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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2016. szeptember 22-én 10.13 órakor, Felsőlajoson, a Faluházán 
megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:  Basky András    elnök 
   Juhász Gyula   elnök helyettes 

Kun János   Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 

Makainé Antal Anikó  Tanács Tag 
Józsáné dr. Kiss Irén  Tanács Tag 

   Keresztes Ferenc  Tanács Tag 
    
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 
      
Egyéb meghívottak:   Hajdú Zoltánné bölcsődevezető 
     Kocsis Györgyné óvodavezető     
     Farkas Ferenc 
  
      
Jegyzőkönyvvezető:  Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 

 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse 
részéről 3 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 7 fő. Sebők Márta, Belusz László és 
Czigány Lajos bejelentéssel vannak távol az üléstől. A meghívóban egy napirendi pont 
szerepel.  Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi pontot, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 7 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 

1.  Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítása 

Basky András 
elnök 

1. napirendi pont  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának 
módosítása 

Előadó: Basky András elnök 

Basky András elnök: A legutóbbi ülésen döntöttünk a bölcsődei létszám emeléséről, 24 főről 
26 főre, ami 2017. január 1-től hatályos. Ezt a döntést át kell vezetni az alapító okiraton is. 
Tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy a Bölcsődének most volt az 5 éves ünnepsége. 5 
év alatt maximálisan ki tudtuk használni a létszámot, nem volt olyan helyzet, ami most előállt, 

 Napirend Előterjesztő 
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hogy kevés a bölcsődei férőhely. Ha az idei évet nézzük körülbelül 1 csoportra való 
kisgyermeket nem tudtunk felvenni. Érkezett egy beadvány a tegnapi nap folyamán, melyben 
kérik a bölcsődei ellátást a kisgyermekek számára. Ez kötelező feladatunk, de egyik 
pillanatról a másikra nem tudjuk biztosítani. Ezt csak tájékoztatásul közlöm, hogy egyre több 
szülő tart igényt a bölcsődei ellátásra, mivel szülőket várják vissza a munkahelyre. Vannak 
családi napközik, de telt házzal működnek. Nem tudom, hogy a következő időszakban mi lesz 
a jó megoldás. Az alapító okirat módosításával kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 

 

Juhász Gyula elnök helyettes: A létszámbővítéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Múltkor 
tárgyaltuk és részt is vett egy hölgy, aki kérelmezte a bővítést. Ő is benne lenne? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: A várólistán hivatalosan az elutasítottak száma 11, 3 új 
jelentkező van. Aki 2017-2018. évre jelentkezik az 2 fő, elméletileg 14 plusz 2 fő, aki 
várólistán van. Januárban 1 fő 3 éves kisgyermek átjön az óvodába, valamikor a tavasz 
folyamán lesz egy gyermek, aki szintén átjön az óvodába és férőhelyet tudunk biztosítani 
számukra. A hivatalos várlistáról bekerül az óvodába 2 kisgyermek, tehát 14 fő marad a listán. 
Örülünk a létszámemelésnek, majd meglátjuk a Fenntartó mit fog tenni e váratlan helyzetben. 
Amikor 5 éve épült a Bölcsőde az igényfelmérés megtörtént a 2 csoportra, közben változott a 
törvény, rendelet, közben az anyukák visszamentek dolgozni és igény van az újabb csoportra. 
Tudni kell a 2 csoportos bölcsődének mi az üzemeltetési díja és mi a 4 csoportos bölcsődének 
az üzemeltetési díja és mi a finanszírozása. Például az Óvoda finanszírozása sokkal 
kedvezőbb, mint a Bölcsődének. Még így is, hogy módosítottak a hiányzásokon, de tudni kell 
a működtetése nem kevés pénzbe kerül. El kell helyezni a gyermekeket, lehetőséget kell majd 
keríteni, aminek vannak működtetési költségei.  
 
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Ez a Páldeákné Kardos Anikó- féle problémakör?  
 
Basky András elnök: Nem elsősorban. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: Aki nem került be hozzánk az 11 fő és plusz azok, akit 
Anikó se tudott felvenni.  Évközben érkezett 3 kisgyermek és a 2017-2018-as nevelési évre 
már 2 fő jelentkezett. A hivatalos jelentési várólistán 11 fő van.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Azok a szülők, akik a gyermekeiket nem tudják 
elhelyezni bölcsődébe, akkor a Páldeáknéhoz jelentkező szülők esetlegesen ehhez a 
létszámhoz még hozzáadódnak?  

Kocsis Györgyné óvodavezető: Nem tudom hányan írták alá a levelet, mert nem olvastam.  

dr. Balogh László jegyző: A beadványt 24-en írták alá. A beadványból nem derül ki, hogy a 
gyermek jár-e valahova.  

Kocsis Györgyné óvodavezető: Véleményem szerint összejártak minden családi napközit, 
nem láttam a papírt, tehát nem tudom ki írta alá a beadványt. A hivatalos várólistán 11 plusz 3 
fő van, aki megjelent a bölcsődében vagy nálam az 14 fő. A családi napköziből hányan 
szerveződtek, arról információm nincs. 
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Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Létezik hivatalos és a nem hivatalos probléma, amit nem 
ismerünk. Ez attól hivatalos, mert ezt a problémakört ismerjük. Tehát majdnem egy 30 fős 
gyermek létszámról lehet szó? 

Kocsis Györgyné óvodavezető: Átfedés van, a 22 főben feltehetően benne van a 14 fő.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Ebben van- e Felsőlajosi? 

Kocsis Györgyné óvodavezető: 1 fő Felsőlajosi.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A beadványban szerepel Felsőlajosi? 

dr. Balogh László jegyző: Nem derül ki. 

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Ismerjük azokat a szabályzásokat, amelyek lehetővé 
tették, hogy magán bölcsődék, óvodák és napközik alakulhattak, mert a szükséglet mutatta az 
önkormányzatival együtt lehetett a családnak a problémáját a gyerekek elhelyezését 
biztosítani. Páldeákné Kardos Anikó jelentkezett azzal a gonddal, hogy nem fogja 
megkezdeni a tevékenységét helyiség hiány miatt. Jelenleg a Lajosmizsei Önkormányzatnak 
nincs helyisége, amivel tudna segíteni Anikónak. Nem tudja megkezdeni a tevékenységét 
helyiség probléma miatt. Felsőlajos nem jöhet számításba? 

Juhász Gyula elnök helyettes: Olyan ingatlan nincs, ami alkalmas lehet-e célra. Páldeákné 
régi tevékenysége megszűnt? 

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Igen, az már nem volt alkalmas.  

Juhász Gyula elnök helyettes: Felsőlajoson van egy eladó ingatlan és bérletbe kiadnak. Jelen 
esetben bérlésről lehetne szó. Meg kell vizsgálni milyen feltételeket kell teljesíteni. Például 
egy családi ház alkalmas-e erre a célra. 

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A Felsőlajosi Óvodában nincs olyan helyiség, ami üres 
és bérelhető?  

Juhász Gyula elnök helyettes: Nincs, sőt még a hely is kevés.  
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Az az álláspontom, hogy vállalkozás és vállalkozás 
között különbséget kell tenni. Nem egy kereskedelmi egységről van szó, hanem olyan 
szolgáltatásról van szó, amely az Önkormányzat számára kötelező feladata. A Lajosmizsei és 
a Felsőlajosi családokat kiszolgálni az önkormányzati fenntartású intézmények és a magán 
fenntartásban lévő napközikkel, óvodákkal és bölcsődékkel lehet ezt a problémát megoldani. 
Támogatni és segíteni kell ebben a vállalkozót.  

Juhász Gyula elnök helyettes: Egy olyan épületet kell bérbe adni hosszabb időre, amit be 
kell rendezni. Körülnézünk, és közvetlenül kit kell értesíteni? 

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A vállalkozónak kell szólni. 

Basky András elnök: Ha lenne az Önkormányzat olyan ingatlanja, ahol a bölcsődei ellátás 
alkalmas lenne, célszerű lenne, ha az Önkormányzat látná el ezt a feladatot. Építeni célszerű 
egy 3. vagy 4. csoportot, attól függ, mennyire van igény.  

Kocsis Györgyné óvodavezető: Most 3- 4 csoportra igény van. 
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Basky András elnök: 5 évig működött a 2 csoport, akkor ennyi kapacitás volt. Amikor 
építettük pályázhattunk volna több csoportra is és meg is nyertük volna. Azt is tudni kell, 
hogy ennek van egy igen jelentős Önkormányzatot terhelő része. Előzetes tapasztalatok 
alapján a 2 csoport volt indokolt. Most újra kell gondolnunk mit kell tenni ez ügyben. Ez a 
tevékenység önkormányzati feladatokat lát el, de mégis vállalkozás. Ha adunk egy ingyen 
termet, akkor melyik másik családi napközi nem mondja, hogy ő is kér. Ha egy kap, akkor 
mindenki kér. Át kell gondolni alaposan a megoldást.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Köthetnénk ellátási szerződést és ennek keretében 
lehetne ezt a vállalkozást támogatni. Így nagyobb mozgástere lenne a vállalkozónak a 
magánszemélyektől ingatlant bérelni.  

Basky András elnök: De akkor jön a többi családi napközi, valamilyen szinten 
önkormányzati feladatot lát el. Nem olyan egyszerű a történet, át kell gondolni.  

Juhász Gyula elnök helyettes: Mivel Felsőlajos a Társulás tagja, hozzájárulna a 
költségesekhez, ha lenne 3-4 Felsőlajosi gyermek, aki igénybe venné-e szolgáltatást. András 
tovább szeretné gondolni, hogy igény van akár 3-4 csoportra is. Kistérségi ülésen voltam és 
Kecskemét Polgármester Asszonya elmondta, hogy a városra ki lehet tenni a megtelt táblát. A 
férőhely kevés és így a térséget segíteni tudjuk a férőhelyek növelésével. Biztosítanunk kell a 
bölcsődei és óvodai férőhelyeket.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: A 14-20 közötti időszak Uniós költségvetés előkészület 
tárgyalása voltak, ha Kecskemét olyan intenzitással fejlődik, ahogy a befektetések nőnek úgy 
nő a lakosság száma is. Egy komoly infrastrukturális hálózatnak kell lennie, tehát 
bölcsődének, óvodának és iskolának, hogy a megnövekedett lakossági létszámnak meg 
tudjanak felelni és a potenciálisan a környékbeli települések szóba jöhetnének. Ezt az 
infrastruktúrát megteremteni akkor lehet, ha ebben Kecskemét támogatást adna. A 
használaton kívüli Szülő Otthon, a régi Tűzoltó szertár, az iskolák összevonásával az 
esetlegesen felszabaduló Suri-iskola, Gépállomási-iskola. Ezeknek a középületeknek egy új 
funkciót adva és oda csoportokat telepítve a feltételeknek megfelelne. Partnerek lennénk 
abban, hogy Kecskemétnek az ez irányú igényeit kielégítsük. Hallani se akartak róla. 

Juhász Gyula elnök helyettes: Sokan azt gondoltuk, hogy a Mercédesz gyár mellett, majd 
akár Lajosmizsén, Kerekegyházán vagy Felsőlajoson megtelnek az ipari területek, látszódik 
azonban, hogy nincs mozgás. Ezt Kecskeméten meg tudták oldani, hiszen biztosítottak 
elegendő területet. A gyárnál újabb 2000 álláshely várható, fontos hogy a lakosság ne 
fogyjon, hanem gyarapodjon.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Együttműködési megállapodás keretében a környező 
településekkel nem teszik meg, ez spontán módon történik. A családok betelepülnek 
Lajosmizsére vagy Felsőlajosra és hiány van bölcsődéből és óvodából. Ezekkel a feladatokkal 
kell szembe nézni. Újfajta igények merülhetnek fel zeneiskola vagy művészeti iskola iránt. 
Vállalkozó esetében erre a kapacitása az ellátási szerződés feltételei megvannak-e?  
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dr. Balogh László jegyző: Ezek a szolgáltatások mélyen alul vannak finanszírozva, egy 
bölcsődei ellátásnak 494.000 Ft a normatívája, amely feltételezi a kisgyermeknek minden nap 
meg kell jelenni és vissza kell osztani 230 Ft nappal így, kijön egy ellátottban normatíva a 
494.000 Ft/év. A bölcsődében még nagy a betegségi hajlam, sok a hiányzás.  

Hajdú Zoltán bölcsődevezető: 10 napra van megállapítva a hiányzás.  

dr. Balogh László jegyző: Ha 10 napnál kevesebbet jár egy gyermek egy hónapban, akkor az 
egész hónapja elveszik. A tapasztalatom az, hogy Kecskeméten az összes szociális ellátást, 
amit csak tudnak, kiszerveznek. A kiszervezésnek e képen való megoldása olcsóbb, 
gazdaságosabb.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Tehát kötnek egy ellátási szerződést. Ellátási szerződés 
keretében már lehet támogatást adni. Ha kap egy támogatást a tevékenységre, nagyobb 
mozgástere lesz. A helyiségnek a biztosítása nem okoz olyan gondot, mint a jelenlegi 
helyzetben. Ha az ellátási szerződés adott, akkor ez lenne a megoldás.  

Basky András elnök: Az alap probléma, hogy olyan helyiség, ami alkalmas lenne nem 
találtak Lajosmizsén.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Abban az árkategóriában nem talált, ha lenne 
mozgástere, akkor sikerült volna. 

Basky András elnök: Egyáltalán nem volt olyan ingatlan, ami megfelelt volna a 
követelményeknek.  

Józsáné dr. Kiss Irén Tanács Tag: Megfizethető árban nem talált, de ha lenne az ellátási 
szerződés az Önkormányzat részéről abban a keretben jogosan támogatná a vállalkozást  

Basky András elnök: Ezt a problémát most nem tudjuk megoldani, át kell gondolni. A 
határozat-tervezet szerint 24 főről 26 főre emelkedik a csoportlétszám január 1-től a 
bölcsődébe. Aki a módosító- alapító okiratot elfogadja az kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 3 igen szavazattal, 
Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

29/2016. (IX.22.) TH 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde   
Alapító Okiratának módosítása 

Határozat 
 
 

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – a határozat mellékletét képező –módosító okiratát 
jóváhagyja.  

2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsa felhatalmazza a Társulási-
tanács elnökét az alapító okirat módosításának aláírására valamint az egységes szerkezetű 
alapító okirat elkészítésére és a Magyar Államkincstár felé történő változás bejelentés 
megtételére. 

    Felelős: Társulási-tanács, Basky András elnök 
    Határidő: 2016. szeptember 22. 
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29/2016. (IX.22.) TH melléklete 

Okirat száma: MESERET/5/2016. 

Módosító okirat 
 A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, a Lajosmizse és Felsőlajos 
Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-tanácsa által 
2016. február 18. napján kiadott, MESERET/4/2015. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján –  a Lajosmizse és 
Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási-
tanácsának …./2016. (………...) határozatára figyelemmel – a következők szerint 
módosítom: 
 

1. Az alapító okirat 6.4.2. pontjában foglalt táblázat 4. sora az alábbiak szerint 
módosul:  

„ 
 

Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
Bölcsődei Intézményegysége 

26 fő 

„ 
 

 
 
Jelen módosító okiratot 2017. január 01. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Lajosmizse, 2016. ………………….. 

P.H. 

Basky András 
Társulási-tanács elnöke 
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Basky András elnök: A Társulási Tanács ülését 10.42 órakor berekesztem! 

 
K.mf. 

 
 

 
 

 Basky András   sk.                          Józsáné dr. Kiss Irén sk. 
                  elnök                      Tanács Tag 
                           jkv.hit. 
 
 

 

 

 

 

 


