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JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2011. augusztus 23-án, reggel  
               8.00 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak: Holminé Sebık Márta  bizottság elnöke 
   Baranyi-Rostás Rodrigó  bizottság tagja 
   Józsáné dr. Kiss Irén  bizottság tagja 
   Koller Dániel   bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
 
dr. Bartal Sándor bizottsági tag igazoltan van távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:   Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Nagy Judit irodavezetı 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Géczy Gabriella bölcsıdevezetı 
      Guti Istvánné Mővelıdési Ház vezetı 
      dr. Gócz Irén háziorvos 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
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.  
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
 
1./ Háziorvosi és gyermekorvosi feladatellátás biztosítása Basky András 
     az egészségházban      polgármester 
 
2./ A Fekete István Általános Iskola és a Meserét Lajosmi- Basky András  
     zsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okira- polgármester 
     tának módosítása 
3./ A Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjá- Basky András 
     nak módosítása       polgármester 
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1./ Napirendi pont 
Háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás biztosítása az egészségházban 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Megkérem Józsáné dr. Kiss Irén intézményvezetı Asszonyt, hogy terjessze elı az 
anyagot. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
dr. Gócz Irén házi orvos és dr. Takács Vilmos házi gyermekorvos jelezte, hogy 
szeretnének az egészségházban rendelni. A Polgármester Úr folytatta le az ezzel 
kapcsolatos tárgyalásokat. 
Mivel az egészségházat már betelepítettük jórészt, ezért ehhez átalakításokat kell 
végezni a következık szerint: 
- Gyermekorvosi rendelı és vetkızı kialakítása: Az I-34 és az I-35-ös számú  
   helyiségekbıl 2 db egyenként 21 m2-es gyermekorvosi rendelı kialakítása. 
- Vetkızı kialakítása: Az 1-35 számú rendelıhöz 1 db vetkızı kialakítása, a büfé   
    területének felhasználásával, a büfé és a rendelı közötti fal megbontásával. (felnıtt      
    háziorvosi rendelık). 
- Az egészséges gyermekvárakozó helyének kialakítása.  
-  A beteg gyermekvárakozó helyiségének kialakítása.  
- Az egészséges gyermeköltöztetı-váró helyiségének kialakítása. Védınıi tanácsadó   
   kialakítása.  
-  A tanácsadóhoz tartózó felnıtt, gyermek WC felújítása. 
-  A felnıttorvosi rendelı nıvérállásának kialakítása. 
-  A családsegítı részlegnek a földszinten tudnánk kialakítani helyet. 
- A két gyermekorvost és a védınıket egy helyre telepítjük, ezzel egy gyermek  
   egészségügyi központot tudnánk kialakítani.   
   Ezt egyeztettük a két egészségügyi szolgáltatóval, a védınıi szolgálattal és a    
   szociális szolgáltató részleggel. Ezt a szakemberek elfogadták.  
Az ÁNTSZ is pozitívan állt hozzá ehhez az átszervezéshez. Mivel az egészségházat 
már betelepítettük nagy részben, ezért igyekeztünk most úgy alakítani a rendelkezésre 
álló lehetıségeket, hogy ıket is be tudjuk fogadni. 
Az átalakításoknak költségei is vannak.  
Ehhez árajánlatot kértünk be.  
Két árajánlat érkezett be: 
1./  GOMÉP Kft árajánlata:  3.749.413.- Ft. 
2./  Székely Tihamér árajánlata: 2.119.781.- Ft. 
A két árajánlat közül Székely Tihamér ajánlata a kedvezıbb.  
Polgármester Úr kérte a fenntartási költségtérítésnek a kimutatását. A Gócz 
doktornınek 21 m2 esetében 420.440.- Ft, a Takács doktor Úr esetében 445.375.- Ft 
lenne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Nem értem, hogy mit jelent az, hogy a produktiv és inproduktív terület aránya 110 %. 
Józsáné dr. Kiss Irén PTK elnök 
Azt jelenti, hogy 10 %-al nagyobb a produktív, mint az inproduktív terület. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? 
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dr. Gócz Irén háziorvos 
Köszönöm a lehetıséget, hogy visszamehetünk a rendelıbe. Bízom benne, hogy a 
lakosság és az önkormányzat részére ez egy kedvezı helyzet lesz. Mi is nehéz 
helyzetben vagyunk, azért akarunk visszamenni. A költségek bizonyos részét úgy 
vállalnánk, hogy lelakjuk, s rezsiköltséget addig nem fizetnénk. Ez az 
önkormányzatnak költséget nem jelent, mert ezek a helyiségek eddig is voltak főtve, 
világítva. 
Ha vissza tudunk ezekkel a feltételekkel menni, akkor a betegek is jobban járnak, mert 
egy helyen van a labor, a fizikoterápia, és a rendelı. Ez egy kényszermegoldás volt 
részünkrıl akkor is, amikor ki akartunk menni, s most is, hogy vissza akarunk jönni. 
Ha 500 eFt támogatást tudunk kapni, akkor a többi költséget a Takács doktor Úrral 
hozzá tudjuk tenni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Ehhez mennyi idı kell? 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
November 1-jével költöznének vissza. 
dr. Gócz Irén háziorvos 
Október végén nekünk már költözni kell. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az önkormányzattal kell megkötni a feladatellátási szerzıdést. Kérdezem, hogy van-e 
még valakinek kérdése? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Tisztelettel köszöntöm a bizottságot és a vendégeket. Józsáné Irénke egy olyan 
komplex, mindenre kiterjedı elıterjesztést készített, ami úgy érzem, hogy az 
önkormányzat és az igényt kérı orvosok részére elfogadható. Ez úgy gondolom, hogy 
támogatható. Annak idején furcsa volt, hogy máshova kell menni a háziorvoshoz, nem 
az egészségházba, de hamar megszoktuk azt is. 
Ha egy gyermek egészségügyi központ alakulna ki, az különösen jó lenne, mert a 
szülıknek az a jó, hogy egy helyen kapnának meg minden szolgáltatást. A szükség és 
a változás egy szerencsés idıben, és helyzetben alakult ki, ezért azt támogatni tudom. 
Köszönöm Józsáné Irénkének, hogy ezt ilyen jól elkészítette, átgondolta és egy olyan 
megoldást hozott ide, ami az igényt benyújtó orvosok és a szolgáltató részérıl is 
egyaránt megfelelı legyen. 
Józsáné dr. Kiss Irén EGYSZI vezetıje 
Az egészségügyi szolgáltatók részérıl is volt e vonatkozásban segítség. Örültünk 
annak, hogy az ÁNTSZ is segítı szándékkal állt hozzá e tevékenységhez. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még hozzászólás? 
Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
A határozat-tervezet 1. pontjában a második kis bekezdésbe bele kell venni, hogy az 
„érintettek vállalják mőködési engedélyük módosítását, költségük viselését.”  
A negyedik kis bekezdésben van, hogy megelılegezik a rendelı kialakítása során 
felmerülı költségeket. Itt meg kell jelölni, hogy a költségek összesen 1.923.833.- Ft, 
melybıl 1.400.000- Ft arányosan legyen megosztva a két orvos között. Az 529.833.- 
Ft legyen az OEP bevétel terhére. 
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¾ 9 órakor Koller Dániel bizottsági tag eltávozott az ülésrıl, a továbbiakban az ülés 5 
fıvel határozatképes. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Három árajánlatot kértünk be: 
1./ GOMÉP Kft 
2./ Székely Tihamér 
3./ Borsos Sándor 
Borsos Sándor nem adott be árajánlatot. GOMÉP Kft-tıl 3.749.413.- Ft értékő, 
Székely Tihamértól 2.119.781.- Ft értékő árajánlat érkezett. 
Megállapítható, hogy a legkedvezıbb árajánlat Székely Tihamér ajánlata. 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, véleménye, észrevétele a 
napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom az elhangzott módosításokkal az 
elıterjesztés határozat-tervezetét. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
63/2011. (VIII. 23.) ÖIB hat. 
Háziorvosi és házi gyermekorvosi feladatellátás 
biztosítása az egészségházban 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a háziorvosi és házi 
  gyermekorvosi feladatellátás biztosítására vonatkozó elıterjesztés ha- 
  tározat-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek az aláb-
  bi kiegészítéssel: 
  - A határozat-tervezet 1. pontjának második kis bekezdésébe kerüljön be: 
    „érintettek vállalják mőködési engedélyük módosítását, költségük   
                       viselését.”  
  - A határozat-tervezet 1. pontjának negyedik kis bekezdésébe kerüljön  
                        be: 
     „A két orvos rendelıjének kialakítási költsége összesen: 1.929.833.- Ft, 
      melybıl 1.400.000.- Ft arányosan legyen megosztva a két orvos között,  
                         az 529.833.- Ft pedig az OEP terhére.” 
 
  Határid ı: 2011. augusztus 25. 
  Felelıs:    A bizottság 
   
2./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola és a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezetıt, hogy terjessze a bizottság elé az anyagot. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az alapító okirat módosítására azért van szükség, hogy az SNI-s gyermekek után járó 
normatívát az óvoda és a bölcsıde igénybe tudja venni. A régi alapító okirat a sajátos 
nevelési igényő gyermekek fejlıdési rendellenességét az organikus, illetve nem 
organikus okokra vezette vissza. 
Az új megfogalmazás szerint a sajátos nevelési igényő gyermekek után akkor vehetı 
igénybe a normatíva hozzájárulás, ha az alapító okirat tartalmazza: 
1./  a sajátos nevelési igény szerint a megismerı funkciók vagy a viselkedésfejlıdésük 
tartós és súlyos rendellenességével küzdı gyermekek problémáit: 

- beszédészlelési és beszédmegértési jogok elmaradása, 
- kifejezı beszédzavara, 
- tanulási zavar veszélyeztetettsége, 
- kevert specifikus fejlıdési zavar, 

2./ a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének súlyos rendellenességéért       
küzdı gyermekek. problémáit. 
Ha a problémák kezelésére, illetve megszüntetésére a személyi és tárgyi feltételeket 
biztosítani tudjuk, akkor a normatíva igénylése lehetséges. 
Kálmán Éva Fekete István Általános Iskola igazgatóhelyettese 
Az SNI-B-s kategória megszőnıben van. Szakembereinket vettük alapul, hogy milyen 
személyiségzavaros gyermekeket kívánunk ellátni. Olyat ne vállaljunk be, ami a 
törvényben nincs.  Az iskola részérıl így történt az alapító okirat módosítása. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Fekete István Általános Iskola 
alapító okiratának módosítását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
64/2011. (VIII. 23.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola  
alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Fekete István Általános 
  Iskola alapító okiratának módosítását elfogadásra javasolja a Képviselı- 
                      testületnek az elıterjesztés határozat-tervezete szerint. 
  Határid ı: 2011. augusztus 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának 
módosítását elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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65/2011. (VIII. 23.) ÖIB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
Bölcsıde alapító okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Meserét Lajosmizsei 
  Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde alapító okiratának módosítását 
  elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2011. augusztus 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A 7-8. évfolyamon matematika tantárgyból az eddigi 3 óra helyett 4 óra kerül 
bevezetésre. 
A tantárgyba épített tantervi moduloknál a hon- és népismeret oktatása az 5. 
évfolyamon nem kerül megszervezésre. 
A nem kötelezı (választható) tanítási órák a 7-8 évfolyamon 1-1 osztályfınöki óra 
megszervezésével bıvülnek. 
Kálmán Éva Fekete István Általános Iskola igazgató helyettese 
A hon- és népismeret jobb, ha két éven keresztül egy órában tanítjuk, mint ha két éven 
keresztül fél órában. 
Jobb, ha 7. 8. évfolyamon egy-egy osztályfınöki helyett, heti két osztályfınöki óra 
lesz. 
 
Koller Dániel bizottsági tag 9.15 órakor visszajött. A bizottsági ülés a továbbiakban 6 
fıvel határozatképes. 
 
Basky András polgármester 
A változtatásokat helyénvalónak tartom. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A magam részérıl ennek az anyagnak a hátterét szeretném idehozni. Az 
önkormányzatnak is egy komoly igénye volt a leendı igazgatóval szemben, hogy a 
szakmai munkát emelje annak érdekében, hogy a lajosmizsei diákoknál az elvándorlás 
megálljon. Az igazgatónı nincs jelen, mert egy országos tanévnyitón vesz részt, amin 
megkapják azt a támpontot, amivel az évet elkezdhetik, ezért én egy pár szót 
mondanék a nyári munkáról. Az intézmény felsı vezetése egy olyan szakmai munkát 
végzett a nyár folyamán, ami az önkormányzat és a szülıi igényeknek is megfelelı. 
Olyan megoldást találtak, aminek nincs anyagi kihatása. A nyár arról szólt, hogy a 
tanévet sikeresen elıkészítsük. Fontos elmondani azt, hogy ebben a munkában azok az 
egyeztetések is benne vannak, amit az igazgató Asszony, a polgármester Úr és Nagy 
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Judit irodavezetı Asszony közösen végeztek. Én a magam részérıl azt gondolom, 
hogy nem egy megnyugtató, amit itt tapasztalunk. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, én elfogadásra javaslom a Fekete István Általános iskola 
pedagógiai programját. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
66/2011. (VIII. 23.) ÖIB hat. 
A Fekete István Általános Iskola pedagógiai 
programjának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága a Fekete István Általános 
  iskola pedagógiai programját az elıterjesztés határozat-tervezete szerint 
  elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.  
  Határid ı: 2011. augusztus 25. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy az egyebekben kíván-e valaki hozzászólni? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Szeretném jelezni, hogy a Lajosmizsei Napoknak az új színfoltja nekem pozitív volt. 
Sokszínő volt a program, kedvezınek tartom ezt a változtatást, a szakma pedig majd a 
maga észrevételeit levonja. Köszönöm a szervezést. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Pozitív véleményeimet szeretném elmondani. Nagyon sokszínő, szép és színvonalas 
programot láthattunk.  Abban elérte a célját, hogy megpróbáltunk színes programot 
összeállítani, hogy mindenki választhasson belıle igénye szerint, viszont nem volt 
olyan nagy érdeklıdés, mint amilyen lehetett volna. Nekem nagyon tetszett, és 
köszönöm szépen. 
Basky András polgármester 
Valójában sok esetben nem volt olyan látogatottság, mint amilyennek lenni kellett 
volna. Nagyon sok arcot kerestem, aki ott lehetett volna. Én megfontolásra ajánlanám 
azt, hogy valamennyi lajosmizsei napon olyat is kell szervezni, ami azt az oldalt is 
támogatja, hogy a parkban valamilyen rendezvény legyen. A motoros találkozó után 
lehetne egy külsı színpadi rendezvényt is szervezni, hogy aki a parkba szeretne jönni, 
annak is ki legyen elégítve az igénye. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Minden réteget próbáljunk megmozgatni, megközelíteni a rendezvények 
szervezésével. A szérőskert szépen ki van alakítva, de azt még lehetne fejleszteni. 
Guti Istvánné Mővelıdési Ház igazgató 
Ez a cél, de évrıl évre a Lajosmizsei Napokra kevesebb a pénz, viszont a színvonalat 
mindenki elvárja. Azért vittük be a házba a rendezvényeket, hogy a kinti költségeket 
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megspóroljuk. Tervezem, hogy kérdıívet adunk ki, hogy mindenki találja meg az 
érdeklıdésének megfelelı programot, s az alapján próbáljuk a következı évekre 
tervezni a programokat. Lajosmizsén sajnos az utóbbi idıben a Lajosmizsei Napok 
rendezvénye átment kocsma jellegő rendezvénybe. 
Most szerencsés volt, hogy nem egy hétvégére sőrősödött a program, hanem több 
hétvégén. Szerény volt az érdeklıdés, de ez egy új dolog volt. Úgy tőnik, hogy ez 
valóban szerencsésebb lett nekünk, és a lakosságnak is. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A szérőskert hatalmas lehetıség. A villanyt, a világítást odavinni, a színpadot 
kialakítani úgy, hogy akkor megoldás legyen, ha süt a nap, de akkor is, ha esik az esı. 
Ez egy páratlan lehetıség, érdemes lenne szép teret kialakítani. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Pályázatot is lehetne igénybe venni erre. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Szükség lenne a parki rendezvényre is. Voltak az elmúlt években olyan rendezvények, 
amikor a lajosmizsei gazdák az ipari termékeikkel, gazdasági terményeikkel be tudtak 
mutatkozni. Fontos a lajosmizsei cégeknek a bemutatkozása. Fontos az is, hogy 
megjelenjenek lajosmizsei intézmények, gazdálkodó szervezetek. Ha van kiállítás, 
ahány kiállító cég van, annyi helyrıl jönnek látogatók. Lehetne termékkóstoltatást is 
rendezni. Továbbra is lehetne koncertet szervezni, s olyan jellegő rendezvényeket, 
amik most is voltak. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek az egyekben hozzászólása? 
Nincs. 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk megköszönöm a 
jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
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