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66/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 

és Bölcsıde maximális csoport létszám 20%-kal 
történı túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as 
nevelési évre vonatkozóan 

 
67/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 

és Bölcsıde 20%-kal megemelt csoport létszámai 
további 10%-kal történı túllépésének 
engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre 
vonatkozóan 

 
68/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. Fekete István Általános Iskola, Kollégium és 

Sportiskola maximális osztály létszám 
túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as 
tanítási évre vonatkozóan 

 
69/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív 

iskolák fejlesztése elnevezéső pályázat 
benyújtásához fenntartói támogató nyilatkozat 

 
 

70/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív 
  iskolák fejlesztése elnevezéső pályázat  
                     benyújtásához kapcsolódó döntés 
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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2012. szeptember 10-én,  

    reggel 8.45 órakor, a Városháza Dísztermében megtartott  N y í l t  bizottsági 
    ülésérıl 

 
Jelen vannak:  Holminé Sebık Márta bizottság elnöke 
   Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
   Baranyi-Rostás Rodrigó bizottsági tag 
   dr. Bartal Sándor  bizottsági tag 
 
Nagy Erzsébet, Koller Dániel és Nagyszabóné Borbél Ella bizottsági tagok 
bejelentéssel vannak távol az ülésrıl. 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 
      Kutasiné Nagy Katalin jegyzı 
      Szilágyi Ödön csoportvezetı 
      Horváth Sándor pályázati referens 
      Sápi Tiborné iskolaigazgató 
      Kocsis Györgyné óvodavezetı 
      Apró Ferenc települési képviselı 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai nyílt bizottsági ülésünkön megjelenteket.  
Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból 4 fı jelen 
van.   
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek.  
Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Nincs.  
Kaptunk egy kiosztós anyagot melynek tárgya: Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4 
kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése címő pályázat benyújtásához.  Ezt javaslom 
felvételre. 
Aki azzal egyetért, hogy e napirendi pont kerüljön felvételre és tárgyalásra a meghívó 
szerinti napirendi pontok közé, s ezzel együtt elfogadja a napirendi pontokat, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok        Elıterjesztı  
 
1./ A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Basky András 
     maximális osztály létszám és a Meserét Napközi Otthonos polgármester 
     Óvoda és Bölcsıde maximális csoport létszám túllépésének 
     engedélyezése 



 3 

 
2./ Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4. kódszámú Innovatív Basky András 
      iskolák fejlesztése címő pályázat benyújtásához   polgármester 
3./ Egyebek 
 

Zárt ülés 
 
1./ Elsı lakáshoz jutók támogatása kérelem    Holminé Sebık 
          Márta 
          ÖIB elnöke 
 
1./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális osztály 
létszám és a Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport 
létszám túllépésének engedélyezése 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Azt látjuk, hogy két határozat-tervezetünk van. Egyik az óvoda maximális csoport  
létszámának meghatározása, a másik pedig az iskola maximális osztálylétszámának 
meghatározása. 
Az óvodában 12 csoportnál, az iskolában 18 osztályban haladja meg a gyermek, illetve 
a tanulói létszám a maximális létszámhatárokat. Az óvodavezetı az oktatási 
törvényben meghatározott létszámhoz képest kéri a 20 %-os létszámbıvítést. Itt a 
létszámbıvítés a problémás gyermekek miatt van? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Meghatározták, hogy gyermekenként 2 m2-nek kell lenni a területnek. 25 fı a 
törvényileg megengedett létszám. A két újonnan induló csoport 25-25 fı. A következı 
nevelési évben hatályba lép a maximális csoportlétszám, s ezt nem lehet túllépni. 
Nálunk a maximális csoportlétszámot 5 csoport haladja meg. Már eleve magasabb a 
létszám, mint a 20 fı + a 20 %. Ez indokolta, hogy a pályázat nyert. A 
megvalósíthatósági tanulmány is ezt igazolja. Felsılajoson a Tulipán csoportban 4 
SNI-s gyermek van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A Köznevelési Törvény le fogja szabályozni, hogy hány gyermek lehet? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Most azt fogják nézni az ellenırzés során, hogy a 2 m2 gyermekenként megvan-e? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel a napirenddel kapcsolatban? 
Nincs. Aki az óvoda és bölcsıde maximális csoportlétszám 20 %-os túllépésének 
engedélyezését elfogadásra javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
66/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
maximális csoport létszám 20%-kal történı túllépésének 
engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan 
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HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja a II. határozat-tervezetet, mely a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 20 %-kal megemelt csoportlétszámai további 10 %-kal történı 
túllépésének engedélyezéséhez a 2012/13-as nevelési évre vonatkozik, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
67/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
20%-kal megemelt csoport létszámai további 10%-kal történı 
túllépésének engedélyezése a 2012/2013-as nevelési évre 
vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Jó munkát kívánunk az óvoda és bölcsıde dolgozóinak. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Még annyit el szeretnék mondani, hogy az óvodai létszámban mini csoportos gyermek 
is van. 
Basky András polgármester 
Akik a bölcsıdében vannak, automatikusan átmennek az óvodába, aki évközben tölti 
be a 3. életévet, azok mikor kerülnek át a bölcsıdébıl az óvodába? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A következı nevelési évben. 
Basky András polgármester 
A bölcsıdében van várólista? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Igen van, jelenleg is 12 fı van, aki várólistán van. 
Basky András polgármester 
Az óvodáskorúakat át kellene tenni a bölcsıdébe, hogy óvodás korú gyermek ne 
legyen a bölcsıdében. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük.  
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A következı határozat-tervezet ugyanez a témakör, csak az iskolával kapcsolatos. Az 
iskolában 20 %-os létszámtúllépés van. A 20 %-os létszámtúllépés mibıl ered? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A gyermek státuszából, hogy milyen besorolásban van. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Elfogadásra javaslom a határozat-tervezetet a Képviselı-testület felé és jó munkát 
kívánunk a következı évben. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola maximális 
osztálylétszám 20 %-os túllépésének engedélyezését a 2012/13-as tanítási évre 
vonatkozóan elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
68/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. 
Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola  
maximális osztály létszám túllépésének engedélyezése a  
2012/2013-as tanítási évre vonatkozóan 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés III. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Támogató nyilatkozat a TÁMOP-3.1.4. kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése 
címő pályázat benyújtásához 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Kérdezem az iskola Igazgató Asszonyát, hogy mirıl is szól ez a pályázat? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A Képviselı-testület támogatását megkértük egyszer és utána eltértünk ettıl a 
pályázattól és most újra szeretnénk kérni. Viszonylag nagy összeget lehet a 
pályázatból nyerni. A megnyert összeget pedagógusképzésre, különbözı 
programoknak a biztosítására és az utazási költségekre szeretnénk fordítani. Ez az 
utolsó alkalom, ami pénzt biztosít a pedagógusok részére. Kétévente szükséges 120 
órás képzésen részt venni a pedagógusoknak. Ez a két dolog, ami nagyon 
elgondolkodtatott. Ami miatt kimondtam, hogy nyújtsuk be a pályázatot, az, hogy két 
pályázatunk fut. Két új pályázatnak is várjuk az eredményét, egyik a tehetséggondozás 
a másik a rugalmas munkaidıre vonatkozik. Tanévnyitó konferencián elmondtam a 
kollégáknak ezt a pályázati lehetıséget. A tantestület azt mondta, hogy indítsuk el ezt 
a pályázatot. A mai napon nyitják meg az oldalát ennek a pályázatnak, önerı nélkül, 
pályázatíró cég nélkül szeretnénk pályázni. 100 %-os támogatottságú és 5 éves 
fenntartású.  
A következı célokat szeretnénk megjelölni, amire pályázni szeretnénk: 
- félévente egy egészség nap, 
- Fekete István nap, 
- a közlekedési ismereteknek a bevonása osztályfınöki órán belül, 
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- dohányzás elleni program, 
 - nyelvi téma hetek, 
- egy tavaszi mővészeti rendezvény összehozása, 
Ezeket szeretnénk betervezni és tovább is vinni. 
 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
Nagyon leamortizálódott az eszközparkja az iskolának. A pályázat lehetıséget ad a  
szemléltetı taneszközök, mindennapos testnevelési eszközök beszerzésére. Én azt 
mondom, hogy feltétlenül ezt a részét kellene megragadni. Maximálisan 300 millió 
forintot lehet nyerni, pályázatíró céget kellene fogadni és kellene segítséget adni az 
iskolának. Fontos a pedagógus továbbképzés, de ezt a pontot nem hagynám. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A megpályázott összeg 5 %-a fordítható eszközbeszerzésre. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mekkora összegre pályázik az iskola? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Minden telephelyet be kell vonni. Ez a felsılajosi tagiskolára is vonatkozik. 
Pályázatíró cégek nem nagyon vállalnak minket, mert mindig változik a pályázat 
beadási határideje. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Milyen állapotban van a pályázat? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A munkaközösségek összeírták minden területen, hogy mi szükséges, ennek 
mindennemő költségvonzatát kell összeállítani és feldolgozni. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés a napirenddel kapcsolatban? Nincs. Támogatjuk és 
bízunk benne, hogy sikerrel jár. Szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki elfogadja a TÁMOP-3.1.4. kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése címő pályázat 
benyújtásához a támogató nyilatkozat beadását, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
69/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. 
A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív iskolák 
fejlesztése elnevezéső pályázat benyújtásához  
fenntartói támogató nyilatkozat 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja a  
  Képviselı-testületnek az elıterjesztés I. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Aki elfogadja a TÁMOP-3.1.4. kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése címő pályázat 
benyújtásához kapcsolódó döntést, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
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Megállapítom, hogy a bizottság 4 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt- az alábbi határozatot hozta: 
70/2012. (IX. 10.) ÖIB hat. 
A TÁMOP-3.1.4 12/2. kódszámú Innovatív 
iskolák fejlesztése elnevezéső pályázat benyújtásához  
kapcsolódó döntés 

HATÁROZAT 
 
  Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága elfogadásra javasolja 
  az elıterjesztés II. határozat-tervezetét. 
  Határid ı: 2012. szeptember 13. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
 
3./ Egyebek 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi újság az iskolában és a kollégiumban? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Pénteken este vártuk a kollégiumhoz megrendelt ablakokat, melyek meg is érkeztek. A 
mesterek vasárnap reggelig dolgoztak, az ablakcsere nagyrészt megtörtént. A kımőves 
brigád csak hétvégén tud jönni. A festıt is várjuk.  
Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a kollégiumi rész minél hamarabb elkészüljön, 
hogy az alsó tagozatosok vissza tudjanak költözni. 
Reggel látogatást tettem a Súri iskolában, megtekintettem annak munkálatait. A vizes 
blokk felújítása folyamatban van, illetve megtörtént, valamint a lábazat festése is. 
Csütörtökön volt egy vezetıi megbeszélés az építési vállalkozóval. İk megkérdezték, 
hogy hogyan lenne célszerő az ütemezés. Azt megbeszéltük, azzal nincs is gond, 
hanem a probléma az, hogy csak hétvégén jönnek. 
A szigetelık ott vannak, felállványozták a sárga épület park felıli részét. 
A tetıszigetelık is voltak a hétvégén. Ezek mind külön csapat, függetlenek a kımőves 
brigádtól. A munkálatokat a Sportcsarnok tetejével kezdik, és úgy haladnak az ebédlı 
felé. A legsürgısebb az ablakcsere lenne. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
A kivitelezıi szerzıdés mit tartalmaz? 
Basky András polgármester 
A kivitelezıi szerzıdés arról szól, hogy meddig kell befejezni a kivitelezıi munkát. A 
pályázatban a kivitelezési határidı erre október 31-e. Az, nem rajtunk múlik, hogy az 
ablakok nem érkeznek abban az ütemezésben, ahogy szeretnénk. Az ablakok meg 
vannak rendelve, közel 350 db ablakot kell átszerelni. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Ablak van, de az nincs, aki csinálja. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Hosszú határidıt kapott a kivitelezı. 
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Apró Ferenc települési képviselı 
Szombaton jártam a Sportcsarnokban, a Sportcsarnoknak a bejárati ajtaja kisebb lett, 
mint volt. Ez nekem nem tetszik. Arra oda kell figyelni, nehogy késıbb az iskolának 
kelljen majd újra megcsinálni.  
A födém elbírja-e az új szigetelést? 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Errıl Szilágyi Ödön tud? 
Szilágyi Ödön csoportvezetı 
A födém meg van erısítve, statikai szakvéleményt fogunk rá készíttetni. Valószínőleg 
a hıszigetelés és az új vízszigetelés terheit a megerısített födém el fogja bírni.  
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Az osztályok hol vannak elhelyezve jelen pillanatban? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
A 11 alsótagozatos osztálynak kellett keresni helyet. Egy alsós osztály a református 
iskolában van, egy alsós a Sury iskolában, egy kis létszámú osztályt a Gépállomásra 
helyeztünk el. Az udvaron belül van két szükség tanterem, ott két osztály van 
elhelyezve. Az informatikai teremben is tanítás folyik, a régi szolgálati lakásban is 
osztály van. Ahová tudtunk, oda osztályokat helyeztünk el. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Mi újság a kollégium nem létezésével? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Jönnek a kérdések, és a problémák, mert a szülıi társadalom, aki ebben érintett, tılünk 
várja, hogy majd jön a csoda. Nem csak az iskolának kell megoldania a problémát, 
hanem szülıi oldalról is kellene támogatás. Olyan probléma is elıfordult, hogy volt 
olyan gyermek, aki azt mondta, hogy én is ott lakom, ahová a kollégista gyermekért 
jön a busz, akkor vigyen engem is a busz. Azt akarjuk megértetni mindenkivel, hogy 
csak azokat szállítja a busz, akik kollégisták voltak. 
Probléma az is, hogy mi van, ha valaki beteg ezek közül a gyermekek közül, ki viszi át 
az orvoshoz ıket, ki váltja ki a gyógyszert nekik. Megbeszélés tárgyát képezi még, 
hogy erre milyen megoldás lesz. 
Józsáné dr. Kiss Irén bizottsági tag 
A kollégiumi nevelık nem dolgoznak? 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
De igen, 2 fı portás lett belıle, 1 fı pedagógiai asszisztens. Napról-napra változik a 
helyzet.  
Basky András polgármester 
Kollégiumi nevelıi státuszon jelenleg nincs senki. Ez 5 fı létszámcsökkenést jelent a 
kollégium részérıl, a pedagógusok részérıl 2 fı van, aki pluszként maradt fenn. A 
kollégiumi részen eddig volt portai szolgálat, Kisjuhászné Suba Klára látta el a 
feladatot. Egy fı gyermekfelügyelıbıl pedagógiai asszisztens lett, én úgy gondolom, 
hogy rá lehet leginkább számolni ezen a téren. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Mindenkinek megvan a feladata. 
 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnök 
Levél érkezett-e a Kormányhivataltól?             . 
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Basky András polgármester 
Petı István itt volt, neki a jelentést le kell tenni szeptember 15-ig a létezı összes 
verzióra. Három lehetıség lehetséges, egyik, hogy a kollégiumot átveszik és 
mőködtetik, a másik, hogy az itt lévı kollégiumi gyermekeket Kecskeméten fogják 
elhelyezni, a harmadik, hogy a kollégiumi ellátás a késıbbiekben nem kerül ellátásra. 
Ennek a három verziónak a tartalmát dolgozza ki Petı István. Azt a döntést nem 
szeretném, hogy fenntartják a kollégiumot a gyermekeknek, de a megyében lévı 
problémás gyermekeket idehozzák. Valószínő, azért akarják fenntartani a kollégiumot, 
mivel Császár Cirill szakmai szakértı véleménye szerint túl nagy terhet ró a 
gyermekekre a bejárás, ami nem teljesen így van. A lajosmizsei kollégiumnak volt egy 
olyan hatása, hogy némelyik szülı ezzel a könnyebbségét kereste magának, mert 
beadta a gyermekét elsı osztályba, s a nyolcadik osztály végéig kollégista volt, s ezzel 
óriási könnyebbséget szerzett magának. A szülık nem engedhetik meg maguknak ezt a 
kényelmet. Akinek gyermeke van, a problémákat meg kell oldani, nem lehet arra 
várni, hogy majd valaki megoldja helyette. 
Sápi Tiborné iskolaigazgató 
Ez igaz is, mert volt egy jó néhány olyan tanulónk, akinek a szülıje azért íratta be a 
gyermekeket, hogy így kényelmesebb volt neki. Most a Lajosmizse környéki 
településekrıl lévı kollégista gyermekek szülei a lakhelyük szerinti településre íratták 
be gyermekeiket iskolába. 
Holminé Sebık Márta ÖIB elnöke 
Köszönjük a tájékoztatást. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel? Nincs. 
Megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai nyílt ülésünket ezennel berekesztem, 
munkánkat a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk. 
 
 
 

K.m.f. 
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