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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszol- 

gáltató Társulás Társulási Tanácsa 2013. szeptember 26-án, a Városháza 
dísztermében megtartott ülésérıl. 

 
Jelen vannak:  Juhász Gyula   alelnök 
   Kun János   Tanács Tag 
   Czigány Lajos   Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 
   Makainé Antal Anikó Tanács Tag 
   Sebık Márta   Tanács Tag 
   Belusz László  Tanács Tag 
   Kollár László  Tanács Tag 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
       
 
Egyéb meghívottak: Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
    Dömötör Klára pénzügyi irodavezetı 
    Rimóczi Erika pénzügyi ügyintézı 
    Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Terenyi Helga 
 
Juhász Gyula alelnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket, külön köszöntöm az 
intézményvezetıket. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, 
mert a 10 fı Tanács Tagból Lajosmizse részérıl 3 fı, Felsılajos részérıl 5 fı van 
jelen, összesen 8 fı.  
A jegyzıkönyv hitelesítı Sebık Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával 
megválasztásra került. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki elıtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek egyéb napirendi pont 
tárgyalására javaslata, vagy módosító javaslata. Nincs. Megállapítom, hogy a Társulási 
Tanács 8 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi 
pontok tárgyalását fogadta el: 
Napirendi pontok:        Elıterjesztı: 
 
1./ Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és  Basky András 
Szociális Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési   elnök 
Szabályzata  
2./ Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi    Juhász Gyula 
költségvetésérıl szóló 5/2013. (VI.28.) társulási tanácsi   alelnök 
határozat módosítása 
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3./ I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  Juhász Gyula 
     Bölcsıde Pedagógiai programjáról tájékoztatás   alelnök 

II. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda  
és Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának és  
Házirendjének jóváhagyása  

4./ A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és   Juhász Gyula 
     Bölcsıde maximális csoportlétszám túllépésének engedélye- alelnök 
     zése 
5./ Fenntartói támogató nyilatkozat „Zöld Óvoda 2013.” címő pá- Juhász Gyula 
     lyázathoz         alelnök 
 
 
1./ Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata  
Juhász Gyula alelnök 
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Tisztelt Társulási Tanács! 
A következıkkel szeretném kiegészíteni az elıkészített anyagot: 
Bizonyára mindannyiunk elıtt ismert volt ez az anyag tartalmában, hiszen úgy 
készítettem el, ahogy Felsılajos Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata és Lajosmizse Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
szól. Az Mötv úgy szabályoz, hogy ahogy a Képviselı-testületek, illetve a bizottságok 
mőködnek, úgy kell mőködnie a Társulási Tanácsnak is. Ezért nagyon-nagyon hasonló 
a Szervezeti és Mőködési Szabályzat az önkormányzati rendeletekhez. Amiben 
különbséget lehet látni egy lajosmizsei rendelethez képest, hogy nincs benne titkos 
szavazás a Társulási Tanács ülésen. A Társulási Tanács minden esetben nyílt 
szavazással dönt. Az is ismert a megállapodásból, hogy minısített többségi 
döntéshozatala van, úgy, ahogy a megállapodás szabályozza három témakörben, 
intézményvezetıi kinevezés, költségvetés, illetve a zárszámadás elfogadása. A 
minısített többséggel való szavazati arányok meg kell, hogy feleljenek a 
jogszabályban foglaltaknak. Errıl az elızı üléseken mindkét Képviselı-testület 
döntött a megállapodás kapcsán. Ugyanez a szabályozási rend van benne a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatban is. A szabályzat I. fejezete tartalmazza a társulásnak az 
általános adatait, tagokat. A II. fejezet tartalmazza a mőködési tevékenységet, 
természetesen ez összhangban áll a megállapodással. A III. fejezet a 
határozatképességet, a IV. fejezet az alakuló ülést, amelyet meg is tartott a Társulás 15 
napon belül, s aláírták a megállapodást. Az V. fejezet az ülések összehívásával 
kapcsolatos rendelkezéseket, ez is úgy zajlik, mint ahogy a Képviselı-testületi ülések 
összehívása. Addig, amíg a Képviselı-testületek rendes üléseire a meghívót az ülés 
elıtt 5 nappal, a Társulási Tanács ülés ülésére a meghívót az ülés elıtt 3 nappal kell 
kiküldeni. Ez a Társulási Tanács elnökével Basky András polgármester úrral 
egyeztetve került a Szervezeti és Mőködési Szabályzatba. A meghívók, elıterjesztések 
küldése teljesen hasonló, de ezzel már találkoztak is a Társulási Tanács tagjai. Amit 
még el kell, hogy mondjak, hogy Lajosmizse honlapján elkészítettünk egy új 
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menüpontot, Felsılajos honlapján pedig megbeszéltük polgármester úrral, hogy el fog 
készülni még a „közfeladat-ellátó társulás” menüpont, s ezen a menüponton belül 
tesszük közzé a Társulásnak az anyagait. Ezt a szabályozást is tartalmazza a Szervezeti 
és Mőködési Szabályzat. Nyitva hagytuk annak a lehetıségét, hogy esetleg ideiglenes 
bizottságot a XII. fejezetben bármely felmerülı téma megoldására létrehozhat. Az 1. 
melléklet tartalmazza a Szervezeti és Mőködési Szabályzatnak a Társulásra vonatkozó 
szakfeladatait. Köszönöm szépen. 
Juhász Gyula alelnök 
Köszönjük szépen aljegyzı asszonynak a kiegészítést. Ezzel kapcsolatban van-e még 
valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? Nincs. Akkor én felteszem a Társulási 
Tanács tagjainak a kérdést, hogy elfogadják-e Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát. Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
15/2013. (IX. 26.) TH. 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális  
Közszolgáltató Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
 
 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa elfogadja az elıterjesztés 
mellékletét képezı Szervezeti és Mőködési Szabályzatot, mely az elfogadását 
követı napon lép hatályba.   

2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat aláírására. 
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, elnök 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 

 
 
2./  Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013.  
(VI. 28.) társulási tanácsi határozat módosítása 
Juhász Gyula alelnök 
Felteszem a kérdést, hogy ezzel kapcsolatban kinek van kérdése, véleménye, 
észrevétele? 
Megkérem a pénzügyi irodavezetıt, hogy ami történt egy-két változás, azt ismertesse. 
Dömötör Klára Edit pénzügyi irodavezetı 
Tisztelt Társulási Tanács! 
Költségvetési határozat módosítását szükségessé tette, hogy a fenntartóváltást 
követıen elıirányzat módosításra már nincs lehetısége az Óvoda és az Egészségház 
tekintetében Lajosmizse Város Önkormányzatának. Ezért azáltal, hogy átdolgozásra 
kerül az önkormányzatnak a költségvetési rendelete, maga után vonja azt is, hogy 
mindenképpen át kell dolgozni és már nem úgy adjuk át az anyagokat, ahogy eddig. 
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Néminemő változtatásra szükség volt, ez formai dolog. Négy menüpontban kellett 
változtatni a költségvetési határozatát a Társulásnak.  
Az 1./ pont az óvodabıvítésnek a pályázata. Elkezdte Lajosmizse Város 
Önkormányzata, és befejezni pedig a Társulás fogja. Ezáltal a költségvetésben a 
támogatott szervezet már elszámolt az Önkormányzattal, illetve a második rész, ami 
átnyúlt július 1. utáni tárgyidıszakra, azt az összeget át kellett rakni a Társulás alá, az 
önerıt a Társulás számlájáról kell innentıl kezdve kifizetni. Ez a 8.900.000.- Ft ezt 
takarja.  
A 2. pont: Már megszokott, hogy mindig van bérkompenzáció. Ez az Egészségház 
tekintetében május, június, július hónapra vonatkozik. Itt a Lajosmizsei Önkormányzat 
költségvetési rendeletében majd pontosítás lesz, illetve ott is el kell mondani, hogy a 
májusi, júniusi júliusi bérkompenzáció nem okoz gondot, ugyan úgy megkapják az 
intézmények. A májusi bérkompenzációt augusztus 10-re csinálja meg a pénzügy, és 
június 30-i lezárt idıszakot ölel fel. Május havi bérkompenzációs értesítıt nem kaptuk 
meg, csak június 26-át követıen, tehát nem állt módunkban belerakni még akkori 
önkormányzatba sem a bérkompenzációt, viszont a féléves beszámolóba belekerült a 
május havi bérkompenzáció, mert az odavaló. Innentıl kezdve itt nincs probléma, 
hiszen hivatalosan a június, július havinak kellene itt lenni, és a május havinak pedig 
ott kellene lenni intézményfinanszírozásként, de ott nincs lehetıség már rá, hiszen a 
Magyar Államkincstártól kapott levél az késıbbi dátumú, illetve a féléves 
beszámolóba beleírtuk kézzel, mert könnyebb is technikailag, már csak átadott 
pénzként lehetett itt szerepeltetni. Ezért ez az összeg itt nem derül ki, hiszen 
megkapták az intézmények, kifizetésre is került, de hivatalosan mőködési célú 
támogatásértékő bevételként kell ezt a 870.000.- Ft-ot kezelni. Ez már 
könyveléstechnikailag benne van, a májusi csak rendeletileg lesz itt, könyvelve az 
önkormányzat alatt van, de a június, július zökkenımentesen megy tovább.   
A 3./ pontban a Meserét Napközi Otthonos Óvoda szeptember 1. napjával megnyitotta 
a bıvített szárnyát. Erre Lajosmizse Város Önkormányzata a céltartalékba helyezett 
egy összeget, hogy a bıvített óvodának a kiadásait (gáz, víz, villany, gázóra leszerelés, 
felszerelés) lehessen finanszírozni. Most is becsatolásra került egy 69.000.- Ft összegő 
számla. Ilyenkor a céltartalékból levételre kerül, s átadjuk a társulásnak, s a társulás 
kifizeti a számlát. 
A 4./ pont a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásról szól. A szociális és 
gyermekjóléti alapellátás támogatásának kiegészítı támogatásáról döntött a 
törvényhozó. Ez teljesen új jogcím, melyrıl most kaptunk a Magyar Államkincstártól 
egy értesítıt, és ez Lajosmizse Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe is most 
kerül beépítésre. Ez a menüpont akkor lép életbe, ha már elfogadásra került 
Lajosmizse Város Önkormányzata költségvetési rendelete. Elızetes egyeztetések során 
úgy van elıkészítve az anyag, hogy ezt az összeget a költségvetési törvény hármas 
melléklet hármas jogcíme alapján kaptuk. Ez az összeg teljes egészében áthelyezésre 
kerül az Egészségház részére. 
A többi pedig szét van bontva bérkompenzációra, személyi juttatásra és járulékra, 
valamint hogy intézményfinanszírozásba megkapja az óvoda is a 609.000.- Ft-ot. Az 
óvodabıvítést a dologi kiadásokba kell belerakni. Ilyen szétbontás van az 
Egészségháznál is. A személyi járulék van szétbontva május, június, júliusra, valamint 
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a bérkompenzáció összegére, s ez a 4.726.000.- Ft a kiegészítı támogatás. Köszönöm 
szépen. 
Juhász Gyula alelnök 
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy van-e valakinek kiegészítése, kérdése, véleménye 
ezzel kapcsolatban? Nincs.  
Én annyit szeretnék elmondani, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete ülést tart 15.00 órakor, s költségvetési rendelet módosítás is lesz. 
Látszódik, hogy ez egy társulási költségvetés. Elıtte is társulási formában láttuk el a 
feladatot, ezek az összegek Lajosmizsénél látszódtak. Mi azokkal az összegekkel 
járultunk hozzá, amikre a normatíva adott lehetıséget, s mi hozzátettünk minden 
évben egy összeget. Ez látszódik, hogy Lajosmizse és Felsılajos költségvetése 
szorosan kapcsolódik egymáshoz. Van egy folyamatban levı pályázat is, amit még 
korrigálni kell. 
Még egyszer felteszem a kérdést, hogy van-e még valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele? Amennyiben nincs, felteszem a kérdést, hogy ezt a határozat-tervezetet 
elfogadjuk-e? Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
16/2013. (IX. 26.) TH. 
Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás  
2013. évi költségvetésének módosítása 
 

HATÁROZAT  
 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
 A 2013. évi költségvetés módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
 

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi bevételei 
     Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. D. 
 m ó d o s í t o t t   e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı 
önként 
vállalt 

államigazgatási 
 Összesen  

f e l a d a t 
  1. Mőködési bevételek 143 731 0 0 143 731 
  1.1. Mőködési bevételek       0 
  1.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei  0 0 0 0 
    1.2.1. Helyi adók        0 
    1.2.2. Átengedett központi adók        0 
    1.2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek       0 
  1.3. Mőködési támogatások 0 0 0 0 

  
  1.3.1. Általános mőködéshez és ágazati feladathoz 
kapcsolódó támogatás 

      0 

    1.3.2. Központosított elıirányzatokból mőködési célúak        0 
    1.3.3. Kiegészítı támogatás       0 
    1.3.4. Egyéb mőködési célú központi támogatás       0 
    1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése       0 
  1.4. Egyéb mőködési bevételek 143 731 0 0 143 731 
    1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 143 731     143 731 

  
  1.4.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

      0 
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    1.4.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel        0 
    1.4.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések        0 
  2. Felhalmozási bevételek 0 8 913 0 8 913 
  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 0 
    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése        0 
    2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei        0 
    2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei        0 
  2.2. Felhalmozási támogatások 0 0 0 0 
    2.2.1. Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak       0 
    2.2.2. Fejlesztési célú támogatások        0 
  2.3. Egyéb felhalmozási bevételek 0 8 913 0 8 913 
    2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel   8 913   8 913 

  
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

      0 

    2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel        0 
  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 143 731 8 913 0 152 644 
  4. Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 
  4.1 Hiány belsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 
    4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.1.1. Mőködési célra       0 
      4.1.1.2. Felhalmozási célra       0 
    4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 0 
      4.1.2.1. Mőködési célra       0 
      4.1.2.2. Felhalmozási célra       0 
  4.2. Hiány külsı finanszírozás bevételei 0 0 0 0 

    4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 

    4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       0 
    4.2.4. Értékpapírok kibocsátása       0 
  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek       0 
  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 143 731 8 913 0 152 644 

 
 

Lajosmizse Közfeladat-ellátó Társulás 2013. évi kiadásai 
     Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. D. 
  m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı 
önként 
vállalt  

állami 
 Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 0 0 0 0 

 1.1. Személyi juttatás       0 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 

      0 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások       0 

 1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 0 

   1.1.4.1.Mőködési célú támogatásértékő  kiadás       0 

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

      0 

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  

      0 

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás       0 

 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai        0 

 2. Felhalmozási kiadások 0 8 913 0 8 913 
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 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val    8 913 0 8 913 

 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val      0 0 

 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0   0 0 

   2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő  kiadás       0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 
államháztartáson kívülre  

      0 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás       0 

 3. Tartalékok 0 0 0 0 

 3.1. Általános tartalék       0 

 3.2. Céltartalék       0 

 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 0 8 913 0 8 913 

 5. Finanszírozási kiadások 143 731 0 0 143 731 

 5.1. Mőködési célú finanszírozási kiadások       0 

 5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       0 

 5.3. Költségvetési szervek finanszírozása 143 731     143 731 

 6. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 0 

 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.+7.) 143 731 8 913 0 152 644 
 
 
 
 
 

EGYSZI 2013. évi adatai 
    Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. 
 m ó d o s í t o t t  e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı  önként 
vállalt   Összesen  

f e l a d a t 
  1. Mőködési bevételek 27 156 0 27 156 

  1.1. Mőködési bevételek 3 783   3 783 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 23 373 0 23 373 

   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel 23 373   23 373 

  
    1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási 
alaptól  

23 373   23 373 

    1.2.2.Mőködési célú támogatásértékő  kiadás     0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

    2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 27 156 0 27 156 
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  4. Finanszírozási bevételek 49 017 0 49 017 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

     4.1.1. Mőködési célra     0 

     4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3. Intézményfinanszírozás 49 017 0 49 017 

    4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 16 938   16 938 

   4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 30 931   30 931 

   4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 1 148   1 148 
 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 
 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 76 173 0 76 173 

 

 
EGYSZI 2013. évi adatai 

Ezer Ft-ban 

 

Kiadások 

A. B. C. 

 m ó d o s í t o t t   e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı  önként 
vállalt   Összesen  

 f e l a d a t 

 1. Mőködési kiadások 76 173 0 76 173 

 1.1. Személyi juttatás 34 503   34 503 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

8 783   8 783 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 32 887   32 887 

 1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

   1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás     0 

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás Államháztartáson 
kívülre 

    0 

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  

    0 

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás     0 

 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

 2. Felhalmozási kiadások 0 0 0 

 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  0 0 0 

 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

   2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás     0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 76 173 0 76 173 

       

 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 37   

 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
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Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi adatai 
    Ezer Ft-ban 
 

Bevételek 

A. B. C. 
 m ó d o s í t o t t    e l ı i r á n y z a t 

 

kötelezı  önként 
vállalt   Összesen  

f e l a d a t 

  1. Mőködési bevételek 200 0 200 

  1.1. Mőködési bevételek 200   200 

  1.2. Egyéb mőködési bevételek 0 0 0 

   1.2.1. Mőködési célú támogatásértékő bevétel      0 

  
    1.2.1.1.ebbıl: Mőködési támogatás társadalombiztosítási 
alaptól  

    0 

  
  1.2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl  

    0 

    1.2.3. Elızı évi mőködési célú maradvány átvétel     0 

    1.2.4. Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     0 

  2. Felhalmozási bevételek 0 0 0 

  2.1. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek  0 0 0 

    2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése      0 

  2.2. Egyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 

    2.2.1. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülrıl     0 

  
  2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 
kívülrıl 

    0 

   2.2.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átvétel      0 

  3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 200 0 200 

  4. Finanszírozási bevételek 94 714 0 94 714 

    4.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.1.1. Mőködési célra     0 

      4.1.2. Felhalmozási célra     0 

   4.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0 0 0 

      4.2.1. Mőködési célra     0 

      4.2.2. Felhalmozási célra     0 

   4.3 Intézményfinanszírozás 94 714 0 94 714 

      4.3.1. Költségvetési törvény szerinti támogatás 84 679   84 679 

      4.3.2. Önkormányzat saját bevételébıl 8 609   8 609 

      4.3.3. Központi költségvetésbıl (bérkompenzáció) 1 426   1 426 

  5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek     0 

  6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 94 914 0 94 914 
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Meserét Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2013. évi adatai 

Ezer Ft-ban 
 

Kiadások 

A. B. C. 
 m ó d o s í t o t t   e l ı i r á n y z a t 

 kötelezı  önként 
vállalt   Összesen  

 f e l a d a t 
 1. Mőködési kiadások 94 624 0 94 624 

 1.1. Személyi juttatás 63 033   63 033 

 
1.2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

16 585   16 585 

 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 15 006   15 006 

 1.4. Egyéb mőködési kiadások 0 0 0 

   1.1.4.1. Mőködési célú támogatásértékő kiadás      0 

 
  1.1.4.2. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre 

    0 

 
  1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, 
támogatás  

    0 

   1.1.4.4. Elızı évi mőködési célú maradvány átadás     0 

 1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai      0 

 2. Felhalmozási kiadások 290   290 

 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val      0 

 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val  290 0 290 

 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 

   2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás     0 

 
  2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 
kívülre  

    0 

   2.3.3. Elızı évi felhalmozási célú maradvány átadás     0 

 3. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 0 0 0 

 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 94 914 0 94 914 

        
 Éves engedélyezett létszám elıirányzat (fı) 55,75   
 Óvoda Lajosmizse 43   
 Óvoda Felsılajosi tagintézménye 7   
 Óvoda Bölcsıdei tagintézménye 5,75   
 Közfoglalkoztatottak létszáma (fı)     
 
Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2013. szeptember 26 
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3./ Napirendi pont 
I. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai 
programjáról tájékoztatás 
II.  A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának és Házirendjének jóváhagyása  
 
Juhász Gyula alelnök 
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele? 
Amennyiben nincs, kérném Kocsis Györgyné óvodavezetıt, hogy pár szóban 
tájékoztasson e napirendi pont tartalmáról. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Tisztelt Alelnök Úr! 
Tisztelt Társulási Tanács! 
Tisztelt Jelenlevık! 
Eddig helyi óvodaprogramunk volt és a Köznevelési Törvény, valamint az EMMI 
rendelet is elıírta, hogy az óvodáknak is pedagógiai programjuk van, tehát most már 
nem helyi program, hanem pedagógiai program az elnevezés. Mindez sok-sok mindent 
vonzott maga után, meghatározta az országos alapprogram, a Köznevelési Törvény, 
illetve az EMMI rendeletnek a megfelelı paragrafusa, hogy hogyan kellett átdolgozni 
a programot. A program szerkezeti felépítésénél nagyon lényeges, hogy az értelmi, 
erkölcsi nevelés kiemelt szerepet és jelentıséget kap, illetve mivel az óvodák, illetve 
óvodáink a zöld óvoda pályázatban részt vesznek ezért a külsı világ megismerését 
tevékenyen kezeli. Az óvoda bemutatásánál nyilván a fenntartó változását és azokat a 
létszámadatokat, amelyeket kellett, átvezettük és a gazdálkodással kapcsolatos 
feladatokat is. A nevelési alapelveknél a gyermeket, mint fejlıdı személyiséget 
nézzük, itt nyilván, hogy a régi pedagógiai programban is így volt, de voltak szavak, 
amelyeket már nem úgy kell használni. Tulajdonképpen, amit lehetett az elızı 
programból, (például a kompetencia kifejezést, készségfejlesztést) bizonyos szavakat, 
mondatokat újra kellett fogalmazni, illetve értékelni. Kiemeli az új alapprogram, hogy 
a gyermek nevelése elsıdlegesen a család joga és kötelessége és az intézményé, de 
amely család ezt nem tudja biztosítani, az intézménynek meg kell tenni a kellı 
lépéseket, hogy a család figyelmét erre felhívni, hogy mi a kötelessége, hiszen a 
jogaikat nagyon tudják, de a kötelességeiket sokszor elfelejtik. A gyermek 
kibontakoztatása nagyon-nagyon lényeges, a személyiség kibontakoztatása, hogy az 
hogyan történik, hiszen minden kisgyermek más és más. A sajátos nevelési igényő 
gyermekekkel kapcsolatos elnevezések is változtak, és nyilván itt is azokat a dolgokat, 
amiket az Alapító Okirat tartalmaz, az alap programban és a helyi programban is meg 
kellett jeleníteni. A kiemelkedı képességő gyermek fogalmával bıvült a pedagógiai 
programunk, hiszen a tehetséggondozás kiemelt szerepet kap. Mivel óvodánk elnyert a 
„Zöld Óvoda” címet, ezért, mint említettem a külsı világ tevékeny megismerése 
nagyon fontos. A gyermekképnél kiemeli mind az országos, mind a pedagógiai 
program, hogy a gyermek mással nem helyettesíthetı, szellemi, erkölcsi és biológiai 
értelemben egyedi és szociális lény egyszerre. Az óvodaképnél rá kellett arra 
figyelnünk, hogy a szakmailag önálló nevelési intézményben felveszik a 3 éves kort 
betöltött gyermeket, 3 éves kor elıtt pedig csak akkor vehetjük fel, ha az intézmény 
biztosítani tudta a 3 éves korú gyermekek elhelyezését a településen. Ehhez a személyi 
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és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Az érzelmi, erkölcsi közösségi nevelés terén 
bıvült a program az óvoda alkalmazottjai, gyermek-gyermek kapcsolat, valamint az 
óvoda valamennyi alkalmazottjánál pozitív, akritív érzelmi töltést jellemezni kell. 
Eddig az óvónıre ás dajkára vonatkozott, most már az óvodában dolgozó valamennyi 
személyre vonatkozik, tehát az IGSZ-nél dolgozó konyhás nénire, főtı bácsira is, 
minden óvodai alkalmazottra, hogy példamutató magatartást kell mutatni a gyermek 
felé és a kommunikációnak is ezt kell, hogy tartalmazza. A gyermek érzékeny és 
szociális lény egyszerre, és célunk, hogy az óvoda nevelje a gyermeket, hogy egy 
magasabb fejlıdési fokra eljusson, amikor eléri a 6-6,5 évet, amikor iskolába kell majd 
bocsájtani. Az erkölcsi nevelésnél a tevékenység területén kiemeltük a mese, versek, 
valamint a bábjáték szerepét, hiszen itt az erkölcsi nevelésben a kettınek nagyon nagy 
kiemelt jelentısége van. Az erkölcsi nevelésnél azt a speciális vonást is beemeltük, 
ami eddig nem szerepelt a programunkban, - már mőködött – hogy a székely óvodában 
keresztény csoport mőködik, pontosan azért, mert ezt a szülık igényelik és igényelték 
is már hosszú évek óta és tulajdonképpen ebben a csoportban speciális végzettséggel 
rendelkezı hitoktató még a heti hittanon kívül napi szinten a gyermekek vallásos 
nevelésével foglalkozik. Ezt még a program külön is tartalmazza. Az óvodai élet 
megszervezésénél a személyi feltételek nagyon-nagyon fontosak, és a napirend. A 
tervezésnél a gyermek megismerése, és az azt szolgáló dokumentumokat is nyilván 
eddig alkalmaztuk, de ezt pontosítani kellett, hogy konkrétan milyen dokumentumokat 
(Differ), és milyen egyéni fejlıdési lapokat alkalmazunk a fejlıdés nyomon követésére 
a gyermekeknél. Az óvoda kapcsolatainál nagyon fontos a fenntartóval való kapcsolat. 
Fontos a fenntartó hivatalos elnevezése, ami a társulás új neve. A bölcsıdét be kellett 
emelni, mert a helyi programban azelıtt ez nem szerepelt. Az óvodai 
tevékenységformáknál továbbra is a legjelentısebb a játék, amely mással nem 
helyettesíthetı, de ennek a napirendben meghatározott ideje és szerepe van, tehát ez a 
reggeli idıszak. Kiemelt még a külsı világ tevékeny megismerése, az énekzene, 
énekes játék, amely a gyermektánccal egészül ki. Nagyon fontos a mozgás, s itt nem 
csak a szervezett, mindennapos testnevelés és a heti 1-2 testnevelés, hanem az udvaron 
történı szabad mozgás szerepe, hiszen ez az alap a gyermeknél. Tanulás eddig is volt, 
de eddig ennek az idıtartama nem volt leszabályozva. Most meghatározott kis 
csoportban, mini csoportban van az 5-10 perc, középsı csoportban 15-20 perc és nagy 
csoportban ez 30-35 perces foglalkozásokat takar, ami nem azt mondja ki, hogy az 
óvoda iskola, hanem azt mondja ki, hogy ez játékos foglalkozás, tevékenységhez 
kötött, a gyermek szinte észre sem veheti, hogy tanul, mert tevékenységben tanul, 
közben olyan tevékenységeket végez, amely a személyiségét fejleszti. Az óvodai élet 
tevékenység formálása az óvodapedagógus feladata, a fejlesztés tartalmainak a 
megteremtése, a társas és közösségi kapcsolatok, illetve az erkölcsi nevelés. Mindezt a 
komplex foglalkozások keretében valósítjuk meg. A társadalmi gyakorlat 
összefüggései különbözı komplex foglalkozásoknál (természet, társadalom, ember), a 
mővészeti tevékenységeknél ének, zene, a mozgás területnél pedig a tervezett és a 
szabad mozgásokkal valósítjuk meg. A tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat 
külön fejezet jellemzi. Kiemeltük, hogy mit kell elérnie a gyermeknek az óvodáskor 
végére, hogy belıle majd jó iskolás váljon. Az alap program kiemeli, hogy szeptember 
1-jén a gyermek még nem iskolás, fokozatosan lép át majd az iskolás korba, tehát 
szeptember elsı második hetében ı még óvodás, és fokozatosan, folyamatosan alakul 
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majd át szeptember közepére, végére iskolássá. Elérte az alapokat, képességeket, 
készségeket, és az iskolában fog iskolássá válni. Kiemelt figyelem kell az SNI-s 
gyermekekre, illetve a tehetséges gyermekekre, illetve a jeles napokra, illetve a 
speciális szolgáltatásokra. A pedagógiai program azokat a speciális szolgáltatásokat 
tartalmazza, amelyek ingyenesek. Ezek délutáni foglalkozások, ½ 4 – 4.00 óra 
magasságában kezdıdnek, és ezekért a foglalkozásokért az óvoda nem kérhet pénzt, 
ilyen például a hittan, a játékos mozgás, tanulási játék. Van olyan jellegő is, amiért a 
szülıtıl pénzt szedhetünk külön, s ezt külön hirdetı falon kell jelezni, ez a pedagógiai 
programban nem szerepel, ilyen például az óvodában megtartandó angol foglalkozás, 
amelyet külsı szakember pedagógiai végzettséggel tarthat. Tehát, ha külsı szakembert 
hívunk, ott is pedagógiai végzettséggel kell a szakembernek rendelkeznie. A 
fenntartónak mindez többlet anyagi ráfordítást nem jelent, tehát plusz költséget mi 
ehhez nem kérünk. Ezt átdolgoztuk, nevelı testület ezt elfogadta, Szülıi Szervezet ezt 
jóváhagyta. Kérjük szépen, hogy ha a fenntartó ezt jónak értékeli, akkor a jóváhagyást 
tisztelettel kérjük. 
Juhász Gyula alelnök 
Köszönöm szépen. Ez nagyon szépen meg volt fogalmazva. Van-e még esetleg 
valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?  
Sebık Márta Tanács Tag 
Az óvoda vezetıjétıl azt szeretném kérdezni, hogy az óvodai férıhelyek létszáma 
most 441 fı, ez teljesen be van töltve? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ezt azért nem tölthetjük be teljesen, mert ez a maximum, s ha én ezt betöltöm, akkor 
én holnap egyetlen egy kisgyermeket nem engedhetek be az óvodába. Most a teljes 
létszámom, ami Lajosmizse és Felsılajos vonatkozásában van, az ténylegesen 428 fı, 
ebben a 428 fıben még nincsenek benne az SNI-s kisgyermekek, még 6 SNI-s 
gyermek papírját várjuk, és nincsen bent az a 6 gyermek, aki januárba, februárba fog 
csatlakozni, hiszen ık akkor töltik be a 3 éves kort. A törvény azt mondja ki, hogy ezt 
a 441 fıt számított létszámban át nem léphetem, mert ha átlépem, ezért büntetés jár. 
Tulajdonképpen itt azt mondja ki, hogy 20 fı a minimum átlaglétszámban, és a 25 fı a 
maximum egy normál területi csoportban, de összegészében Lajosmizsén és 
Felsılajoson a 441 fıt át nem léphetem. Kevesebb lehet, de több nem.  
Sebık Márta Tanács Tag 
Több nem is lesz, esetleg ha több lesz, akkor mit kell csinálni? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ha több lesz, akkor 20 %-ot engedhetnek, 20 % után viszont nincs engedély, jövıre 
még 20 % sem lesz. Bízunk abban, hogy ez a hely, ami van, ez most elég. Most azért 
kértünk a létszámnál engedélyt, mert a korábbi középsı csoportosaink, akik jelenleg 
nagy csoportosok, bent vannak 3 éve, az ı létszámuk nem 25 volt, hanem SNI-sel 
együtt legalább 30, vagy 28. Az induló csoportoknál azért vagyunk óvatosak, mert 
felvettünk a csoportba 20, vagy 22 fıt, túl vagyunk a minimumlétszámon, s van ott is 
már 1-2 fı SNI-s, s így lesz 23-24 fı, de a 25 fıt nem lehet meghaladni jövıre. Az 
idén azért kaptak engedélyt a fenntartók, mert nincs elég óvodai hely. Jövıre a 
Köznevelési Törvény nem fogja engedni a 20 %-os túllépést. Abban bízunk, hogy bent 
van minden kisgyermek, akinek kötelezı, van még 1-2 hely a Felsılajosi óvodában, a 
Rákóczi úti óvodában és a Szent Lajos úti óvodában. A központi óvodában van 272 fı 
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gyermek, s maximum 245 fı lehet, ha a 4 SNI-s gyermek papírja megjön, akkor a 
központi óvodában teljesen kimerítıdik az engedélyezett létszám. A Rákóczi úti 
óvodában 47 fı van az SNI-s gyermekekkel együtt, 50 fı lehet, oda még 1-2 fı jöhet, 
de ha még ott is lesz évközben 1-2 fı SNI-s, akkor ott is betelik az engedélyezett 
létszám teljesen. Szent Lajos úti óvodában 58 fı van, 66 fı lehet, ott még van hely, de 
ha majd beindul az ott alvás, akkor majd az is csábítóbb lesz. Felsılajoson 18 fı és 25 
fı van, de ott 8 fı SNI-s gyermek van, most így 51 fınél vagyunk, s 50 fı lehet. Ez 
azért van így, mert idáig 7 fı SNI-s gyermek volt, s tegnap jött meg 1 fı SNI-s 
kisgyermeknek a papírja. 
 
Sebık Márta Tanács Tag 
Nagy szerencsénk, hogy elkészültek az új csoportszobák.  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Igen, nagy szerencsénk, mert nagyon nagy bajban lennénk, mert eddig lehetett 20+10 
%, az idéntıl már csak a 20 %-ot lehet. Így is Felsılajoson a nagy csoportból a 
középsı kicsibe kellett egy kettıt még átrakni, hogy ne billenjünk meg a 25 meg a 8 
SNI-s gyermek létszámával. 
Sebık Márta Tanács Tag 
Ez a 441 fı óriás nagy szám. Ez három évfolyam?  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Ez kis-, középsı-, és nagy csoport, de vannak olyan csoportjaink, akik vegyesek, mint 
például a keresztény csoport, vagy a részóvodákban úgy van, hogy kis-középsı 
csoport, illetve a Rákóczi úti óvodában nagy-,középsı csoport, és kis-,középsı 
csoport. A csoportok zöme itt a székhelyintézményben részben osztott, ami azt jelenti, 
hogy van mini kicsi, kis középsı, nagy középsı, és nagy csoport és teljes vegyes az 
egyházi csoport. 
Sebık Márta Tanács Tag 
A mini-kicsi mit jelent? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A mini-kicsi azt jelenti, hogy például szeptemberben töltötte a 3. életévét, vagy 
októberben tölti, vagy december 31-ig tölti, és most fog beérkezni. Tehát ı nem megy 
el szeptember 1-jén iskolába, mert augusztus 31-ig kell, hogy a kisgyermek betöltse a 
6. életévét ahhoz, hogy elengedjük iskolába. Tehát ı nem 3 évet fog óvodába járni, 
hanem 3,5-4 évet, ezzel ı idıt nyert. A nyári gyermek viszont nem, ott nagyon kevés 
az idı, hogy iskolaéretté váljon a 3 évet, ezért kell behozni minél elıbb ezen 
kisgyermekeket az óvodába, hogy valóban iskolaéretté tudjuk ıket fejleszteni. Az új 
csoportokban is lassan 24 fı lesz a létszám 
Sebık Márta Tanács Tag 
Nem kis feladat. Lajosmizsén is növekszik az SNI-s gyermekek száma? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Most 12 fı van a lajosmizsei óvodában, ez stagnál, Felsılajoson megemelkedett most 
a szám. 
Sebık Márta Tanács Tag 
Ez minek köszönhetı? Ez odaköltözés? 
Makainé Antal Anikó Tanács Tag 
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Valószínő, hogy ez egy véletlen összejövés, illetve a szülıknek sincs annyi idejük 
foglalkozni a gyermekekkel, mennek, keresik a munkát, s a gyermekeknek 
megsegítésre van szükségük. 
Juhász Gyula alelnök 
Milyen segítséget kapnak az ilyen gyermekek? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
A gyógypedagógus nagy segítség, reméljük, hogy maradhat is, mert ı napi szinten a 
logopédussal együtt a gyermekekkel együtt nagyon sokat foglalkozik. Nekik van 
gyógypedagógus, logopédus, mozgásfejlesztés és még plusz csoportban lévı 
fejlesztés. 
 
Sebık Márta Tanács Tag 
Akkor így nagyon komolyan fejleszthetık a rászoruló gyermekek. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Igen, ha behozzák a gyermekeket, de van, akivel ez a harc megy, hogy behozza, 
például van egy új család, akik három napig sem hozták a gyermeket az óvodába, s a 
családsegítı ment ki. Itt az úgynevezett behozás, benntartás rendszeressége nagyon 
nehéz, s hogy legyen tiszta ruha, meglegyen a torna felszerelése. 
Sebık Márta Tanács Tag 
Ezt megszokják a szülık? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Az elsı három-négy hónap után igen, mert rájönnek, hogy ez milyen jó, meleg helyen 
van a gyermek, kap ellátást a gyermek. Az elsı idıszak az kı kemény.  
Juhász Gyula alelnök 
Egyéb kérdés van-e még az intézményvezetı asszonyhoz? Van-e még kérdés, 
vélemény, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben nincs, felteszem a 
kérdést a határozat-tervezetek elfogadására. 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Pedagógiai Programját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
17/2013. (IX. 26.) TH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Pedagógiai Programjának tárgyalása 

Határozat 
 
3.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az elıterjesztés 2. számú mellékletét 
képezı Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai 
Programját tudomásul veszi, tekintettel arra, hogy a fenntartóra vonatkozó 
többletkötelezettséget nem tartalmaz.  

4.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról 
az intézményvezetıt tájékoztassa.  
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 
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Juhász Gyula alelnök 
Aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatát, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta:  
18/2013. (IX. 26.) TH. 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és  
Bölcsıde Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
tárgyalása 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az elıterjesztés 4. számú mellékletét 
képezı Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának óvodát érintı részével egyetért. 

2.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az elıterjesztés 4. számú mellékletét 
képezı Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának Bölcsıdei Intézményegységét érintı részét 
jóváhagyja.   

3.)   A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról 
az intézményvezetıt tájékoztassa.  
 
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 

 
 
Juhász Gyula alelnök 
Aki a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Házirendjét 
elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
19/2013. (IX. 26.) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos  
Óvoda és Bölcsıde Házirendjének tárgyalása 

Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa az elıterjesztés 5. számú mellékletét 
képezı Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
Házirendjével egyetért. 
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2.) A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a határozatban foglaltakról 
az intézményvezetıt tájékoztassa.  

 
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 

4./ Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális 
csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Juhász Gyula alelnök 
Megépült a központi óvoda új szárnya, s máris ahhoz kell a fenntartó hozzájárulása, 
hogy csoportlétszám túllépést engedélyezzen. Felsılajoson is sok a gyermek, de mi 
úgy látjuk, hogy Felsılajoson az óvoda vezetıjével tudjuk kezelni ezt a 20 % 
létszámbıvítést. Intézményvezetı asszony elmondta, hogy jövıre nem lesz lehetıség a 
20 %-os csoportlétszám emelésre. Reméljük, hogy arra nem fog sor kerülni, hogy akik 
felvételt nyertek az óvodába, s el kell tanácsolni hely hiány miatt. Mindenképpen 
kezelni kell ezt a helyzetet, hogy ne kerülhessen rá sor. 
Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele ezzel kapcsolatban? 
Nincs. Örülök neki, hogy ilyen napirendet tárgyalhatunk, hogy kell a fenntartó 
hozzájárulása a 20 %-os létszámbıvítéshez. Amennyiben nincs kérdés, vélemény, 
észrevétel, felteszem a kérdést, hogy aki engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde részére maximális csoportlétszám túllépésének 20 %-al 
történı engedélyezését, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
20/2013. (IX. 26.) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde maximális csoport 
létszám 20%-kal történı túllépésének engedélyezése a 2013/2014-es nevelési évre 
vonatkozóan 

 
Határozat 

 
1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 

Közszolgáltató Társulás engedélyezi a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde részére a 2013/2014-es nevelési évben a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. 
mellékletében meghatározott maximális csoportlétszámnak 20 %- kal történı 
átlépését az alábbiak szerint: 

 
a.) 6050 Lajosmizse, Attila út 6. szám alatti székhelyintézményben: 

- Mécses, 
- Katica, 
- İzike, 
- Napocska, 
- Süni és 
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- Méhecske csoportban. 
b.) 6055 Felsılajos, Óvoda u. 1. szám alatti Felsılajosi Tagintézményben 

- Tulipán csoportban. 
 

2.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy az 1.) pontban 
foglalt döntésrıl a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
vezetıjét tájékoztassa. 
Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 
 
 
5./ Napirendi pont 
Fenntartói támogató nyilatkozat „Zöld Óvoda 2013.” címő pályázathoz 
Juhász Gyula alelnök 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye?  
Kocsis Györgyné óvodavezetı 
Annyit szeretnék elmondani, hogy a székhelyintézmény a tavalyi évben nem nyerte el 
a pályázatot, ami újra kiírásra került, a székhelyintézmény védi a címet, s egy pár év 
múlva nekünk ezt meg kell védeni. Új lehetıség van a tagintézményeknek, hogy az 
idei évben a Rákóczi úti óvoda, a Szent Lajos úti óvoda és a Felsılajosi óvoda is 
megírta a pályázatot, elkészítette, s mindehhez a pályázathoz kérünk egy fenntartói 
nyilatkozatot. Ehhez plusz költséget nem kérünk, hiszen ezt egyébként is csináltuk, s 
most még tudatosabb lett. Ha ezt elnyerik a tagintézmények, akkor ez szakmailag egy 
nagyon nagy elırelépés lesz, s az ott dolgozóknak is egy kitüntetı cím lesz. 
Megköszönjük, ha megkapjuk ezt a fenntartói nyilatkozatot, mert akkor már a holnapi, 
vagy a hétfıi napon küldenénk is a pályázatot. Köszönöm. 
Juhász Gyula alelnök 
Köszönjük. Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? Amennyiben nincs, 
felteszem a kérdést, hogy aki elfogadja a Fenntartói támogató nyilatkozat adását a 
„Zöld Óvoda 2013.” címő pályázathoz, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
21/2013. (IX. 26.) TH. 
A „Zöld Óvoda 2013” címő  
pályázathoz fenntartói támogató nyilatkozat 

 Határozat 
 

1.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa nyilatkozik, hogy a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Rákóczi utcai, Szent Lajos 
utcai és Felsılajosi tagintézményei által benyújtani kívánt „Zöld Óvoda 2013” 
pályázat megvalósítását támogatja.  
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2.) Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács 
alelnökét a fenntartói támogatói nyilatkozat aláírására. 
 

Felelıs: Társulási Tanács, Társulási Tanács alelnöke 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 

Juhász Gyula alelnök 
Aki elfogadja a „Zöld Óvoda 2013” címő pályázathoz kapcsolódóan azt a javaslatot, 
hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde vezetıjének figyelmét arra, hogy a tagintézmények által benyújtott „Zöld 
Óvoda 2013” pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó 
vonatkozásában nem járhat többletkiadással, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (3), 
Felsılajos (5) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi határozatot hozta: 
22/2013. (IX. 26.) TH. 
A „Zöld Óvoda 2013” címő 
pályázathoz kapcsolódó döntés 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsıde vezetıjének figyelmét arra, hogy a tagintézmények által benyújtott „Zöld 
Óvoda 2013” pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó 
vonatkozásában nem járhat többletkiadással. 
 
Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2013. szeptember 26. 
 
Juhász Gyula alelnök 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek más egyéb kérdése, bejelentenivalója, hozzászólása? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét és munkáját, mai ülésünket 
ezennel berekesztem. 
 
 

K.mf. 
 
 

 
 
 Juhász Gyula sk.          Sebık Márta sk. 
     alelnök      Társulási Tanács Tag 
                  jkv.hit. 
 


