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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: A Művelődési és Oktatási Bizottság 2009. november 23-én, du: 13.00 órakor  
                a Városháza Dísztermében megtartott bizottsági ülésről 
 
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 
   Guti Istvánné    bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal megjelentek: Tengölics Judit irodavezető 
      Veszelszkiné Nagy Erika tagint.vez. 
      Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
      Keresztes Lászlóné tagint.vez. 
      Marticsekné Sápi Csilla 
 
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 napirendi pontok előtt szeretnék egy hirdetményről tájékoztatást adni. 2009. 
november 25-én közmeghallgatást tart Lajosmizse Város Önkormányzata. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pontok mindenki előtt 
ismertek. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi 
pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti 
napirendi pontokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
napirendi pontok tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pontok:       Előterjesztő: 
 
1./ Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testü-  Basky András 
     letének 2010. évi költségvetési koncepciója   polgármester 
2./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda nevelési prog- Basky András 
     ramjának kiegészítése és házirendjének jóváhagyása polgármester 
3./ Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszá- Basky András 
     molója a 2008/2009-es nevelési évről    polgármester 
4./ A Fekete István Általános iskola átfogó beszámolója Basky András             
      2008/2009-es nevelési évről     polgármester 
5./ E g y e b e k 
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1./  Napirendi pont 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. évi költségvetési 
koncepciója 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem a polgármester Urat, hogy mondjon erről néhány szót. 
Basky András polgármester 
Egy koncepció számba veszi, hogy az idei évben hova jutottunk és hová szeretnénk 
eljutni a következő évben. 
A határozat-tervezetben néhány dolgot kiemeltünk, amit talán lehet bővíteni. A 
következő év az elmúlt években a legbizonytalanabb éve lesz. Nagyon fontos a 
következő év indulásánál, hogy hogyan tudjuk ezt az évet zárni. Ha ezt az évet 
viszonylag elfogadhatóan tudjuk zárni, a következő évet akkor is gyengébben tudjuk 
nyitni, mert a tartalékaink csökkenni fognak. El kell gondolkozni azon, hogy a 
következő évben mit tudunk megtenni. Az első prioritás a működőképesség 
fenntartása, a futó pályázatok továbbvitele, s azok a pályázatok, amik ha 
megvalósulnak, a megvalósított létesítménnyel energiatakarékosságot tudunk elérni. A 
másik fontos dolog, hogy az intézményeinket fenn tudjuk tartani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mire vonatkozik az energiatakarékosság? 
Basky András polgármester 
Fűtésre, világításra gondoltam elsődlegesen minden intézményben. Az 
energiatakarékos pályázatokra különösen oda kellene figyelni, mert ez hosszú távon 
megtérülő beruházásnak kellene lenni. Az intézményeket legalább az előző évi szinten 
volna jó működtetni. Az előző évben szerencsések voltunk, hogy minden évben nőtt az 
iparűzési adó, ez a következő évi indulást nagyban elősegítette. Az, hogy jól 
tervezünk, a következő év gazdaságát segíti elő. Nagyon nehéz lesz a következő év. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm szépen. Igazgató Úrtól szeretném kérdezni, hogy a Ceglédi út, Május 1. úti 
kerítésjavítást nem látom az anyagban. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
A Ceglédi út mellett van egy sportpálya, ezt bekeríttettem, mert a város ifjúságának 
nem áll rendelkezésére egy olyan pálya, ahol a város fiataljai sportoljanak. Mivel  
bitumenes a pálya, a tanulók testi épségét többször megsértette, így lekeríttettem. Az 
elkerített rész kerítését nem kívánom felújítani. A labdafogó háló vonalában viszont  
felújítjuk a kerítést a szülői szervezettel egyeztetve. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság tagjainak, meghívott vendégeinknek van-e észrevétele az anyaghoz? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Kérdezni szeretném, hogy a határozat-tervezet 8. pontjában szerepel, hogy „A 
közalkalmazottak és köztisztviselők illetménye csak jogszabályi rendelkezés szerint 
változhat. A hatályos jogszabályokon alapuló illetményemelések csak azoknál a 
közalkalmazottaknál jelenthetnek tényleges bruttó illetménynövekedést, akik 2009. 
december 31-i alapilletménye nem éri el a törvényben meghatározott bértábla szerinti 
szintet. Gyakorlatban ez mit jelent? 
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Basky András polgármester 
Nem lehet csak a soros lépéseket megadni, ha garantált összegen felüli van, azt nem. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Konkrétan nincs benne, amit az iskola költségvetésével kapcsolatban fel szeretnék 
vetni. Egyik a sportcsarnok parkettáját kellett utókezelni, ezt egy kedvezményes 
árajánlattal meg tudjuk oldani. Itt megmaradt egy bizonyos összeg. Ez fedezetet 
nyújtana egy takarító gép megvásárlására, ami az iskola költségvetésében is benne 
van. 
Tengölics Judit irodavezető 
1.900.000.- Ft-ot terveztünk a lakkozásra, 900 eFt volt a lakkozás költsége, s maradt 
még 1 M/Ft, s ez az intézménytől elvonásra kerül. A takarító gépre 400 eFt volt 
betervezve, nem tudom, hogy az 1 M/Ft kell-e erre a beruházásra teljes egészében. 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
Olyan takarítógépet szeretnénk vásárolni, ami hosszú távon megoldana minden 
takarítási munkát, s egy olyan gép, ha nincs is teljes egészében 1 M/Ft, de legalább 
800 eFt biztos, hogy van. Azért sikerült olcsóbban elvégeztetni ezt a feladatot, mert mi 
is az olcsóbb megoldást figyeljük, s azért maradt 1 M/Ft, s ezt szerettük volna 
takarítógépre fordítani. 
Basky András polgármester 
Köszönjük, hogy az iskola igyekezett a legolcsóbb megoldást keresni, de ha 
vásárolunk takarítógépet, akkor olyat kell vásárolni, hogy az hosszú távon segítséget 
nyújtson. Az 1 M/Ft-al nem lehet úgy számolni, hogy ott marad az intézménynél, mert 
az összköltségvetésből lett elvéve.  Megvizsgáljuk, megkeressük azt a megoldást, ami 
a legcélszerűbb lenne. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Mivel nem került felhasználásra az 1.500.000.- Ft a parkettázásra, ezért vissza kell 
adni a maradék 1 M/Ft-ot, mert nem szabad felhasználásra kapta az iskola, hanem egy 
konkrét dologra. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Van a minőségbiztosításos pályázatunk. Mivel ennek egy éves megvalósítása van, jövő 
év május végéig valósulna meg a pályázatban foglalt feladat. Menetközben a szakmai 
munkát végző kollégák végzik a teendőiket. A díjkifizetést egy-egy feladat elvégzése 
után szeretnénk megvalósítani, ennek milyen módja van? 
Tengölics Judit irodavezető 
Mivel ez önkormányzati pályázat, az önkormányzatnak kell elszámolni, itt kell nekünk 
költségként megjelenni. A minőségbiztosításos pályázatnál az a megoldás lenne 
célszerű, hogy ezek a dolgozók kereset kiegészítésként kellene, hogy megkapják ezt a 
juttatást, nem külön megbízási szerződéssel. Előirányzatként az erre jutó részt az 
intézménynek átadnánk, s ott kerülne számfejtésre. A pénzt meg kell előlegezni. 
Jövőre más technikával fogjuk tervezni a pályázatokat, a pályázatokra a forrást teljes 
mértékben meg kell, hogy teremtsük. A teljes költséget be fogjuk tervezni és a bevételt 
arra az évre, amikor az várható. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Köszönöm. 
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Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Előterjesztés 4. oldala: Közoktatás témakörnél a negyedik gondolatjelnél a következő 
szövegrész van: „az óvodai csoport, az iskolai osztály, illetve a kollégiumi csoport 
maximális létszáma, ha azt oktatás-szervezési okok indokolják 20 % százalék helyett 
30 százalékkal léphető túl, ha azzal a diák és a szülői szervezetek egyetértenek” Ez a 
veszély fennáll-e? 
Osbáth Barna ált isk. igazgató 
Ha szigorúan nézzük, kevés tantermünk felel meg az előírásoknak. Ez a 
létszámtúllépés egy számított osztálylétszám túllépésre vonatkozik. 
Egy dolgot szeretnék felvetni, hogy a művészeti oktatás vezetőivel azon 
gondolkodtunk, hogy a Képviselő-testület elé állunk egy olyan javaslattal, hogy egy 
művészeti osztály indítsunk be. A művészeti oktatásnak nagy jelentősége van a 
gyermekek szellemi fejlődésében. Először szeretnénk eljutni egy elvi állásfoglalásig, 
hogy kezdjünk hozzá ennek a tartalmi kigondolásáig. 
Ha szigorúan nézzük, kevés tantermünk felel meg az előírásoknak. Ez a létszám 
túllépés egy számított osztály létszám túllépésre vonatkozik. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Az óvodánál is várható, hogy a támogatott óvodai csoportlétszám emelkedni fog. Az 
igazi megoldás az lesz, hogy ha azokat a gyermekeket vesszük fel óvodába, akik 
augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket. Sok az évközben érkezett gyermekek száma. 
Az év közben ingázó gyermekek száma magas az óvodában és az iskolában is. Ez 
megnöveli a csoportlétszámokat. Tavaly 40 halmozottan hátrányos gyermekünk ilyen 
gyermek volt, akiket fel kellett venni, az idén 70 főre emelkedett az ilyen gyermekek 
száma. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Hiányolok az anyagból egy-két dolgot.  
13. oldal: az önkormányzat és a hivatal elképzeléseinek gyűjteménye. Kérdésem, hogy 
a temető felújítás fogalmába belefér-e a temető kerítésének a felújítása? A temető 
kerítése helyenként úgy elhasználódott, hogy bemennek a kóbor ebek. 
Évek óta emlegetjük, hogy a gépjármű adó bevételből utakat építünk. Azt is meg 
kellene érteni, hogy ami földút, kigödrösödött, saras. Burkolt utat nem tudunk oda 
tenni, de legalább zúzott kővel borítsuk le a Kodály Zoltán utcát. 
Ismételten szóvá szeretném tenni, hogy az emberekkel elbeszélgetve tapasztalom, 
hogy kifejezetten hiányolják a város központi nyilvános illemhelyének a létrehozását. 
Ha lesz némi pénzmaradványunk, akkor ennek az elhatározott döntésünknek érvényt 
kellene szerezni. 
Basky András polgármester 
Temető felújítás: komplett felújításról van szó, abban benne van a teljes felújítás, 25 
M/Ft van, hogy az idei évben döntés kérdése, hogy az első ütemben a kerítést, vagy a 
ravatalozót tartjuk a fontosabbnak. 
Út- és járdaépítés:  Minden egyes utcára vonatkozik. A Kodály utcai út építéséről azt 
szeretném elmondani, hogy először a csatornát kell ott elkészíteni és utána lehet az utat 
és a járdát. 
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Nyilvános illemhely kérdés:  Döntöttünk úgy, hogy betervezünk 4 M/Ft-ot nyilvános 
WC-re, viszont később úgy döntöttünk, hogy azokat a kérdéseket, amik nem annyira 
létfontosságúak, azt későbbre tesszük. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Megvan a létjogosultsága, hogy illemhelyre szükség van. Az előterjesztés határozat-
tervezet 13. oldal 9. pontjaként bele kellene venni a nyilvános illemhely kialakítását. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Önkormányzatnál látjuk az út- és járdaépítést. Amióta lámpaváltás van a Ceglédi 
útnál, azóta több autó lekanyarodik a mi utcánkba, és zajos az utca. Két saját 
fekvőrendőrt szeretnénk kialakítani, mennyibe kerülne ez? 
Basky András polgármester 
Korábban, amikor a Bartók Béla utcába kértünk be ilyen árajánlatot, 500 eFt-ot 
mondtak. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Van-e még valakinek ehhez a napirendi ponthoz hozzáfűznivalója? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki a határozat-tervezettel egyetért, s javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra és 
megtárgyalásra azzal, hogy a 13. oldal 9. pontjaként kerüljön bele a város központi 
nyilvános illemhely kialakítása, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
42/2009. (XI 23.) MOB hat. 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-tes- 
tületének 2010. évi költségvetési koncepciója 

  HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
  hogy Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
  évi költségvetési koncepcióját tárgyalja meg és fogadja el az előterjesz- 
  tés határozat-tervezetét azzal, hogy a 13. oldal 9. pontjaként kerüljön 
  bele a város központi nyilvános illemhely kialakítása. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
2./ Napirendi pont 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda nevelési programjának kiegészítése és 
házirendjének jóváhagyása 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Megkérném Kocsis Györgyné óvodavezetőt, hogy mondjon erről néhány szót. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
2009. májusában kiírásra került egy esélyegyenlőségi pályázati program. Az iskolában, 
óvodában emelkedik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma. A 
program elkészült, ha a Képviselő-testület ezt jóváhagyja, így ezt az 1 M/Ft-ot, amit 
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nyertünk, egy részét képzésre, másik részét pedig eszközfelhasználásra használhatjuk 
fel. Most van az ingyenes képzés, 4 képzésen már túl vagyunk. Lehetőség nyílik 
fejlesztő játékok vásárlására, fejlesztő programokra. A gyermekek fejlesztési 
képzésére vonatkozó eszközöket ebből a pályázati pénzből szeretnénk megvásárolni. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A 28.oldalon vannak a gyermekek jogai a 4. bekezdés alatt.. Az, hogy egy gyermek 
etnikai hovatartozásnak megfelelő oktatásban részesüljön, ez hogyan kerül 
megoldásra? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Eddig etnikai nevelést nem igényeltek, eseti nevelést sem kell biztosítani sem az 
iskolában, sem az óvodában. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felsőlajosi tagintézménynél van-e ilyen? 
Keresztes Lászlóné Felsőlajosi tagintézményvezető 
Semmi probléma nincs Felsőlajoson, a szülők együtt dolgoznak velünk. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
A bizottság tagjainak van-e kérdése? 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én szakmai megítélésem szerint van egy óriási dolog, hogy ez az anyag elkészült. Az 
üzenete nagy dolog. Mindannyian tudjuk, hogy a lajosmizsei szülők legnagyobb 
részének hátrányos helyzete a szociális problémákból adódik. Ezek között a 
gyermekek között vannak tehetséges gyermekek. Ez az a korosztály, ahol még lehet 
korrigálni azt, amit a környezetükből hoznak.  Szeretnék gratulálni az óvodának, hogy 
ezt a pályázatot megnyerték, az ott dolgozó kollégáknak elismerés, hogy ebben a 
szakmai munkában úgy vesznek részt, hogy vállalják azt a továbbképzést, amit ad ez a 
pályázat. Ha ezt végigcsinálják, olyan szakmai utánpótlást fognak szerezni, amivel a 
gyermekek előnyhöz jutnak. Az iskolában is ez érezhető lesz. Az iskolában mi is 
próbálkozunk azzal, hogy ezeket a lemaradásokat, hiányosságokat pótolni lehessen. 
Kívánok jó munkát és kitartást, hogy ezt végig tudják csinálni a kollégák és a 
továbbiakban e szerint tudjanak dolgozni. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Köszönjük. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A családon belüli erőszak kivédésére van-e valami módszerünk ezzel kapcsolatban? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Igen erre volt példa, jelezni szoktunk ilyenkor a Gyámhivatal felé, s a gyermekvédelmi 
felelős felé. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Jogszabályok is határozottan megerősítették ezt az intézkedési formát. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, észrevétel van-e még a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. 
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Aki egyetért a Lajosmizsei Napközi Otthonos óvoda nevelési programjával, elfogadja 
az előterjesztés I. határozat-tervezetét, javasolja azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt –az alábbi 
határozatot hozta: 
43/2009. (XI. 23.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
nevelési programjának jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda nevelési programjával egyetért, az előterjesztés I. határozat-terve- 
  zetét elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-tes- 
  tületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Aki a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda házirendjével egyetért, elfogadja az 
előterjesztés II. határozat-tervezetét, javasolja azt a Képviselő-testületnek 
megtárgyalásra és elfogadásra, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
44/2009. (XI. 23.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
házirendjének jóváhagyása 

HATÁROZAT 
 
   
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi Otthonos 
  Óvoda házirendjével egyetért, az előterjesztés II. határozat-terevzetét 
  elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
  nek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:      A bizottság 
 
 
3./ Napirendi pont 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolója a 2008/2009-es 
nevelési évről 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdezem, hogy kérdés, vélemény, észrevétel van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 
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Oláh Attila bizottsági tag 
Az anyag 5. oldalához szeretnék hozzászólni. Elismerésemet fejezem ki az óvoda 
testülete részére, hogy 4-5 fő jár továbbképzésre. Ez dicséretes. A nyugdíjba vonuló 
kollégák helyettesítését hogyan oldotta meg az óvoda, mert 5 fő volt, aki nyugdíjba 
vonult. Változó eredménnyel pályázott az óvoda, amit elért, azt tiszteletben kell 
tartani. 
17. oldal: 122 gyermek töltötte be a 6. életévét, 26 gyermek maradt az óvodában, mert 
nem iskola érett. Ez sajnálatos tény. Van-e összehasonlítási alap más óvodákkal 
szemben erre vonatkozóan? 
Tájékozódó kérdésként kérdezem, hogy a 325 fős gyermeklétszámból 40 fő 3H-s, 
hátrányos helyzetű további 130 fő. Ez a két szám egy külön-külön kategória? 
Az óvodák esetében a titoktartási kötelezettségnek eleget kell tenni, az 
óvodapedagógus részéről ez mire vonatkozik? 
Egy értékeléssel kapcsolatban kérdezném a 27. oldalon, hogy a kis és középső 
csoportokban a szülőknek hány kérdőívet küldött ki az óvoda, s milyen arányban 
válaszoltak a szülők? Akik válaszoltak, azokat hogyan kezeli az óvoda? 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
6. oldal: képzésekkel kapcsolatban. A pedagógusoknak kötelező, hogy két év alatt 120 
órás képzésben vegyenek részt. Erre van továbbképzési terv, e szerint járnak a 
kolléganők iskolába. A továbbképzéseknél a helyettesítés megoldható. 
Nyugdíjba vonuló kollégák: Ezek a kollégák elérték azt a kort, hogy nyugdíjba kérték 
magukat. A konyha vonatkozásában a létszámot egy fővel kellett csökkenteni. 4 főnek 
a helyettesítését kellett megoldanunk. Ebből 2 fő dajka és 2 fő óvónő. Az óvónők 
helyettesítését megoldottuk. A daduskáknál a GYES-ről visszatérő, illetve új 
kolléganő alkalmazásával oldottuk meg a nyugdíjba vonuló kolléga pótlását. Az 
élelmezésvezető 4 órában végezte a munkáját, az új élelmezésvezető pedig 4 órában 
mellette volt. Az óvoda személyzetének egy része a nyugdíj felé halad.  Ha a törvény 
azt biztosítja, akkor élnek is a nyugdíjba vonulás lehetőségével. Mi adtunk lehetőséget, 
hogy a felmentési időt biztosítottuk. 
17. oldal: iskolaérettség: Országos viszonylatban 20-25 % körül mozog. Aki május 
31-ig tölti be a 6. életévét, az mehet iskolába, de aki december 31-ig tölti a 6. életévét, 
az is mehet. Ha a szülők is azt kérték, hogy a tavaszi születésű gyermekek maradjanak 
az óvodában, akkor helyt adunk a kérésüknek. Nagyon kevés az a kisgyermek, aki 6 
évesen azokkal a paraméterekkel úgy rendelkezik, hogy bírja az iskola elvárásait. 
Nekünk iskolára alkalmassá kell tenni a gyermekeket.  Tulajdonképpen itt nagyon sok 
az olyan kisgyermek, aki tavaszi születésű, kevesebb az a kisgyermek, akinek az 
értelmi képessége azon a szinten áll, hogy nem mehetne emiatt az iskolába. 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 33 fő volt a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermek, ebből 130 kisgyermek a halmozottan hátrányos helyzetű. 
Titoktartási kötelezettség: Ez arra vonatkozik, hogy az óvodában dolgozó személyzet 
nem mondhatja a szóülőnek, hogy mi a probléma a kisgyermekkel, hanem csak az óvó 
néni, de az is csak négyszemközt adhat a szülőnek tájékoztatást, és csak is kizárólag a 
szülőnek, és nem a szomszédnak, vagy más személynek. 
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Értékelést azoknál a kis csoportoknál végzünk, akik nem az év megkezdésekor lépnek 
be az óvodába, hanem később. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Kérdés, vélemény, hozzáfűznivaló van-e még a napirendhez? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Az oktatásról mostanában nagyon sokfélét beszélnek és elmondják véleményeiket. Az 
óvodában nagyon magas szakmai szintű munka folyik. Az iskola és az óvoda között 
nagyon jó a kapcsolat. Szeretnék további kitartást kívánni az óvoda dolgozóinak a 
további munkájukhoz.  
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Köszönöm. 
Keresztes Lászlóné Felsőlajosi tagintézmény vezető 
Súlyos magatartásbeli problémákkal küszködő gyermekekkel vagyunk körülvéve, 
nagyon nehéz a régi egyensúlyt megtartani. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönjük mindenkinek a munkáját, aki részt vett az értékelési beszámoló 
elkészítésében.  Meg szeretném kérdezni a bizottság tagjaitól, hogy a Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda átfogó beszámolóját a 2008/2009-es nevelési évről 
elfogadják-e, megtárgyalásra és elfogadásra javasolják-e a Képviselő-testületnek? 
Amennyiben igen, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
45/2009.(XI. 23.) MOB hat. 
A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
átfogó beszámolója a 2008/2009-es nevelési  
évről 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Lajosmizsei Napközi  
  Otthonos Óvoda átfogó beszámolóját a 2008/2009-es nevelési 
  évről elfogadja, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a Kép- 
  viselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
 
4./ Napirendi pont 
A Fekete István Általános Iskola átfogó beszámolója a 2008/2009-es tanévről 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Felkérem Osbáth Barna ált. iskola igazgatót, mondjon erről néhány szót. 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
A beszámoló azért ilyen terjedelmű, mert három intézményi egységről van szó. Az 
egymás utáni éveken mindig próbáltam az iskola más-más helyzetét bemutatni. Ebben 
az évben úgy gondoltam, hogy az iskola szakmai munkáját mutatom be, illetve a  
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pályázati munkánkat mutatom be. Nagyon sok jó gondolat született oktatáspolitika 
terén is, amik feltételrendszer nélkül kerültek végrehajtásra. 
A tevékenységünkről annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok pályázat készült el 
az utóbbi időben, óriási szellemi munka van ebbe. Gazdasági évünk nem volt könnyű, 
nem lesz könnyű a jövőt illetően sem. Sikerült szülői összefogással olyan dolgot 
megvalósítani, ami egy nagyon pozitív élménye, alapja volt az elmúlt évnek is. 
Szeretném, hogy ha a szülői munkák terén egyre jobban számíthatnánk a szülőkre. 
Szeretném megköszönni mindenkinek ezt a segítséget az oktatási intézménynek, amit 
adnak nekünk hozzá. 
Kocsis Györgyné óvodavezető 
Köszönöm az iskola igazgatójának ezt a tartalmas beszámolót. A népesség- és 
készségfejlesztés lesz az első rangú, ezt nekünk is pótolni kell. Köszönöm azt, hogy ha 
továbbképzésről volt szó, tájékoztattak bennünket. Köszönjük, hogy a pályázatokat 
közösen készítettük el. Nagyon sokat tanultunk, együtt dolgoztuk ki ezeket a 
pályázatokat. Köszönöm azt, hogy az óvoda és az iskola kapcsolata szakmailag 
nagyon jó úton halad előre. Ehhez gratulálok, ennek akkor lesz értelme, ha továbbra is 
egymást segítve dolgozunk tovább és azt, hogy a két testület együtt tud dolgozni és 
segíti egymást. Az iskola és a kollégium segít ki bennünket a gyógypedagógusok 
terén, amit köszönök. Köszönöm az együttműködést. 
Dr. Csire Gézáné bizottsági tag 
A testület nevében, mint magánszemély, és mint nyugdíjas óvodavezető, szeretném 
megköszönni azt, hogy az oktatási intézmények között ilyen nagyon jó a kapcsolat, 
tartalmas, barátságos légkör segíti egymást. Ez jó nekünk, jó a városnak, jó a 
gyermekeknek, ezt nagyon szépen köszönöm. Ez látszik a leadott anyagok szakmai 
tartalmában is, ami nagyon jó. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Köszönöm szépen mindannyiunk nevében a terjedelmes beszámolót és mindenkinek 
köszönöm a munkáját. 
Kérdezem, hogy van-e még más egyéb hozzászólás? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki a Fekete István Általános 
Iskola átfogó beszámolóját a 2008/2009-es tanévről elfogadja, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 igen szavazattal – ellenszavazat nem volt – az alábbi 
határozatot hozta: 
46/2009. (XI. 23.) MOB hat. 
A Fekete István Általános Iskola átfogó 
beszámolója a 2008/2009-es tanévről 

HATÁROZAT 
 
  A Művelődési és Oktatási Bizottság a Fekete István Általános Iskola  
  átfogó beszámolóját a 2008/2009-es tanévről elfogadja, megtárgyalás- 
  ra és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
  Határidő: 2009. november 25. 
  Felelős:     A bizottság 
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5./ E g y e b e k 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Szeretném kérni, hogy a végleges költségvetés tárgyalása előtt tartsunk intézményi 
bejárásokat és beszéljük meg, hogy mikor hová megyünk. 
Észrevételem: Megjegyzem, hogy kevés városi rendezvényen lehet látni általános 
iskolás korú gyermekeket. Nem lehetne látni több általános iskolai gyermeket? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Ez sok mindentől függ. Nem zárkózunk el ez elől. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Ösztönözni kel az iskolai gyermekeket, hogy a városi ünnepségeken aktivizálják 
magukat. 
A jövő szeptemberi iskolakezdésre lesznek helytörténeti füzetek? 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Igen, remélem. 
Marticsekné Sápi Csilla tagintézmény vezető Felsőlajos 
Felsőlajoson próbáljuk közelebb tenni vetítésekkel a nemzeti ünnepeket. 
Osbáth Barna ált. isk. igazgató 
Évek óta arra törekszünk, hogy a nemzeti ünnep ne olyan legyen a gyermek életében, 
hogy kötelező jelleggel részt kell venni. Keressük azokat a formátumokat, hogy olyat 
tudjunk adni a gyermekek részére, hogy egy kicsit megkedveltessük az ünnepet a 
gyermekekkel. Az sem túl szerencsés, hogy egy gyermekcsoport utasítás útján vegyen 
részt az ünnepségen. 
Nagy Erzsébet bizottsági tag 
Én az elmúlt években Lajosmizsén részt vettem a városi ünnepségen. Azok az 
ünnepek, amik közel állnak az ő korosztályukhoz, ott nem volt gond a gyermekek 
részvételével. Két ünnepről beszélünk, október 23-a és március 15. Érdemes lenne 
meggondolni, hogy milyen elvárásaink vannak ezzel szemben. 
Október 23-a nem hiszem, hogy érinti érzékien a felnőtt lakosságot. A színházi előadás 
nem volt megnyerő. Azért nevetnek a gyermekek egy ilyen műsoron, mert nem tudnak 
vele mit kezdeni. 
Más a március 15-i műsorba a diákokat jobban be lehet vonni úgy is, mint szerepelők, 
úgy is mint résztvevők, mert a családban is nagyobb a hagyománya ennek az 
ünnepnek. Ilyen formában is meggondolom, hogy melyik ünnepnél mit kell elvárnunk 
a gyermekektől.  
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Október 23-a elvesztette ünnepiességét 
Keresztes Lászlóné Felsőlajos tagintézményvez. 
Az eseményeket le lehet tenni a gyermekek szintjére. 
Basky András polgármester 
Az intézményvezetőkkel erről már többször beszéltem. Az, hogy a gyermekekhez 
szóljon a műsor, természetes, de az, hogy a gyermekeket hozzáneveljük, az a szülőkön 
is múlik. 
Megállapítható az is, hogy sem a közszférában dolgozók, sem a pedagógusok, 
közalkalmazottak, köztisztviselők nem nagy számban vesznek részt az ilyen  
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rendezvényeken. Akkor lehet hazafiasan nevelni gyermeket, ha a felnőtt maga is részt 
vesz az ünnepségen a gyermekével együtt, nem csak elküldi gyermekét, mert kötelező. 
A mostani október 23-i ünnepség alkalmas volt arra, hogy meg tudta fogalmazni, hogy 
mit jelent az, hogy október 23-a. 
Oláh Attila bizottsági tag 
Október 6-ról nem ejtettünk szót, de az is legalább olyan magasztos ünnep, mint 
október 23-a, vagy március 15-e. Nem tudom, hogy az általános iskolában hogyan 
adják meg ezt az illemet. 
Osbáth Barna ált. iskola igazgató 
A történelmi közösség tagjai vállalják ezt. Október 6-a sok éve városi ünnepség. 
Marticsekné SápiCsilla tagintézményvezető Felsőlajos 
A rangidős gyermekek szoktak műsort adni. Tavaly parlamentet látogattunk, az idén 
túrát szerveztünk a Puszta templomig. 
Veszelszkiné Nagy Erika tagintézményvez. 
A kollégiumban az aulában szoktunk megemlékezni. Arcképet szoktunk kitenni az 
Aradi vértanukról. 
Basky András polgármester 
A következő évi programban bele kell tenni az október 6-i programot. 
Guti Istvánné Műv. ház igazgató 
A Kecskemét Flmstúdióban lehetőség volt kihozni a nyertes darabokat. Köszönöm az 
iskola igazgatójának, hogy lehetőséget biztosított ezek megismerésére. 
Dr. Cserényi Péterné MOB elnök 
Más egyéb kérdés, vélemény, bejelentenivaló van-e még? 
Amennyiben nincs, tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 

K.mf. 
 

     Dr. Cserényi Péterné s.k. 
     MOB elnök 
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