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Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2010.(…) önkormányzati rendelete 
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.018.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
166/2010. (XI. l7.) ÖH   Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet 
     elrendelése 
 
167/2010. (XI.l7.) ÖH   Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermek- 
     jóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 
 
168/2010. (XI.l7.) ÖH   Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóvá- 
     hagyása 
 
169/2010. (XI.l7.) ÖH   A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
     közgyőlésébe történı tagok delegálása 
 
170/2010. (XI.l7.) ÖH   A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
     alapszabálya felülvizsgálatának kezdeményezése 
 
171/2010. (XI.l7.) ÖH   A fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2009/ 
     2010-es tanévrıl 
 
172/2010. (XI.l7.) ÖH   A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  Óvoda és Böl- 
     csıde átfogó beszámolója a 2009/2010-es nevelési évrıl 
 
173/2010. (XI.l7.) ÖH   Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a 
     Habitat for Humanity magyarországi szervezetével 
 
174/2010. (XI.l7.) ÖH   Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló 
     létesítésével kapcsolatban 
 
175/2010. (XI.l7.) ÖH   Polgármester jutalmára javaslattétel 
 
176/2010. (XI.l7.) ÖH   Keresztes Ferenc interpellációja 
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J e g y z ı k ö n y v 

 
 

Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november l7-én  
               a Városháza dísztermében megtartott  ülésérıl. 
 
Jelen vannak: Basky András polgármester, Apró Ferenc, Baranyi-Rostás Rodrigó, 
                         Belusz László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé Sebık Márta, 
                         Kollár László, Koller Dániel, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szil- 
                         veszter  képviselık (11 fı) 
 
Ülés kezdete: 13.05 óra 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: 
Muhariné Mayer Piroska  aljegyzı 
Dömötör Klára Edit   irodavezetı 
Turupuli Péterné   irodavezetı 
Dr.Gazdag Judit   jogi referens 
Gyurgyik Erzsébet   vez. referens 
Dr.Balogh László   belsı ellenır 
Nagy Judit    irodavezetı 
Rostás Anita    csop.vezetı 
Szilágyi Ödön    csop.vezetı 
Gulyás Attiláné    csop.vezetı 
Káré Zsuzsa    csop.vezetı 
Osbáth Barna    FIÁI igazgató 
Veszelszkiné Nagy Erika  tagintézményvezetı 
Kocsis Györgyné   Meserét Óvoda vez. 
 
Jegyzıkönyvvezetık:               Nagy Imréné 
     Márton Györgyné 
 
 
Basky András polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselı-testületi ülésünkön. 
Mielıtt elkezdenénk a testületi ülés napirendi pontjait tárgyalni 1 perces néma felállással tisztelegjünk 
Polyák Imre Lajosmizse Város Díszpolgára elhunyta emlékére. Imre bácsi temetésérıl még nem 
tudunk semmit, de megteremtjük a lehetıségét annak, hogy  tudjuk képviselni Lajosmizsét a 
temetésen. 
Néhány információ:  Szeretném bemutatni  az új pénzügyi és adó iroda vezetınket Dömötör Klára 
Editet, aki november 15-tıl látja el irodavezetıi feladatait. Bemutatom Gulyás Attiláné kolleganıt, aki 
régi dolgozónk, de új feladatokat kapott a pénzügyi iroda csoportvezetıjeként. 
A csatornázási pályázatunkat benyújtottuk, mely megérkezett, de egy-két hiánypótlást meg kell 
eszközölni. A 2010. évi közmeghallgatásunk november 24-én szerdán l7 órakor lesz a Mővelıdési 
Házban. Kaptunk egy meghívót, mely a Képviselı-testület tagjainak is szól. Táncházas mulatság lesz 
most szombaton a Mővelıdési Házban és idevárnak mindenkit és a Képviselı-testület tagjait is. 
Magné Kemmer Márta  Könyvtárunk vezetıje jelezte, hogy szólni kíván. 
 
Magné Kemmer Márta Könyvtár vezetıje: Munkatársaim és a magam nevében szeretném meghívni  
Önöket intézményünkbe egy kötetlen beszélgetésre. Szeretnénk visszatekinteni  a lakóhelyünkön folyó 
könyvtári és közmővelıdési idıszakra. December 6-án 14 órakor a Könyvtár Kincses kamrájába 
várjuk Önöket. 
 
Basky András polgármester: Aki csak teheti  tegyen eleget a meghívásnak. 
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Képviselı-testületi ülésünk határozatképes, mivel 11 képviselı van jelen. Dr. Adonyi Lajos 
alpolgármester úr jelezte késését. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Holminé Sebık Márta és Kollár László képviselıket 
megválasztani. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület  11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – a 
mai testületi ülés jegyzıkönyv hitelesítıjének Holminé Sebık Márta és Kollár László képviselıket 
választotta meg. 
A meghívóban 11 napirend van feltüntetve, melyhez sem felvenni, sem levenni nem kívánok. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs, aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi 
pontokat kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra. 
 
 
Napirend        Elıterjesztı 
1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének  Basky András 
    …/2010.(…) önkormányzati rendelete a Képviselı-testület  polgármester 
    és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
    7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet Basky András 
    elrendelése        polgármester 
 
3. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti Basky András 
    és Szociális Intézménye alapító okiratának módosítása  polgármester 
 
4. Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyá- Kutasiné Nagy Katalin 
    sa         jegyzı távollétében 
         Muhariné Mayer Piroska 
         aljegyzı 
 
5. A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület alap- Basky András 
    szabálya felülvizsgálatának kezdeményezése, valamint közgyő- polgármester 
    lési tagok delegálása 
 
6. Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tan- Basky András 
    évrıl         polgármester 
 
7. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde be- Basky András 
    számolója a 2009/2010-es nevelési évrıl    polgármester 
 
8. Megállapodás felbontása az autonómia Alapítvánnyal és a Habi- Dr. Adonyi Lajos 
    tat for Humanity magyarországi szervezetével   alpolgármester 
 
9. Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló léte- Basky András 
    sítésével kapcsolatban      polgármester 
 
10. Polgármester jutalmára javaslattétel     Belusz László 
               ÜSB elnök 
 
11. Interpelláció 
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1. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2010. (…) önkormányzati 
rendelete a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. 
(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: A legutóbbi testületi ülésen, illetve az alakuló ülésen úgy döntöttünk, 
hogy az SZMSZ rendeletünket 6 hónapon belül felülvizsgáljuk, de ez az anyag még nem a 
felülvizsgálati anyag. 
Néhány kisebb változtatás történik az SZMSZ-ünkben, melyek a következık: 
Az SZMSZ-t módosító 14/2010. (X.14.) önkormányzati rendelet mellékletében az Önkormányzat 
Intézményeinek Bizottsága véleményezési és javaslattételi feladatai és hatáskörei között benne maradt 
a tömegsporttal kapcsolatos elıterjesztések véleményezési joga, melyet most hatályon kívül 
helyeznénk. A másik változás, mely szerint a Bizottság I. fokú hatáskörei közül hatályon kívül kell 
helyezni a szociális rászorultság esetére szóló lakásfenntartási támogatás fenntartásával, folyósításával 
kapcsolatos hatáskört, mely 2010. áprilisában át lett adva a polgármester hatáskörébe. 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki elfogadja a rendelet-tervezetet 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen - szavazattal, tartózkodás és ellenszavatat- nem volt 
az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

16/2010. (...) önkormányzati rendelete 
a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.  
18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdése e) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva a Képviselı-testület és Szervei jogszabály szerinti hatékony mőködése 
érdekében az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 08.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság véleményezi, 
javaslatot tesz” alcímének k) pontja helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„k) Javaslatot tehet a Lajosmizse Város Díszpolgára kitüntetı cím, a Lajosmizse Város Ifjúságának 
Neveléséért és Oktatásáért, a Lajosmizse Város Egészség- és Szociális Ügyéért, valamint Lajosmizse 
Város Közmővelıdéséért díj odaítélésére és véleményezi a beérkezett javaslatokat.” 
 

2. § 
 
Hatályát veszti az SZMSZ: 
 
a) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság I. fokú 
hatóságként dönt:” alcímének a) pontja, 
b) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság 
véleményezi, javaslatot tesz:” alcímének a) pontjából „a tömegsporttal” szövegrész,  
c) 2. mellékletében az „Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága” cím alatt „A bizottság 
véleményezi, javaslatot tesz:” alcímének f) pontja. 

 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon a hatályát 
veszti. 
 
 
  Basky András      Kutasiné Nagy Katalin 
  polgármester       jegyzı távollétében: 
 

Muhariné Mayer Piroska 
          aljegyzı 
 
A rendelet kihirdetve:  
         Kutasiné Nagy Katalin 
          jegyzı távollétében: 
 

Muhariné Mayer Piroska 
          aljegyzı 
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2. napirendi pont 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendelése 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az igazgatási szünet elrendelésére törvény ad lehetıséget és így sok 
település ezzel már él. Lajosmizsén tavaly vezettük be, csökkentett létszámmal folyik a munka, mert 
vannak feladatok, melyeket kötelezı jelleggel meg kell csinálni. December 27-én, 28-án, 29-én, 30-án 
és 31-én lenne igazgatási szünet. Minden dolgozó  szabadsága terhére lenne szabadságon. Az anyagot 
tárgyalta az Ügyrendi és Sport Bizottság, aki elfogadásra javasolta. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nem volt - 
a következı határozatot hozta. 

 
166/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalában 
igazgatási szünet elrendelése 

 
                                               Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Hivatal 2010. évi 

munkarendjében 2010. december 27. napjától 2010. december 31. napjáig igazgatási 
szünetet rendel el. 
 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatalában a 2010. december 27.,28., 29., 30., 31. napokra elrendelt igazgatási szünet 
kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – felkéri a jegyzıt a szükséges 
munkaszervezési intézkedések megtételére. 

 
3) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 

elrendelt igazgatási szünetrıl a lakosságot és a társhatóságokat elızetesen tájékoztassa. 
 

Felelıs: Képviselı-testület, ill. jegyzı 
Határid ı: 2010. november 17., ill. 2010. november 30. 

 
 
 

3. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye alapító 
okiratának módosítása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Egy technikai jellegő dologról van szó. A Közigazgatási Hivatal az 
alapító okirat tartalmával kapcsolatban az alábbi észrevételeket tette. 
A megállapodásnak és az alapító okiratnak összhangban kell lennie. A Közigazgatási Hivatal javasolta 
az alapító okiratból a foglalkoztatási jogviszonyok körébıl a Munka Törvénykönyve alapján történı 
foglalkoztatás törlését.  
A megállapodás alapján az intézmény fenntartója Lajosmizse és Felsılajos Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás, mely az alapító okiratból nem tőnik ki, ezért 
az alapító okirat összhangjának megteremtése érdekében  ennek feltüntetése szükséges,et tartalmazza a 
4. pont. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
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Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki elfogadja a határozati javaslatban 
foglaltakat kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal -tartózkodás és ellenszavazat nem volt - a 
következı határozatot hozta 
 
167/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító  
Okiratának módosítása 

 
Határozat 

 
Alapító Okirat 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. §-a, a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91. § b) pontja, a gyermekek 
védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 104. § (1) bekezdés a) pontja, 
valamint az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján Lajosmizse Város Önkormányzata 
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratát a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalva az alábbiak szerint megállapítja és jóváhagyja:  

1.) A költségvetési szerv 
 
Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 
Székhelye: 6050 Lajosmizse, Dózsa György út 104-106. 
 
2.) Jogszabályban meghatározott közfeladata: 
 
I. Egészségügyi szolgáltatások: 
A. Egészségügyi alapellátás:  
A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védınıi ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levı járóbeteg-szakellátást, 
illetıleg fekvıbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények mőködését. 
 
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe vehetı, 
hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétıl, korától és betegsége természetétıl függetlenül 
folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön. 
Az alapellátás célja 

a) az ellátott lakosságra vonatkozó, az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 79. § szerinti 
megelızı tevékenység; 

b) az egyén 
ba) egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi felvilágosítása és nevelése, 
bb) külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történı gyógykezelése, gondozása 

és rehabilitációja az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett, 
bc) szakorvoshoz történı irányítása a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy terápiás 

ellátás céljából, 
bd) gyógykezelése, házi ápolása és rehabilitációja a kezelıorvos által javasolt terápiás terv alapján; 
c) szükség esetén a bb) és a bd) alpontban foglaltaknak a beteg otthonában történı ellátása, illetıleg 

a beteg otthonában végzendı szakorvosi konzílium kérése. 
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1. Védınıi szolgálat: 
A védınıi szolgálat feladata – az egészségügyi alapellátás részeként – az egészségnevelés, tanácsadás 
és a gondozás. A családok egészségének megırzése, a betegség kialakulásának megelızése, valamint 
az egészség helyreállítása céljából fejti ki tanácsadó, egészségnevelı, gondozási tevékenységét. 
 

2. Anya-, gyermek- és csecsemıvédelem 
Az iskola–egészségügyi szolgálat és az ifjúság-egészségügyi szolgálat alapfeladata az iskolás 
korosztály (3-18 éves) pszichés és szomatikus fejlıdésének rendszeres figyelemmel kísérése, akut 
egészségügyi ellátása. A tanulók egészségügyi ellátásán kívül környezet-egészségügyi, élelmezés-
egészségügyi, balesetvédelmi, egészségnevelési és pályaválasztási tanácsadási feladatokat is végez. 
 
3. Szájhigiénia 
 
4. Ügyeleti ellátás 
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkezı sürgısségi esetekben a 88-92. §-ok 
szerinti egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetıségét biztosítja. 
 
Az ügyeleti ellátás célja az egészségügyi szolgáltatók napi munkarend szerinti munkaidı 
befejezésének idıpontjától a következı napi munkarend szerinti munkaidı kezdetéig a beteg 
vizsgálata, egészségi állapotának észlelése, alkalomszerő és azonnali sürgısségi beavatkozások 
elvégzése, illetıleg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı sürgısségi beutalása, valamint a külön 
jogszabályokban meghatározott eljárásokban való részvétel. 

 
B. Járóbeteg-szakellátások:  
Az általános járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végzı orvos beutalása vagy 
a beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerő egészségügyi 
ellátás, továbbá fekvıbeteg-ellátást nem igénylı krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi 
gondozás. Az általános járóbeteg-szakellátást a beteg egészségi állapotának veszélyeztetése nélkül, 
rendszeres tömegközlekedés igénybevételével megközelíthetıen (a továbbiakban: lakóhelyének 
közelében) kell biztosítani. 
 
A járóbeteg szakellátás feladata 

a) a megelızı tevékenység, 
b) az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása, ideértve az otthoni szakápolás 

elrendelését és a rehabilitációt is, 
c) szakorvosi konzíliumok elvégzése, szükség esetén a beteg otthonában is, 
d) speciális szakmai, diagnosztikus, illetve terápiás háttér szükségessége esetén a beteg - vizsgálatát 

követı - más járóbeteg-szakrendelésre vagy szakambulanciára történı beutalása, 
e) a járóbeteg-szakellátás kompetenciakörébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerő beavatkozások 

végzése, amelyeket követıen meghatározott idejő megfigyelés szükséges, 
f) intézeti hátteret igénylı ellátás szükségessége esetén a beteg fekvıbeteg-gyógyintézetbe történı 

beutalása. 
 
Az általános járóbeteg-szakellátás mellett a betegségek gyakorisága alapján meghatározott 
lakosságszámra - a külön jogszabályban foglaltak szerint - biztosítani kell speciális diagnosztikai és 
terápiás háttérrel mőködı járóbeteg-szakellátást (a továbbiakban: speciális járóbeteg-szakellátás). 
 

a.) Reumatológia szakrendelés 
b.) Fizioterápia és gyógytorna 
c) Szemészet 
d) Nıgyógyászat 
e.) Kardiológia 
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f.) Bırgyógyászat 
g.) Pszichiátria 
e.) Diagnosztikai tevékenység: J0-ás laboratórium (mintavételi hely) 

II. Szociális alap- és szakosított ellátások: 
 
A. Az idıskorúak alap- és nappali ellátásának biztosítása: 
a.) Étkeztetés:  
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 
b) egészségi állapotuk, 
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
d) szenvedélybetegségük, vagy 
e) hajléktalanságuk miatt. 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelıen megszervezhetı az étel 
a) kiszolgálásával egyidejő helyben fogyasztással, 
b) elvitelének lehetıvé tételével, 
c) lakásra szállításával. 

Ha az étkezésben részesülı személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a 
népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevı részére diétás étkeztetést kell biztosítani. 
 
b.) Házi segítségnyújtás:  
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell 
biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek 

megtartásában való közremőködést, 
c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való 

segítségnyújtást. 
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi 
segítségnyújtást végzı személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történı ellátást. 
 
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevı önálló életvitelének fenntartását 
- szükségleteinek megfelelıen - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 
A házigondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, 
mentális, szociális szükséglete 

a) saját környezetében, 
b) életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, 
c) meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen 
a) az ellátást igénybe vevıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
b) az orvos elıírása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
c) közremőködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
d) közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében, 
e) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásában, 
f) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a 

kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
g) részvétel az egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programok 

szervezésében, 
h) az ellátást igénybe vevı segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, 
i) az elıgondozást végzı személlyel való együttmőködés, 
j) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése. 
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A házigondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alap- és 
szakellátást nyújtó intézményekkel. 
 
c.) Idısek nappali ellátása (Idısek Klubja):  
Nappali ellátást nyújtó intézmény, a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az Idısek Klubjába felvehetı az a 18. 
életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára tekintettel szociális és mentális támogatásra 
szorul. 

 
d.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.  
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell 

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı 
haladéktalan megjelenését, 

b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések 
megtételét, 

c) szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
idıtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és 
elérhetısége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl 
fogadhat segélyhívásokat. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell 

a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket. 

 
B. Családsegítı szolgáltatás 
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre 
szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
 
A Fenntartott Intézmény a családsegítés körében biztosítja: 

a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, 
b) az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 

szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, 
c) a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elısegítését, 
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, 
e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 

küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a 
kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére 
tanácsadás nyújtását, 
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f) a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı 
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı 
szolgáltatásokat. 
 
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek - a szolgáltatást igénybe vevı érdekében, mások 
személyiségi jogainak sérelme nélkül - a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevı 
környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha 

a) a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és 
b) a kiskorú érdekei - a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül - e szolgáltatás keretében is 

megfelelıen biztosíthatók. 
 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás megszervezéséhez biztosítani kell 

a) a segélyhívásokat fogadó diszpécserközpontot, 
b) a segítségnyújtást végzı gondozókat foglalkoztató olyan szakmai központot vagy központokat, 

amelyek a teljes ellátási terület vonatkozásában biztosítják a gondozónak a (4) bekezdés szerinti 
idıtartamon belüli helyszínre érkezését. 
Egy szakmai központ keretében legalább 40, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 
idıskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg otthonában kell segélyhívó készüléket 
elhelyezni. A diszpécserközpontot úgy kell kialakítani, hogy annak folyamatos mőködése és 
elérhetısége biztosított legyen. Egy diszpécserközpont több szakmai központ ellátási területérıl 
fogadhat segélyhívásokat. 
A jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködtetéséhez biztosítani kell 

a) a mőszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléket, jelzést továbbító 
berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevıberendezést, továbbá ügyeleti személyi számítógépet 
ügyeleti szoftverrel, 

b) a gondozó saját felszerelése körében mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre 
érkezéshez szükséges feltételeket. 
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (2) bekezdésében meghatározott jelzırendszer mőködtetése körében 

a) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja a veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése 
esetén az arról való tájékoztatásra, 

b) tájékoztatja a jelzırendszerben részt vevı további szervezeteket és az ellátási területén élı 
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetıségérıl, 

c) fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve családot a családsegítés 
szolgáltatásairól való tájékoztatás érdekében, 

d) a veszélyeztetettség, illetve a krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi a szükséges 
intézkedéseket, 

e) az intézkedések tényérıl tájékoztatja a jelzést tevıt, 
f) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztetı 

körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szociális ellátások és szociális 
szolgáltatások iránti szükségleteit. 
 
A családsegítés az Szt. 64. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feladatai körében 

a) szociális és egyéb információs adatokat győjt az ellátást igénybe vevı megfelelı tájékoztatása 
érdekében, 

b) pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez, 
c) szervezi az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttmőködési programját, 
d) közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez (üdültetés, 

táboroztatás, gyermekfelügyelet stb.) a mőködési területén élı lakosság számára, 
e) segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához, 
f) segíti speciális támogató, önsegítı csoportok szervezését, mőködtetését. 

A családsegítés az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújthat. 
 
A családsegítés társulás keretében történı ellátása esetén az egy fıállású családsegítıre jutó 
települések száma a létszámelıírás együttes figyelembevétele mellett sem lehet több ötnél. 
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III. Gyermekjóléti szolgáltatás: 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és 
lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı 
nevelésének elısegítése érdekében 

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlıdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a 
támogatásokhoz való hozzájutás segítése, 

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, 

c) a szociális válsághelyzetben lévı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehetı ellátáshoz való hozzájutás 
szervezése, 

d) a szabadidıs programok szervezése, 
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése. 

 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében 

a) a veszélyeztetettséget észlelı és jelzı rendszer mőködtetése, a nem állami szervek, valamint 
magánszemélyek részvételének elısegítése a megelızı rendszerben, 

b) a veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, 
c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel 

való együttmőködés megszervezése, tevékenységük összehangolása, 
d) tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél mőködı inkubátorokból, illetve abba a gyermek 

örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történı elhelyezésének lehetıségérıl. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a 
gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozása, 

b) a családi konfliktusok megoldásának elısegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a 
kapcsolattartás esetében, 

c) az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítı szolgáltatás -, valamint a 
hatósági beavatkozás kezdeményezése, 

d) javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelıen 
da) a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történı 

nyújtására, 
db) a gyermek családjából történı kiemelésére, a leendı gondozási helyére vagy annak 

megváltoztatására. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

a) a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi 
szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a család gyermeknevelési körülményeinek 
megteremtéséhez, javításához, a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 

b) utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó 
ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzı intézménnyel együttmőködve - a 
gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez. 
 
3. Alaptevékenysége: 
 Szakfeladatrend besorolás: 
 

862000 Járóbeteg- ellátás, fogorvosi ellátás komplex fejlesztési támogatása 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 
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862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 
862301 Fogorvosi alapellátás 
  
869031 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 
869037 Fizikoterápiás szolgáltatás 
869041 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
881000 Idısek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásainak komplex támogatása 
881011 Idısek nappali ellátása 
881090 Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
889924 Családsegítés 
    

4.) Mőködési területe: Lajosmizse város és Felsılajos község közigazgatási területe Lajosmizse és 
Felsılajos Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulása társulási 
megállapodása alapján. 
 
5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szervének  

Neve: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete 
Székhelye: 6050 Lajosmizse Városház tér 1. 

 
6.) Gazdálkodási jogkör szerinti besorolása: 
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mőködı költségvetési szerv. 
 
7.) Pénzügyi, gazdasági feladatait ellátó önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv: 
Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
8.) Vezetıjének kinevezési rendje: 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított képesítési követelményeknek megfelelı intézményvezetıt nevez ki. A kinevezés 
legalább 5 év és legfeljebb 10 év határozott idıre szól. 
  
9.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: 

 
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapvetıen közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. 
 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi. IV. törvény 
(pl. megbízási jogviszony) az irányadó. 
 
10.) Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: 

A vagyongazdálkodás szabályait Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
mindenkori hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelete 
szabályozza. A tulajdonjog Lajosmizse Város Önkormányzatáé, a használati jog a 
költségvetési szervet illeti meg, a gazdálkodási jogot a költségvetési szerv a részére 
jóváhagyott költségvetés erejéig gyakorolhatja. 
 

11.) Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény-eszközeinek, szabad kapacitásának hasznosítása érdekében- korlátozott mértékben 
vállalkozási tevékenységet folytathat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alaptevékenységét és az 
ebbıl fakadó kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozása kizárólag az ideiglenesen szabad helyiségek 
hasznosítására, valamint szolgáltatások értékesítésére terjedhet ki, azzal a megkötéssel, hogy azokat 
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csak az alaptevékenységéhez kapcsolódóan végezheti. Vállalkozási tevékenysége arányának felsı 
határa a szerv kiadásaiban: 33% 
 
12.) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat jóváhagyása napján lép hatályba. A 
hatálybalépéssel egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratáról szóló 125/2010. (IX. 23.) ÖH. 
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
   
4. napirendi pont 
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési tervének jóváhagyása 
Elıadó: Kutasiné Nagy Katalin jegyzı távollétében 
              Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Basky András polgármester: Minden évben el kell készíteni egy ütemtervet, mely alapján a belsı 
ellenır végzi a munkáját, melyet a testületnek jóvá kell hagyni. 10 témakör van felsorolva, a 
költségvetéssel, a normatívákkal, piac-vásártér ellenırzésével kapcsolatosan, valamint egy javaslat 
érkezett a PTK elnökétıl, mely szerint az önkormányzat intézményeinek a 2000-2010. közötti 
idıszakban az állami normatívákból bejövı pénzek hogyan alakultak és az önkormányzat mennyit tett 
hozzá  témát. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Kérdése, véleménye van-e valakinek. – Amennyiben nincs aki egyetért a  belsı ellenır 2011. évi 
tervével kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal- tartózkodás és ellenszavazat nem volt - a 
következı határozatot hozta. 
 
 
168/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Az önkormányzat 2011. évi belsı ellenırzési 
 tervének jóváhagyása 
 

                                                                     Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja az önkormányzat 2011. 
évi belsı ellenırzési tervét, amely jelen elıterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
5. napirendi pont 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának 
kezdeményezése, valamint közgyőlési tagok delegálása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Tudjuk, hogy az  elmúlt ciklusban kezdeményeztük a köztestületnél  az 
alapszabály módosítását, és delegáltunk három fıt a testületbıl a köztestületbe, hogy rálátása legyen 
az önkormányzatnak. Állami támogatással tud mőködni a köztestület és négy településnek a tőzoltását 
látja el. Állami normatívából  gazdálkodik, ill. az önkormányzatok és a helyi vállalkozások segítik, így 
tudja ellátni a feladatát. A változások hatására komoly fejlıdés indult el, hiszen 15 milliós beruházás 
valósult meg, ez jól szolgálja a hatékonyabb, még takarékosabb mőködést, illetve az életkörülményei 
is nagymértékben javultak. Az önkormányzati választások alkalmával a delegáltak mandátuma lejárt, 
ezért új tagokat kell delegálni. Az anyagot tárgyalta az Ügyrendi és Sport Bizottság. Javaslatként 
merült fel Apró Ferenc neve, aki eddig is részt vett ebben a munkában. Koller Dániel neve, aki szintén 
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az elızı ciklusban is részt vett a munkában, valamint harmadik személyként Péli Szilveszter neve 
vetıdött fel, akiket az önkormányzat delegálna.  Elhangzott javaslatként, hogy jó lenne az ellenırzési 
területen egy olyan személy, aki szakmabéli és ért ezekhez a dolgokhoz, így vetıdött fel Dr. Balogh 
László belsı ellenır neve, aki részt vehetne a munkában. Az önkormányzatnál belsı ellenıri 
feladatokat lát el, tehát ott is elláthatná az ellenırzési feladatokat. 
 
Apró Ferenc képviselı: Javasolnám  4. tagnak Dr. Balogh  László belsı ellenırt, aki tapasztalatokkal 
rendelkezik, nem lenne nagy baj,  ha  4 fıvel vennénk részt a munkában. A társtelepülések részérıl is 
felkérhetnénk l-l személyt. Itt van a telephely, jobban rá tudnánk tekinteni. Szimpatikus a négy fıs 
megoldás. 
 
Basky András polgármester: Én is tudnám támogatni, hogy négy fı vegyen részt a feladatban. Ha 
valaki úgy érzi, hogy szívesen vállalna feladatot, nincs akadálya annak, hogy felvételre kerüljön, ha a 
tagság megszavazza.  Mind a négy személlyel egyeztettem és vállalják a megbízást. Az anyaghoz két 
határozati javaslat tartozik. Elıször a közgyőlésbe történı tagok delegálását szavaztatom. 
Van-e valakinek más javaslata. – Amennyiben nincs aki egyetért a felsorolt személyekkel 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nem volt  -  
(3  képviselı  Koller Dániel, Apró Ferenc és Péli Szilveszter nem szavazott) a következı határozatot 
hozta. 
 
169/2010. (XI. 17.) ÖH. 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési  
Köztestület közgyőlésébe történı tagok delegálása 
 
                                          Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı–testülete a Lajosmizsei Tőzvédelmi és 
Mőszaki Mentési Köztestület közgyőlésébe az alábbi 3 fı képviselıt:  
 Apró Ferenc  
 Koller Dániel 
 Péli Szilveszter, 
 valamint 1 fı köztisztviselıt delegálja: dr. Balogh László 
 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a megválasztott 
képviselıket, hogy az elnökségi/ellenırzı bizottsági tagválasztáson részt vegyenek.  
 
Felelıs: Képviselı-testület  
Határid ı: 2010. november 17. 
 
 

Basky András polgármester: A második határozat-tervezet arról szól, hogy a köztestület 
alapszabályának felülvizsgálatát kezdeményezzük. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs aki  elfogadja a határozati javaslatban 
foglaltakat kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás és ellenszavazat nem volt – 
a következı határozatot hozta. 
 
170/2010. (XI. 17.) ÖH. 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési  
Köztestület alapszabálya felülvizsgálatának  
kezdeményezése 
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                                                             Határozat 
 

 1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete kezdeményezi az általa és a 
Városi Tőzoltó Egyesület Lajosmizse által létrehozott Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki 
Mentési Köztestület alapszabálya felülvizsgálatát.  

 2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
alapszabály felülvizsgálatával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására a köztestülettel. 

  
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
6./ napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola beszámolója a 2009/2010-es tanévrıl 
Elıadó:     Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Ez a beszámoló tartalmazza a kollégiumnak és a felsılajosi tagintézménynek a beszámolóját is. 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta ezt a beszámolót. Az elıterjesztést elfogadta a 
bizottság. Megkérdezem az Igazgató Urat, hogy van-e kiegészítenivalója az elıterjesztéssel 
kapcsolatban? 
 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója: 
Az intézmény a tagintézményekkel együtt készítette a beszámolóját. Kisebb terjedelemben készült a 
tavalyinál, nem tartalmaz minden mozzanatot az iskola életébıl. Több táblázatot tettem ebbe a 
beszámolóba, hogy az elmúlt év történéseit át lehessen tekinteni. Az elmúlt években szoros 
költségvetés mellett kellett végezni munkánkat. Az Oktatási Minisztérium az oktatási tevékenységet 
egyfajta szolgáltatássá tette. Ebben sok mindent kíván elérni, köztük az esélyegyenlıség 
megvalósítását, közben nem folytatta le azt a tárgyi párbeszédet, ami az egész dolognak a végig 
viteléhez vezetett volna. Megalkották a jogszabályi hátteret, feltételek kialakítása nélkül, 
jogszabályokkal tették lehetıvé az esélyegyenlıség megteremtését a közoktatási intézményekben. 
Néhány iskolában meg is valósulhatott, de olyan településen nem, ahol nem állt rendelkezésre a 
pénzügyi forrás. Látszik, hogy az új oktatás-nevelés politikával meg akarják tartani az 
esélyegyenlıséget. A társadalomban bekövetkezı változások sok szempontból hatnak az iskola 
életére, aki saját eszközeivel, módszereivel nagyon sokszor kevesebbet tud tenni. 
A beszámoló tartalmaz olyan táblázatokat, amelyekbıl látszik a 8. évfolyam végére a továbbtanulást 
megalapozó tudáshoz való juttatás a Fekete István Általános Iskolában. Látszik, hogy a gyermekek 
igen nagy létszámban jelentkeznek érettségit adó szakközépiskolákba. Látszik a kompetencia 
méréseknek az eredménye is. Az átlageredményekkel soha nem lehetünk elégedettek, de a 
kompetencia mérések eredménye 2009. évben az elızı mérésekhez viszonyítva a legjobb. Az 
intézmény általi kompetencia mérés eredményeit behelyeztem a kecskeméti intézmények körébe, itt a 
9. helyet foglalja el. Megemlítettem a problémákat is, nem vagyunk minden szinten mindennel 
elégedettek, nagyon sok helyen kell az intézmény munkáját, tevékenységét segíteni. Kiemelt 
probléma, hogy az intézménybıl a Kecskemétre távozó gyermekek száma emelkedik, ezt a 
késıbbiekben csökkenteni kellene. Sajnos a versenyt nem tudjuk felvenni a kecskeméti 6-8 osztályos 
gimnáziumok és az egyházi intézmények oktatási szintjével szemben. Ennek a problémának a 
végrehajtására létrehoztak egy olyan csapatot, akikkel szeretnénk a saját eszközeinkkel hosszabb-
rövidebb távon eredményeket elérni az intézményben. 
Ennyiben kívántam kiegészíteni az elıterjesztést, várom a kérdéseket, hozzászólásokat. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı (Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke): 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága tárgyalta a Fekete István Általános Iskola beszámolóját. 
Tartalmas beszámoló készült, a beszámoló kitér az eredményekre és feltárja a jelenleg észlelt 
problémákat. A probléma szegregáció hatására alakult ki, arra nem történt intézkedés. A tanulók 
integrálására irányuló törekvések következtében bekerültek nehezen kezelhetı gyermekek, s nem tud 
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vele mit tenni a Lajosmizsei Általános Iskola, mert a törvényi elıírásokat be kell tartani. A probléma 
kettıs. Kezelni kell a sajátos nevelési igényő gyermekeket, ehhez speciális felkészültségő 
pedagógusokra van szükség. A probléma másik része a tehetséggondozás, amit csoportbontással 
lehetne megoldani, de arra kevesebb pénz áll rendelkezésre. Ezért felelısség terheli az intézményt 
fenntartó önkormányzatot is. Én azzal is tisztában vagyok, hogy az anyagi szőkülés az önkormányzatot 
is érinti, a tárgyi feltételek meg nem léte is gondot okoz. Elengedhetetlen az iskola teljes felújítása, a 
főtés korszerősítése, az ablakok cseréje, a tantermek felújítása, festése, a régi padok kicserélése. Ez a 
tanárok komfortérdekeit sérti, és nem felel meg a XXI. századi követelményeknek. Tény, hogy az 
önkormányzatnak nincs annyi pénze, hogy a felújításokat el tudja végezni, de folyamatosan figyelik a 
pályázatokat.  Én bízom benne, hogy ha az önkormányzatnak lesz pénze, akkor az iskolában is sor 
kerül a felújításokra. 
Igazgató Úr említette, hogy megemelkedett az iskolából elvándorló gyermekek száma Kecskemétre. 
Nehéz felvenni a kecskeméti iskolákkal a versenyt, de meg kellene próbálni, mert sajnos az okos, 
értelmes gyermekek mennek el és utána nem jönnek vissza, nem tudják építeni Lajosmizse település 
fejlıdését, munkahelyeink, ingatlanjaink, vállalkozásaink elértéktelenednek. Ezért az iskoláért, 
településért az önkormányzatnak sokat kell tenni, hogy ne legyen ilyen helyzet.  
Nincs az iskolának szakmai koncepciója. Tegnap az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén 
ígéretet kaptunk, hogy lesz szakmai koncepció. 
Az elıterjesztés 6. oldalán  Igazgató Úr az országos átlaghoz viszonyítja a gyermekek teljesítményét. 
Megállapítható, hogy 2006-tól 2010-ig folyamatosan csökken a gyermekek teljesítıképessége. 
Az elıterjesztés 7. oldalán a 4. osztályosokról készült mérés, fejlıdési index. Elszomorított a 2009. évi 
kompetencia mérés eredménye. 
Ez a beszámoló tartalmaz eredményeket is, ezek nagyon pozitívak. Kiemelendı, hogy a 8. osztályos 
tanulóknak a 63 %-a felvételt nyer abba az oktatási intézménybe, melyet elsıként megjelöl, ahol 
tovább szeretne tanulni. 
A versenyeken szép eredményeket érnek el a tanulók. A Magyar Szabadságharc címő versenyen 
országos 4. helyezést értek el a tanulók. Angol versenyeken, földrajz versenyen országos 20. eredmény 
született. Országos gyermeksakk versenyen 6. helyezés született. Gratulálok a szép teljesítményekhez. 
Tegnap az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadta a beszámolót 6 igen és 1 nem 
szavazattal. Én voltam az, aki nemmel szavaztam, de nem azzal, hogy az iskola ellen szavazzam, 
hanem ezzel az önkormányzat figyelmét szerettem volna felhívni arra, hogy figyeljenek a felmerült 
problémákra, köztük, amit nagyon súlyosnak tartok,  a gyermekelvándorlásra a kecskeméti 
intézményekbe. 
 
14.40 órakor megérkezett dr. Adonyi Lajos képviselı, a továbbiakban 12 fıvel határozatképes a 
Képviselı-testület. 
 
Kollégium beszámolója:  
Hasonló gondokkal küzd a kollégium, több-kevesebb sikerrel próbálják kezelni a pedagógusok ezeket 
a problémákat. A kollégiumban nyílászáró csere, tetıszerkezet felújítás szükséges. 
 
Felsılajosi Általános Iskola, mint tagintézmény beszámolója:  
Pozitív véleményem van róla. A felsılajosi iskolában az elért eredmények mindenütt az országos 
átlagot produkálják. Nagyon örülünk ennek a teljesítménynek, kívánjuk nekik, hogy a továbbiakban is 
így legyen. 
 
Basky András polgármester: 
Az elmúlt 4 évben az elızı testület nagyon sok mindent tett annak érdekében, hogy a lajosmizsei 
oktatás színvonala olyan lehessen, amilyen. Az országban nem túl könnyő a helyzet, annyi pénzzel 
kell gazdálkodnunk nekünk is, amennyi rendelkezésünkre áll. Annak érdekében, hogy mőködni 
tudjunk, a költségvetésünk egyensúlyára vigyázni kell. Jelenleg a költségvetésünk egyensúlyban van. 
Az elmúlt idıszakban igen is, hogy megtettünk mindent annak érdekében, hogy ne maradjanak le a 
lajosmizsei gyermekek a környezı településektıl. A lajosmizsei gyermekek nincsenek rosszabb 
körülmények között, mint a környezı települések gyermekei. Maximálisan egyetértek azzal, hogy meg 
kell vizsgálni, hogyan tudjuk megakadályozni a gyermekek elvándorlását a kecskeméti oktatási 
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intézményekbe. Én úgy gondolom, hogy az elızı önkormányzatnak semminemő szégyellnivalója 
nincs az oktatás terén. Bevezettük az emelt szintő angol nyelvoktatást, az iskolában a szükséges 
csoportbontásokat tudtuk biztosítani. A teljes településnek egyensúlyban kell lenni, azért nem tudtunk 
annyi pénzt tenni egy-egy területre, mint amennyire szükség lenne; de a pedagógusoknak és az 
intézményeknek a fenntartásához szükséges pénzt biztosítottuk. Biztonsági kamerát szereltek fel az 
iskolában, padokat cseréltek. Ez után is fontos feladat, hogy az oktatás színvonalát megtartsuk, és nem 
kell figyelmeztetni az önkormányzatot azért, hogy az oktatás színvonalát erısítsük. Számos pályázatot 
nyertek a pedagógusok a tehetséges gyermekeknek és a kevésbé tehetséges gyermekeknek az oktatása 
érdekében. Nagyon örülünk neki, hogy az iskola 60 MFt-os pályázatot tudott elérni a lajosmizsei 
gyermekek érdekében. 
 
Az, hogy nincs szakmai koncepció, nem fedi a valót. A meglévı frissítésre szorul, s ebbıl sok minden 
meg is valósult annak érdekében, hogy a lajosmizsei gyermekek jobb körülmények között tanuljanak. 
 
Nem az önkormányzat helyzetét kell elfogadni, hanem az általános iskola beszámolóját. Kétszer 
pályáztunk 330 MFt-os pályázatra, ami sajnos nem nyert. A következı idıszakban tovább pályázunk, 
hogy hátha sikerülne pénzt nyerni a lajosmizsei gyermekek  számára. Igyekszünk visszahozni az 
elvándorolt lajosmizsei gyermekeket. 
 
A másik két intézmény is megtett mindent azért, hogy az intézmények mőködtetése megfelelı legyen. 
Bízom benne, hogy az iskola gyermekeinek színvonalasabb lesz az oktatása, mivel létrejött az a 
csoport, aki dolgozik ezen. 
 
Én mindhárom intézménynek a munkáját jónak ítélem meg, szeretném, ha az igazgató Úr tolmácsolná 
ezt a pedagógusok felé. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı 
Az oktatás színvonalai a beszámolóban benne vannak. Az Ötv-ben benne van az oktatás szerepe.  Mint 
bármelyik önkormányzati feladatnak, az oktatásnak is van egy másfajta mutatója. Az, hogy az 
önkormányzat mennyit költ az intézményekre, benne van a költségvetési rendeletben. Érdemes 
megnézni azt, hogy az önkormányzat egy-egy szakterületre mennyi pénzt költ. 
Én javasoltam, hogy vizsgálja meg az önkormányzat, hogy az egyes közszolgáltatásokra mennyi pénzt 
tesz oda, mennyi az a személyi juttatás, járulékok, dologi kiadás, állami normatíva, kistérségi 
normatíva, ami rendelkezésre áll. Ezt a feladatmutatókkal összevetve lehetne vizsgálni. Én 10 évet 
javasoltam. Örülök, hogy a Képviselı-testület is befogadta ezt a javaslatomat, hogy legyen 
megvizsgálva, hogy az önkormányzatnak az egyes szakterületei mennyibe kerültek. Ez a vizsgálat 
segítheti a szakmai munkát. Javaslom, hogy az infrastrukturális helyzetet is vizsgáljuk meg. 
Megállapítható, hogy 1995-tıl 2000-ig a mővelıdési és oktatási tevékenység fontos szerepet kapott. 
2000-ben kialakult egy modern infrastrukturális helyzet. 2001-tıl létrejött az Egészségügyi, 
Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összevonással. Megfelelı fejlıdést sikerült a lajosmizseieknek 
felmutatni.  Megállapítható most az a helyzet, hogy a szakmai programokat, oktatási koncepciókat 
aktualizálni kell. A pénzügyi helyzeteket meg kell nézni, továbbá azt, hogy a régi gazdaságtalan 
épületeknek a főtése sok pénzt vesz el a szakmai munkától. 
 
Basky András polgármester: 
Köszönöm. Van-e még hozzászólás az anyaghoz? 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Lépjünk túl az önkormányzaton, az elızı cikluson. Bízom abban, hogy a mostani kormány helyre 
teszi ezt a jelenlegi nehéz iskolai helyzetet, a gyermekek szabadságát korlátozni fogja azért, hogy ne 
negatív irányba haladjanak. A pedagógus gárda semmivel sem rosszabb, mint tavaly volt. Én olyan 
problémát láttam, hogy ık azt érezték és hiányolták, hogy nem kapnak dicséretet munkájukért. Most 
sem végeznek rosszabb munkát, mint korábban. Köszönjük a munkájukat és a továbbiakban is hasonló 
jó munkát várunk és kérünk a lajosmizsei pedagógus-gárdától, mint eddig. 
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A Kecskemétre való elvándorlás véleményem szerint, - de ezért elnézést kérek - egyfajta „hisztériát” is 
jelent. 
 
Basky András polgármester: 
Van-e még kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
 
Apró Ferenc települési képviselı: 
Készülıben van egy tankönyv Lajosmizse helytörténetét illetıen, jövıre a tanulók kézhez tudják 
venni. 
Köszönöm Dr. Adonyi Lajos alpolgármester Úrnak, hogy a jelenlegi kormányzat helyzetét és 
intézkedéseit ecseteli. Elismerem ezt a hatalmas munkát, amit a pedagógusok elvégeznek. Mindenki 
gondolkodjon el azon, amit Holminé Sebık Márta képviselı Asszony mondott. 
 
Basky András polgármester: 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola beszámolóját a 2009/2010-es tanévrıl elfogadja, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 3 ellenszavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
171/2010. (XI. 17.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola 
átfogó beszámolója a 2009/2010-es tanévrıl 
 

                                                           Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskolának a 2009/2010-es tanévrıl szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
7./ napirendi pont 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2009/2010-es nevelési 
évrıl 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ezt az anyagot is megtárgyalta, elfogadásra javasolta. 
Kérdezem az intézmény vezetıjét, hogy van-e kiegészítenivalója? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: 
A 2009. év kezdetén nagy örömünkre a Szent Lajos úti intézményt tudtuk birtokba venni teljes 
egészében a Fekete István Általános Iskola jóvoltából. Így 75 kisgyermeket tudtunk elhelyezni. 
Köszönjük, hogy megkaptuk ezt az intézményt. A fenntartó és a szülık segítségével berendeztük. 
Eddig 316 férıhelyen 340 kisgyermek volt és ez mindig csak növekedett. Emelkedett a halmozottan 
hátrányos helyzető gyermekek száma is, 48 fırıl 70 fıre. Örülök neki, hogy intézményünk tudott egy 
olyan pályázatra pályázni, ami az integrációs fejlesztést szolgálta, s minden félévben 1 M/Ft-al tudunk 
hozzájárulni a képzésekhez, gyermekek fejlıdéséhez, szakértıi munkához. 
Az elızı év fı feladata volt a helyi nevelési program beindítása, módosítása. Minden 4. és 5. évben 
felül kell vizsgálni a programokat. Óvodánk is csatlakozott a Differ mérési programhoz. 2009-tıl 
megismertük és ettıl az évtıl alkalmazzuk a Differ mérést. 



 20 

Az óvodában is minden évben emelkedik a sajátos nevelési igényő gyermekek száma. Fıállású 
gyógypedagógust szeretnék kérni, hogy ezen gyermekekkel tudjunk még hatékonyabban foglalkozni. 
A tavalyi évtıl sikerült a logopédus alkalmazása a helyi fenntartó támogatásával, ezt köszönjük 
szépen. 
Iskola érettségi vizsgálatot is végzünk.  
Fontosnak tartjuk, hogy a tanító nénik ne csak az év végi bemutatkozásnál ismerjék meg a leendı elsı 
osztályos gyermekeket, hanem  már a bemutató foglalkozásokon. 
Fontosnak tartjuk a nyári táborokat is. Az óvoda szolgáltatása a tavalyi évtıl bıvült a 
gyógytestneveléssel. A nevelési program megvalósítása játékosan történik a német nyelv oktatását 
illetıen. Mozgásfejlesztı tornát tartunk tavaly óta. 
Köszönöm. 
 
Basky András polgármester: 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, hozzászólás a napirendhez van-e? 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: 
Bizottságunk az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága megtárgyalta ezt a napirendi pontot. 
Véleményem, hogy nagyon komoly eredménynek tartom a logopédiai munkát az óvodában. Az óvoda 
vezetıjének beszámolójából kimaradt, hogy az óvodában is szükség van kisebb-nagyobb felújításokra, 
(nyílászárók cseréje, tetıcserék, stb.).  
A Meserét Napközi Otthonos Óvoda beszámolóját elfogadásra javaslom. 
 
Basky András polgármester: 
Köszönöm. 
Köszönjük az óvoda pedagógusainak az elmúlt évben végzett munkáját, s azt, hogy maximálisan 
odafigyelnek a gyermekekre, hogy minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani a lajosmizsei óvodás 
gyermekek számára. 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, szavazásra teszem fel a kérdést a beszámoló elfogadását 
illetıen. 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját a 2009/2010-es 
nevelési évrıl elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2010. (XI. 17.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
 és Bölcsıde átfogó beszámolója a 2009/2010-es nevelési évrıl 
 

                                                                                   Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2009/2010-es nevelési évrıl szóló beszámolóját 
elfogadja. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
8./ napirendi pont 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi 
szervezetével. 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
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Ezzel a szervezettel kötöttünk egy megállapodást, amelynek az volt a lényege, hogy az elkövetkezendı 
években, ha találunk 12 családot, akik nehéz körülmények között vannak, de szeretnének segíteni 
magukon, kötnénk egy olyan szerzıdést, melyben havi rendszeres megtakarítást kellett volna 
vállalniuk. Emellé kaptak volna ugyan ilyen összegő támogatást és egy további hitel lehetıséget is. Ez 
200-300 eFt is lehetett volna és bizonyos dolgokat meg lehetett volna oldani belıle. Sajnos csak 7 
olyan vállalkozó család volt, aki meg is felelt a követelményeknek, így a Habitat for Humanity azt 
javasolta, hogy bontsuk fel a szerzıdést.  
E napirendi pontot tárgyalta az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága és a Pénzügyi 
Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság is. 
Mindkét bizottság elfogadta a megállapodás felbontását. 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi 
szervezetével kötött megállapodás felbontásra kerüljön, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
173/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Megállapodás felbontása az Autonómia Alapítvánnyal és a 
Habitat for Humanity magyarországi szervezetével  

 
                                     Határozat 

 
1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 5/2010. (I. 20.) határozatában 

foglaltak szerint - az Autonómia Alapítvánnyal és a Habitat for Humanity magyarországi 
szervezetével - kötött megállapodást a megállapodás kötés napjára visszamenıleges hatállyal 
felbontja.  

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
együttmőködési megállapodás felbontásáról rendelkezı okirat aláírására. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
9./ napirendi pont 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Már az elızı önkormányzatban döntöttünk arról és támogattuk azt a gondolatot, hogy a lajosmizsei 
vasútállomásnál épüljenek MÁV-os parkolók. Ez a parkoló lehetıvé tenné 81 személygépkocsi és 41 
kerékpár elhelyezését. Mindenképpen megérne az önkormányzatnak annyit, hogy tulajdonosi 
hozzájárulásunkat és üzemeltetıi nyilatkozatot adnánk ehhez, hogy megépülhessen, és az üzemeltetést 
végeznénk. 
A Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolta a napirendi pontot.  
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e napirenddel kapcsolatban? 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Térvilágítás, térfigyelı értékelések költsége szerepel az anyagban, ez mit takar? 
 
Szilágyi Ödön csoportvezetı: 
Ez a térfigyelı számítógépnek a költsége. Ennek a kamerának van egy másik egysége, így bent az 
épületben lehet értékelni a történteket. Ehhez áramot kellene biztosítanunk. 
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Basky András polgármester: 
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi 
hozzájárulást és üzemeltetıi nyilatkozatot adjon a parkoló létesítéséhez, illetve vállalja az üzemeltetés 
költségeit, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 12 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi határozatot hozta: 
 
 
174/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Tulajdonosi hozzájárulás és üzemeltetıi   
nyilatkozat parkoló létesítésével kapcsolatban 
                                            Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
arra, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. a lajosmizsei vasútállomás közelében az 1766/4 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen az A1.42-04. számú helyszínrajz alapján  MÁV P+R és 
B+R parkolót létesítsen. 
2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik arról, hogy Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. által a lajosmizsei vasútállomás közelében a 1766/4 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú közterületen megvalósuló MÁV P+R és B+R parkoló fenntartási és 
üzemeltetési költségét (térvilágítás, térfigyelı értékelése költsége, tisztítás, síkosság mentesítés 
és pótlások költsége) 10 évig Lajosmizse Város Önkormányzata vállalja.     
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17. 

 
 
10./ napirendi pont 
Polgármester jutalmára javaslattétel 
Elıadó:    Belusz László ÜSB elnök 
 
Basky András polgármester: 
Átadom a szót Belusz László képviselı Úrnak, aki egyben az Ügyrendi  és Sport Bizottság elnöke. 
 
Belusz László képviselı, ÜSB elnöke: 
Az Ügyrendi és Sport Bizottság tárgyalta e napirendi pontot. A polgármester Úr részére a város 
fejlesztése, fejlıdése érdekében az összes munkáját figyelembe véve bruttó 530 eFt jutalmat szavazott 
meg az Ügyrendi  és Sport Bizottság. 
Kérem T. Képviselı-testületet, hogy támogassa a javaslatot. 
 
Basky András polgármester:  
Van-e kérdés, vélemény. – Nincs. Kérdezem, hogy elfogadható-e ez? Amennyiben igen, szavazásra 
teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja, hogy a polgármester 2010. évi jutalma bruttó 530 eFt legyen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nem volt,  – 1 
fı Basky András nem szavazott –, az alábbi határozatot hozta: 
 
175/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Polgármester jutalmára javaslattétel 

 
                                                             Határozat 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Ügyrendi és Sport Bizottság 
javaslatára Basky András polgármester jutalmát a város fejlıdése, fejlesztése érdekében 
végzett munkája elismeréseként 2010. évre 530.000.- Ft-ban állapítja meg.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17.  

 
Basky András polgármester: 
A város fejlıdését, fejlesztését szem elıtt tartom a továbbiakban is, köszönöm a jutalmat. 
 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 2010. november 24-én a Mővelıdési Házban közmeghallgatás 
lesz, a Képviselı-testület tagjai részére a részvétel kötelezı. 
 
 
 
11. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Orbán Antal képviselı: A Kossuth Lajos utcán  elkezdıdtek az ároktisztítási munkák, 
kérdezem mikor lesznek folytatva, és hogyan tovább. 
 
Basky András polgármester:  Azért kezdıdtek el az ároktisztítási munkák, mert a víz nem 
folyt le a felgyülemlett föld miatt. Az út szélére kirakott földet el fogják szállítani, de csak 
akkor, ha a jármővek  vizsgáztatása megtörténik. 
 
Orbán Antal képviselı: A felhízott útpadkák miatt a víz nem folyik le. 
 
Basky András polgármester:  A felhízott útpadkáknak magas az elszállítási költsége. Egy-
két területrıl sikerült megoldani, de sok pénz kellene a teljes elhordáshoz. Nem tudjuk 
megígérni, hogy az utcákban ezt meg tudjuk tenni. A  lakó a saját háza elıtt az árokba  a vizet 
segítse bele, a háza elıtti út lesz ezzel jobb minıségő. Rendelet is van rá, hogy ezeket a 
helyeket a tulajdonosoknak is rendbe kell tenni. 
 
Orbán Antal képviselı. Szociális otthonnak a kertjében lévı roncsépület meddig lesz ott. 
 
Basky András polgármester: A megyei önkormányzat fenntartása alatt van a szociális 
otthon. Megpróbálunk az önkormányzattal egyeztetni. 
 
Orbán Antal képviselı: A megyei önkormányzatban van lajosmizsei  képviselı. 
 
Kollár László képviselı: Ha a lehetıségem engedi akkor elszállítom a tetıszerkezetet. 
 
Basky András polgármester: Egyébként  nem Kollár Lászlónak lenne a feladata. Fogunk 
jelezni elsı körben az intézmény vezetıjének. 
 
Orbán Antal képviselı: Az egészségház elıtt a parkosítás mennyibe került a városnak, és 
miért volt szükség a fák kivágására. 
 
Basky András polgármester: Azért történt, mert az ott lakókkal összefogva az intézmény el 
tudott érni egy olyan dolgot, mellyel egy egységes, szép utcakép  alakult ki. 
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Józsáné dr. Kiss Irén  intézményvezetı: Miért került sor a fák kivágására, azért, mert a fák 
betegek voltak. A legnagyobb gond az volt, hogy a nyírfa gyökere bement a járda alá, ezáltal 
a betegek és a kerekesszékkel érkezık bukdácsoltak a felemelkedett járdák között, ezáltal 
nehéz volt közlekedni, valamint balesetveszélyes is volt. Egy másik pályázattal megoldottuk 
az ereszcsatorna cseréjét. A nyírfa levele mindig eltömítette a csatornát, és a csatornatisztítás 
komoly probléma volt. Az eldugult csatornán nem tudott lefolyni a víz és áztatta a falakat. 
Nem beszélve arról,  hogy komoly allergizáló növény a nyírfa, ezért a fáktól meg kell válni. A 
fákat pótolni szerettük volna és felmerült a kérdés, milyen fákat ültessünk, ez a gömbjuharfa 
lett, mert a gyökerek lefelé mennek és nem oldalra. A fákat beszereztük egy lajosmizsei 
ıstermelıtıl. Összefogtunk a szomszédokkal és a szomszédok elıtti fákat saját maguk 
fizették, a mi l7 fánk került  50 ezer Ft. körüli összegbe. Amit még biztosítani  kellett  a  
karókat, melyeket ingyen kaptunk, a tuskókat ingyen fúrták ki, a fa ellenében pedig a tőzoltók 
ingyen kivágták a fákat. A dolgozók fásítottak. Bujdosó Márton biztosította a marhatrágyát 
ingyen. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: A falevél összetakarításának, ill. össze nem takarításának 
hagyománya van Lajosmizsén. Jó volna ha tudnánk ebben lépni gondolok a gépi betakarítás 
irányában, mert  a kézi munka meghaladja a kapacitást, és a munkához való hozzáállással is 
van probléma. A Móra F. utcában lévı kanális esete. Van egy hatalmas vízgyőjtı, ami 
betöltené funkcióját, de nem tudja betölteni, mivel nincsenek megfelelı  tisztaságú átereszek, 
és nincs megfelelı karbantartás. Feladata lenne a talajvizet és a belvizet összegyőjteni, 
valamint a nyári csapadékot elvezesse. 15-20 mm víz  van a pincékben, vagy a kertek 
végében. Megoldást kell találni  a talajvíz, ill. a csapadékvíz elvezetésére. 
 
Basky András polgármester: A platánfák levelének az összeszedése a Dózsa Gy. úton lakók 
feladatkörébe tartozik. Erre aki igényli az önkormányzattól kaphat zsákot. Az önkormányzat 
is részt vesz ebben a dologban, de az elmúlt hetekben a két traktor mőszaki problémája miatt 
ezek a feladatok háttérbe  szorultak. Az elmúlt idıszakban sokat foglalkoztunk azzal, hogy a 
belvíz hogyan szüntethetı meg Lajosmizsén. Májusban rendeltem el a II. fokú 
belvízvédelmet. Az Iskola-tóba van a befolyása. Tisztítása, karbantartása szokott lenni, hogy 
le tudjon folyni a vízmennyiség.  Az Iskola-tó víz-szintjét lecsökkentettük, de a mélyen fekvı 
területeken a jelenlegi rendszerrel nem lehet megoldani. A mélyebben fekvı területekre épült 
házak a talajvíz-szintet elérik, akkor feljön a talajvíz a pincékbe. Tisztítás történik nemcsak 
ezen a részen, hanem a város másik részén is. Meg kellett mélyíteni az árkokat, hogy a víz 
elfolyjon. A csapadékvíz elvezetésére alkalmas, de a belvízre nem. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: A karbantartásnál  kibontották a beton fedlapokat, ebbıl állt a 
karbantartás. 
 
Basky András polgármester: A főzfák gyökere benıtt és folyamatosan a levelek 
megtapadtak rajta, tisztítás után most átfolyik a víz, de még jobb legyen, még további 
munkálatokat kell végezni. Még nem értünk a végére. 
 
Keresztes Ferenc képviselı: Nem folyik a víz, reggel néztem. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: A Kossuth L. utcán a Rákóczi és a Vendel utca között 
amikor nagy mennyiségő csapadék esik, nagy víz halmozódik fel az úttesten. Az esıvíz-
lefolyó van eltömítıdve. 
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Basky András polgármester: Árajánlatot kértünk erre vonatkozólag. Megtöltıdött földdel és 
nagyon szők keresztmetszeten engedi át a vizet. Úgy tudjuk megoldani ha a költségvetésben 
pénzt különítünk el rá. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: A Baross tér fás terület volt, ha egy fát kivágunk ültessünk 
helyette másikat, én így tanultam. Volna-e erre pénz. Ahogyan haladunk a vasúti átjáró felé 
ott voltak nyírfák és most üres a terület. 
 
Basky András polgármester: Semmi akadálya nincs a fásításnak, hozni kell egy döntést, 
hogy a következı idıszakban hol fogunk fásítani. 
 
Apró Ferenc képviselı: Az 50-es fıút és a Rákóczi út keresztezıdésében egy nagy kátyú 
van. Szintén az 50-es úton 10-15 cm-es kátyúk vannak, a Bázis üzem elıtt is. 
 
Basky András polgármester: Ezt már jeleztük és most ismételten kérjük az intézkedést. 
 
Dr.Adonyi Lajos alpolgármester: Megnyílt a Lajosmizsei Viziközmő Társulás irodája. 
Nyitvatartási idı ugyanaz, mint a hivatalé, de az ügyintézı mindennap megtalálható. A 
számlanyitás is megtörtént. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén képviselı: Többször tapasztaltuk, hogy Lajosmizsén egyes szállítással 
foglalkozó vállalkozók a közterületet telephelynek tekintik. Vagyis pl. a kamion közterületen 
a ház elıtt parkol. Egy panaszt juttattak el hozzám a Ságvári utcában lakók, mely az ott élı 
emberek életét megkeseríti az elıbb elmondottak. Egy családnál lakó fiatalember a 
közterületet telephelynek tekinti. Már szóltak az illetınek,  de ı durván és agresszíven 
válaszolt. Balesetveszélyes és takarásban van a ház. 
 
Basky András polgármester: Aki fuvarozási vállalkozással foglalkozik, annak telephelyének 
kell lenni, az utcán való tárolás nem szabályszerő, a szükséges intézkedéseket megtesszük 
azokkal a sofırökkel, akik a szabályt nem tartják be. 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: A rendırségnek is lehetne jelzéssel élni. 
 
Kollár László képviselı: A szociális otthon területén álló fallal kapcsolatban az igazgató 
asszonyt kértem, hogy  bontsák le a vakolatot a falról, mert a szállító jármővekre veszélyes 
lehet. Tavasszal kaptam az információt, hogy elszállítható a fal, de az idıjárás és a munkám 
sem tette lehetıvé, hogy elszállításra kerüljön. A vásártérrel kapcsolatban: rendkívül nagy volt 
a vásár novemberben, sok volt a látogató. Az út mindkét oldalán parkoló autók a közlekedést 
megbénították a táblák ellenére. A rendırség tegye lehetıvé, hogy a két irányú mozgás 
lehetıvé váljon. Korlátot kér Szabó István úr, mert kitelepülnek a kirakodók a kövesútra és a 
korláttal beljebb tudja szorítani. 
 
Basky András polgármester:  Kérni fogjuk a rendırség segítségét. 
 
Péli Szilveszter képviselı: A Vendel utcában   átmenni esı után igen veszélyes. Évek óta egy 
számozott utat hogyan lehet alárendelni egy önkormányzati útnak. A vasúti átjárónál alá van 
rendelve a számozott út a Vendel utcának. Teherautóval képtelenség kilátni a Vendel utcára, 
hogy jön-e jármő. Miért van ez így évek óta. Panaszkodnak a Vendel utcában lakók, hogy 
hiába van kitéve a súlykorlátozó tábla nem veszik figyelembe. Ha l-2 alkalommal kiszabna a 
rendır bírságot, ezzel is vissza lehetne fogni. Úgy mennek az autók, hogy beleremeg a házban 
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az ablaküveg. A Pázmány P. utcában panaszolják  a lakók, hogy sáros idıben nem tudnak 
bemenni autóval az utcába, mert elakadnak. Lehetıség van-e, hogy szilárd burkolatú út 
legyen. 
 
Basky András polgármester: A vasútnál lévı útnál forgalomtechnikai okok vannak. Ezzel 
kapcsolatban volt levelezésünk a közútkezelıvel, de forgalomtechnikai oldalról nem 
valósítható meg. Kérem Szilágyi Ödön kollegámat tájékoztassa a képviselı-testületet ezzel 
kapcsolatban. 
 
Szilágyi Ödön csop.vezetı: Ebben a témában kb. 2 hónapja volt levélváltás a Közútkezelı 
KHT-val. Ha jövünk Ladánybene felıl, a másik irányból elsıbbséget kell adni, akkor az autó 
beszorulhat a vágány és a sorompó közé, ha éppen akkor engedik le a sorompót a vonat 
jövetele miatt. 
 
Basky András polgármester: A súlykorlátozó táblát fogjuk jelezni a rendırségnek. A 
Pázmány P. utcára volt már beadva pályázat, de nem nyert. Nem tudunk pályázni, mert 
pályázni csak belterületi útra lehetett. 
 
Koller Dániel képviselı: Van Lajosmizsének egy térfigyelı rendszere, amit ki kellene 
táblázni, mint ahogyan ez más  településeken is van. Ez azért lenne fontos, mert visszatartó 
ereje van. 
 
Belusz László képviselı: A Bartók B. utcánál lévı csatornából kiszedett földet el kellene 
szállítani. 
 
Basky András polgármester: Elszállítani nem tudjuk, csak elegyengetni. 
 
Belusz László képviselı:  A következı évben hol lehet fát ültetni. 
 
Basky András polgármester: Ez koncepció és költségvetés kérdése, mert ha nincs rá forrás, 
akkor nem tudjuk megcsinálni. 
Van-e még további interpelláció? – Amennyiben nincs, kérdezem az interpellálókat, hogy a 
kérdésre adott választ elfogadják-e? 
 
Orbán Antal képviselı: Igen, elfogadom a választ. 
Józsáné dr.Kiss Irén képviselı: Igen elfogadom a választ. 
Keresztes Ferenc képviselı: Nem fogadom el a választ. 
Holminé Sebık Márta képviselı:  Igen elfogadom a választ. 
Kollár László képviselı:  Igen elfogadom a választ. 
Péli Szilveszter képviselı: Igen elfogadom a választ. 
Belusz László képviselı: Igen elfogadom a választ. 
Apró Ferenc képviselı:  Igen elfogadom a választ. 
Koller Dániel képviselı: Igen elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester:  Mivel Keresztes Ferenc képviselı úr interpellációs kérdésére 
a válaszomat nem fogadta el, így kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy a kérdésre adott 
választ elfogadja-e. Elfogadás esetén kérem kézfeltartással jelezni. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 8 igen szavazattal és 4 nem szavazattal a következı 
határozatot hozta. 
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176/2010. (XI. 17.) ÖH. 
Keresztes Ferenc interpellációja 

 
Határozat 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Basky András 
polgármester által Keresztes Ferenc képviselı interpellációjára adott válaszát.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2010. november 17.  
 
 

 
Egyéb bejelentések 
 
Kocsis Györgyné Meserét Óvoda és Bölcsıde vez: A Rákóczi úti Óvoda elıtt kérnénk 
sebességkorlátozó táblát kihelyezni, mert az autóbuszok, a személyautók, teherautók igen 
gyorsan hajtanak az úton, és ez veszélyezteti a kisgyermekek biztonságát.  Ezt a szülık is 
jelezték. A buszmegállónál a csapadékvíz lefolyik az óvoda bejárata elé, mivel az 
alacsonyabban van. Ezzel kapcsolatban kérnénk segítséget. 
 
Osbáth Barna FIÁI igazgatója: Az ıszi szünetben az udvar felújítását részben elvégeztük. 
Nagyon nagy segítségre voltak a helyi tőzoltók, akik a fa kivágást végezték. Ezenkívül még 
sokat segítettek a szülık, a helyi vállalkozók. Az önkormányzattól is kaptunk segítséget. 
 
Basky András polgármester: Hogy építkezni tudjunk, sajnos ezzel együtt rombolni is kell. 
Egy fának van élettartama, amíg nı és nem balesetveszélyes. 
 
Holminé Sebık Márta képviselı: Az ÖIB ülésen jelezte Nagy Erzsébet ÖIB tag, hogy az 
esélyegyenlıségi program lejárt. 
 
Basky András polgármester: Feljegyeztük, köszönjük. 
Van-e még egyéb bejelentés. – Amennyiben nincs  úgy a mai képviselı-testületi ülést 16.40 
órakor bezárom. 
 
                                                                        kmf. 
 
           Basky András sk.                                                 Kutasiné Nagy Katalin sk 
             polgármester                                                        jegyzı távollétében 
 
                                                                                        Muhariné Mayer Piroska sk.  
                                                                                                     aljegyzı 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
       Holminé Sebık Márta sk.                                     Kollár László sk. 
            képviselı                                                                képviselı 
 


