
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Művelődési és Oktatási Bizottsága 
I//3/2010.  
 

A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. augusztus 9-én, 
 du: 13.00 órakor megtartott üléséről 

 készült jegyzőkönyv 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
28/2010. (VIII. 09.) MOB hat. Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére 
     (bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse város- 
     ban) 
 
29/2010. (VIII. 09.) MOB hat. Döntés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
     névhasználatáról, valamint a Bölcsődei Tagin- 
     tézmény létrehozásáról 
 
30/2010. (VIII. 09.) MOB hat. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és 
     Bölcsőde alapító okirata 
 
31/2010. (VIII. 09) MOB hat. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőség- 
     irányítási programjának jóváhagyása 
 
32/2010. (VIII. 09.) MOB hat. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvo- 
     dai Nevelési programjának jóváhagyása 
 
33/2010. (VIII. 09.) MOB hat. Jászkun Emléknap 
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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2010. augusztus 09-én, du: 13.00 órakor  
                a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné  MOB elnök 
   Dr. Csire Gézáné   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné   bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella  bizottsági tag 
   Guti Istvánné    bizottsági tag 
 
Oláh Attila és Nagy Erzsébet bizottsági tagok igazoltan vannak távol. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Dr. Gazdag Judit vezetői referens 
      Sápi Tamás gyakornok 
 
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 5 fő jelen van. A meghívót 
mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt ismert. 
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pontok tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő 
 
1./ Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére (böl- Basky András 
     csődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban)  polgármester 
2./ A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratá- Basky András 
     nak módosítása és névhasználatának engedélyezése polgármester 
3./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányí- Basky András 
     tási Programjának jóváhagyása    polgármester 
4./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvoda Basky András 
     Nevelési Programjának jóváhagyása    polgármester 
5./ Jászkun Emléknap      Basky András 
         polgármester 
6./ E gy e b e k 
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1./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére (bölcsődei ellátás biztosítása 
Lajosmizse városban) 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az előterjesztést Dodonka Csaba tanácsos készítette. A napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, hozzáfűznivalója? 
Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
Az építkezés a holnapi nappal kezdődik. A szülők nagyon érdeklődnek a bölcsőde 
iránt. A 20+4 férőhely szükséges lesz. A holnapi naptól a kerítés kijelölés elkezdődik. 
Mindenképpen javasoljuk a pályázat beadását. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb észrevétel van-e? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki 
a pályázat benyújtását saját forrás kiegészítésére a bölcsődei ellátás biztosítása 
érdekében elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
28/2010. (VIII. 09.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása saját forrás kiegészítésére  
(bölcsődei ellátás biztosítása Lajosmizse városban) 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy a bölcsődei ellátás biztosítása érdekében a pályázat benyújtását 
  saját forrás kiegészítésére tegye meg, s az előterjesztés határozat-terveze- 
  tét fogadja el. 
  Határidő: 2010. augusztus 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása és 
névhasználatának engedélyezése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Gazdag Judit vezető tanácsos készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e az 
anyaghoz hozzáfűznivalója? 
Dr. Gazdag Judit vezető tanácsos 
Nincs hozzáfűznivalóm, az anyag minden fontos dolgot tartalmaz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy részükről van-e hozzáfűznivaló? 
Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
Régóta gondolkodunk a névváltoztatáson. Több javaslat érkezett, mi a „Meserét” 
elnevezést javasoljuk. Ez lenne a fantázia név, de megmaradna a rendes neve is. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a témával kapcsolatban? 
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Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását és névhasználatának engedélyezését 
elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetei alapján, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatokat hozta: 
29/2010. (VIII. 09.) MOB hat. 
Döntés a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
névhasználatáról, valamint a Bölcsődei Tagintézmény 
létrehozásáról 

HATÁROZAT 
   
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda névhasználatára, valamint a Bölcsődei Tagintézmény létrehozásá- 
  ra vonatkozóan az előterjesztés I. határozat-tervezetét elfogadja, megtár- 
  gyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. augusztus 11. 
  Felelős:      A bizottság 
 
30/2010. (VIII. 09.) MOB hat. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde alapító okirata 
 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Meserét Lajosmizsei Napközi 
  Otthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására vonatko- 
  zóan az előterjesztés II. határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra 
  és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. augusztus 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programjának 
jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Sápi Tamás gyakornok készítette az előterjesztést, kérdezem, hogy van-e 
kiegészítenivalója az anyaghoz? 
Sápi Tamás gyakornok 
Nincs kiegészítenivalóm az anyaghoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Tavaly megtörtént a minőségirányítási program egységes szerkezetbe foglalása. A 
helyi program módosult és maga után vonta a Minőségirányítási Program módosítását. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A rendelet mikor jön ki? 
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Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
2010. július 15-vel jött ki. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programját elfogadja a határozat-tervezetben 
foglaltak szerint, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
31/2010. (VIII. 09.)MOB hat. 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
Minőségirányítási Programjának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda Minőségirányítási Programjának módosítását elfogadja                
                      az előterjesztés határozat-tervezetében foglaltak szerint, megtárgyalásra  
                     és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. augusztus 09. 
  Felelős:     A bizottság 
 
 
4./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési programjának 
jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Kocsis Györgyné óvodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető (bizottsági tag) 
Az alapprogramot bővítettük ki, hogy cselekedtető legyen. Finomítások vannak. 
Egyértelműen meghatározza a gyermekek helyi rendeletét, mozgását. Eddig is nagyon 
jó volt a program, a Felsőlajosi és a Lajosmizsei Óvoda első 30 programja közös, a 
többi pedig eltérő. Lajosmizsén beírtuk, hogy hogyan tartjuk meg a komplex 
foglalkozásokat, a szakmai önállóságot meg kell hagyni, új elemeket kellett 
beleépíteni. Az erkölcsi nevelés és az anyanyelvi nevelés nagy szerepet kapott. A 
gondozás, a tehetséggondozás, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
gondozása nagy szerepet kapott a programban. Ebben a család szerepe is nagyon nagy. 
Ez a 100 oldal olyan program, ami mindenki számára jó alkalmazható és a 
kompetencia programmal együtt is jól alkalmazható. Szeretnénk azt is megvalósítani. 
Eszközeink vannak, személyi feltételeink megvannak, anyagilag plusz terhet nem 
jelent. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda szerepel a programban, csak egy helyen 
szerepel a „Meserét” Napközi Otthonos Óvoda kifejezés. 
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Kocsis Györgyné óvodavezető 
Ha elfogadásra kerül, akkor minden hova a „Meserét” Napközi Otthonos Óvoda 
elnevezés fog kerülni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirendi ponttal kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programját és az 
előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
32/2010. (VIII. 09.) MOB hat. 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Helyi 
Óvodai Nevelési programjának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda Helyi Óvodai Nevelési programját, valamint erre vonatkozóan 

az előterjesztés határozat-tervezetét elfogadja, megtárgyalásra és elfoga- 
  dásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. augusztus 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
5./ Napirendi pont 
Jászkun Emléknap 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dodonka Csaba tanácsos készítette az előterjesztést. Kérdezem, hogy van-e 
hozzáfűznivalója az anyaghoz? 
Dodonka Csaba tanácsos 
A Kiskun Önkormányzatok Szövetsége és a Kapitányok Tanácsának javaslatára 
sikerült egy ilyen anyagot összehozni, melynek az a lényege, hogy május 6-át 
szeretnék Jászkun Emléknappá nyilvánítani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mennyibe kerül ez nekünk? 
Basky András polgármester 
Ha különböző programokat akarunk csatlakoztatni hozzá, akkor ez jelent költséget, de 
egyébként nem kerül semmibe. Egyfajta kötődést jelent a Jász Kun településhez. 
Elviekben csatlakozunk hozzá, gyakorlatilag megállapítjuk, hogy mennyit tudunk 
hozzátenni.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ez a döntés a jövő évi költségvetésünket érinti, az éves programba bele lehet építeni. 
Ez a magyarság tudatunkat is erősíti. 
Más egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki elfogadja az előterjesztés határozat-tervezetét, hogy május 6-át Jászkun 
Emléknappá javasoljuk nyilvánítani, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
33/2010. (VIII. 09.) MOB hat. 
Jászkun Emléknap 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság az előterjesztés határozat-tervezetét 
  arra vonatkozóan, hogy május 6-a Jászkun Emléknap legyen, elfogadja, 
  megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2010. augusztus 11. 
  Felelős:     A bizottság 
 
6./ E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy az egyebek között van-e valakinek hozzászólása? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Újra felvetjük szeptember 09-i Kun Ópusztaszeri Nap és a Kunszentmiklósi Nap 
rendezvényét. Az ópusztaszeri nap lesz a nagyobb rendezvény szeptember 9-én. A 
népdalkör vállalt szereplést. Az autóbusznak van költsége, mert a népdalkört utaztatni 
kellene a két hely között. 
Basky András polgármester 
A polgármesteri keret terhére biztosítunk pénzt az utaztatási költséghez. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Szeptember 13-án 16.00 órakor lesz a vetített képes élménybemutató a Művelődési 
Házban. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyebekben van-e valakinek felvetése még. Tűzijáték nem lesz, nem nyert a pályázat. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
100 eFt-ot nyert a pályázat, 320.000.- Ft lett volna a Tűzijáték teljes költsége. 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
A megnyert 100 eFt összeget átutalja város az árvízkárosultak részére. A vendéglátói 
pályázatot ki nyerte? 
Basky András polgármester 
Nem írtunk ki pályázatot, Ludányi Attila lesz a vendéglátós. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, bejelentenivaló van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
      Dr. Cserényi Péterné sk. 

            MOB elnök 
 
 Márton Györgyné sk. 
  jkv.vez. 
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