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Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
48/2009. (XII. 14.) MOB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-
     testületének 2010. évi munkaterve 
 
 
49/2009. (XII. 14.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola támogatása a  
     TÁMOP-3.1.5-09/A/2. „Pedagógusképzések” c. 
     pályázati felhíváson való részvételben 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. december 14-én, du: 13.00  
                 órakor a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné bizottság elnöke 
   Dr. Csire Gézáné  bizottság tagja 
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 

Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Guti Istvánné bizottsági tag betegsége miatt van távol a bizottsági ülésről. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  Tengeri Dalma fogalmazó  
 
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 egyéb napirendi pont 
tárgyalására javaslata. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Nekem lenne egy új napirendi pont felvételére javaslatom: A Fekete István Általános 
Iskola támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c. pályázati 
felhíváson való részvételben 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Aki egyetért a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával a 
kiegészítéssel együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes-  Basky András 
      tületének 2010. évi munkaterve    polgármester 
 
2./ A Fekete István Általános Iskola  
      támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 „Pedagógus-  Basky András 
      képzések”c. pályázati felhíváson való részvételben polgármester 
3./ Egyebek 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
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Kérdezem, hogy az elkészült anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, 
véleménye, észrevétele, kiegészítenivalója? 
Amennyiben nincs, s elfogadjuk Lajosmizse, Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2010. évi munkatervét, megtárgyalásra és elfogadásra javasoljuk a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
48/2009. (XII. 14.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2010. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
   A Művelődési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkor- 
   mányzata Képviselő-testületének 2010. évi munkatervét elfo- 
   gadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
   tületnek. 
   Határidő: 2009. december 16. 
   Felelős:     A bizottság 
 
2.) E gy e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e valakinek közölnivalója e napirendi pont keretében. 
Nincs. 
 
3./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 
„Pedagógusképzések”c. pályázati felhíváson való részvételben 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Az anyagba beleírtam a legfontosabbakat. 100 %-ban támogatott a pályázat. 
Meghatározza a pályázat, ogy a pedagógusok képezhetik magukat célirányosan. 
Megvan, hogy kik pályázhatnak. Olyan pedagógusok vehetnek részt a pályázatban, 
akik oklevéllel rendelkeznek és a szakmában eltöltöttek legalább 10 évet. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
5 fő képzését lehet megpályázni  Ki határozza meg, hogy ki lesz az 5 fő? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Társulás fog pályázni, a társulás létszáma 90 fő. A Fekete István Általános Iskola 
részéről 3 fő lenne: 1 fő matematika – mesterképzés, 1 fő mozgókép- és médiaismeret, 
1 fő sajátos nevelési és oktatási igényű tanulókkal való foglalkozások pedagógiája. A 
Fekete István Általános Iskola Kollégiuma részéről 1 fő lenne mentálhigiénés és 
szervezetfejlesztő. A Lajosmizse napközi Otthonos Óvoda részéről 1 fő közoktatási 
szakértő és pedagógus szakvizsga. 
A pályázat benyújtási határideje 2009. november 15-től 2010. január 30-ig lehetséges. 
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Az intézményi döntés volt, hogy az intézménynek az igényeit vették számba a vezetők. 
Ami a 100 %-os támogatást jelenti, hogy a jelentkező pedagógusoknak az összes díját, 
költségeit támogatja, beleértve a tandíjat, útiköltséget, jegyzettömbök stb. és emellett 
biztosítja azt a költséget, ami a képzésen résztvevő pedagógusok helyettesítésével 
kapcsolatosan felmerül. Ezt jelenti a 100 %-os támogatottság. Ezt mindenképp ki kell 
használni. Más lehetőség nincs, ezért szeretnénk ezt igénybe venni. A pályázatot 
szeretnénk házon belül elkészíteni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki egyetért azzal, hogy a „Fekete István Általános Iskola támogatása a TÁMOP-
3.1.5-09/A/2 „Pedagógusképzések”c. pályázati felhíváson való részvételben” című 
napirendi pont felvételre, megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön a Képviselő-testületi 
ülésen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
49/2009. (XII. 14.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola  
támogatása a TÁMOP-3.1.5-09/A/2  
„Pedagógusképzések”c. pályázati felhíváson  
való részvételben 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testület- 
  nek, hogy a „Fekete István Általános Iskola támogatása a 
  TÁMOP-2.1.5-09/A/2. „Pedagógusképzések” c. pályázati felhíváson 
  való részvételben” című napirendi pont kerüljön felvételre, megtárgya- 
  lásra, elfogadásra. 
  Határidő: 2009. december 14. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója. 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.m.f. 
      Dr. Cserényi Péterné s.k. 

      MOB elnök 
 
 
  Márton Györgyné s.k. 
          jkv.vez. 
 



    


