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Elıterjesztés 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2011. május 13-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Iskolapszichológusi feladatellátás további mőködtetése  
Ikt.sz.: I/1085/19/2011. 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület 2009. május 13-i ülésén 66/2009.(V.13) határozatában támogatta, 

hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás pályázatot nyújtson be a 15/2009. (IV. 2.) 
OKM rendelet 8. §-ában meghatározott iskolapszichológusi hálózat kialakítására. A 
határozatban foglalt felhatalmazás alapján a feladatellátásra 2009. november 6. napján a 
megállapodás aláírásra került. A Társulás a feladatot Kecskemét Megyei Jogú Város 
fenntartásában mőködı Nevelési Tanácsadó útján látja el. A megállapodás alapján a 
feladatellátás 2010. augusztus 31-ig volt biztosított. Ezt követıen a Képviselı-testület 2010. 
márciusi ülésén ismételten tárgyalta az iskolapszichológus további foglalkoztatását és 
27/2010. (III.10.) határozatában egyetértett azzal, hogy a Kecskemét és Térsége Többcélú 
Társulás támogatási igényt nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a 2010. 
szeptemberétıl induló iskolapszichológusi tevékenységhez kapcsolódó eszközök 
beszerzésére. Nyilatkozott arról, hogy 2010. szeptember 1-jétıl 2011. augusztus 31-ig tartó 
idıszakban az iskolapszichológusi feladatellátást heti 11 óra munkaidıben fenn kívánja 
tartani, és vállalta, hogy az iskolapszichológusnak erre az idıre történı foglalkoztatásához 
szükséges – a költségvetési törvényben biztosított normatíva összegén felüli – települési 
hozzájárulásnak a településre esı, a feladatellátás mértékével arányos összegét 
költségvetésében biztosítja. 

Fentiekbıl kitőnik, hogy a feladatellátás jelenleg csak 2011. augusztus 31-ig 
biztosított. Erre tekintettel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megküldte a Társulási 
Tanács 2011. április 29-i ülésére e témakörben készített elıterjesztését, mely jelen 
elıterjesztés melléklete. Az elıterjesztésbıl következik, hogy a Képviselı-testületnek 
határozatban döntenie kell arról, hogy az iskolapszichológusi feladatellátást továbbra is fenn 
kívánja-e tartani a 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban. 
Amennyiben igen, heti hány órában (jelenleg heti 11 óra), továbbá nyilatkoznia kell arról, 
hogy azt pályázati támogatás hiányában saját költségvetésébıl, illetve normatív támogatásból 
finanszírozza-e. A levél azt is tartalmazza, hogy a jelenleg elfogadás alatt lévı NEFMI 
rendelet-tervezet alapján a feladatellátást eddig megkezdett települések 1.000.000 Ft 
támogatást igényelhetnek a megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi 
álláshely fenntartási költségek fedezetéhez. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának hozzájárulása a Kistérségi Iroda tájékoztatása 
szerint amennyiben nyert a pályázat 589.754 Ft a 2011. szeptember 1-tıl 2012. augusztus 31-
ig tartó idıszakra. A pályázati támogatás Lajosmizsére esı része 520.000 Ft lenne. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
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Határozat-tervezet 
....../2011. (…….) ÖH 
Iskolapszichológusi feladatellátás 
további mőködtetése  

Határozat 
 
 
 

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Kecskemét és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyújtson be az egyes 
sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenırzésének részletes szabályairól szóló NEFMI 
rendelet-tervezet alapján iskolapszichológusi hálózat támogatatására. 

 
2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilatkozik, hogy 2011. 

szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakban az iskolapszichológusi 
feladatellátást heti 11 óra munkaidıben fenn kívánja tartani. 

 
3)  Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete vállalja, hogy az 

iskolapszichológus 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig történı 
foglalkoztatásához szükséges – a költségvetési törvényben biztosított normatíva 
összegén felüli – a településre esı, és a feladatellátás mértékével arányos 
hozzájárulást biztosítja. A hozzájárulás költségvetési fedezetét 
- a 2011. szeptember 1-jétıl 2011. december 31-ig tartó idıszakra Lajosmizse Város 

Önkormányzata Képviselı-testületének a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. 
(II. 24.) rendelete 4. mellékletének céltartalék a céltartalék részletezése táblázat 5. 
pontjában elkülönített iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) 
tartalmazza, 

- a 2012. január 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig tartó idıszakra vonatkozóan 2012. évi 
költségvetésében tervezi, amennyiben a költségvetési törvényben biztosított 
normatíva összegre a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás eredményesen 
nyújtja be igényét.  

 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2011. május 13. 
 
Lajosmizse, 2011. május 10. 
 
 
       Basky András s.k. 
          polgármester 
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Elıterjesztés melléklete 
 

KT/487-5/2011. sz. elıterjesztés 
a Társulási Tanács 2011. április 29-i ülésére 

 
Tárgy:  Pályázat benyújtása az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésére 

 
A Társulás 2010-ben a 17/2010.(III.30.) OKM rendelet alapján sikerrel pályázott 
iskolapszichológusi hálózat kiépítésére. Ennek eredményeképpen a Társulás és Kecskemét 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között az iskolapszichológia feladatok ellátására 
megkötött megállapodás alapján a 2010/2011. tanévben a kecskeméti Nevelési Tanácsadó 
részmunkaidıben foglalkoztat 2 fı iskolapszichológust, akik Kerekegyháza és Lajosmizse 
(Felsılajos), ill. Ágasegyháza és Orgovány oktatási intézményeiben biztosítják 2010. 
szeptember 1-jétıl 2011. augusztus 30-ig a feladat ellátását.   
Az Nemzeti Erıforrás Minisztérium jelenleg elfogadás alatt lévı, egyes sajátos közoktatási 
feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és 
ellenırzésének részletes szabályairól szóló rendelet-tervezetének 9. § (1) bekezdése szerint 
többcélú kistérségi társulások 2011-ben is igénybe vehetnek támogatást iskolapszichológusi 
hálózat fejlesztésére. A támogatás összege kistérségenként legfeljebb 1.500.000 Ft, amely a 
feladat ellátásához kapcsolódó, 2011 szeptemberétıl induló 1 fı létszámfejlesztéssel 
összefüggı személyi kiadásokra használható fel.  
 
A Kistérségi Iroda felmérte, hogy a Társulás tagönkormányzatai közül melyek igénylik 2011 
szeptemberétıl az iskolapszichológusi ellátás megindítását. A megadott határidıig Ballószög 
–Helvécia Községek Közoktatási (Intézményfenntartó) Társulása jelezte azon szándékát, hogy 
a két település heti 4-4 órában igényli – nyertes pályázat esetén – az iskolapszichológusi 
ellátást. A települések vállalják az iskolapszichológus foglalkoztatásának pályázati 
támogatással és státusznormatívával le nem fedett költségeinek megtérítését.  
 
A feladatellátást eddig megkezdett települések - Lajosmizse és Kerekegyháza, ill. 
Ágasegyháza és Orgovány - esetében a Társulás a rendelet-tervezet 9. §-a szerint 1.000.000 Ft 
támogatást igényelhet a megkezdett és továbbra is fenntartott iskolapszichológusi álláshely 
fenntartási költségeinek fedezetéhez. Mind a négy település önkormányzata jelezte, hogy 
szeretnék a továbbiakban is fenntartani a feladat ellátását. Mind a négy településen képviselı-
testületi döntés fog születni arról, hogy 2011. szeptember 1-jétıl 2012. augusztus 31-ig 
továbbra is igényt tart az iskolapszichológus feladatellátására. A szakemberek 
foglalkoztatásának a lehívható normatíván és a támogatási összegen felüli költségeit a 
települések a fent meghatározott idıszakra saját költségvetésükbıl biztosítják.  

 
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot a határozat-tervezetben foglaltak elfogadására. 

Kecskemét, 2011. április 26.  
          

Dr. Zombor Gábor 
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HATÁROZAT-TERVEZET 
 

………/2011.(04.29.) KTB. számú határozat  
 

Tárgy:  Pályázat benyújtása az iskolapszichológusi hálózat fejlesztésére 
 
A Társulási Tanács megtárgyalta Dr. Zombor Gábor elnök KT/487-5/2011. számú 
elıterjesztését, és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az NEFMI rendelet tervezete alapján 
iskolapszichológusi hálózat kiépítésére.   

 
2. A Társulási Tanács fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a kihirdetett 

rendelet számára hátrányosabb feltételeket tartalmaz, mint a jelenleg ismert 
rendelet-tervezet, úgy a döntését visszavonhatja. 

 
3. A pályázat sikeres elbírálása esetén a Társulás a feladatellátás biztosítása 

érdekében megállapodást köt Kecskemét Megyei Jogú Város 
Önkormányzatával.  

 
4. A Társulási Tanács úgy dönt, hogy a pályázati támogatással és a 

státusznormatívával le nem fedett költségeket a Társulás - az adott település 
önkormányzatának az ellátással arányos hozzájárulásából - megtéríti 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 

 
5. A Társulási Tanács felhatalmazza Dr. Zombor Gábor elnök urat a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok aláírására. 
 
 

Határidı:   értelemszerően 
Felelıs:     Dr. Zombor Gábor 
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2011/2012. évi iskolapszichológiai feladatellátás   

 Lajosmizse   
2011. szeptember - 2012.augusztus (12 hónap)   

         

Kiadások                                                                                  3 hónap 9 hónap összesen  
Bérköltségek 337 127 1 050 144 1 387 271 

Alapilletmények 234 025 732 600 966 625 
H4 11 órában (148925 Ft/hó / 21 x 11 )  H5:155400 234 025 732 600 966 625 

Kötelez ı pótlékok 31 429 94 285 125 714 
H4 11 órában (10000 Ft/hó ) 31 429 94 285 125 714 

Járulékok 71 673 223 259 294 932 
H4 11 órában (26+1%) 71 673 223 259 294 932 

Béren kívüli juttatások 59 624 178 859 238 483 
Cafeteria hozzájárulás 10 213 30 624 40 837 

H4 11 órában (78000 Ft/év/21 x11) 10 213 30 624 40 837 
Utazási költség 49 411 148 235 197 646 

H4 11 órában (16470 Ft/hó ) 49 411 148 235 197 646 
Mentorálási költség 27 000 81 000 108 000 

H4 11 órában (9000 Ft/hó ) 27 000 81 000 108 000 
            0 0 0 
              0 0 
              0 0 

Kiadások összesen 423 751 1 310 003 1 733 754 
         

Bevételek                                                                                    3 hónap 9 hónap összesen  
Lajosmizse Város Önkormányzatának hozzájárulása:           137 751 452 003 589 754 

2011-12. évi hozzájárulás ( hónap) 137 751 452 003 589 754 
Státusznormatíva 156 000 468 000 624 000 

2011-12 évi hozzájárulás (0,52 x 1 200 000/12 ) 156 000 468 000 624 000 
Pályázati támogatás (0,52 x 1 000 000/12) 130 000  390 000 520 000 

Bevételek összesen: 423 751 1 310 003 1 733 754 
2011.04.21         

 


