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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. október 12-én, du: 13.00 órakor a  
               Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
   Dr. Csire Gézáné  bizottsági tag 
   Nagy Erzsébet  bizottsági tag 
   Oláh Attila   bizottsági tag 
   Kocsis Györgyné  bizottsági tag 
   Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
   Guti Istvánné   bizottsági tag 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Basky András polgármester   
      Veszelszkiné Nagy Erika mb.intézményvez. 
      Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert a 7 fő bizottsági tagból mind a 7 fő jelen van. A 
meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Kérdezem, hogy van-e valakinek más egyéb napirendi pont felvételére 
javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pontok 
tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:      Előterjesztő 
1./ Fekete István Általános Iskola házirendjének Basky András 
     jóváhagyása      polgármester 
 
2./ A Fekete István Általános Iskola maximális  Basky András 
      osztály létszámának túllépése    polgármester 
 
3./ E g y e b e k 
 
1./ Napirendi pont 
Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy mi az, ami módosul a házirendben. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
A szülői oldalról is voltak kezdeményezések, illetve a nevelő testület részéről is. Ezek 
a kezdeményezések a tanuló iskolai öltözködését próbálják egy olyan keretbe foglalni,  
ami megfelel egy iskolának. Szeretnénk, ha diákok a szélsőségeket elkerülnék, 
sminkek, kozmetikai eszközök használatától tartózkodnának. 
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A diákok reggeli beérkezését próbáljuk szabályozni, hogy a gyermekek csak akkor 
legyenek az iskola területén, amikor tudjuk részükre a felügyeletet biztosítani. 
Az iskola gyermekei részére egységes nyakkendőt vezettünk be. 
A házirendet nagy mélységében nem volt szükségszerű átdolgozni. Cél az volt, hogy 
egységes szerkezetben legyen a központi iskola, a kollégium és a felsőlajosi 
tagintézmény a maga specialitásával együtt. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény, észrevétel van-e a résztvevők részéről a napirend 
témájához? 
Oláh Attila bizottsági tag 
A fegyelmező intézkedések a korábbi házirendben foglaltakkal összevetve 
szigorodtak, vagy lazultak? Ugyanezt kérdezném a kártérítési felelősséggel 
kapcsolatban is. A ruházattal kapcsolatban az a megjegyzésem lenne, hogy az amerikai 
iskolákban a diákoknak már bevezették az iskolaköpeny használatát. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Szigorodás nincs, de egy olyan jellegű dolgot próbáltunk bevinni, hogy ha kárt okoz a 
gyermek, akkor azt helyre kell állítani akár munkavégzéssel, akár fizetéssel. 
Bármilyen intézkedést hozunk, annak annyi értelme lehet, amennyit végre tudunk 
hajtani. Mindenképpen arra számítunk, hogy a szülői szervezet részéről is megvolt ez 
az igény, amennyiben problémáink merülnének fel, akkor a szülők segítségünkre 
lennének ebben. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Iskola pszichológus van-e? 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Még nincs, november 01-től lesz. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Örülünk annak, hogy megvalósításra került nagy erőfeszítésünk árán. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egyéb hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, én javaslom a határozat-tervezetben 
foglaltak elfogadását, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a Fekete István Általános Iskola házirendjét elfogadja, megtárgyalásra és 
jóváhagyásra javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta. 
40/2009. (X. 12.) MOB hat. 
Fekete István Általános Iskola házirendjének 
jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 

  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola 
házirendjét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja Képvise-
lő-testületnek. 

  Határidő: 2009. október 14. 
  Felelős:     A bizottság 
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2./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Az 5. oldalon az előterjesztés mellékletében le van írva, hogy mely esetben kérhető 
meg az Oktatási Hivataltól a maximális osztály- és csoportlétszám túllépéséhez az 
engedély. Ha a 20 %-ot megszavazza a Képviselő-testület, akkor az 5-8. évfolyamnál 
még 10 %-al lehet emelni a létszámot? 
Nagy Judit irodavezető 
Kétféle lehetőség van. A nevelési év kezdeténél csak akkor engedélyezheti a fenntartó 
a maximális 20 %-al való túllépést, ha évfolyamonként két osztály, óvodában 
legfeljebb két csoport indul, ebben az esetben az Oktatási Hivatal még további 10 %-
ot. engedélyezhet 
Olyan nagy intézményeknél, mint mi vagyunk, ahol több csoport, több osztály van, 
tanév kezdésnél csak az Oktatási Hivatal engedélyezheti és legfeljebb 20 %-kal. Ha a 
tanév során válik szükségessé a közoktatásról szóló törvényben meghatározott osztály 
illetve csoport maximális létszám túllépése miatti engedélyezés, akkor az a fenntartó 
hatáskörébe tartozik. Az Oktatási Hivataltól megkértük az engedélyt, az óvoda teljes 
mértékben megkapta azt, az iskola azonban csak részben. Mivel most már a tanév 
közben vagyunk, a fenntartó engedélye szükséges a további jogszabályoknak 
megfelelő működéshez. Igazgató Úr már nem tudja tartani az Oktatási Hivatal által 
engedélyezett létszámkeretet. Az Oktatási Hivatallal egyeztettünk, javaslatuk az, hogy 
minden osztályra adja meg az önkormányzat a létszámok 20 %-kal történő túllépésére 
vonatkozó engedélyt. 
Osbáth Barna Fekete István Általános Iskola igazgatója 
Ezek számított osztálylétszámok, nem tényleges osztálylétszámok. Ennek csak a 
hátrányát látjuk, az a szomorú, hogy az előnye nem realizálódik. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm. Kérdés, vélemény van-e még? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a 
kérdést. Aki a határozat-tervezetben foglaltakat elfogadásra és megtárgyalásra 
javasolja a Képviselő-testületnek, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
41/2009. (X. 12.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola maximális 
osztálylétszámának túllépése 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola 
  maximális osztálylétszámának túllépésére vonatkozóan az előterjesztés 
  határozat-tervezetében foglaltakat elfogadásra és megtárgyalásra java- 
  solja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. október 14. 
  Felelős:     A bizottság 
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3./ Napirendi pont 
E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Egy szülő megkeresett az elmúlt napokban, több szülő nevében nyilatkozott, hogy 
nagyon szívesen segítenének a szülők az intézménynek állagmegóvási munkálatok 
során, (festés, mázolás), mert az osztálytermek állaga nagyon leromlott. Az ő 
elmondása szerint évente kellene tisztasági festést alkalmazni. 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Isk. igazgató 
Ennek messze nincsenek meg a feltételei. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Elvárnák a szülők, hogy a Képviselő-testület tagjai járják be az intézményeket, az 
ablakpárkányoktól kezdve nézzenek meg mindent, és ha odafigyelés lenne az 
intézmény dolgozói részéről, akkor nem lenne olyan súlyos rongálás, ami most van.  
Én mondtam, hogy a Képviselő-testületnek nem az a feladata, hogy minden 
négyzetmétert átvizsgáljon az oktatási intézményekben. Csak jelezni kívántam, hogy 
ilyen észrevétele van a szülőknek. 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola igazgató 
A szülők másik csoportja pedig azzal keresett meg, hogy hogyan tudnak egy-egy 
tanterem festésében részt venni. Szeptember óta már 3 tanterem kifestését beszéltem 
meg az osztályok szülői szervezetével. Olyan mértékű az épületeink lerongálódása, 
ami messzemenően meghaladja az önkormányzat költségvetését. Tudomásul kell 
venni mindenkinek, aki érdekelt abban, hogy a lajosmizsei gyermekek minél jobb 
körülmények között tanuljanak, hogy összefogással lehet elérni nagy eredményeket. 
Ez az összefogás szükséges az intézmény dolgozói, vezetői, az önkormányzat, mint 
gazdája az intézménynek és a szülők részéről, akiknek a gyermekei az intézményben 
tanulnak. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi időben szép példái játszódnak le annak 
érdekében, hogy ezzel a hármas összefogással a lehetőségeinknél sokkal jobban előre 
tudunk lépni. Évtizedes lemaradásokat nem lehet egy-két év alatt pótolni. A szülőnek 
azt üzenem, hogy jöjjön el hozzánk és nézzük meg azt, hogy egy-egy osztály 
érdekében mit tudunk tenni. 
Nagyszabóné Borbély Ella bizottsági tag 
Nincsenek felvételi felkészítő órák az iskolában? Ha nincsenek, ez nagyon nem jó a 8. 
osztályos gyermekeknek. Tavaly az esélyegyenlőségi tervet elfogadtuk és 
megállapítottuk, hogy kevesen mennek gimnáziumba. Ez így van-e? 
Osbáth Barna Fekete István Ált. Iskola igazgató 
A 8. osztályosoknak felvételi előkészítők az őszi szünetig nincsenek, mert nem tudom 
kifizetni. November 1-től lesznek magyarból és matematikából a felvételi előkészítők 
2-2 órában indulásképpen, s utána megnézzük, hogy milyen létszámban veszik 
igénybe a gyermekek a továbbiakban. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kocsis Györgyné óvodavezetőnek volt egy kérése, hogy csináljunk központi bejárást a 
Szent Lajos úti óvodánál. 
Egy észrevétel, hogy az október 6-i ünnepség elmaradt városi szinten. 
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Basky András polgármester 
Jövőre fel kell venni a programba. Nincsenek emlékek, amik kötődnének ehhez az 
ünnephez. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ha a Petőfi Népében megjelenik cikk az önkormányzatról, akkor kit keresnek meg a 
riportkészítéssel? 
Basky András polgármester 
Engem szoktak megkeresni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Jelzésképpen elmondom, hogy a városi ünnepség 2009. október 23-án délután 5 órakor 
lesz, délelőtt 10 órakor pedig Zsigó Viktor rendez ünnepséget. 
Egyebekben van-e még valakinek bejelentenivalója? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgatója 
15 órától Bakacsi Ernő új könyvének bemutatója lesz, az ünnepi műsor 17 órakor a 
színházteremben, 6 órakor lesz vége. A műsor után lesz a rendőrség előtti emlékmű 
megkoszorúzása és a Művelődési Ház előtt lévő szobor koszorúzása. 
Basky András polgármester 
Október 25-én vasárnap 10 órakor kezdődő Isten tisztelet után egy budapesti kórus fog 
énekelni a református templomban. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Október 3-i Folklór Napért szeretnék köszönetet mondani a kollégium dolgozóinak, 
vendégszeretően bántak a Palicsi csoporttal és az önkormányzat hozzájárulását is 
köszönjük szépen. 
Basky András polgármester 
Testvérvárosi csoportról van szó, hivatalos programot adtak elő. Most volt a könyves 
vasárnap, jól sikerült. Holnap lesz a Megyei Könyvtárban egy ünnepség, Guti Istvánné 
elmondja, mi lesz. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Könyvtár informatikai fejlesztésére a TIOP pályázaton nyertünk. Sajtó tájékoztatóval 
egybekötött bemutató lesz, ahol ezt a konzorciumi pályázatot bemutatják. Az egész 
konzorcium 89 M/FT, a mi könyvtárunk 7.800.000.- Ft-ot nyert ebből. 
Oláh Attila bizottsági tag 
A kettős jubileumi rendezvénnyel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy sokrétű, 
fergeteges műsorban volt részünk. Rendkívül alacsony volt a látogatottság viszont. 
Ezért megkérdezem, hogy megfelelő volt-e a propaganda? 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Ennek a rendezvénynek volt megerősítése a szokott csatornákon kívül. 
Basky András polgármester 
Régen volt minden vállalatnál egy kultúrfelelős. Most is lehetne ilyen felelős kolléga, 
aki tudatja mindenkivel, hogy milyen programok vannak. E-mail címekre is lehetne a 
programokat felírni. 
Guti Istvánné Műv. Ház igazgató 
Szomorú dolog, hogy egy-egy előadásra hiába adunk tiszteletjegyeket is, de még 
ezeket sem használják ki. 
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Animációs Filmstúdió adna előadást ingyenesen. Lehetséges időpontok megbeszélését 
kérték tőlünk az iskola vonatkozásában. Szeretném kérni, hogy az iskolában az utolsó 
óra vagy osztályfőnöki óra keretében arra legyen lehetőség. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? 
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel 
berekeszem. 
 

K.mf. 
 
 
 
 

     Dr. Cserényi Péterné s.k. 
    MOB elnök 

 
 
 Márton Györgyné s.k. 
                   jkv.vez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


