
JEGYZİKÖNYV 
 
 
Készült: A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 2008. december 08-án, 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésrıl 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
   Dr. Csire Gézáné  bizottság tagja    
   Nagy Erzsébet  bizottság tagja 
   Oláh Attila   bizottság tagja 
   Kocsis Györgyné  bizottság tagja 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester 

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
      Guti Istvánné Mőv. ház igazgató 
      Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fı bizottsági tagból a 6 fı jelen van. 1 fı Dr. Medve 
Erika lemondott bizottsági tagságáról. A meghívót mindenki megkapta, az abban 
foglalt napirendi pontok mindenki elıtt ismerek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e 
még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Javaslom, hogy a „Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı 
hozzáférés – Innovatív intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás 
keretében” címő napirendi pontot vegyük fel a tárgyalandó napirendek közé. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én „A Fekete István Általános Iskola maximális osztálylétszámának túllépése” címő 
napirendi pontot javaslom megtárgyalásra. 
Aki elfogadja a meghívó szerinti napirendi pontok tárgyalását az elhangzott kiegészítı 
napirendi pontokkal együtt, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Elıterjesztı: 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-tes-  Basky András 
      tületének 2009. évi munkaterve    polgármester 
2./ „A Fekete István Általános Iskola maximális osztálylét- Basky András 
      számának túllépése”      polgármester 
3./ „Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás,            Basky András 
     egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben”  polgármester 
     (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás keretében” 
4./ Egyebek 
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1./ Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkaterve 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az elızı évek gyakorlatának megfelelıen elkészült Lajosmizse Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 2009. évi munkaterve. Van-e a tervvel kapcsolatban valakinek 
kérdése, véleménye, észrevétele? 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Lajosmizsei Napok vendéglátós pályázata tervbe van véve, ha ez nem szabadtéri 
lesz, akkor ez meghiúsul. 
Tudunk-e valamit a Csutorás táborról? 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
Árajánlatot kértek tılünk, a szállásköltség díját nem emelnénk, ezzel nem 
nehezítenénk a tábornak az ittlétét. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még egyéb kérdés, vélemény, észrevétel? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. évi munkatervét 
elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta. 
50/2008. (XII. 08.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı- 
testületének 2009. évi munkaterve 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság Lajosmizse Város Önkormányzata 
  Képviselı-testületének 2009. évi munkatervét elfogadja, megtárgyalás- 
  ra és elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
„A Fekete István Általános Iskola maximális osztálylétszámának túllépése”  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem Osbáth Barna igazgató Urat, hogy van-e hozzáfőznivalója? 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
Az osztálylétszám túllépés nem azt jelenti, hogy több gyerekrıl van szó, hanem azt, 
hogy a megengedett osztály létszám 30 fı, s hogy efölé lehet-e menni létszámban. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság javasolja a Képviselı-testületnek megtárgyalásra ezt az anyagot. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Az októberi testületi ülésen tárgyalt a Képviselı-testület ilyen jellegő témakört, csak 
az óvoda vonatkozásában. 
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20 %-al, és 10 %-al lehet engedélyezni a létszámtúllépést. Ennek az elıkészítése 
folyik. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e más hozzáfőznivaló az anyaghoz? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola maximális osztálylétszámának túllépésére 
vonatkozóan elfogadja az elıerjesztés határozat-tervezetét, s javasolja a Képviselı-
testületnek megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
51/2008. (XII. 08,.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola maximális 
osztálylétszámának túllépése 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság az elıterjesztés határozat-terve- 
  zetét elfogadja, az anyagot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a 
  Képviselı-testületnek, s az elıterjesztés határozat-tervezetét pedig el- 
  fogadásra. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
3./ Napirendi pont 
Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Innovatív 
intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati felhívás keretében 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A komplex pályázat elkészítésérıl van szó. ennek az anyagnak a kiegészítését most 
kaptuk meg. Felkérem Nagy Erzsébet települési képviselıt (bizottsági tag), hogy errıl 
tájékoztassa a bizottságot. 
Nagy Erzsébet települési képviselı (bizottsági tag) 
Magyarországon pár évvel ezelıtt a KEOP pályázaton keresztül az óvodákban és 
iskolákban kompetencia alapú pályázatok kerültek kiírásra. A mostani kiírás újra 
bıvítené azoknak az intézményeknek a számát, akik ezt az oktatási formát vezetnék 
be. Fı cél az, hogy azok a felmérési eredmények a benyújtásban benne legyenek, hogy 
a mai fiatalok olvasási és matematikai nehézségekkel küzdenek, így átképzésük 
nagyon eredménytelen, mert az alapvetı készségekkel nem rendelkeznek. 
Kompetenciákat állapítottak meg, amiben a gyermekek olvasási, matematikai és az 
információs nehézségeit segítenének kiküszöbölni. Mi abban gondolkodtunk, hogy ott, 
ahol a pályázat megvalósult, - a gyermekeknek az életkorát figyelembe véve – a 
segítséget minél szélesebb körben ki tudjuk terjeszteni. Az óvoda, az iskola és a 
kollégium pályázhatna. Nagy hangsúlyt kap az esélyegyenlıségi program 2009.-ben. 
2009. Szeptemberében indulna, és 2010-re le kell zárni s utána pedig 5 évig kell 
fenntartani A fenntarthatóságnál azt mondja ki a törvény, hogy amit a pályázatban 
megfinanszírozhatunk, azt fenn kell tartani. Felmerül a kérdés, hogy a fenntartónak  
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milyen kötelezettséggel jár ez a pályázat? 100 %-ban támogatott. Azokban a 
csoportokban, ahol ezt az oktatás megvalósul, erre az egy évre teljes 
eszköztámogatottságot élvez az iskola. Valamivel a kompetencia alapú oktatási 
tankönyvek drágábbak, mint a hagyományos tankönyvek. Ennél a pályázatnál azok, 
akik a DAOP-os pályázatnál nyertek, azoknak kötelezı most pályázni. 
Szakmai dolgot is szeretnék megemlíteni. A pályázat szaktanácsadókkal segíti ezt a 
programot, és lehetıleg olyan intézményekkel kell felvenni a kapcsolatot, akik ezt a 
kompetencia alapú programot beépítették, s ezekkel dolgoznak. A környezı 
iskolákban, középiskolákban már elindították a kompetencia alapú oktatást. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A megvalósulás esetén ez az óvodánál, iskolánál és a kollégiumnál plusz státuszt 
jelentene. 
Nagy Erzsébet települési képviselı (bizottsági tag) 
Igen, de a pályázat egy évre teljesen finanszírozza a költségeket. Azokat a 
pedagógusokat, akik ebben részt vesznek, díjazzák. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı (bizottsági tag) 
A kompetencia alapú tanfolyamokat elvégezhetnék még azok a pedagógusok, akik  
idáig nem végezték el. A pályázat arra is lehetıséget ad, hogy ezt a tanfolyamot 
elvégezhetik ingyenesen. Az, hogy az óvoda, iskola, kollégium együtt nyújtja be ezt a 
pályázatot, ezzel egymás munkáját is segítjük. Mindenképpen javaslom, hogy ezt a 
pályázatot írjuk meg. Az óvodánál a kollégák szeretnék ezt megírni. 
Dr. Cserény Péterné MOB elnök 
Amennyiben megvalósításra kerül a pályázat megírása, kérdésként merül fel, hogy a 
komplex pályázati dokumentáció elkészítésével kit bízzunk meg. 
Kocsis Györgyné óvodavezetı (bizottsági tag) 
A MENTOR Iroda Kft segítségével dolgoztuk ki a TÁMOP-os pályázatot. Gódor 
Emıke volt a pályázatíró cégünk vezetıje. Róluk tudok véleményt mondani. 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
A MENTOR Iroda Kft-vel dolgozunk együtt, ismerjük ıket. A COMMITMENT Zrt-
rıl nem tudjuk, hogy milyen szakember gárdájuk van. Arról is kell dönteni, hogy 
mennyi pénzt tudunk kifizetni a pályázatírásra. Véleményem szerint a MENTOR Iroda 
Kft adta a legkedvezıbb árajánlatot, ha a dokumentáció elkészítéséhez az önrészt 
hozzá tudjuk tenni, akkor ıket támogatni tudom. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Elképzelés van-e, hogy hány Ft támogatást nyerhet az óvoda, iskola ezzel a 
pályázattal? 
Kocsis Györgyné óvodavezetı (bizottsági tag) 
Az óvoda kb. 7 M/Ft-ot, az iskola kb. 50 M/Ft-ot. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tény és való, hogy a MENTOR iroda Kft kedvezményesebb árajánlatot adott. 
Basky András polgármester 
Az a kérdés, hogy bevállalunk-e 720 eFt-ot, ha nyer a pályázat, vagy ha nem. 
Vagy a nyertes pályázatból kell kifizetni az 5 %-ot. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Én inkább a MENTOR Iroda Kft-t javaslom. 
Nagy Erzsébet települési képviselı (bizottsági tag) 
Ha azt megnézzük, hogy az óvoda, iskola és a kollégium területén egy olyan szakmai 
munkát tudunk megvalósítani, amivel a módszertani struktúrájukat segítik, akkor 
mindenképp hasznos. Azt is látni kell, hogy az intézmények nagy része a környezı 
településeken nem meri bevállalni a plusz munkát és a plusz költséget. 
Basky András polgármester 
Azt meg kellene nézni, illetve kérdezni a pályázatíró cégtıl, hogy mennyi esély van a 
nyerésre. Esetlegesen be tudják-e vállalni azt, hogy kevesebbet kérnek most és a 
nyertes pályázatból kapják meg a részt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel az anyaggal kapcsolatban? Amennyiben 
nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki az elıterjesztés határozat-tervezetével egyetért úgy, hogy a 2.) pontjába a 
MENTOR Iroda Kft-t írja be megbízónak a komplex pályázati dokumentáció 
elkészítésére, a 4.) pontjára vonatkozóan pedig megbízza Nagy Erzsébet képviselı 
asszonyt, hogy a Képviselı-testületi ülésig vállalja fel, hogy alkut köt a MENTOR 
Iroda Kft által benyújtott költségekre vonatkozóan, a 4.) pontban pedig a pályázati 
dokumentáció elkészítésének költségére 300.000.- Ft-ot javasol, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
52/2008. (XII. 08.) MOB hat. 
Pályázat benyújtása „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés – Inno- 
vatív intézményekben” (TÁMOP-3.1.4/08/2) 
pályázati támogatására 

HATÁROZAT 
 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek,  
                      hogy az elıterjesztés határozat-tervezetének  2.) pontjába a MENTOR    
                      Iroda Kft-t jelölje ki megbízónak a komplex pályázati dokumentáció  
                      elkészítésére, a  4.) pontjára vonatkozóan pedig bízza meg Nagy  
                      Erzsébet képviselı asszonyt, hogy a Képviselı-testületi ülésig vállalja  
                      fel, hogy alkut köt a MENTOR Iroda Kft által benyújtott költségek  
                      csökkentésére vonatkozóan, a 4.) pontban pedig a pályázati  
                      dokumentáció elkészítésének költségére 300.000.- Ft-ot javasol  
                      megállapítani a Képviselı-testületnek, valamint a határozat-tervezet  
                      egyéb pontjainak elfogadását. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
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4./ Napirendi pont 
Egyebek 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Dr. Medve Erika bizottsági tag lemondott bizottsági tagsági tisztségérıl. Minden 
intézmény részérıl van bizottsági tag delegálva a Mővelıdési és Oktatási Bizottságba, 
csak a Mővelıdési Háztól nincs. Én Guti Istvánnét javaslom új bizottsági tagként 
felvenni, s ezt javasoljuk a Képviselı-testület felé. Megkérdezem Guti Istvánnét, hogy 
elfogadja-e ezt a megbízatást. 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
Igen, elfogadom és hozzájárulok a nyílt ülésen való megtárgyaláshoz. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel van-e? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, s javasolja a 
Képviselı-testületnek, hogy a Mővelıdési és Oktatási Bizottság új tagja Guti Istvánné 
legyen, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 6 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
53/2008. (XII. 08.) MOB hat. 
Javaslat Guti Istvánné Mővelıdési és 
Oktatási Bizottságba való tagsági felvé- 
telére 

HATÁROZAT 
  A Mővelıdési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, 
  hogy a Mővelıdési és Oktatási Bizottság tagja Guti Istvánné legyen 
                      2008. december 10. napjától. 
  Határid ı: 2008. december 10. 
  Felelıs:     A bizottság 
 
Guti Istvánné mőv. ház igazgató 
A Lovas Napok idıpontja még nincs meg? 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Augusztus 20-a után való szombat, vasárnap lenne ilyen ugrató verseny, de csak úgy 
tudja elvállalni Urbán Miklós, ha elkezdjük a tereprendezést a pályán. 
Egyéb kérdés, vélemény, észrevétel van-e még? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekesztem. 

K.mf. 
 

     Dr. Cserényi Péterné s.k. 
     MOB elnök 

  Márton Györgyné s.k. 
   jkv.vez. 
 
 



 
 
Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mővelıdési és Oktatási Bizottsága 
I/6-47/2008.  
 
 
 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzat 
Mővelıdési és Oktatási Bizottságának ülésérıl készült jegyzıkönyv 

2008. december 08. 
 
 
 
Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 
 
 
50/2008. (XII. 08.) MOB hat. Lajosmizse város Önkormányzata Képviselı-tes- 
     tületének 2009. évi munkaterve 
 
51/2008. (XII. 08.) MOB hat. A Fekete István Általános Iskola maximális osz- 
     tálylétszámának túllépése 
 
52/2008. (XII. 08.) MOB hat. Pályázat benyújtása „Kompetencia alapú oktatás, 
     egyenlı hozzáférés – Innovatív intézményekben”  
     (TÁMOP-3.1.4/08/2) pályázati támogatására 
 
53/2008. (XII. 08.) MOB hat. Javaslat Guti Istvánné Mővelıdési és Oktatási  
     Bizottsága való tagsági felvételére 
 
 


