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Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 
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Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. (…)  önkormányzati rendelete 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010. (II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
1/2011. (I.19.)  ÖH    Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
 
2/2011. (I.l9.)   ÖH    Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala köztisztvi- 
      selıi munkateljesítmény követelményeinek alapját 
      képezı 2011. évi célok meghatározása, illetve tájé- 
      koztató a jegyzı 2010. évi munkateljesítményének ér- 
      tékelésérıl 
 
3/2011. (I.l9.)   ÖH    A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztásá- 
      ra  pályázat kiírása 
 
4/2011. (I.19.)   ÖH    Bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetıi 
      beosztásokra kiirt pályázatok véleményezésére 
 
5/2011. (I.l9.)    ÖH    A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  Óvoda és 
      Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 
 
6/2011. (I.l9.)   ÖH    Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása, 
      tagok delegálása 
 
7/2011. (I.l9.)   ÖH    Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testüle- 
      tének a védınıi körzetek kialakításáról szóló 9/2005. 
      (II.15.) határozatának módosítása 
 
8/2011. (I.l9.)   ÖH    A 2010. július 01-tıl 2010. december 31-ig tartó idı- 
      szakban a Képviselı-testület által meghozott és 2010. 
      december 31-ig lejárt határidejő határozatainak vég- 
      rehajtásáról szóló jelentés elfogadása 
 
9/2011. (I.19.)  ÖH    Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szol- 
      gáltatástervezési Koncepciójának véleményezése 
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J e g y z ı k ö n y v 
 
 

Készült: 2011. január l9-én a Városháza dísztermében megtartott képviselı-testületi ülésrıl. 
 
Jelen vannak:  Basky András polgármester, dr. Adonyi Lajos alpolgármester, Apró Ferenc, 
                          Baranyi-Rostás Rodrigó, Belusz  László, Józsáné dr. Kiss Irén, Holminé 
                          Sebık Márta, Kollár László, Keresztes Ferenc, Orbán Antal, Péli Szilveszter 
                          képviselık (11 fı) 
 
Bejelentéssel távol: Koller Dániel képviselı 
 
A testületi ülés kezdete: 14.02 óra 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: 
Kutasiné Nagy Katalin  jegyzı 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Dömötör Klára Edit  irodavezetı 
dr. Gazdag Judit  jogi referens 
dr. Balogh László  belsı ellenır 
Gyurgyik Erzsébet  vez. referens 
dr. Szeberényi Gyula Tamás ügyvéd 
Turupuli Péterné  irodavezetı 
Nagy Judit   irodavezetı 
Rostás Anita   csoportvezetı 
Szilágyi Ödön   csoportvezetı 
Sápi Tiborné   FIÁI igazgató helyettes 
Kocsis Györgyné  Meserét Óvoda vez. 
Guti Istvánné   Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatója 
Bíró Tiborné   IGSZ vezetıje 
 
Jegyzıkönyvvezetık:  Nagy Imréné 
    Márton Györgyné 
 
 
Basky András polgármester: Köszöntök minden megjelentet a mai képviselı-testületi ülésünkön. 
Mielıtt   elkezdenénk a mai ülésünket 1 perces néma felállással emlékezzünk Szerencsés Pálra, akinek 
ma volt a temetése. Szerencsés Pál a Tőzoltó Egyesületnek volt parancsnoka, és Lajosmizse város 
kitüntetettje.   – Köszönöm. 
Néhány információt szeretnék elmondani. Az elmúlt idıszakban sokat küszködtünk  a belvízzel, 
mindenki tapasztalja, hogy Lajosmizse az országos helyzettıl jobb helyzetben van, de sok idıt és 
pénzt kellett fordítani, hogy kezelhetı legyen a helyzet. A tőzoltóság hozzáállását szeretném 
megköszönni. Urrá tudtunk lenni a helyzeten, jelen pillanatban a tőzoltóság, a munkatársaim és a 
lakosság segítségével megpróbálunk  olyan megoldásokat  találni, mellyel adott esetben a település 
vízszintjét, a helyzetet javítjuk.  Kár tekintetében még nagyobb problémák nem jelentkeztek. Egy 
melléképület dılt össze, ami elég mély területen volt. Azokon a területeken, ahol nem folyik le a víz, 
ott folyamatosan szivattyúzzuk a vizet. A Liszt F. utcán és a Kossuth L. utcán folyik le az Iskola tón 
keresztül a csatornába a víz. A település  Észak-Nyugati részérıl Ladánybene felé folyik ki a víz. A 
víz magassága a pincékben is csökkent, mivel nem volt csapadék. A  helyzetet hosszútávon kezelni 
kell, a rendszerek mőködnek. A magas víz-szint tönkretette  az utjainkat, eljutottunk odáig, hogy 
nagyobb gépjármő a lazaszerkezető  utakra rámegy, akkor nagyobb kárt tud okozni. Kérésem, hogy 
inkább a KPM utakat használják a fuvarozók, és  ezzel próbáljuk megoldani minél kevesebb probléma 
adódjon ebben a csapadékos idıjárásban. Kérem a lakosságot, hogy  minden tulajdonos a saját háza 
tájékán az úton lévı vizet az árokba  engedje bele, az átereszeket  tartsák tisztán. Az elkövetkezendı 
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hetekben sokat fogunk még ezzel foglalkozni, hogy minél kevesebb probléma legyen a belvízzel 
Lajosmizsén. 
Két meghívó van a kezemben és mindkettı a holnapi napra szól, aki tud vegyen rajta részt. Az elmúlt 
hetekben megkeresett egy cég vezetıje, akiknek kapcsolatai vannak Szerbia felé. Ismernek lajosmizsei 
vállalkozókat, és a vállalkozások fejlesztésében tudnának segítséget adni.  
Ezen tájékoztató után kezdjük el a mai ülésünk napirendi pontjainak a megtárgyalását. 
A Képviselı-testület határozatképes, mivel 12 fıbıl 11 fı van jelen, Koller Dániel van távol 
bejelentéssel. 
Jegyzıkönyv hitelesítınek javaslom Kollár László és Belusz László képviselıket. Aki a javaslattal 
egyetért kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt -  a 
mai testületi ülés jegyzıkönyv hitelesítıjének Kollár László és Belusz László képviselıket 
választották meg. 
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokhoz plusz kettı napirendi pontot javaslok felvenni,  a 
költségvetési rendelet módosítását, valamint a  Megyei Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 
véleményezését. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontokat, plusz a kettı felvett napirendi pontot 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal -  ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 
 
Napirend         Elıterjesztı 
1. Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása   Basky András 
          polgármester 
 
2. Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvi-  Basky András 
    selıi munkateljesítmény követelmények alapját képezı 2011. évi célok polgármester 
    meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2010. évi munkateljesítmé- 
    nyének értékelésérıl 
 
3. A Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására pályázat kiírása Basky András 
          polgármester 
 
4. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvoda-  Basky András 
    vezetıi beosztására pályázat kiírása      polgármester 
 
5. Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása, tagok delegálása  Basky András 
          polgármester 
 
6. Védınıi körzethatárok módosítása      Basky András 
          polgármester 
 
7. A 2010. július 01-tıl 2010. december 31-ig tartó idıszakban a Képvi-  Kutasiné  
    selı-testület által meghozott és 2010. december 31-ig lejárt határidejő  Nagy Katalin 
    határozatainak végrehajtása       jegyzı 
 
8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.  Basky András 
    (…) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Kép- polgármester 
    viselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010.(II.18.)  
    önkormányzati rendelet módosításáról 
 
9. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési  Basky András 
    Koncepciójának véleményezése      polgármester 
 
10. Interpelláció 
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Basky András polgármester: Szervezeti és Mőködési Szabályzatunk értelmében  a költségvetési 
rendelet módosítással kezdenénk  a napirendi pontok tárgyalását. 
 
 
1. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011.(…) önkormányzati rendelete 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 
1/2010. (II.l8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ez a módosítás egy technikai jellegő módosítás. A rendeletünket 
elfogadtuk és a céltartalék részletezésben  a folyékony hulladéklerakó rekultivációja és a szilárd 
hulladéklerakó rekultivációjának az összegei felcserélıdtek, tehát vissza kell tenni a helyes sorba. 
PTK tárgyalta és elfogadásra javasolja. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye a rendelet módosítással kapcsolatban. – Amennyiben nincs aki 
egyetért a rendelet-módosítással kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt – 
az alábbi rendeletét alkotta meg. 
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Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

1/2011. ( ...) önkormányzati rendelete Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
a 2010. évi költségvetésrıl szóló 

1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az 
államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. (továbbiakban Áht.) törvény 65. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel, az Áht. a 74. § (1) bekezdésére, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 2010. évi költségvetésrıl szóló 1/2010. 
(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

 
 

2. § 
 

 
E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
 

/: Basky András  :/     /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
       polgármester                                                                             jegyzı 
 
         
 
 
 

E rendelet kihirdetés ideje:  

 
        /: Kutasiné Nagy Katalin :/ 
            jegyzı 
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4. melléklet az 1/2011. (...) önkormányzati rendelethez 
 

„ 4. melléklet az  1/2010. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
 

Kiadások alakulása kiemelt elıirányzatonként és  
önállóan mőködı és gazdálkodó intézményenként 

 
                E 
Ft-ban 

Megnevezés Hivatal IGSZ Önkormányzat 
összesen 

1. Személyi juttatás 210 566 548 235 758 801 
2. Munkaadókat terhelı járulék 58 403 140 009 198 412 
3. Dologi és egyéb folyó kiadás 162 559 290 290 452 849 
4. Támogatás értékő mőködési 
kiadás    
5. Mőködési célú pénzeszköz 
átadás ÁH-n kívül 14 831   14 831 
6. Támogatásért. mőködési célú 5 446  5 446 
7. Társadalom-,szociálpolitikai és 
egyéb juttatás 190 908  190 908 
8. Ellátottak pénzbeli juttatása    
I. Mőködési kiadás összesen 642 513 978 534 1 621 047 
9. Felújítás 54 150  54 150 
10. Intézményi beruházás 55 732 13 019 68 751 
11. Támogatás értékő felhalmozási 
kiadás    
12. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás ÁH-n belül    
13. Felhalmozási célú pénzeszköz 
átadás ÁH-n kívül 2 480  2 480 
II. Felhalmozási kiadás összesen 
(felújítással együtt) 112 362 13 019 125 381 
14. Továbbadási (lebonyolítási ) 
célú kiadás összesen    
15. Pénzforgalom nélküli kiadások 
(tartalékok) 33 925  33 925 
  15.1     ebbıl: általános tartalék 37  37 
  15.2.    ebbıl: céltartalék  33 888  33 888 
  15.3.    ebbıl: pályázati önerı    
III. Költségvetési kiadás összesen 789 000 991 553 1 780 553 

 
15.2. Céltartalék részletezés 

        E Ft-ban 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés Önkormányzat 
összesen 

15.2.1. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0004 
Folyékony hulladéklerakó rekultivációja  

8 663                            

15.2.2. DAOP-5.2.1/E-09-2010-0005 
Szilárd hulladéklerakó rekultivációja 21 633 
15.2.3. Normatíva lemondás miatt  3 588 
  
15.2.4. Összesen 33 888 
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2. napirendi pont 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás módosítása 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Kerekegyháza és Térsége Társulásnak vagyunk a tagjai, ezért 
normatívát tudunk lehívni. A változások az anyagban dılt betővel vannak  jelezve. A változások abból 
adódnak, hogy a  választások eredményeképpen vannak olyan települések, ahol a polgármester 
személye megváltozott. A PTK tárgyalta, elfogadásra javasolja. 
 
Dr.Adonyi Lajos alpolgármester:  Az anyag 9. oldalán a 16. pontban javítani kell, helyesen: Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal, és nem Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal. 
 
Basky András polgármester:  Köszönöm, ezt jelezni fogjuk Kerekegyháza felé.Van-e még kérdés, 
vélemény. – Amennyiben nincs, aki egyetért  az anyaggal, valamint a határozati javaslattal 
kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal -  tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
1/2011. (I. 19.) ÖH. 
Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodás  
módosítása 
 

                                                        Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az elıterjesztés mellékletét képezı, 
egységes szerkezetbe foglalt Belsı Ellenırzési Társulási Megállapodást az elıterjesztés szerinti 
változatlan formában elfogadja. Egyúttal a módosított társulási megállapodás aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester. 
Határid ı: 2011. január 19. 
 
 
 

3. napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztviselıi munkateljesítmény 
követelmények alapját képezı 2011. évi célok meghatározása, illetve tájékoztató a jegyzı 2010. 
évi munkateljesítményének értékelésérıl 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az anyag részben kiküldésre került,  a jegyzı munkateljesítmény 
értékelését pedig a képviselık a napirend elıtt kapták meg. A jegyzı részére a munkateljesítmény 
értékelése a polgármester feladata, de a testület felé meg kell tenni tájékoztatásként. A határozat-
tervezet  tartalmazza a 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat. A 
polgármesteri hivatal dolgozóinak két olyan nagy horderejő feladatai is voltak, mint a választások 
lebonyolítása. Ezt a feladatot a  jegyzı, a munkatársak teljes mértékben jól oldották meg, tehát 
zökkenımentesen zajlott le. 2011. évben népszámlálás lesz, mely nagy feladatot ró a hivatal 
dolgozóira. 
 
dr. Adonyi Lajos alpolgármester: Úgy tapasztalom, hogy egyre jobb a hivatal munkájának a 
megítélése, mert mostanában semmi panasz nem volt. Gratulálok a munkához. 
 
Basky András polgármester: Ezt a dicséretet bezsebelve még jobban és szervezettebben kell a 
feladatot ellátni. Köszönöm a hivatal dolgozóinak a munkáját. Olyan minıségben vannak a testületi 
anyagok is, melyek minden esetben tárgyalásra alkalmasak. 
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Van-e még további észrevétel, vélemény. – Amennyiben nincs aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
2/2011. (I. 19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
köztisztviselıi munkateljesítmény 
követelményeinek alapját képezı 
2011. évi célok meghatározása, 
illetve tájékoztató a jegyzı 2010. évi 
munkateljesítményének értékelésérıl 
 

Határozat 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Polgármesteri 
Hivatala köztisztviselıi 2011. évi munkateljesítmény követelményeinek alapját képezı célokat a 
következık szerint határozza meg: 

A Képviselı-testület és szervei munkájának segítése a döntések körültekintı, alapos, törvényes, 
több döntési alternatívát biztosító elıkészítése, valamint következetes, maradéktalan végrehajtása.  

Ezen belül különösen: 

- A jogszabályi elıírásoknak megfelelés biztosítása a Képviselı-testület és bizottságai 
döntéseinek elıkészítése és végrehajtása során, különös figyelemmel a lehetséges döntési 
lehetıségek feltárására. 

- A Képviselı-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott határozatok 
végrehajtása, az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 

-  A 2011. évi népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása. 
- A költségvetési egyensúly fenntartása 2011. évben is ésszerő, költségtakarékos 

gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél egyaránt költségkímélı 
lehetıségek feltárása és kiaknázása a város gazdálkodásának stabilitása érdekében 
közösen  az intézményvezetıkkel. 

- A vagyongazdálkodás során törekedni kell az önkormányzati vagyon értékállóságának 
megırzésére, védelmére. 

- Az önkormányzati beruházások elıkészítése és lebonyolítása során különös gondot kell 
fordítani a közbeszerzési törvény elıírásának betartására. A közbeszerzési törvény hatálya 
alá nem tartozó beruházások tekintetében a közpénzek takarékos felhasználását kell szem 
elıtt tartani. 

- Az önkormányzati fenntartású intézmények hatékony és gazdaságos mőködtetését 
szolgáló intézkedések megtétele. 

- A hatósági feladatok ellátása során kiemelt cél a törvényesség, a gyorsaság (eljárási 
határidık betartása), az eredményesség, valamint az ügyfélközpontú ügyintézés 
megvalósítása. Az ügyfélközpontúság körében kiemelendı, hogy az ügyintézı 
tevékenysége középpontjában az ügyfél áll, így elsıdleges a személyes bánásmódban való 
részesítése, az udvarias, segítıkész, empatikus, rugalmas magatartás tanúsítása, a 
szakszerő tájékoztatás, ügyintézés, tanácsadás és információ nyújtása.  

- A felügyeleti jogkörben megtartott törvényességi ellenırzések során feltárt hibák, 
hiányosságok elemzése, a jogalkalmazási gyakorlat ennek megfelelı megváltoztatása. 

- Az új és a változó jogszabályok, valamint a szakmai anyagok folyamatos figyelemmel 
kísérése és magas szintő elsajátítása, egységes, követhetı és átlátható joggyakorlat 
kialakítása és az ügyintézésben való maradéktalan érvényre juttatása. Különös tekintettel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvénybıl, valamint a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletbıl 
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adódó feladatokra, változásokra, figyelemmel az új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
tv. rendelkezéseire.  

- A köztisztviselık kötelezı, illetve a hivatal éves továbbképzési tervében foglalt képzésben 
való részvételének biztosítása, valamint olyan, nem kötelezı képzésekben való részvétel 
támogatása a Közszolgálati Szabályzatban meghatározott mértékben, amely a 
köztisztviselı munkájának magasabb színvonalon történı ellátását segíti. 

- Az ügyvitel területén a pontos, precíz, gyors munkavégzés megvalósítása. 
- A belsı kommunikáció és a szervezeti egységek közötti együttmőködés hatékonyabbá 

tétele. 
- Az elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazott feladatok 

megvalósítása, az önkormányzati honlap folyamatos fejlesztése, karbantartása. 
 
2.   Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul veszi Kutasiné Nagy Katalin 
jegyzı 2010. évre elıírt egyéni munkateljesítmény értékelésérıl szóló, az elıterjesztés mellékletét 
képezı beszámolót.  
 
Felelıs: Képviselı-testület 
              Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásánál: jegyzı 
Határid ı: 2011. január 19. 
 
 
4. napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására pályázat kiírása 
Elıadó:  Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Az általános iskolában és az óvodában is az intézményvezetıi állásokra 
kiirt pályázat augusztus  15-vel lejár. Hogy kellı idı legyen a pályázatok benyújtására, új pályázati 
kiírást kell közzé tenni. Mind a két intézményvezetıre hasonló elıírások  vonatkoznak, ezért egyben is 
tárgyalhatjuk. Mind a kettı elıterjesztést megtárgyalta az ÖIB. Néhány olyan javaslata van a 
bizottságnak, mellyel én is egyet tudok érteni. Az intézmény menedzselésével kapcsolatban a pályázó 
jelölje meg elképzelését. A pályázati kiírás további közzétételének helye: teljes pályázati kiírást 
közzétesszük a város honlapján és Felsılajos honlapján is. Egy hirdetést adjunk fel a Petıfi Népe 
napilapban, illetve a helyi lapban is, mely 2-2 alkalommal jelenjen meg.  Határozati javaslatban a 
pályázatok véleményezésére 4 tagú bizottság van megjelölve, javaslat az, hogy 9 tagú legyen a 
bizottság. A bizottság tagja legyen az ÖIB tagjai, Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-
testülete által delegált személy, valamint a polgármester által felkért szakértı, az elnök az ÖIB elnök 
lenne. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs az elıterjesztésben lévı két határozati 
javaslatot szavaztatom külön-külön. 
Aki egyetért a Fekete István Általános Iskola igazgatói beosztására  a pályázati kiírással, az általam 
elmondott kiegészítésekkel együtt, kézfeltartással jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt -  a 
következı határozatot hozta. 
 
3/2011. (I. 19.) ÖH. 
A Fekete István Általános Iskola 
igazgatói beosztására pályázat kiírása 
 

                                                                                                  Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Fekete István Általános 
Iskola igazgatói beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
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- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak 
szerint: 

 

Pályázati felhívás 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot hirdet a Fekete 
István Általános Iskola igazgatói beosztásának betöltésére. 

A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 

      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  

Betöltendı munkakör: pedagógus 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: igazgató 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 

Munkahely: Fekete István Általános Iskola       

Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13, mint székhely, szükség esetén Felsılajosi 
Tagintézmény, Kollégium és telephelyek 

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen elıélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
felsıfokú iskolai végzettség figyelemmel a 18. § (7) bekezdésében foglaltakra is, 
szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, - másodszor és további 
alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében 
szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben 
történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  

Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.  
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A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó társulás tagjának, 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértésével. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel; 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 
bizonyítványát; 

- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek 
másolatait; 

- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 
43/A. §-ában  meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu) 

- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 

Rövidített formában történı közzététel helye: 

- a Petıfi Népe napilap két szombati számában és két hétközi számában 

- a lajosmizsei Hírlapban 

A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. január 26.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. január 19.  
 
 
Basky András polgármester: Aki egyetért a bizottság tagjaival akik a közoktatási intézményvezetıi 
beosztásokra kiirt pályázatokat véleményezik az általam elmondott módositással együtt, kézfeltartással 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt – a 
következı határozatot hozta. 
 
4/2011. (I. 19.) ÖH. 
Bizottság létrehozása a közoktatási intézményvezetıi 
beosztásokra kiírt pályázatok véleményezésére 
 

                                            Határozat 
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Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási 
Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1993. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a közoktatási intézményvezetıi 
beosztásokra kiírt pályázatok véleményezésére 9 tagú bizottságot hoz létre. 

A Bizottság elnöke: Holminé Sebık Márta 

A Bizottság tagjai: 

- Baranyi-Rostás Rodrigó 
- Józsáné dr. Kiss Irén  
- Koller Dániel 
- dr. Bartal Sándor 
- Nagyszabóné Borbély Ella, 
- Nagy Erzsébet, 
- Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete által delegált személy, 
- a polgármester által felkért szakértı, illetve szakértık. 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. január 19. 
 
 
5. napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat 
kiírása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: Ahogyan azt már az  elızı napirendnél mondtam, az óvoda és bölcsıde 
óvodavezetıi beosztására is pályázatot kell kiírni, ugyanazon feltételekkel mint az iskolánál. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye. – Amennyiben nincs, aki egyetért a határozati javaslatban 
foglaltakkal kézfeltartással jelezze.  
Megállapítom,  hogy a Képviselı-testület 11 igen szavazattal – tartózkodás, ellenszavazat nem volt -  a 
következı határozatot hozta. 
 
5/2011. (I. 19.) ÖH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde óvodavezetıi beosztására pályázat kiírása 
 

                                                                                                  Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztásának betöltésére pályázatot ír ki 

- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 
- a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben szóló 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevételével, az alábbi pályázati felhívásban foglaltak 
szerint: 

 

Pályázati felhívás 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint Lajosmizse és Felsılajos 
Közoktatási Intézményfenntartói Társulás gesztor önkormányzata pályázatot hirdet a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde óvodavezetıi beosztásának betöltésére. 
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A munkáltató megnevezése: Lajosmizse Város Önkormányzata 
      6050 Lajosmizse, Városház tér 1.  
 

Betöltendı munkakör: óvodapedagógus 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 

Magasabb vezetıi beosztás megnevezése: óvodavezetı 

A magasabb vezetı megbízás idıtartama:  A megbízás határozott idıre, 5 évre szól. 

A megbízás kezdı napja: 2011. augusztus 16. 

A megbízás megszőnésének idıpontja: 2016. augusztus 15.  

A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidı 

Munkahely: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 

  Munkavégzés helye: 6050 Lajosmizse, Attila út 6., mint székhely, szükség esetén 
Felsılajosi Tagintézmény, telephelyek, Bölcsıdei Tagintézmény.  

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetıi megbízással összefüggı lényeges feladatok: A 
jogszabályokban meghatározott magasabb vezetıi feladatok, valamint az intézmény alapító okiratában 
megállapított szolgáltatások magas színvonalon történı ellátásához szükséges tevékenységek ellátása. 

A megbízás feltételei: 

- büntetlen elıélet; 
- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott, az adott 

nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges 
felsıfokú iskolai végzettség, szakképzettség, továbbá pedagógus szakvizsga, - 
másodszor és további alkalommal történı megbízás esetén a pedagógus-
szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképzettség; 

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan 

idıre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejőleg pedagógus munkakörben 
történı, határozatlan idıre szóló alkalmazás, 

-  vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 
 

A magasabb vezetıi megbízáshoz elıírt kiegészítı feltételek: 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján.  

Vezetıi pótlék mértéke: a pótlékalap 230 %-a 

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatokat postai úton 6050 Lajosmizse, Városház 
tér 1. és elektronikus formában lajosmizse@lajosmizse.hu e-mail címre egyaránt be kell 
nyújtani.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.  
 
A pályázat tartalmi követelményeire vonatkozó igények: -  

 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. május 27. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete bírálja el Lajosmizse és Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó társulás tagjának, 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének elızetes egyetértésével. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
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- a pályázó szakmai életrajzát; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülı 

fejlesztési elképzeléssel, 
- az intézmény menedzselésével kapcsolatos elképzeléseit. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- a pályázó 3 hónapnál nem régebbi, büntetlen elıéletet igazoló hatósági 

bizonyítványát; 
- a végzettségeket, illetve a pedagógusi szakvizsga letételét igazoló oklevelek 

közjegyzı által hitelesített másolatait; 
- korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolásokat; 
- a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a magasabb vezetı beosztásával a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §-ában és 
43/A. §-ában  meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

- Lajosmizse Város honlapja (http://lajosmizse.hu)  

- Felsılajos Község honlapja (http://felsolajos.hu) 

Rövidített formában történı közzététel helye: 

- a Petıfi Népe napilap két szombati számában és két hétközi számában 

- a lajosmizsei Hírlapban 

A KSZK internetes oldalán történı publikálás idıpontja: 2011. január 26.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Basky András polgármester nyújt a 06-76-
457-575-ös telefonszámon. 

Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. január 19. 
 
  
6.napirendi pont 
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum létrehozása, tagok delegálása 
Elıadó: Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Az önkormányzatnak kell, hogy legyen érdekegyeztetı fóruma. Az önkormányzat 3 fıt delegál az 
érdekegyeztetı fórumba. Az egyik személy a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke, a másik az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elnöke, és a polgármester. Az 
Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén elhangzott az a javaslat, hogy az Önkormányzat 
Érdekegyeztetı Fórumának tagjai legyenek a Reprezentatív Szakszervezetek is. Lajosmizsén két 
Reprezentatív Szakszervezet van.  
Javaslom, hogy az elıterjesztés határozat-tervezete egészüljön ki az alábbi mondattal: 
Az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum tagjai továbbá a helyi szinten reprezentatív szakszervezetek 
képviselıi. 
Ez legyen a határozat-tervezet 3./ pontja, az eredeti 3./ pont pedig 4./ pontra módosuljon. 
Ez elfogadható így? Aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt, az alábbi határozatot hozták: 
 
6/2011. (I. 19.) ÖH. 
Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum 
létrehozása,  tagok delegálása 
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Határozat 
 

1.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2011. január 19. napjával 
létrehozza az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórumot. 

2.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Önkormányzati Érdekegyeztetı 
Fórumba az alábbi tagokat delegálja: 
- polgármester, 
- Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságának elnöke, 
- Önkormányzat Intézményeinek Bizottságának elnöke. 

3.) Az Önkormányzati Érdekegyeztetı Fórum tagjai továbbá a helyi szinten reprezentatív 
szakszervezetek képviselıi. 

4.) Jelen határozat elfogadásával hatályát vesztik Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 59/1996. és 12/1999. határozatai. 

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

 
 
7. napirendi pont 
Védınıi körzethatárok módosítása 
Elıadó:   Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
Józsáné Dr. Kiss Irén EGYSZI intézmény vezetıje kérelemmel fordult felénk, hogy bizonyos 
változtatásokat tegyünk meg a védınıi körzethatárok tekintetében. 
Kérésének helyt adva a védınıi körzetekben a szükséges változtatásokat megtennénk. Javaslom, hogy 
a határozat mellékletét képezı IV. sz. iskolai védınıi körzet számozása V. sz.-ra, míg az V. sz. 
védınıi körzet számozása IV. sz.-ra módosuljon. Ez legyen a határozat-tervezet 3./ pontja, s az eredeti 
3./ pont pedig 4./ pontra módosuljon. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága támogatta a 
módosítást. 
Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben elfogadható a módosítás, kérem, 
kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozták: 
 
7/2011. (I. 19.) ÖH. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének a védınıi körzetek  
kialakításáról szóló 9/2005. (II. 15.) 
határozatának módosítása 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 9/2005. (II. 15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A határozat mellékletét képezı II. számú védınıi körzetbıl a Bene (Telepi út, a Vasút és a 
Pacsirta út által körbezárt terület) törlésre kerül. 

 
2.) A határozat mellékletét képezı I. számú védınıi körzet külterület része az alábbiakkal egészül 

ki: Bene (Telepi út, a Vasút és a Pacsirta út által körbezárt terület). 
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3.) A határozat mellékletét képezı IV. sz. iskolai védınıi körzet számozása V. sz.-ra, míg az V. 
sz. védınıi körzet számozása IV. sz.-ra módosul. 

 
4.) Jelen határozat 2011. január 20. napjával lép hatályba. 

 
5.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9/2005. (II. 15.) határozat 

rendelkezéseit a védınıi körzetek meghatározása tekintetében egyebekben fenntartja. 
 

6.) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a védınıi 
körzetek területi leírásait vizsgálja felül az elmúlt idıszakban bekövetkezett változásokra 
tekintettel (új közterület létrehozása, megszüntetése stb.). 

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. január 19. 
 
 
 
8. napirendi pont 
A 2010. július 01-tıl 2010. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott 
és 2010. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtása  
Elıadó:    Basky András polgármester 
 
Basky András polgármester: 
E napirendi pontot bizottság nem tárgyalta. A meghozott határozatok határozatainak végrehajtásáról 
számolunk be. Leírtuk, hogy mi volt a határozat lényege, milyen intézkedések történtek ezekben a 
dolgokban. 
Kérdezem a Képviselı-testület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény ezzel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki elfogadja a 2010. július 01-tıl 2010. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által 
meghozott és 2010. december 31-ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtását, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozták: 
 
8/2011. (I. 19.) ÖH. 
A 2010. július 01-tıl 2010. december 31-ig tartó idıszakban 
a Képviselı-testület által meghozott és 2010. december 31-ig  
lejárt határidej ő határozatainak végrehajtásáról szóló 
jelentés elfogadása 
 

Határozat 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a jegyzı jelentését - a 2010. július 01-tıl 
2010. december 31-ig tartó idıszakban a Képviselı-testület által meghozott és 2010. december 31-
ig lejárt határidejő határozatainak végrehajtásáról - elfogadja. 

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

 
 
9. napirendi pont 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 
Elıadó:    Basky András polgármester 
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Basky András polgármester: 
Az elmúlt napokban érkezett megkeresés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattól a Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepció véleményezésére. Rostás Anita elkészítette az anyaggal kapcsolatos 
információkat. A megye elfogadja a koncepcióját, erre fog épülni a kistérség koncepciója és felül 
fogjuk vizsgálni és a lajosmizsei koncepció is ide fog kerülni. 
Van-e valakinek a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójához kiegészítése, véleménye? 
Amennyiben nincs, aki elfogadja a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület tagjai 11 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozták: 
 
9/2011. (I. 19.) ÖH. 
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 
véleményezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját  elfogadásra javasolja.  

Határid ı: 2011. január 31.  
Felelıs: Képviselı-testület 
 
10. napirendi pont 
Interpelláció 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı: 
Melisné Szívós Katalin megkeresett engem. Arra panaszkodott, hogy a benei földutakon hatalmas 
gödrök vannak, az utak járhatatlanok. Fotókat is hozott. Ebben kérne segítséget. 
 
 
Basky András polgármester: 
Az útjavításokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az elkövetkezendı idıszakban sok jelzés fog 
érkezni. A külterületi utak is nagyon rossz állapotban vannak. Ezeket kezelni kell. Ezzel Szilágyi 
Ödön kollégához kell fordulni, İ ezt követıen hozzám fog jönni ezekkel a problémákkal. Nagyobb 
útjavításokat akkor tudunk tenni, amikor már a költségvetésünket is látjuk. Azt nem tudjuk ígérni, 
hogy szilárd útburkolatot helyezünk el ezen a területen, mert ez olyan költség, amire az 
önkormányzatnak nincs pénze. 
A következı testületi ülés február 15-e környékén lesz, s akkor ezekre a dolgokra megpróbálunk több 
pénzt odatenni, hogy tudjuk rendezni. Megkönnyítené a helyzetet az, hogy ha a lakosok 
együttmőködnének, hogy közös erıvel oldanánk meg a problémákat. 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı: 
A panaszos nem szilárd burkolatú utat kért, hanem a gödröknek a megszüntetését. 
Egy tájékoztatást szeretnék elmondani. Intézményi látogatásra lenne lehetıség jövı hét szerdán. Az én 
feladatom volt, hogy az intézményekkel egyeztessem az idıpontot. Zsámbékon egy új óvodának a 
megtekintésére lesz lehetıség, a másik pedig Budaırsön egy új építéső iskolának a megtekintése. 
Amennyiben a jövı hét szerda megfelel, s aki szeretne részt venni ezen, jelezze péntekig nekem. 10.00 
órakor várnak bennünket Zsámbékon, 8.00 órakor indulunk a Városháza elıl. 10.00-1/2 12.00 óráig 
lenne a zsámbéki óvoda megtekintése, melynek kivitelezıje a lajosmizsei GOMÉP Kft volt. Nagyon 
szép ez az épület, akik eljönnek, nem fognak csalódni. Az intézményvezetı asszony a szakmai 
dolgokról ad információt. Dél körül az intézményt elhagynánk, Budaırsön Göttös Erzsébet 
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intézményvezetı fogadna bennünket, s ott megebédelnénk, kb. 700.- Ft/fı lenne a menzaebéd térítési 
díja. Ezt az iskolát a Budaırsi Önkormányzat építette. Akit érdekel ez a két dolog, kérem, hogy 
péntekig jelezze nekem. 
 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
A kültéri kamerarendszer minısége milyen? Tényleg nem alkalmasak a feladat betöltésre, vagy nincs 
velük semmi gond? 
 
Basky András polgármester: 
A kamera mőködik, idıközönként vannak hibák, de ezt kijavítják. Rendszámot nem tud a kamera 
leolvasni. A hét kamera alkalmas arra, hogy a teljes várost lefedje. Azon gondolkodom, hogy a hivatal 
épületébıl olyan helyre kellene áthelyezni a kamerát, ahol folyamatosan tudják figyelni. Erre 
véleményem szerint a tőzoltóság lenne a legalkalmasabb. 
 
Péli Szilveszter képviselı: 
A körzetemben több idıs ember jelezte problémaként, és kérdezte, hogy tudnánk-e nekik segíteni 
abban, hogy a például a reggeli és a déli órákban a menetrendszeri buszjárat kimenne a Vízgép 
megállóig, mert a város távolabbi részérıl többen mennek orvoshoz, s hosszú az út gyalog közlekedni. 
Sportrendezvények alkalmával a kollégium Sportcsarnoka benépesül, így a kollégium elıtti parkoló is 
megtelik. A probléma az, hogy az ott parkoló autók felállnak a járdára, teljesen elfogják a járdát, ebbıl 
adódóan a gyalogosok nehezen tudnak közlekedni. 
A temetıben a kihangosító berendezés vagy mőködjön, vagy ne mőködjön. Nem tudom, hogy mi 
történt vele a mai napon, azt sem tudom, hogy mindig létezik ez a probléma, vagy csak ma? 
A Pázmány Péter utca katasztrofális. 
 
Basky András polgármester: 
Helyi járatok a Vízgép megállóig menjenek ki. 
A Volán buszoknak korábban az volt a közlekedési formája, hogy a körforgóig kimentek. Meg fogjuk 
nézni, és ha ez így van, akkor fogunk írni a Kunság Volánnak levelet ez ügyben. 
Sportcsarnok elıtti parkoló autók elfogják a járda egy részét. 
Ez nem készakarva van így biztos.  Az lenne a kérésem, hogy a csarnokba érkezık felé jelezni kell, 
hogy ez problémát okoz, s akkor biztos, hogy nem úgy fognak beállni, hogy a járda egy részét 
elfoglalják. Korlátot nem tudunk kihelyezni, de megoldást kell keresni. 
A temetıben lévı kihangosító berendezés problémája a temetıben. 
Ezzel nem szokott probléma lenni, az üzemeltetıvel fogok beszélni, hogy ennek mi az oka. 
A Pázmány Péter utca problémáját köszönöm, hogy jelezte a képviselı Úr. Ez nem az elsı probléma. 
A költségvetés pontos ismeretében valamilyen megoldást keresni kell. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
A belvíz igen nagy problémát okoz mindenfelé. A csatornarendszer nem igazán mőködik mindenhol. 
Ezért kérem a polgármester Urat, hogy ha az idı engedi, nézzünk szét a városban, hogy mit lehetne 
tenni, hogy a felhízott járdákat megnézni, s kátyúzni kell az utakat. 
A Kónya dőlı is katasztrofális állapotban van, súlykorlátozást kellene kitenni, vagy valamilyen 
megoldást kellene találni, mert ez több 10 millió forintos kárt okozhat. Problémás a Bajza utca, Móra 
Ferenc utca. A csatornákat ki kell tisztítani. 
 
Basky András polgármester: 
A nagy autókat azért kértem, hogy ne jöjjenek be a településre, mert tönkreteszik az utakat. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
Telepi útról Papp János telefonált.  Azt mondta, hogy a polgármester Úr ígéretet tett arra, hogy a 
holnapi napon Kalocsa Antal és brigádja a gödröt meg fogják csinálni. 
Nagyon sok panasz érkezett be, amikor leesett a nagy hó, hogy az utak nem voltak takarítva, az 
útkeresztezıdések nagyon csúszósak voltak. Erre megoldást kellene találni. 
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Basky András polgármester: 
Az utakkal kapcsolatban érezzük, hogy nagy a probléma. Az biztos, hogy ha ilyen mértékben mennek 
tönkre az utak, mint jelenleg, akkor az önkormányzatnak nem lesz lehetısége úgy helyreállítani az 
utakat, amilyen mértékben arra szükség lenne. 
A hó eltakarítás örök probléma. Túl késın indulnak el a gépek a havat takarítani. Egy utcában egyszer 
megy el. Kis hónál nem lehet elindítani a gépeket, mert egy-egy hó eltakarítás egy millió forintot vesz 
igénybe. Ezért vagyunk óvatosak, hogy mikor indítunk gépeket. Csúszós utaknál az a megoldás, hogy 
meg kellene szórni az utakat. 
 
Orbán Antal képviselı: 
Cédulaház kapuja éjjel-nappal nyitva van, a szél csapkodja. Erre lakat kellene. 
 
Basky András polgármester 
E problémát könnyen meg tudjuk oldani, kérem, hogy ez minél elıbb legyen megoldva. Lakatot kell 
venni rá, hogy a kapu zárható legyen. 
 
Apró Ferenc települési képviselı: 
Azt kérném, hogy azon utakat, ahol a csatorna le van fektetve, az utak állagát rendbe kell tenni, mert 
nem azért fizeti Lajosmizse lakossága a gépjármő adót, - ami közel 100 MFt – hogy ebbıl ne tudjunk 
arra biztosítani keretösszeget. Én már legalább 15 éve kérem, hogy a gépjármő adó legyen az utakra 
fordítva. Most már nagyobb összegbe kerül, mint ha folyamatosan karban lettek volna tartva. Ahol 
nincs csatorna kiépítve, oda pedig olyan anyagot kell tenni, amit engedélyeznek, hogy a kátyúk 
megszőnjenek. Az sem jó, ha elindítják a pert a lakosok. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
Számlavezetési díj a csatornával kapcsolatban hogyan mőködik? 
 
Basky András polgármester: 
Számlanyitási díjat az önkormányzat átvállalta, azt a bank felénk kiszámlázza és utána írja jóvá a 
tulajdonosnak a 2.400.- Ft-ot.  A számlavezetési díj terheli a lakosokat. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
A csatorna kivitelezést mennyire befolyásolja a belvíz? 
 
Basky András polgármester 
A kivitelezınek ezt meg kell tudni oldani. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
Mikorra kezdıdhet el a csatorna beruházás? 
 
Basky András polgármester: 
A pályázatot befogadták, bírálat alatt van. Innentıl kezdve 3 éven belül fog megvalósulni. Az elsı 
lépéseket meg tudjuk tenni, de 3 éven belül be kell fejezni. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
A Vásártéren az illemhely katasztrofális.  
 
Basky András polgármester: 
Nagyobb vásárokon a hordozható illemhelyekkel fogjuk tudni megoldani a problémát. 
 
Orbán Antal települési képviselı: 
 
Súlykorlátozásra van lehetıség? 
Basky András polgármester: 
Ha súlykorlátozási tábla elhelyezésére kerül sor, akkor lehetetlenné tesszük a nagy autók közlekedését. 
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Orbán Antal települési képviselı: 
Akkor dönteni kell, hogy melyik a jobb megoldás, ha kitesszük a súlykorlátozást és nem járnak a nagy 
autók, vagy ha az út megjavítása 50 M/Ft-ba kerül az önkormányzatnak.  Fel kellene venni a 
vállalkozókkal a kapcsolatot, mert én úgy gondolom, hogy ilyen összegő útjavítást az önkormányzat 
nem tud vállalni. 
 
Basky András polgármester: 
Ezt végig kell gondolni, hogy milyen megoldást tudunk csinálni. Beszélni kell a vállalkozókkal, és 
valamilyen megoldást ki kell találni. Szilágyi Ödönt kérem ez ügyben, vele kell konzultálni. 
Kérdezem, hogy az interpellációkra adott válaszokat elfogadják-e a képviselık? 
 
Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı: 
Igen, elfogadom a választ. 
Dr. Adonyi Lajos alpolgármester: 
Igen, elfogadom a választ. 
Orbán Antal települési képviselı: 
Igen, elfogadom a választ. 
Péli Szilveszter települési képviselı: 
Igen, elfogadom a választ. 
 
Basky András polgármester: 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
 
 
Egyebek 
 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: 
Köszönetet szeretnék mondani a lajosmizsei általános iskola karácsonyi gála mősoráért. Nagyon szép 
volt. Ebben sok-sok szeretetet éreztem a gyermekek, a pedagógusok és a Szülıi Szervezet részérıl. 
Köszönjük a munkát és a nagyon színvonalas elıadást. 
 
Basky András polgármester: 
Köszönjük, s tolmácsolni fogjuk az iskolának. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága ülésén Nagy Erzsébet bizottsági tag az egyebek 
napirendi pont keretében felvetett egy pályázatot, és ma errıl nem esett szó. Elmondhatom? 
 
Basky András polgármester: 
Igen, természetesen. 
 
Holminé Sebık Márta települési képviselı: 
Ez egy olyan pályázat, melynek keretében a hazai települések legszorgalmasabb osztályait keresik. A 
pályázat címe: „Javíts egy jegyet!”. A pályázat benyújtásának határideje 2011. január 31-e. Az az 
osztály, aki megnyeri ezt a pályázatot, 2011. május 26-29-ig részt vehet  egy jutalomüdülésen, 
Tiszafüreden. A pályázattal a belépı jegyeket lehet megnyerni. 20 gyermek esetében a szállás 72.000.- 
Ft, az étkezési költség pedig 102.000.- Ft lenne. Tegnap az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsági 
ülésén megállapodás született arra vonatkozóan, hogy tegyük lehetıvé a gyermekeknek ezt az 
üdültetését. Az önkormányzatnak regisztrációs elfogadási kötelessége van. 
 
Basky András polgármester: 
Ennek költségvetési vonzata van. 
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Józsáné Dr. Kiss Irén települési képviselı: 
Én azt javaslom, hogy amennyiben nyer a pályázat, akkor biztosítsa az önkormányzat ezt a kb. 200 
eFt-ot, ami a nyertes gyermekek szállás és étkezési költségeit fedezi, s hogy ne legyen ez akadálya 
annak, hogy a helyszínre tudjanak utazni. Történjen meg a pályázat beadása, döntsön úgy az 
önkormányzat, hogy ha nyer a pályázat, akkor szerepeltesse az iskola vagy a saját költségvetésében, 
vagy a civil szervezetek támogatásában a célok között ezt a célkitőzést, s akkor meglesz a pénzügyi 
fedezet erre. Rendben van? 
 
Basky András polgármester: 
Tekintettel arra, hogy más egyéb bejelentenivaló nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, mai 
testületi ülésünket ezennel berekesztem 15.20 órakor. 
 
 
 

K.mf. 
 

     
 
  Kutasiné Nagy Katalin sk.                                                    Basky András sk. 
                   jegyzı                                                                      polgármester 
 
 
 
Jegyzıkönyv hitelesítık: 
 
 
 
 
     Kollár László sk.                                                              Belusz László sk. 
         képviselı                                                                          képviselı 

    
  
 
 
 
 
 


