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Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. október 6-án, du: 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésérıl 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Oláh Attila és Dr. Medve Erika bejelentéssel vannak távol az ülésrıl, Dr. Csire Gézáné 
pedig késıbb fog érkezni. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Földházi Tünde  
      Nagy Judit irodavezetı 
      Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
      Süveges András 
      Urbán Miklós 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
a bizottság határozatképes, mert a 6 fıbıl 4 fı jelen van, 1 fı Dr. Csire Gézáné jelezte, 
hogy késıbb fog érkezni. A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi 
pontok mindenki elıtt ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek 
más egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalásával, 
kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok       Elıterjesztı 
1./ 2009. évi nyári rendezvények     Basky András 
         polgármester 
2./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális  Basky András 
     csoport létszáma túllépésének engedélyezése  polgármester 
3./ Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı  Basky András 
     Lajosmizsei Fekete István Általános iskola minıségi ok- polgármester 
     tatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Operatív Program  
     keretében 
 
1./ Napirendi pont 
2009. évi nyári rendezvények 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
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Felkérem Süveges András Urat, hogy mondjon errıl néhány szót. 
Süveges András 
Köszönöm. Mielıtt szólnék, Basky András polgármester Urat kérném, hogy egy kis 
bevezetıt mondjon. 
Basky András polgármester 
Amikor a Lajosmizsei Napokat értékeltük, felvetıdött, hogy jó lenne, ha újra 
átgondolnánk elızetesen a Lajosmizsei Napokat. Urbán Miklós és Süvges András 
megkeresett engem, s elmondták elképzeléseiket. Részemrıl támogatást kapott 
mindkét kezdeményezés. Ezért kértem Urbán Miklóst és Süveges Andrást, hogy 
mondják el a bizottság elıtt elképzeléseiket a jövı évi rendezvények elképzeléseirıl és 
a jövı évi költségvetésnek is lehetıvé kell tenni ezek megvalósulását. 
Dr. Cserényi Pétenré MOB elnök 
Igen, ez a két elképzelés nagyon jó ötlet, mert színesíteni és finomítani kell a 
Lajosmizsei programot. 
Ezt követıen felkérem Süveges Andrást, hogy tájékoztassa a bizottságot 
elképzeléseirıl. 
Süveges András 
Közel 30 éve reklám és propaganda tevékenységgel foglalkozom, saját vállalkozást 
vezetek. Lajosmizsén részt vettem a zabmalom beszerelésében és a Gerébi Kúriát is én 
indítottam építési útjára. Ez főzıdik az én nevemhez. Azt vettem észre az utóbbi 
idıben, hogy a világ kinyílt és jó lenne, ha minket lajosmzseieket is megismernének 
tágabb körben. A mezıgazdaságról mindenkinek keserő szájíze van jelenleg. 
 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 13.15 órakor megérkezett. 
 
Süveges András 
Lajosmizsén a sárgabarackkal nagyon sok ember foglalkozik és szeretnénk ıket 
segíteni. ez nem egy belterjes városi esemény lenne, hanem a környezı falvak is 
eljönnének és Kisvejk község is meghívott vendégként részt venne az eseményben. Az 
itt lévık pedig bemutathatnák a termékeiket. Külföldön is megismerhetnék ezt a 
rendezvényt úgy, hogy bemutatnánk a szakmát, s a külföldi tapasztalatokat behoznánk 
Magyarországra.  Egy széleskörő nemzetközi rendezvény megszervezésére gondoltam, 
ami hasznos lenne az itt élı termelıknek. Erre a rendezvényre meg lehetne hívni más 
kistermelıket, kisvállalkozásokat is, pld. méztermelıket, cukorkagyártókat is. A 
megvalósításra vonatkozó tervezetet elküldtem ide Önöknek. Én ezt jónak tartanám, ha 
ezzel megbíznának, egy olyan kis csapatot kovácsolnék össze, akik kapcsolatokat, 
szponzorokat szereznének, s velük megbeszélnénk a dolgokat, s azok a rendezvényt is 
vállalnák. Ennek lenne értelme, melynek azonban jelentıs költséghányada van. 3 
M/Ft-os likvid összeg kellene ehhez. Az elinduláshoz a jóváhagyás szükséges, mert 
másképp nem lehet elindulni. Szükséges, hogy egy gyors döntés szülessen, érdemes 
most itt elindítani, hogy egy tervezetet össze lehessen állítani, s ezt végig lehessen 
vinni.  
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az alapítvány is jó ehhez? 
Süveges András 
Igen, mert az adót vissza lehet igényelni, ha kiemelt alapítványról van szó. Ahhoz, 
hogy ez jövıre kulturáltan megrendezésre kerülhessen, ahhoz nagyon sok munkára és 
szervezésre van szükség. Egy-két napos rendezvényre gondolok elsı alkalommal. 
Nagyon jól el kell készíteni az eseményt, hogy a külföldiek is jól érezzék magukat, 
idejöjjenek máskor is. A részletekrıl mindenkivel szívesen és bármikor beszélek. 
Állok rendelkezésükre, ha van kérdés. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Július 12-16. közötti idıszakot jelölte meg a polgármester Úr. 
Süveges András 
Kisvejken, ezen a 400 fıs településen augusztus 6-án van barackfesztivál. Göncön 
2006-ban rendeztek utoljára barackfesztivált, ott a szedés utáni idıszakra kérték az 
eseményt. Itt az lenne a legjobb idıpont, mert akkor már elkezdıdik az elsı barack 
érése. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A helyszín, ahol ezt megrendeznék, hol lenne? 
Süveges András 
A helyszínt polgármester Úr megjelölte nagyon jól, a központi parkban. A 
vendégekkel való kapcsolattartás jó lenne. Elıtte lehetne zászló felvonást tartani, 
mősort rendezni és utána átadni a helyszínt a résztvevıknek. A Mővelıdési Ház a 
pályáztató a mősorokra. Igénybe lehetne venni a Tanyacsárdát és a többi vendéglıket 
is. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A pörköltfızı verseny nagy hagyományt élvez Lajosmizsén. Barackfesztivál még nem 
volt, baracklekvárfızı verseny sem volt. E rendezvényt jó lett volna a lovas nappal 
egybekötve megtartani. 
Süveges András 
Én úgy gondolom, hogy ennek akadálya nincs, ez egyezkedés kérdése. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérném a bizottság tagjainak véleményét ezzel kapcsolatban. 
Nagy Erzsébet bizottság tagja 
Nagy örömmel olvastam az anyagot, jó érzéssel töltött el, hogy két olyan 
programajánlat van, ami Lajosmizse lakosságát szolgálná és Lajosmizsét is 
megmutatná a világban. Nekem tetszett, hogy nem mindegy a címnek a választása, 
hogy hova hívjuk az embereket. Szerencsés a cím választása. Lajosmizsén nagy 
hagyománya van a baracknak és az ebbıl készített termékeknek. 
Ami még nagyon tetszett, hogy ennél a rendezvénynél cél, hogy kitekinteni 
Lajosmizsén kívül, s a világban további kapcsolatokat kialakítani. Ha ezt az emberek 
látják benne, biztosan nyitottak és jönni fognak erre a programra. A szakmai háttér is 
megnyugtató.  
A magam részérıl annyi felvetés van, hogy az elıterjesztés határozat-tervezetének 2./ 
pontjában szerepet kap a Mővelıdési és Oktatási Bizottság, miért? 
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Basky András polgármester 
Minden programot, amit a Lajosmizsei napok programtervezetében tartunk, a 
Mővelıdési és Oktatási Bizottság szokta jóváhagyni. Bárki munkáját szívesen veszem, 
aki bekapcsolódik ebbe. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez egy külön szakma. A szakmai munkába sem a barackfesztiválnál, sem a lovas 
napoknál nem szólhatunk bele. Majdnem annyiba kerül a Lajosmizsei Napok 
rendezvénye is, mint a barackfesztivál. Akkor vissza kell venni a Lajosmizsei Napok 
programsorozatát. 
Süveges András 
Én nem látok bele Lajosmizse pénztárcájába, elmondtam azt, amit kell. Én olyan 
döntési helyzetet várok, amiben a szakmai tudásomat kamatoztatni tudnám. Önöktıl 
információkat várok a városról, az információkról, a város készségérıl. Egy biztos, 
hogy ma Magyarországon kultúrát teremthetünk azzal, hogy csinálunk egy 
rendezvényt. 
Basky András polgármester 
E rendezvény megtartásához 3 M/Ft kell, ez elhangzott. Szponzorok szerzésében is tud 
Süveges András segítséget adni? 
Süveges András 
Igen, ebben tudnák segítséget adni. 
Nagy Erzsébet bizottság tagja 
Én úgy látom, ha Süveges András Úr a testületi ülésen támogatást kap erre a  
rendezvényre, akkor kézben tartja. 
Basky András polgármester 
Az augusztus 20-i programot nem szüntetnénk meg, de ha a lovas napot bele tudnánk 
tenni, akkor nagyon jó lenne. 
Urbán Miklós 
Tavaly az volt a probléma, hogy a vásárnapok egybeestek a lovas napok idıpontjaival. 
Basky András polgármester 
A város 3 M/Ft-ot költött a Lajosmizsei Napokra, ezt helyes arányban kellene 
szétosztani. 1 M/Ft-ot oda lehetne tenni az egyik programhoz, és 1 M/Ft-ot a másik 
programhoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A Lajosmizsei Napok programkeretében elég lenne egy felnıtt koncert, egy 
gyermekkoncert, s egy tőzijáték. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
Mindkét program ajánlat tetszik. Lovas versenynél díjaznám a gépkiállítást is. A 
Vásártér jó lenne ennek helyszíneként. 
Kocsis Györgyné bizottság tagja 
Mindkét programot jónak ítélem, mert ezzel a városunkat jobban megismernék. Ha a 
barack fesztivál és a lovas napok elterjed, nagyon sok turistát vonz ide. Nagyon jó az 
is, ha el tudjuk adni magunkat, s ezáltal lehet, hogy fellendül a piac is mindkét 
program keretében. Ezek a programok színt hoznak Lajosmizse életében. Örülök  
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annak is, hogy a tóparton is lesznek programok. Én nagyon támogatom mindkét 
programot, mert színt hoznak Lajosmizse életében. 
Basky András polgármester 
Ha azt mondja ki az önkormányzat, hogy a jövı évi Lajosmizsei Napoknál a két 
rendezvényt 1-1 M/Ft-al támogatnánk, látnánk-e lehetıséget arra, hogy hozzá tudná- 
nak tenni szponzorok és maradna még 1 M/Ft a Lajosmizsei Napokra. Más 
szervezeteket is meg lehetne szólítani, hogy támogassák a lovas versenyt. Azt is meg 
kellene nézni, hogy hogyan fér össze a barackfesztivál és a lovas program 
Süveges András 
Kellene hozzá egy 45 x 25 m-es sátor, melynek bérleti díja 800.- Ft/m2 1 napra. Ez  
muszáj, mert ha esik az esı, akkor az egész rendezvény meghiúsul. Ha két sátort épít 
fel, akkor az egyik pavilont kiállító teremként használja, s a benne levı termékeket el 
lehet adni. Itt jön az, hogy hogyan indulunk neki. Ha mi ezt egy alacsony összegre 
zsugorítjuk, akkor ez soha nem fogja magát kinıni. Elsı lépésként a termelıkkel, a 
környezı városokkal le kell ülni, hogy hajlandók-e ebben partnerek lenni. 
Basky András polgármester 
Az önkormányzat az egyik szponzor, a többi szponzort pedig össze kell szedni. 
Süveges András 
Önkormányzati segítségre is szükségem van az emberek tekintetében és megyei 
szinten is. 
Basky András polgármester                                                                                                                     
Azt nem tudjuk felvállalni elsı lépésként, hogy 3 M/Ft-ot kifizetünk. Azt tudjuk 
vállalni, hogy 1 M/Ft-ot hozzáadunk és a szponzorokat össze kell szedni hozzá. 
Süveges András 
Ez egy elsı rendezvény, mindenkit itt kell átsegíteni a holtponton, utána külföldi 
utazási irodáknak is ki lehet küldeni. Nem mindegy, hogy van híre valaminek, s el 
tudom adni, mert az jó dolog. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Lajosmizsei Napokra a gyermekeknek a mősorát is bele lehetne tenni. Itt olyan 
embercsoportok vannak, akiket jól lehet mozgatni. Legfontosabb a légkörnek a 
megváltoztatása. Ezt a letargiát meg kell szüntetni.  
Süveges András 
Miért szoktak el a lajosmizsei emberek ezektıl a programoktól? Kérdés, hogy ezek a 
rideg napok ha kialakultak, ezt hogyan lehetne felmelegíteni. Arra is kérek segítséget, 
hogy milyen lehetıségek vannak arra, hogy az embereknek ezt meghirdessük. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Közzétételi lehetıségek a Gong rádió, a helyi televízió, Internet, Lajosmizsei Hírlap. A 
barackfesztivált is, és a lovas napokat is támogatnánk, mint ötletet. Most pedig 
felkérem Urbán Miklóst, hogy mondjon néhány szót a lovas napokról. 
Urbán Miklós 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Két témában szólítottam meg az Önkormányzatot. 
Mindkettı összefügg egymással. A lovasverseny hobbiszerően foglalkozik lovakkal az 
ország minden pontján. Látom, hogy különbözı helyeken milyen rendezvényeket  
 



- 6 – 
 
 

tudnak összehozni. Azt tapasztaltam, hogy az egész pici települések színvonalas lovas 
rendezvényeket tudnak szervezni, Lajosmizsén nincs semmi. 2006-ban próbálkoztunk 
egy lovas versennyel, ami annak ellenére, hogy alulfinanszírozott volt, és a résztvevık 
sem voltak sokan, nagyon színvonalasra sikerült. Azzal indokolták, hogy kevés volt a 
látogatottsága a rendezvénynek, hogy a hely nem volt optimális, mert kiesik a város 
vérkeringésébıl. Itt a tó partján van ez a sáv, ahol régen is voltak fogathajtó versenyek. 
Az elızı polgármester megígérte, hogy ezen a helyen lovas pálya lesz. Ez a terület 
nem túl nagy beruházással, átalakítással alkalmas lenne egy olyan pályának, ami 
nemcsak egy ilyen rendezvény kialakítását szolgálná. Ha ez a terület így kialakításra 
kerülne, akkor a többi rendezvényeknek és fesztiváloknak is megfelelı hely lenne. Az 
újra füvesített terület alkalmas arra, hogy 100-150 eFt költséggel egy mobil színpadot 
lehetne kialakítani. Szóba került az, hogy különbözı kiállítások megrendezése, pld. a 
gépkiállítás nagyon jól elférne itt.  A barackfesztiválnak is helyt tudna adni. Amivel én 
egyetértek, hogy vagy jól szabad csinálni, vagy sehogyan. Ha nem úgy van 
megcsinálva, akkor hozzá sem szabad fogni, mert akkor a Süveges Úr is és a város is 
lenézeti magát. A korábban megrendezett lovasverseny nekem személy szerint 200 
eFt-omba került. Lovas versenyt akkor szabad rendezni, ha van a településnek arra 
alkalmas területe. A központi park és ez a terület egymástól 400 m-re van, mert ha a 
barack fesztivál 2-3 napig tartana, akkor közben lehetne lovas napot is megrendezni. 
Abban az esetben, ha az alkalmas terület kialakításra kerül, lovas versenyt 
többféleképpen be lehet építeni a város programjába:  
1./ Önállóan lajosmizsei lovas napok 2 napos verseny keretében úgy, hogy az elsı nap 
fogathajtó verseny, 2. nap ugrató verseny. Ezt a programot ki lehet egészíteni más 
kísérı programokkal. 
2./ Lajosmizsei  lovas fesztivál, lovas turizmus,  gyermek ügyességi versenyek, 
magasabb díjjal jutalmazott versenyek, ló szépségverseny. 
3./ Lehet olyan programot csinálni a barackfesztivál részeként, hogy nem a lóról szól a 
program, hanem kiegészítı, színesítı program lenne a lovas verseny, az ugrató 
verseny. 
4./ Lajosmizsei Napokon belül egy vagy két napnak a kijelölése, mint lovas program. 
 
Egy biztos, hogy ezekben a dolgokban addig nem lehet dönteni, amíg nincs rá 
alkalmas hely. 
Basky András polgármester 
A helynek a kialakítása mennyibe kerül? 
Urbán Miklós 
Ezt hozzáértı építész emberekkel kell megbeszélni és még a munkámat is felajánlom 
hozzá. 5000-6000 m2 területnek a 10-12 cm-es feltöltésérıl van szó. Ez alkalmas 
lenne gépkiállításnak, rock koncertnek, néptánc versenynek, s minden rendezvénynek. 
Ezzel a tereprendezéssel a város kapna egy olyan helyet, ahol sok rendezvényt lehet 
megrendezni. 
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Basky András polgármester 
Lovas verseny meghatározásánál a tereprendezés az elsıdleges feladat. Kell csinálni 
egy teljesen egyenes területet, ami más versenyek megrendezésére is alkalmas. Lovas 
programot el tudom képzelni, hogy augusztus 20-a csütörtök,, a Lajosmizsei Napok 
pedig péntek  szombat, ennek keretében lehet fogathajtás, díjugratás. 
Urbán Miklós 
A nézıközönség szerkezeti átalakítására javaslom a következıket. Az olcsó rossz 
zenekar, s az olcsó rossz sörsátor helyett drága zenekart kellene hívni és drága 
kiszolgáló sátrakat, s azok tudják szponzorálni a zenekart.  
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Mindkét program a lakosság igényeit szolgálná és mindkét program újdonság lenne, ez 
már fél siker. A másik igény az Iskola-tó környékének a rendezése. Amennyiben úgy 
látják a szakemberek, hogy ennek a programnak van sikere, hogy nagyobb támogatást 
kapjon az önkormányzattól, ezt is meg kell gondolni, viszont ha az ajánló gondolatot 
tovább vinnénk, akkor lehet, hogy a szponzorok is jobban segítenének. Ha lenne 
egyfajta iránymutatás, akkor lehetne arról gondolkodni, hogy azt a késıbbiekben  
hogyan lehetne továbbfejleszteni. Az Iskola-tó környékének a rendbetételét 
támogatom, de azt még a késıbbiekben tovább kellene fejleszteni. 
A Lajosmizsei Napok programja azért laposodott el, mert nem volt olyan mősor 
rendezve, ami felkeltse az emberek érdeklıdését.. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Urbán Miklós javaslata földmunkákkal együtt 2 MFt-ba kerülne. 
Basky András polgármester 
Támogatom a barackfesztivált és a lovas programot, de egy konkrétabb kalkuláció 
kell. Vagy azt mondjuk, hogy tudjuk csinálni, vagy azt mondjuk, hogy az anyagi 
lehetıségeink nem bírják. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az úgy jó is lenne, hogy, hogy egy nap a barackfesztivál, egy nap a lovas nap egy nap 
a Lajosmizsei Nap és egy sportnap lenne. 
Basky András polgármester 
Elfogadjuk a rendezvényeket, de a megvalósításuk attól függ, hogy mennyibe kerül. 
Süveges András  
A szponzorok azt nézik, hogy egy rendezvény milyen visszajelzést kap. Ha 
Lajosmizsén van egy kis rendezvény, arra nincs turisztikai érdeklıdés. Ha megbízást 
kapok valamire, akkor olyat mondhatok a szponzornak, amit be is tudok tartani. 
Basky András polgármester 
Tervezni akkor tudok, ha látok erre költségvetést. 
Süveges András  
Ha kapok megbízást a szerzıdés megkötésére, akkor elkészítem a költségvetést. 
Földházi Tünde  
A testület egy elvi hozzájárulást kell, hogy adjon, és a javaslattevık dolgozzanak ki 
részletes költségvetést. Felvetıdött az is, hogy a két rendezvény hol kerüljön 
megrendezésre. Az  Iskola-tó és a part is egy hrsz-on van, védett területté van nyilvá- 
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nítva, azért meg kell vizsgálni, hogy milyen tereprendezési feladatokat lehet elvégezni. 
Úgy gondolom, hogy mindkét programot is meg lehetne valósítani ezen a területen 
belül. Ha ez a terület kerül kijelölésre, úgy figyelembe kell venni azonban, hogy helyi 
védetté nyilvánított területrıl van szó. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Fix akadályok esetén nincs kérdésem, de a levehetı mobil akadályokat hogyan 
képzelte el Urbán Miklós? 
Urbán Miklós 
A komplett akadálypark bérelhetı, reggel idehozzák, és este elviszik. Ha önállóan van 
szervezve egy lovas fesztivál, sokkal drágább, mint ha társítva van valamilyen 
rendezvénnyel. 
Basky András polgármester 
A határozat-tervezet alkalmas arra, hogy tovább tudjunk lépni egy konkrétummal, 
hogy mit oldunk meg a tó partján, mekkora barackfesztivált szervezünk, konkrét 
költségeknél tudunk dönteni, hogy fel tudja-e vállalni az önkormányzat. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Észrevétel, javaslat van-e még? 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Köszönöm Tündikének az összefoglalását, nagyon szépen elmondta a lényeget. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés van-e még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a Képviselı-testület elé terjesszük megbeszélésre és 
elfogadásra a 2009. évi nyári rendezvények megtartását, és ehhez elvi 
hozzájárulásunkat adjuk, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt- az alábbi 
határozatot hozta: 
39/2008. (X. 06.) MOB hat. 
2009. évi nyári rendezvények 

HATÁROZAT 
 
            A Mővelıdési és Oktatási Bizottság egyetért azzal, hogy a Képviselı-tes- 
            tület elé terjessze megbeszélésre és elfogadásra a 2009. évi nyári  
                      rendezvények megtartását, (Lajosmizsei Barackfesztivál és Lovas  
                      rendezvények) és ehhez elvi hozzájárulását adja. 
  Határid ı: 2008. október 8. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi otthonos óvoda maximális csoport létszáma túllépésének 
engedélyezése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezetıt, hogy mondjon errıl néhány szót. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Tisztelt Bizottság! Beadványt A 2008-2009. évben a gyermeklétszám elérte azt a 
mértéket, hogy 20 %-kal történı engedélyeztetési kérelmet kellett benyújtanom.  
325 gyermekünk van, s van még 11 kisgyermek, aki decemberben tölti be a 3. életévét. 
A meglévı 325 gyermekbıl vannak sajátos nevelési igényőek és magatartás zavaros 
gyermekek. Így 336 kisgyermek lesz, ha ık is beíratásra kerülnek. Így 
biztonságosabbnak látjuk, hogy a normatívát is igénybe tudjuk venni. Nevelési 
évenként külön kérelemmel kell fordulni a fenntartóhoz. Ezt az önkormányzat, mint 
fenntartó, vagy az Oktatási Hivatal engedélyezheti, hogy szabályszerően járjunk el és a 
normatívát igényelni tudjuk. Ezt a lépést meg kell tenni. Az engedély, (elvi 
hozzájárulás) mindenképpen kell ahhoz, hogy az óvoda ezt meg tudja lépni, mert ez 
szükséges a mőködıképességhez. 
Nagy Judit irodavezetı 
A közoktatásról szóló törvény határozza meg az óvodában az átlagos és a maximális 
csoportlétszámokat. Ha a törvényben meghatározott létszámokat meghaladjuk, akkor a 
nevelési év kezdetén a fenntartónak az Oktatási Hivatal engedélyét kell kérnie a 
túllépéshez, nevelési év közben maga a fenntartó is engedélyezheti azt. Az óvoda 
vezetı asszony által becsatolt táblázatból kitőnik, hogy már a nevelési év kezdetén 
több csoport létszáma meghaladta a maximális létszámot, ezért itt az Oktatási 
Hivatalhoz kell fordulnunk. A nevelési év során felvételre kerülı 11 gyermek más 
csoportoknál eredményezi a maximális létszám túllépését, és ennek engedélyezése már 
a fenntartó hatásköre. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e napirenddel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel? 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
A pedagógusoknak az egyre megnövekedett gyermeklétszám és a tananyag 
megnövekedésével több a munkájuk, ezt hogyan honoráljuk? 
Dr. Cserényí Péterné MOB elnök 
Ezt a költségvetésnél kell tárgyalni. Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e 
még? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túllépésének 20 %-al 
történı, fenntartó általi engedélyeztetéséhez a 2008-2009. nevelési évre vonatkozóan 
hozzájárul, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
40/2008. (X. 06.) MOB hat. 
Fenntartói kérelem benyújtása az 
Oktatási Hivatalhoz a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda maximális létszám túllépése engedélyezése tárgyában 
a 2008/2009-es nevelési évre vonatkozóan 
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HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám  
                      túllépésének 20 %-al történı engedélyeztetéséhez járuljon a 2008-2009.  
                      nevelési évre vonatkozóan  
  Határid ı: 2008. október 08. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túllépésének fenntartói 
engedélyezésével egyetért a 2008-2009. nevelési évre vonatkozóan, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
41/2008. (X. 06.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodájának 
maximális létszám túllépésének fenntartói enge- 
délyezése a 2008-2009-es nevelési évre vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda maximális létszám túllé- 
            pésének fenntartói engedélyezését a 2008-2009-es nevelési évre vonatko- 
  zóan. 
  Határid ı: 2008. október 8. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı Lajosmizsei Fekete István 
Általános iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Program 
keretében. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
2007. évben döntött az önkormányzat ezen pályázat beadásáról. A pályázat újból 
benyújtásra kerül. Én javaslom a pályázat benyújtását. 
Osbáth Barna általános iskola igazgató jelezte felém, hogy szeretné, ha a Mővelıdési 
és Oktatási Bizottság megtekintené az intézményt. Erre majd egyeztetünk idıpontot. 
Megkérdezem, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés határozat-tervezetével egyetért, megtárgyalásra és elfogadásra 
javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
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42/2008. (X. 06.) MOB hat. 
Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban mőködı  
Lajosmizsei Fekete István Általános iskola minıségi 
 oktatásának fejlesztésére” a Dél-alföldi Program 
keretében. 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság a „Társulásban mőködı Lajosmi- 
  zsei Fekete István Általános iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” 
  vonatkozóan javasolja a pályázat újbóli benyújtását a Dél-alföldi Prog- 
  ram keretében, s az elıterjesztés határozat-tervezetét javasolja elfogadás- 
  ra és megtárgyalásra. 
  Határid ı: 2008. október 8. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
4./ E g y e b e k 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Gyógypedagógiai ellátással kapcsolatban van problémánk, 29 tanulót tudunk ellátni, 
44 tanulót nem. Ezt a problémát kezelni kell. Fejlesztı pedagógusi státusz is kellene. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az óvodában három SNI „A”-as és három SNI „B”-s kisgyermek van, két kisgyermek 
van, akinek gyógypedagógusi ellátásra van szüksége. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Milyen betegségek fordulnak elı a gyermekeknél? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Magatartás- és viselkedészavaros, tanulás zavaros, figyelem zavaros, gyengén látó, 
gyengén halló. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
A korai fejlesztés beindítása nagyon fontos lenne már pici kortól kezdve, hogy azok a 
gyermekek, akik valójában ilyen látható problémával küszködnek, megkaphassák a 
segítséget idıben. Egy nagylétszámú óvodai csoportban egy óvoda pedagógus soha 
nem tud úgy foglalkozni a gyermekekkel, mint ahogy kellene. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
- Jövı hét szerda ( 2008. október 15.-e, du: 14 óra) iskola látogatás. 

 
- 2008. november 15.-e szombat Lajosmizse várossá avatásának jubileumi  ünnepsége. 

- Óvodások is felléphetnek a mozi teremben elıadóként. 
- Ajándék könyv, ajándék gyertya Lajosmizse címerével ellátva. 
- 11 órakor mősor a Mővelıdési Házban. 
- Ebéd a kollégiumban. 
- Könyv bemutató 
- Templom megtekintése 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk megkérdezem, hogy van-
e még egyéb kérdés, bejelentés, észrevétel. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 
 
 
 
 

K.mf. 
       

 
                                                                               Dr. Cserényi Péterné sk. 

                             MOB elnök 
  

Márton Györgyné sk. 
                  jkv.vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 
I/6-37/2008.  
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mővelıdési és Oktatási Bizottságának ülésérıl készült 

jegyzıkönyv 
2008. október 06. 

 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
39/2008. (X. 06.) MOB hat.  2009. évi nyári rendezvények 
 
40/2008. (X. 06.) MOB hat.  Fenntartói kérelem benyújtása az Oktatási 
      Hivatalhoz a Lajosmizsei Napközi Ottho- 
      nos Óvoda maximális létszám túllépése 
      engedélyezése tárgyában a 2008/2009-es 
      nevelési évre vonatkozóan 
 
41/2008. (X. 06.) MOB hat.  A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodájá- 
      nak maximális létszám túllépésének fenn- 
      tartói engedélyezése a 2008-2009-es nevelé- 
      si évre vonatkozóan 
 
42/2008. (X. 06.) MOB hat.  Pályázat újbóli benyújtása a „Társulásban 
      mőködı Lajosmizsei Fekete István Általános 
      iskola minıségi oktatásának fejlesztésére” a 
      Dél-alföldi Program keretében 
 
  
 


