
2. 
 

Előterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
 
 
 
Tárgy: Fenntartói támogató nyilatkozat a „Zöld Óvoda”/”Örökös Zöld Óvoda” cím 
elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez              

 
 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:                    Kasnyikné Földházi Tünde 
        vezető tanácsos 
 Önkormányzati Iroda 
  

 
     

 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:   - 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:               Muhariné Mayer Piroska  
    aljegyző  
  
 
 
 
     dr. Balogh László sk. 
                                                                                 jegyző 
          
                                                                                     
 
 
 
      
    
 
 



Előterjesztés 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának 2015. augusztus 13-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Fenntartói támogató nyilatkozat a „Zöld Óvoda”/”Örökös Zöld Óvoda” cím 
elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez              

 
          
Ikt.sz.: LMKOH/6383/2/2015. 
 

 
Tisztelt Társulási Tanács! 
  
 
A környezetvédelem területén a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde az elmúlt 
években kiemelkedő feladatokat lát el. A székhelyintézmény 2012-ben „Zöld Óvoda” címet 
nyert, 2013-tól pedig a Rákóczi utcai tagintézmény, a Szent Lajos utcai tagintézmény 
valamint a Felsőlajosi tagintézmények is birtokolhatják három évig a megtisztelő címet. A 
vállalt feladatokat folyamatosan elvégzik az óvodák, ilyen például a fűszernövénykert és 
komposztáló kialakítása, kisállat gondozás bevezetése a csoportokban, újrahasznosítás, 
környezeti neveléshez, tapasztalatszerzéshez szükséges eszközök bővítése, továbbképzéseken 
való részvétel. 
 
A „Zöld Óvoda” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított 
három naptári éven keresztül használhatja, majd ismételten pályázatot kell beadni.  
 
Fentiekre tekintettel a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye 
második alkalommal is pályázatot kíván benyújtani a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére. 
 
 
A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyílt pályázatot hirdetett óvodák számára „Zöld 
Óvoda”/Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére. A hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján 
fontos, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és 
tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.  
 
 
A pályázaton elnyert cím nem jár együtt költségvetési támogatással. 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője írásban tájékoztatja a 
tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Meserét óvoda székhelyintézménye elkészítette pályázatát 
és azt határidőre be is kívánják nyújtani. A pályázat megtekinthető a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal földszinti Önkormányzati irodáján. A pályázat benyújtásához 
fenntartói támogató nyilatkozat szükséges. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde vezetőjének fenntartói támogató nyilatkozat kérésére vonatkozó levele az 
Előterjesztés 1. mellékletét képezi. A fenntartói nyilatkozat (a nyilatkozat formailag kötött) az 
Előterjesztés 2. mellékletét képezi. 



Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem T. Társulási Tanács elé: 
 
 
 

I. Határozat-tervezet 
 
......../2015. (………) TH. 
A „Zöld Óvoda”/”Örökös Zöld Óvoda” cím  
elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez fenntartói támogató nyilatkozat 
 

 Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa támogatja, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde Székhelyintézménye által második alkalommal benyújtani kívánt 
„Zöld Óvoda” cím elnyerése pályázaton az óvoda a székhelyintézmény 
vonatkozásában részt vegyen, a pályázatot benyújtsa.  

 
2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 

Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a fenntartói 
támogatói nyilatkozat aláírására. 
 

Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács elnöke 
Határidő: 2015. augusztus 13. 

 
 

II. Határozat-tervezet 
 

......../2015. (………) TH. 
A „Zöld Óvoda” /”Örökös Zöld Óvoda” című 
pályázathoz kapcsolódó döntés 
 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének figyelmét arra, hogy a székhelyintézmény által második alkalommal benyújtott 
„Zöld Óvoda” pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában 
nem járhat többletkiadással. 
 
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2015. augusztus 13. 
 
 

Basky András sk. 
        Társulási Tanács 
                  elnöke 
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