
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2008. augusztus 11-én, du: 13.00 órakor  
                a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné   bizottság elnöke 
   Nagy Erzsébet   bizottság tagja 
   Oláh Attila    bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné   bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottság tagja 
   Medve Erika    bizottság tagja 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag bejelentés nélkül van távol az ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Dr. Bóna Csaba tanácsos 
      Dodonka Csaba gyakornok 
      Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
      Guti Istvánné műv. ház igazgató 
      Magné Kemmer Márta könyvtár vez. 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból 6 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt ismertek. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata, vagy módosító javaslata. 
Guti Istvánné műv. ház igazgató 
Én azt szeretném kérni a bizottság elnökétől, hogy a 3./ napirendi pontot vegyük előre, 
mert el kell mennem 14.00 órától. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Rendben van, amennyiben nincs egyéb javaslat, s aki egyetért a meghívó szerinti 
napirendi pontok tárgyalásával az elhangzott módosítással, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok        Előterjesztő 
1./ Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások összehangolt Basky András 
     infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” támogatásá- polgármester 
     ra 
 
2./ Lajosmizse város és Felsőlajos község Közoktatási Intéz-  Basky András 
     ményfenntartó Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi polgármester 
     Intézkedési Terve 
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2./ A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módo- Basky András 
     sítása         polgármester 
3./ A Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának Basky András 
     módosítása 
4./ Egyebek 
 
 
1./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra 
fejlesztése „Tudásdepó-Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Guti Istvánnét, hogy mondjon erről néhány szót. 
Guti Istvánné műv. ház ig. 
A könyvtár dolgozói készítették elő ezt a pályázatot Romhány Máriával közösen. 
Nincs anyagi vonzata, nem szükséges önrész. Ha a pályázatnál kérik, hogy pályázatíró 
cég készítse el, a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárnak a pályázatíró cége fogja 
elkészíteni a pályázatot. Az önkormányzat hozzájárulása szükséges, hogy ez a pályázat 
benyújtásra kerülhessen. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel. Amennyiben nincs, s 
javasoljuk megtárgyalásra ennek a pályázatnak a benyújtását, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
34/2008. (VIII. 11.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó- 
Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testület- 
  nek, hogy a pályázat kerüljön benyújtásra  a Könyvtári szolgáltatá- 
  sok összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásdepó-Expressz”  
  támogatására (TIOP-1.2.3/08/01). 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizse város és Felsőlajos község Közoktatási Intézményfenntartó 
Társulásának Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Osbáth Barna igazgató Urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
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Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Különösebb hozzáfűznivalóm nincs. Ha valakinek kérdése van, akkor abban tudok 
segíteni. E nélkül az esélyegyenlőségi program nélkül a pályázatok nem készíthetők el. 
Amit problémásnak tartottunk, arra a javaslatot megtettük. Ez segíti a törekvésünket. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Egy nagyon jó szakembert kaptunk Bíró Fruzsina személyében, aki segített ezt az 
esélyegyenlőségi programot elkészíteni, vele június-július hónapokban folyamatosan 
személyes kapcsolatot tartottunk. Mindkét intézménynek nehézséget okozott a 
halmozottan hátrányos gyermekeknek a beazonosítása. A jövőre vonatkozóan annyi 
útmutatást kaptunk, hogy például a védőnők, a családsegítők és az önkormányzat 
segítségével kell kimutatni a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos 
gyermekek számát. A halmozottan hátrányos gyermekeknél a törvény nagyon 
szigorúan védi, hogy a neveik nyilvánosságra kerüljenek, s a szülők sem nyilatkoznak 
sok esetben erről. Ez az óvodában nagyon magas szám, az iskolában még magasabb. 
Ezt az anyagot nagyon jól fogjuk tudni használni. Örülök annak, hogy rámutatott a 
szakember arra, hogy milyen szakemberekre lesz szükség az óvodában, pld. 
pszichológus, iskolában pedig a fejlesztő pedagógus. Szükséges gyógypedagógus is. 
Ez a továbbiakban szakember ellátottságot igényel. Jó lenne, hogy ha a 0-3 éves kor 
közötti gyermekek szűrése is megtörténne. Már a gyermekek óvodába kerülése előtt ha 
a problémákra fény derül, akkor már a bekerülésnél el tudnánk kezdeni a fejlesztési 
korrekciót. Én ezt a tervet azért tartom nagyon jónak, mert a 2008-2013-as időszakra 
egy nagyon jól felépített tervszerűséget mutat. 
 Egy olyan bő és sokrétű anyagot kaptunk, amiből kiemelném, hogy az óvodában a 
Szent Lajos utcában kihozza a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. A 
helyzetelemző lépéseket a kollégák kidolgozzák. A törvény kimondja, hogy a 3 éves 
gyermekeket kötelező lesz beíratni az óvodába. 
Az anyag kimutatta Felsőlajos vonatkozásában, hogy 34 gyermekből 13 még nem jár 
óvodába, ez a 3-5 éves korosztályt érinti. Jó segítség lesz ez a terv ahhoz, hogy a 
TÁMOP 2. pályázaton el tudjunk indulni. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Sikerült jó céget választanunk. Az anyag jó, használható. A jövőre való tekintettel ez a 
program az akcióterv része, a program nem most fog elkezdődni, hanem az 
intézmények és az intézményvezetők (Kocsis Györgyné óvodavezető és Osbáth Barna 
általános iskolaigazgató) ezt már elkezdték együttesen és külön-külön a saját 
intézményükben. Itt összhangban volt a szakember és a mi igényünk. 
Az önkormányzat is letette amellett a voksot, hogy pályázni kell. A pályázatok 
elkezdődtek, s az átszervezés is, hogy a Szent Lajos úti óvoda csak az óvodáé lesz. Az 
óvodában és az iskolában is nagyon sok kolléga a nyári szabadságát intenzív munkával 
töltötte, mert egy nagy pályázatot készítünk elő. A pályázat teret ad arra, hogy a 
pedagógusok továbbképzéseit bevegyük a pályázatba, onnan finanszírozzuk. Itt 
lehetőséget ad arra, hogy a pályázatba bevonjuk a középiskolákat is. A középiskolák 
biztosítanának arra lehetőséget, hogy ide középiskolás pedagógusok jöjjenek le és 
továbbtanulási előkészítőt tartsanak. Benne van az anyagban, hogy bizonyos  
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eszközfeltétel rendelkezésre álljon A következő pályázat a kompetencia alapú oktatást 
segítené. A pályázati alap szűkös. Várjuk a megjelenését annak a pályázatnak, ami az 
informatikai területeket tudná fejleszteni az iskolában, mert akkor el tudnánk egy erős 
lendülettel indulni. Első az esélyegyenlőségnek a megjelenése és használata, a 
szemléletváltás, s nem utolsó sorban sok pénz kell hozzá. 
Kérésem lenne, hogy az együttműködésben és a pályázatoknak az adatkezelésében egy 
olyan hathatós kérést tenni a Polgármesteri Hivatal és a jegyző asszony felé akár írásos 
formában is, hogy hogyan tudunk hozzájutni olyan adatokhoz, hogy például egy 
osztályban kik a hátrányos helyzetű diákok, illetve a továbbtanulók közül kik azok, 
akik kétszer halmozottan hátrányos helyzetűek, s kik azok, akik háromszor 
halmozottan hátrányos helyzetűek. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A jegyzeteimet visszaigazolta a három szakembernek a véleménye, ami elhangzott. Az 
esélyegyenlőség nem jár többletköltséggel. Az óvodánál is gondok vannak, hiányzik a 
tornaszoba, fejlesztő pedagógus. Az óvoda szakmai kérdéseiben nem kívánunk 
véleményt nyilvánítani. Az iskolában egyes tantárgyakból szakember hiányt jelez az 
anyag. A sajátos nevelésű gyermekek száma igen magas. Nem derül ki az anyagból, 
hogy ez miért így van. Alacsonynak tartom a 11 %-os gimnáziumi továbbtanulói 
létszámot az országos 36 %-os aránnyal szemben. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az sem mindegy, hogy milyen körülmények között élnek a gyermekek. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Lajosmizse lakossága nem az értelmiségiek köre, hanem a fizikai dolgozók köre. Aki 
gimnáziumba megy, az után általában főiskolán folytathatja tanulmányait, 
véleményem szerint ezért ilyen alacsony a gimnáziumi továbbtanulói létszám. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Örülök a támogatásnak, akár a pszichológus beállításnak, szakemberek beállításának, 
de annak pénzügyi vonzatai vannak. Az itt lévő pénzügyi problémákat vigyük be a 
jövő évi költségvetésbe. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
A gimnáziumi továbbtanulók százalékos aránya azért ilyen alacsony, mert olyan 
szakmát nincs értelme tanulni, amire nincs szükség Több létrejövő nagy beruházás 
küszködik szakember hiánnyal. 
Be szeretném vezetni a két tanáros modellt. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Támogatom Nagy Erzsébet bizottsági tag azon javaslatát, hogy ha szükség van arra, 
hogy egy osztályból kik a halmozottan, kétszer, illetve háromszor halmozott hátrányos 
helyzetű diákok, akkor ahhoz a segítség meglegyen az önkormányzat részéről. Ez az 
anyag nagyon nagy lépésnek számít. Nagy feladat előtt áll Lajosmizse, hogy ez az 
írásos anyag megvalósuljon, s ehhez a pénzforrás is meglegyen. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirendhez? 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki Lajosmizse város és 
Felsőlajos község Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
35/2008. (VIII. 11.) MOB hat. 
Lajosmizse város és Felsőlajos község  
Közoktatási Intézményfenntartó Társulásának 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés I. számú határo- 
  zat-tervezetét elfogadja, javasolja azt a Képviselő-testületnek elfo- 
  gadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
Hozzáfűznivaló van-e? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
A Szent Lajos utcai telephelyünkről ki fogunk költözni. A tervezett átépítési munkák 
nyáron megvalósultak. Normál méretű tantermeket nyertünk. Elvégeztünk 
átalakításokat az iskola főépületében. A Súri iskola telephelyen fejlesztő szobákat 
alakítottunk ki, hogy az első osztályosok fejlesztése helyben történjen meg. 
A sportcsarnok renoválása a vége felé közeledik, a parketta készen van, a palánk 
elkészül a napokban, a teljes belső festés megtörtént, más külső festés is meg fog 
történni a napokban. Nagy munkát sikerült elvégezni a nyáron. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A rászánt keretből kijönnek ezek a munkák? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Megpróbálok összességében kijönni a meghatározott keretből, ha kisebb belső 
átcsoportosítással is.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
20 M/Ft lett volna a kollégium padlózata. A kazánról szeretnék érdeklődni. 
Tanévnyitás előtt intézménybejárást szeretnénk megvalósítani. Kérni szeretném, hogy 
Osbáth Barna 1,7 M/Ft-ot kérjen a költségvetésből az önkormányzattól, mert a 
sportcsarnok parkettáját újra kell festeni. 
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Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Kazánnal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy a múlt héten szerdán a 
BUDALOX vezetője személyesen nézte meg a kazánt, értékelte az anyagot, azt 
mondták, hogy nagyon rövid időn belül tájékoztatnak bennünket, hogy mikor történik 
meg a kazán cseréje. A hétre ígérték, hogy írásban meg fogom kapni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést.  
Aki a Fekete István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását elfogadja az 
előterjesztés határozat-tervezete szerint, s elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
36/2008. (VIII. 11.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola 
  Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan az előterjesztés határo- 
  zat-tervezetét elfogadja, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadás- 
  ra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
2008. szeptember 1-től a sajátos nevelésű gyermekekre igényelni tudjuk a normatívát. 
A Közoktatási Törvény erre vonatkozó rendelete tartalmazza azt, hogy a sajátos 
nevelésű gyermekeknél hogyan változott a törvény. Az intézmény feladata, illetve a 
polgármester feladata, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellássuk. Ennek a 
személyi és tárgyi feltételeit biztosítani kell. Szükséges ehhez, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyermekekre ősztől a normatívát megkapjuk. Az alapító okirat módosításának 
ez volt a fő oka. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
„A” típusú autista gyermekeket sem tud az óvoda bevállalni? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Itt a szakértői bizottság véleménye játszik fontos szerepet, s ha az önkormányzat 
biztosítja hozzá a gyógypedagógusi státuszt, akkor mi is be tudjuk vállalni az ilyen 
nevelésű kisgyermekeket.  
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását elfogadja, s 
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
37/2008. (VIII. 11.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
Alapító Okiratának módosítása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés határozat-terve- 
  zete szerint elfogadja, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
  Határidő: 2008. augusztus 13. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Egyebek 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
A Súri iskola udvarának füvesítése tervbe volt véve. Ezzel mi a helyzet most? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Elvetettük a gondolatot, azért lett beton, mert ezt nem sikerült megoldani. A gumi 
zúzalékos törmeléket próbálnánk, amiből 5-6 eFt egy m2 és több száz négyzetméterre 
lenne szükség. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az óvoda mikor várhatja, hogy az óvoda épülete hrsz. szerint az iskolához kerüljön? 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Javasolni fogjuk a testületi ülésen, hogy ez valósuljon meg minél hamarabb. az lenne a 
kérésem, hogy az óvoda vezetője ezt írja le, hogy kiosztós anyagként kapjuk meg, 
hogy erről tárgyalni tudjunk. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Augusztus 15-i hatállyal Bódiné Tormási Gizella vezetői jogviszonyát felbontjuk, 
átadja a vezetés jogát Marticsekné Sápi Csilla részére. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A számítógépes épület mellett van az a betontörmelék, amit a gördeszkásoknak tettek 
oda, ez így marad, mert rontja a látképet. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Nem biztos, hogy úgy marad. Próbáljuk a lehetőséget megteremteni arra, hogy ne a 
köztéri épületeket használják ilyen célokra a gördeszkások. Jobb helyen vannak ott, 
mint egyéb más épületeknél lennének. 
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Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Ha segítséget nyújtanánk nekik, hogy ott legyen nekik pályájuk, az célszerű lenne. 
Nem kellene hozzá sok minden, csak raklapok. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Mindenképpen teret kellene adni ennek, hogy ilyen jellegű igényeiket ki tudjuk 
elégíteni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Tájékoztatom a bizottságot, hogy beüzemeltük a konyhai sütőt. A három fázis 
kialakítására ki kellett szorítani a pénzt. A megvásárolt sütő szuper, jól működik. 
Köszönjük a kapott pénzt, a régi sütőt a MÉH telepre adtuk le, s az azért kapott pénzt 
is beinvesztáltuk az új sütő árába.  
Sikerült kifesteni az óvodában, a csoportszobák szépen fel lettek újítva. 
Készen van a kapu rendőr, jól működik. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az alapítványnál mennyi pénz gyűlt össze a játszótérre? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
2,5 M/Ft. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 

K.mf. 
 

      Dr. Cserényi Péterné s.k. 
     MOB elnök 

 
 
  Márton Györgyné s.k. 
         jkv. vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lajosmizse Város Művelődési és Oktatási  
Bizottsága 
I/6-29/2008.  
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Művelődési és Oktatási Bizottságának jegyzőkönyve 

2008. augusztus 11. 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
34/2008. (VIII. 11.) MOB hat. Pályázat benyújtása Könyvtári szolgáltatások 
     összehangolt infrastruktúra fejlesztése „Tudásde- 
     pó-Expressz” támogatására (TIOP-1.2.3/08/01) 
 
35/2008. (VIII. 11.) MOB hat. Lajosmizse város és Felsőlajos község Közoktatá- 
     si Intézményfenntartó Társulásának Közoktatási 
     Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 
 
36/2008. (VIII. 11.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola Alapító  
                                                       Okiratának módosítása 
 
37/2008. (VIII. 11.) MOB hat. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Alapító 
     Okiratának módosítása 
 
 
 


