorvosi rendelı helyiségének használatba adása. 
Aki a plusz napirendi pont felvételével egyetért, s a módosításokkal elfogadja a 
meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója  Basky András 
     a 2010. évben végzett munkájáról     polgármester 
2./ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyer-  Basky András 
     mekjóléti és Szociális Intézményének átfogó beszámoló-  polgármester 
     ja a 2010. évrıl 
3./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
     …../ 2010. (…. önkormányzati rendelete a személyes gon-  polgármester 
     doskodást nyújt szociális alapellátásokról szóló 3/2010. 
     (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
4./ Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-  Basky András 
     adatai ellátásának értékelése      polgármester 
5./ Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményei Gazda-  Basky András 
     sági Szervezetének átfogó beszámolója a 2010. évrıl  polgármester 
6./ Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára át-  Basky András 
     fogó beszámolója a 2010. évrıl     polgármester 
7./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Basky András 
     Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, va-  polgármester 
     lamint a Bölcsıdei Tagintézmény szakmai programjá- 
     nak jóváhagyása 
8./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és   Basky András 
     Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat elbí-  polgármester 
     rálása     
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9./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Basky András 
     …../2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011. évi költség- polgármester 
     vetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módo- 
     sításáról 
10/ Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermek- Basky András 
      jóléti és Szociális Intézménye laborjának és szakorvosi rende- polgármester 
      lı helyiségének használatba adása 

Zárt ülés 
 

- A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása 
 

1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolója a 2010. évben végzett 
munkájáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ez egy óriási feladat, hogy a jogszabályi követelményeknek megfeleljünk. Az 
önkormányzat mőködése négy irodán keresztül valósul meg: Népjóléti és Hatósági 
Iroda, Önkormányzati Iroda, Okmány Iroda, Intézményirányító és Településfejlesztési 
Iroda. 
Köszönöm, mint állampolgár, mint képviselı a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
munkáját. 
A közigazgatás átalakul, járási rendszerek lesznek. Tudunk errıl már valamit? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Köszöntöm a jelenlévıket. 
A beszámolóhoz kiegészítést nem kívánok hozzáfőzni. A Hivatal munkáját tükrözi a 
beszámoló. Ami miatt igazából szót kértem, az a kérdés, amit az elnök Asszony 
feszeget. Most még kevés szakmai anyagi áll rendelkezésre ahhoz, hogy a 
közigazgatás jövıbeni munkájáról tudjunk beszélni. Tartalmazza azt is, hogy a 
jövıben járási hivatalok felállítását tervezi a kormány. A szakmai anyagok szerint a 
járási hivatalok létszáma több lesz, mint a többcélú társulások száma. Az még nem 
köztudott, hogy a járási hivatalok székhelyei jól fognak mőködni. Megpróbálják 
különválasztani az államigazgatási feladatokat és a helyi közigazgatási feladatokat. 
Rendkívül kevés helyi közigazgatási feladatunk lesz és innentıl kezdve óriási 
bizonytalanság lesz Lajosmizse vonatkozásában. Bízom benne, hogy a helyi 
közigazgatási szervek meg fogják kérdezni az új szervezeti rendszer kialakítását. A 
véleményünket kinyilváníthatjuk, arra szeretnék megkérni minden munkatársat, hogy 
ragadják meg ezt a lehetıséget, hogy a közigazgatási rendszerrıl érdeklıdjenek. Mi a 
közigazgatási feladatokat eddig is elláttuk, s nagyon szeretném, hogy ha ezeket a 
feladatokat a jövıen is ellátnánk. Ha mi nem tudunk járási székhely lenni és járási 
székhelyi feladatokat ellátni, akkor nincs esélyünk arra, hogy a jelenlegi feladatainkat 
el tudjuk látni. Mindenkitıl azt kérem, hogy keményen harcoljunk annak érdekében, 
hogy a lajosmizsei közigazgatás a szolgáltatási feladatait helyben tudja ellátni. Ehhez 
kérek segítséget és támogatást, hogy ez mőködjön a jövıben. Pontosabb választ nem 
áll módomban adni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nem félı, hogy Kecskemét járási székhely? 
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Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Én úgy gondolom, hogy a megyében több járási székhely lesz, mint kistérség. Mi 
dolgoztunk a korábbi járási rendszer szerint is. Az akkori járási hivatal székhelye 
Kecskemét volt, azt gondolom, hogy megyei jogú településnek nem feltétlenül van 
helye a közigazgatási rendszerben. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Informatikai fejlesztéshez optika kell. 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A postáig ez a technika rendelkezésre áll, az jogosabb kérdés, hogy a szolgáltató a 
településen ezt hogyan akarja fejleszteni. Most ez a dolog várakozó állásponton van. 
Ez egy teljes települést érintı problémakör. 
Basky András polgármester 
Ennek érdekében a vállalkozásokkal is felvettük a kapcsolatot. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke: 2011. évi népszámlálás mikor fog elkövetkezni? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Eszmei idıpontja 2011. október 1-je. Az Országos Statisztikai Hivatallal a 
megállapodás megköttetett.  Az állami forrásból erre a feladatra átvett pénzeszköz 10 
M/Ft. A feladatra való felkészítés a következı idıszaknak a feladata. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hagyományos módon történik a népszámlálás? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
Lehet úgy is, de lehet elektronikus módon is. A szakmai ismereteink még hiányoznak, 
nem kaptuk meg hozzá a szakmai információkat. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A beszámolóval kapcsolatban szeretnék két gondolatot mondani. Szeretném a 
köszönetemet nyilvánítani, hogy a közmunkaprogramban Rostás Anita és Cseh Imréné 
nagyon együttmőködıek és segítıkészek. Ennek köszönhetı, hogy az iskolaudvaron a 
térburkolatot be tudtuk fejezni. 
A másik munkaterület a pályázatok. Három éve Dodonka Csabával kezdtem dolgozni, 
majd pedig Sápi Tamással. Mindkét kollégának köszönöm a munkáját, nagyon jól 
együtt tudtunk mőködni a pályázatok elkészítésénél. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Más egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még? Amennyiben nincs, 
javaslom, hogy fogadjuk el Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala beszámolóját a 
2010. évben végzett munkájáról. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
36/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
beszámolója a 2010. évben végzett munkájáról 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Város Pol- 
  gármesteri Hivatala beszámolóját a 2010. évben végzett munkájáról  
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja  a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézményének átfogó beszámolója a 2010. évrıl. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megköszönöm Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı Asszonynak, hogy itt tarthatjuk 
az ülésünket. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Elnök Asszony, Polgármester Úr, illetve minden kedves résztvevınek köszönöm, hogy 
eljöttek intézményünkbe. Beszámolómat prezentációban szeretném elmondani. dr. 
Végh Lajos fıorvos Urat szeretném bemutatni, İ, mint korelnök képviseli az 
Egészségházban dolgozó orvosokat.  
A 2010. évnek a munkájáról készült a beszámoló. Nevünk Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. Az intézményi feladatunk ennek megfelelıen 
egészségügyi alap- és szakellátás, szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
feladatok ellátása. Az intézményünk 10 éves. A jelenlegi feladataink (18 db 
szolgáltatás) az elmúlt években folyamatosan alakultak ki. Az egészségügyi 
alapellátásnál az orvosi ügyeletet, védınıi feladatok, a szakrendelések, reumatológia, 
fogászat, fizioterápia, diagnosztika már megvoltak.  
A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatásaink: Idısek Klubja, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgáltatás, 
családsegítı szolgáltatás. 
Az ellátandó lakosság száma Lajosmizsén és Felsılajoson az elmúlt években nagyon 
keveset változott. 12605 fı Lajosmizse és Felsılajos lakossága. 2001. január 1-jével 
alapította Lajosmizse Város Önkormányzata az intézményünket. A szociális 
alapszolgáltatások már az 1990. évtıl mőködtek. Az elmúlt évben a szakmai napok 
keretében ünnepeltük a 10 éves évfordulót. Önálló jogi személyek vagyunk. A 
Kecskemét és Térsége Többcélú Társuláson belül Lajosmizse mikrotérségi szerepet 
tölt be, így intézményfenntartói társulás keretében Felsılajos lakosságát is ellátjuk. 
Gazdasági feladatainkat az IGSZ látja el. 2003-ban volt a legmagasabb a létszámunk 
49 fıvel. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Szolgálat Egészségházba történı 
költözésével csökkent a létszámunk 2 fıvel. Jelenleg 37 fıvel látjuk el feladatainkat. 
2000-2010-ig láthatóak az egyes szakterületeken a betegforgalmi adatok. 31 %-os 
betegforgalom növekedéssel nézünk szembe. Csecsemı tanácsadást két szakorvos lát 
el. Diabetikus szolgáltatás is van. 
Az urológus magánrendelést végez. Az Egészségház funkcionális átrendezése történt 
2010. évben. Ez érintette az itt lévı dolgozókat. Tavaly így visszaadtuk a volt 
Szülıotthont az Önkormányzat részére. 
Az elmúlt évben 10. alkalommal rendeztük meg a szakmai napokat. Az elmúlt évben 
volt elıször, hogy a rendszeres véradókat köszöntöttük. Nagyon sok érdeklıdı volt, a 
Bács-Kiskun Megyei Vöröskereszt képviselıje is jelen volt. A véradók jól fogadták, 
hogy meg van becsülve az İ munkájuk. 
Gondozási részleghez tartozik a nappali ellátás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás. 
Azért nagyon jó, hogy egy helyen vagyunk az idısekkel, mert aki nem tudna bejönni a 
rendelésekre, s bejár az idısek klubjába, az már itt helyben részesülhet a 
szolgáltatásokból, szükség esetén egészségügyi ellátásban. Aki nem tud bejönni, azt 
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saját gépjármővünkkel behozzuk. A gondozónık kiváltják a gyógyszert, elvégzik a 
bevásárlást, szabadidıs programokat szerveznek az idıseknél. Az idısek hazavitelérıl 
is gondoskodunk. Egy komplett szolgáltatásban részesülhetnek az idısek az 
Egészségházban. Az átköltözés magával vonta azt, hogy az összes mőködési 
engedélyünket át kellett dolgozni. 
Benke nénit felköszöntöttük 90. születésnapja alkalmával. 
Köszönjük az iskolának, óvodának, intézményeinknek, hogy a szakmai nap alkalmával 
segítenek. 
Családsegítı Szolgálatnál nagyon jó családgondozó szakemberek vannak, komoly 
felkészültséggel rendelkeznek. Feladatuk közé tartozik az élelmiszer adományok 
szétosztása. Péli Szilveszternek köszönet, aki sokat segített az adományok 
térítésmentes szétfuvarozásában. 
Gyermekjóléti Szolgálat. Külön napirendi pontot képez az ı beszámolójuk. Az elmúlt 
években a kliens forgalmuk 300 %-os emelkedést jelentett. 
TÁMOP-os pályázatnak köszönhetıen 20 M/Ft-os prezentációs programmal tudtunk a 
gyermekeknek segítséget nyújtani. 
Az elmúlt évben az öreg Tanyacsárdában volt a Gyermekvédelmi Konferencia. Az 
idén a Ricsovári majorban voltunk a Gyermekvédelmi Konferencia keretében. 
Nyári gyermekétkeztetés: 128 családban 202 gyermeknek tudott a Gyermekjóléti 
Szolgálat élelmiszert adni. Évente 81105 fı beteg érkezik az Egészségházba. Nagyon 
komoly feladat az, hogy a takarítási feladatokat olyan szinten tudjuk tartani, hogy szép 
legyen a környezet. Ez komoly felkészültséget kíván. 
Tárgyi feltételek: Két épületben dolgoztunk, az Egészségházban és a volt 
Szülıotthonban, most már csak az Egészségházban. 2010. évben jelentıs 
eszközfejlesztést tudtunk végrehajtani. Közel 100 M/Ft-nyi pályázati pénzt nyertünk 
az elmúlt 10 évben. Ezek a pályázatok képzési jellegő pályázatok, kapacitás lekötési 
pályázatok, gépbeszerzések, irodai bútorok, jármő beszerzés. 
Pénzügyek: Összesített bevételeinket és a kiadásainkat szinten tartjuk. A legmagasabb 
érték 2005-ben volt, 93.989.- millió Ft-ba kerültünk a fenntartónak. 2006-tól a 
fogászat vállalkozásban mőködik, átszerveztük a labort 2005-tıl. 
Az EGYSZI átköltözése által megkaptuk az OTP melletti területet, ahol az idısek 
parkját valósítottuk meg 2.133.988.- Ft-ból, vállalkozói, munkatársi, plusz munka 
segítséggel. Ehhez 330.000.- Ft pályázati összeget nyertünk.  
A kollektíva fásítást hajtott végre. 
A lakosságot szeretnénk sok-sok információval ellátni. Mi kitőztünk olyan célt, hogy 
egy egészségügyi, szociális szolgáltató központ jön létre Lajosmizse és Felsılajos 
mikrotérségben. Fontos az, hogy az itteni információkról a lakosság informálódjon. Az 
elmúlt évben létrejött az intézményi honlap. 
Kitüntetettjeinkre büszkék vagyunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Gratulálok az intézményvezetınek, hogy ilyen szép intézményben 
dolgozhatnak.  
Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı 
Teljesen szakképzett társaság van. Nagyon nagy a szakmai hozzáértés. A kollégák 
maguk is igényesek és csinálják a munkájukat. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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Gratulálok a munkához mindenkinek. Szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és 
Szociális Intézményének átfogó beszámolóját a 2010. évrıl, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – 1 fı Józsáné dr. Kiss Irén nem 
szavazott – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
37/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézményének átfogó  
beszámolója a 2010. évrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intéz- 
  ményének átfogó beszámolóját a 2010. évrıl, megtárgyalásra és elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (….) 
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
alapellátásokról szóló 3/2010. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
1.1 Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı 
intézményi térítési díj 347.- Ft/fı/nap. 
1.2. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj: 
1.2.1. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 314.- Ft. 
1.2.2. A reggeli egy adagra jutó intézményi térítési díja 150.- Ft. 
1.2.3. Az uzsonna egy adagra jutó intézményi térítési díja 150.- Ft. 
1.2.4. A házhozszállítás térítési díja 145.- Ft. 
 
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.115.- Ft/fı/óra. 
 
2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
2.1. étkeztetés 20 %,  
2.2. házi segítségnyújtás 20 %,  
2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 30 %, 
2.4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás 1 %, 
2.5. Szt. 65 F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 3 %, 
2.6. Szt. 65 F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett étkeztetést is 
biztosítanak 23 %. 
 
Ez az anyag szakmailag elı van készítve. 
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Kérdés, vélemény, észrevétel van-e az anyaggal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja az elıterjesztés mellékletét képezı, önkormányzati rendelet 1 sz. 
mellékletét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselıt-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
38/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A szociálisan rászorult személyek által fizetendı 
intézményi térítési díjak 

HATÁROZAT 
 
 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a szociálisan rászorult személyek  
           által fizetendı térítési díjra vonatkozó önkormányzati rendelet 1. sz.  
           mellékletét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  Képviselı- 
           testületnek az alábbiak szerint: 
 
1. A szociálisan rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési díjak 
1.1 Az Szt. 65/F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátásért fizetendı 
intézményi térítési díj 347.- Ft/fı/nap. 
1.2. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj: 
1.2.1. Az étkezésért fizetendı intézményi térítési díj 314.- Ft. 
1.2.2. A reggeli egy adagra jutó intézményi térítési díja 150.- Ft. 
1.2.3. Az uzsonna egy adagra jutó intézményi térítési díja 150.- Ft. 
1.2.4. A házhozszállítás térítési díja 145.- Ft. 
 
1.3. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 1.115.- Ft/fı/óra. 
 
2. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem alábbiakban meghatározott 
százalékát: 
2.1. étkeztetés 20 %,  
2.2. házi segítségnyújtás 20 %,  
2.3. házi segítségnyújtás mellett étkeztetést is biztosítanak 30 %, 
2.4. jelzırendszeres házi segítségnyújtás 1 %, 
2.5. Szt. 65 F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás 3 %, 
2.6. Szt. 65 F. § (1) bekezdés a) pontja szerinti nappali ellátás mellett étkeztetést is 
biztosítanak 23 %. 
 
 Határid ı: 2011. május 19. 
 Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Aki elfogadja a szociálisan nem rászorult személyek által fizetendı intézményi térítési 
díjak mértékét 2011. június 1-tıl az elıterjesztés határozat-tervezete szerint, 
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
 
39/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A szociálisan nem rászorult személyek által 
fizetendı intézményi térítési díjak mértéke 
2011. június 1-tıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a szociálisan nem rászo- 
  rult személyek által 2011. június 1-tıl fizetendı intézményi térítési díjak  
                     mértékére vonatkozó határozat-tervezetet elfogadja, megtárgyalásra és el- 
  fogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
40/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselıt-testületének 
…./2011. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondos- 
kodást nyújtó szociális alapellátásokról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadja Lajosmizse 
  Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a személyes 
  gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról szóló önkormányzati ren- 
  delet-tervezetét, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-tes-
  tületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának 
értékelése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Nagyon megnıtt a kliens forgalom, a Családsegítı Szolgálat esetében 500 %-os, a 
Gyermekjóléti Szolgálat esetében 300 %-os emelkedést mutat. Az intézménybe járó 
tanulók 905-en vannak, 365 a hátrányos helyzető, 138 fı halmozottan hátrányos 
helyzető. Ez közel van az 50 %-hoz. Mi ebben az esetben az önkormányzatnak a 
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feladata, mit kellene tenni ezekért a családokért. A szülıkkel is gond van, velük sem 
lehet közremőködni. 
Sápi Tiborné igazgató helyettes Fekete István Általános Iskola 
A 2H-s, 3H-s kategória szociális helyzetet jelent. Aki gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül, az 2H-s. Ha a szülı kijelenti, hogy nincs 8 általános iskolai 
végzettsége, s emellett rendszeres gyermekvédelmi támogatásban is részesül, akkor az 
már 3 H-s kategória. Ez országos probléma, nem helyi szintő. Lajosmizsén a lakosok 
fıleg mezıgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkoznak, ennél fogva több család jön 
ide idénymunkára. Van egy réteg, akik a városokból kitelepülnek tanyára, s úgy 
gondolják, hogy az İ életkörülményeiket ez meg fogja változtatni. A szülık 
aluliskolázottsága is nagy mértékben befolyásolja ezeket a körülményeket. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Állandó gyógypedagógus ismételten van? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Nálunk van óraadó gyógypedagógus. A háziipar volt épületében vannak ezek az órák, 
Herczeg Dóra tartja a foglalkozásokat. A másik óraadó pedig az óvodában  látja el 
feladatát. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Mi az a probléma, ami okozhatja azt, hogy a gyermekeknél ilyen nagy problémák 
vannak?  Sokan élnek mezıgazdaságból, növénytermesztésbıl, állattenyésztésbıl. 
Demográfiai adat, hogy csökkent a született gyermekeknek a száma. A 
népességmegtartó politikának nagy szerepe van. A vendégmunkások az 
intézményfenntartó hálózatot igénybe veszik nagymértékben. Érdemes lenne azt külön 
megvizsgálni, hogy pozitív irányba lehessen befolyásolni a demográfiai fejlıdést. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Azon hátrányos helyzető gyermekeknél, akikkel napi kapcsolatban vagyunk, 
környezettanulmányt kellene készíteni, mert nem biztos, hogy hivatalosan annyi 
pénzbıl él meg, mint amennyit igazol, hogy valójában hátrányos helyzető. Papírforma 
szerint megfelel a követelményeknek, de a valóságban nem. Mi itt elég sok negatív 
dolgot érzünk. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Van egy réteg, akinek nincs munkája, a másik része az ıstermelık, akik nem kapnak 
embert a munkavégzéshez. Ennek a két csoportnak a találkozása kellene. Nagyon sok 
vendégmunkás van Lajosmizsén. 
Holominé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az a probléma, hogy nagyon sok embert nem is lehet megtanítani dolgozni. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Igen, meg lehet. A munka értékét kellene megtanítani az emberekkel. 
Móráné Vass Magdolna gyámügyi ügyintézı 
A kisebbségben már elkezdıdött egy szervezés. A probléma az, hogy a román 
vendégmunkások elveszik a helyet azoktól az emberektıl, akik szívesen vállalnának 
akár idényjellegő munkát is. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Ez egy olyan problémafelvetés, hogy a következı lépés lehetne az, hogy egy olyan 
embercsoport összejönne, aki dolgozna ezen a problémán. A kérdıjeles területeket be 
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kellene kapcsolni, ha elkészül egy problémafelvetés, akkor tovább lehet lépni. Mindig 
csak a felvetés szintjéig jutott el ez a probléma. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A szakemberek teszik a dolgukat. Információs bázist kellene létrehozni, hogy 
mindenki meg tudná keresni azt, hogy hol tudna munkát vállalni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én sokszor nem az információs hiányt érzem. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az embereknek probléma az, hogy nem tudják, hogy merre kell menni munkát 
keresni. 
Sápi Tiborné Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
Nincs életvezetési program, ahol az ügyfeleinket tájékoztatnánk arról, hogy mi az 
adózás, mi az, hogy 2H-s gyermek, 3 H-s gyermek. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Én úgy érzem, hogy a szülıket is kezelni kell. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Mőködik egy esélyegyenlıségi program, aminek az a lényege, hogy a szülıket is 
becsalogatjuk. Bízom benne, hogy ez a pályázat folytatódik, mert ez nekünk nagyon 
sokat segített. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A segélyezési keret nem jó, hogy 2.000.- Ft-ot ad az önkormányzat a segélyt 
igénylıknek. Alaphibák vannak, amire megoldást kell keresni. Én olyan megoldást is 
látnék, hogy lehetne adni földterületet, hogy termeljenek, neveljenek kisebb-nagyobb 
állatokat, s ránevelni az embereket ezzel az ön ellátásra. Az embereknek, ami 
hiányosságuk van, azt meg kellene tanulni. 
Móráné Vass Magdolna gyámügyi ügyintézı 
Ezt a problémát itt nem tudjuk megoldani. A jövı nemzedékét az életre kellene 
nevelni, megtanítani ıket minden fontos dologra. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ezt tovább kellene vinni, ebben lépni kellene. 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja az önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról készült értékelést, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
41/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatai ellátásának értékelése 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága az önkor- 
  mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értéke- 
  lésérıl készült beszámolót, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek. 
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  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó 
beszámolója a 2010. évrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Bíró Tiborné IGSZ vezetıje készítette a beszámolót. Nagyon nehéz olyan beszámolót 
készíteni, ami mutatja az ott végzett munkát. Én elfogadásra javaslom a beszámolót. 
Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendhez? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó 
beszámolóját a 2010. évrıl elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
42/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei  
Gazdasági Szervezetének átfogó beszámolója a  
2010. évrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága  Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezetének átfogó be- 
  számolóját a 2010. évrıl, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
6./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolója a 2010. 
évrıl 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A beszámolót Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója készítette. Kérdezem, hogy 
kíván-e hozzászólni? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Nem, ha kérdés van, válaszolok. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
A könyvtár használatáról szeretnék kérdezni. Nı a könyvtári látogatók száma. Ez 
hogyan van? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Én úgy gondolom, hogy ez nem kifejezetten az olvasást jelenti, hanem egyre többen 
jönnek be az internethasználat tekintetében. Reméljük, hogy ezt sikerül megtartani. 
Folyóiratok helyben olvasása is befolyásolja a látogatottságot, illetve a kötelezı 
olvasmányok is nagyrészt hozzájárulnak. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Van olyan, hogy bizonyos folyóiratokat nem tudnak megvásárolni pénzszőke miatt? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Korábban minden folyóiratot meg tudtunk vásárolni, jelenleg a képes irodalom, 
szakirodalom tárgyú folyóiratokat nem tudjuk megvásárolni, csak a napilapokat. Ez a 
probléma már két éve fennáll. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Mennyi pénz kellene ehhez? 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
Tetemes része volt ez a mi költségeinknek. Örülünk annak, hogy ennek ellenére is 
sikerül a könyvtárlátogatók igényeit kielégíteni, s ez nagy dolog. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nagyon jó dolog a térítésmentes informatikai képzés, amit a Mővelıdési Ház nyújt az 
érdeklıdıknek. 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgatója 
A TIOP-os pályázat nagyon jó nekünk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Szeretném megköszönni, hogy a TÁMOP-os pályázat által nyújtott támogatás 
keretében minden lajosmizsei és felsılajosi csoportunk eljutott Kecskemétre a 
Vadasparkba és kapott egy mesekönyvet. Köszönjük a Mővelıdési Ház dolgozóinak. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nekünk is vannak közös programjaink, reméljük, hogy a jövıben is megkapjuk a 
segítséget. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szeretném megköszönni az önkormányzat intézményeinek, hogy partnerek voltunk, a 
Hivatalnak a pályázathoz nyújtott segítségét, a gyermekjóléti csoportnak, hogy nagyon 
szoros munkakapcsolatban voltunk. Reméljük, hogy a következı idıszakban is az 
eredményes munkát meg fogják alapozni ezek az együttmőködések. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 
2010-es évrıl, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
43/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára 
átfogó beszámolója a 2010. évrıl 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse Vá- 
  ros Mővelıdési Háza és Könyvtára átfogó beszámolóját a 2010. évrıl, 
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megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
7./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának, valamint a Bölcsıdei Tagintézmény szakmai 
programjának jóváhagyása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Mivel most már indul a bölcsıde, annak a szakmai programját kell jóváhagyni. Kérem 
Kocsis Györgynét, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ahhoz, hogy mőködési engedélyt kapjunk, a bölcsıdének szakmai programmal kell 
rendelkeznie és az önkormányzat által jóváhagyott SzMSz-el. A szakmai programot  
meghatározott módszertani elvek és jogszabályok alapján kellett elkészíteni. A 
bölcsıde napi illetve nyári nyitvatartását szintén az önkormányzatnak kell 
meghatározni.   Mivel az óvodának van Szervezeti és Mőködési Szabályzata, ezt 
egészítgettük ki egy külön fejezettel a bölcsıdére vonatkozóan. Mellékeltük a 
házirendet is, melyet a szülık meg fognak kapni. A bölcsıde szakmai programja 
tartalmazza a gondozási feladatokat, a gyermekek készségfejlesztését, s azt, hogy 
hogyan kell foglalkozni a különbözı életkorú gyermekekkel, milyen tevékenységeket 
szervez majd a gondozó néni. A bölcsıde ennek a programnak a segítségével tudja 
ellátni a szakmai feladatait. Próbáltunk mindent úgy kialakítani, hogy megfelelı 
legyen. A dolgozók felvétele folyamatban van. A takarítónıi állásra sok jelentkezı 
van, a tagintézményvezetıi állást nehéz lesz betölteni, mert sok feltételhez kötött. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Köszönöm. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? Amennyiben nincs, 
elfogadásra javaslom az anyagot, s szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
44/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jó- 
váhagyása 

HATÁROZAT 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képiselı- 
                      testületnek, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
                      Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatát hagyja jóvá. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde szakmai programját 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
45/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
szakmai programjának jóváhagyása 
 
 

Határozat 
 
   Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Meserét Lajosmizsei  

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde szakmai programját javasolja a  
Képviselı-testületnek elfogadásra. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 19. 
 

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Tagintézményének napi nyitvatartási idejét és nyári nyitvatartási rendjét elfogadja, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
46/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményének napi nyitvatartási  
idejének és nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Meserét Lajosmizsei 
  Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei Tagintézményének 
  napi nyitvatartási idejét és nyári nyitvatartási rendjét az elıterjesztés 
  határozat-tervezetében foglaltak szerint javasolja a Képviselı-testület- 
  nek jóhóváhagyni. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
8./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi 
beosztására kiírt pályázat elbírálása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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Egy fı pályázott a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására kiírt pályázatra. Az ı pályázatát elfogadtuk. Kérdezem, hogy 
kíván-e hozzátenni az írásos anyaghoz? 
Kocsis Györgyné pályázó 
A pályázatban mindent leírtam, hogy mit szeretnék, mit csináltam, a Szülıi Szervezet 
támogatta a munkámat. Mindenképpen azt kérem, hogy a személyi feltételek mellett a 
tárgyi feltételeket is a fenntartó biztosítsa részünkre. A társintézményeknek köszönöm 
azt a sok segítséget, amit kaptunk. Csak úgy lehet sikeresen dolgozni, hogy ha a 
környezet is segíti a munkámat.  
Köszönöm. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdés, hozzászólás van-e a jelenlevık részérıl? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselı-testületnek a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat elbírálását tárgyalja meg és a 
benyújtott pályázatot fogadja el, és Kocsis Györgynét óvodavezetınek nevezze ki, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
47/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde óvodavezetıi beosztására kiírt pályázat 
elbírálása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Böl- 
  csıde óvodavezetıi beosztására nevezze ki Kocsis Györgynét. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
9./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …./2011. (…) 
önkormányzati rendelete a 2011.évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérem, hogy  Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı Asszonyt, hogy mondjon errıl 
néhány szót. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
December 16-án jeleztem, hogy a defibrillátor régi, ennek a cseréje szükséges, aminek 
költsége 746.000.- Ft. 
Idıközben jelentkezett az EKG probléma is, mert 10 éves ez az egészségügyi 
gépmőszer, s folyamatosan javításra szorul. Ennek a gépnek a beszerzését a saját 
költségvetésünk terhére kívánjuk megoldani, csak a vásárláshoz szükséges az 
engedélynek a megadása. 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi 
költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
 …./2011. (…) önkormányzati rendelete a 2011.évi 
költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Lajosmizse 
  Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetés- 
  rıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítását, megtár-
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselıt-testületnek. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
10./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális 
Intézménye laborjának és szakorvosi rendelı helyiségének használatba adása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérem Józsáné dr. Kiss Irént, az EGYSZI vezetıjét, hogy ismertesse a bizottsággal a 
naprend lényegét. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
A vagyonrendeletnek a módosítását kértem úgy, hogy ha van szabad hely, több évre 
adhassam bérbe az ingatlant, mert csak egy évre van jogosultságom. A Taki-Bio 
Biotechnológiai Kft képviselıje Takács István 4 évre szeretne igénybe venni egy 
konkrét labor helyiséget. 
A Kovács és Társa Bt gyógy masszázs tevékenységet szeretne folytatni, erre kérnének 
egy másik helyiséget. Egy üres helyiségrıl van szó, amit oda tudnánk adni. Kovács 
Béla 149.000.- Ft bérleti díjat fizetne, 20.000. Ft takarítási díjat, 5.000.- Ft áramdíjat, 
szennyvízdíj miatt külön órát szereltettünk be. Helyiséghasznosításra vonatkozó bérleti 
szerzıdés megkötésérıl kell szavazni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm.  
Kapjon Józsáné dr. Kiss Irén meghatalmazást arra, hogy 4 évre köthessen bérleti 
szerzıdést. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
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A vagyonrendelet módosítást a júniusi ülésre be fogjuk hozni, de idıközben egy 
jogszabály szerkesztési képzésen vettünk részt és minden rendeletet felül kell 
vizsgálni. A következı ülésre hozunk egy felülvizsgált szerzıdést. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, hozzászólás van-e a napirendhez? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye használatában lévı labor használatba adásra 
kerüljön a Taki-Bio Biotechnológiai Kft részére humán kutatás-fejlesztés céljából 4 
évre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
49/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,  
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye laborjának 
és szakorvosi rendelı helyiségének használatba adása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 

tületnek, hogy adja használatba Lajosmizse Város Önkormányzata  
           Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményének használatában  
           lévı labort humán kutatás-fejlesztés céljából 4 évre.  

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

 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja, hogy az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményben lévı, 
jelenleg használt kettı és további egy szakorvosi rendelı helyiséget használatba adja a 
Kovács és Társa Bt részére tangenetor, iszappakolás és gyógymasszázs céljából 
határozatlan idıre, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt –az alábbi határozatot hozta: 
50/2011. (V. 17.) ÖIB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szakorvosi rendelı 
helyiségének használatba adása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága javasolja a Képviselı-tes- 
  tületnek, hogy adja használatba Lajosmizse Város Önkormányzatának 
  Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményében lévı, jelenleg 
  használt kettı és további egy szakorvosi rendelı helyiséget a Kovács és  
  Társa Bt részére tangenetor, iszappakolás és gyógymasszázs céljából ha- 
  tározatlan idıre. 
  Határid ı: 2011. május 19. 
  Felelıs:     A bizottság 
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Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem 12.20 órakor, 
munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 

K.mf. 
 
 

Holminé Sebık Márta sk.   Kutasiné Nagy Katalin sk. 
       ÖIB elnöke      jegyzı 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


