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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2018. augusztus 13-án 08.05 órakor, Lajosmizse Városháza 
Dísztermében megtartott soros üléséről. 
 
Jelen vannak:  Basky András    elnök 
   Juhász Gyula   elnök helyettes 
   Kun János   Tanács Tag 
   Majoros István  Tanács Tag 
   Sebők Márta   Tanács Tag 
   Belusz László   Tanács Tag  
   Keresztes Ferenc  Tanács Tag    
      
    
    
Tanácskozási joggal meghívottak:  dr. Balogh László jegyző 

Muhariné Mayer Piroska aljegyző  
           
Egyéb meghívottak:   Kocsis Györgyné óvodavezető  
     Péli Szilveszter képviselő 
     Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi referens 
     Sápi Zsomborné képviselő 
    
 

Jegyzőkönyvvezető:   Almási Anita Ildikó titkársági ügyintéző 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai soros ülésünkön a megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból 
Lajosmizse részéről 4 fő, Felsőlajos részéről 3 fő van jelen, összesen 7 fő. Lajosmizse részéről 
Józsáné dr. Kiss Irén, Felsőlajos részéről Makainé Antal Anikó és Czigány Lajos Tanács Tagok 
bejelentéssel vannak távol az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, 
hogy van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, 
kérem, aki elfogadja így a napirendi pontokat, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a 
Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen 
szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadták el: 

  Napirend 
 

Előterjesztő 

1. Fenntartói támogató nyilatkozatok a „III. Zöld Óvoda” cím elnyerésére 
kiírt pályázaton való részvételhez 
 

Basky András 
elnök 
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1. napirendi pont: 
Fenntartói támogató nyilatkozatok a „III. Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt pályázaton 
való részvételhez 
Előadó: Basky András elnök 
 
Basky András elnök: Társulás Elnöke ismerteti a fenntartói támogató nyilatkozatok a „III. 
Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételről szóló előterjesztés pontjait a 
Társulási Tanácsnak. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Kocsis Györgyné óvodavezetőnek 
átadom a szót. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: Ha most harmadik alkalommal is elnyerjük a Zöld Óvoda 
pályázatát utána már örökös Zöld Óvoda díj következik és ezt is szeretnénk 3 év múlva 
megpályázni. Teljesítettük a kritériumokat, elemeztük, kitűztük a további célokat a gyermekek 
érzékennyé tétele a környezet óvására, védésére. A másik fő szempont lajosmizseivé nevelés a 
helyi értékek megismerése, megbecsülése. Óvodáskorban kell elkezdeni a nevelését. A nevelő 
testület készült a pályázatra, ha a fenntartó jóváhagyja, akkor be lehet adni a pályázatot. A 
bírálat ősz folyamán várható. Az oklevél átadása december hónapban várható. 2019. évben a 
lajosmizsei óvoda szervezi az országos zöld óvoda konferenciát. Az előkészítő munkálatokat 
megkezdtük.  
 
Sebők Márta Tanács Tag: A Zöld Óvoda által anyagi előnyben részesül az óvoda? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezető: Pénz nincs hozzá. Módszertani segédanyagok vannak, 
ingyenes konferenciák, képzések állnak rendelkezésünkre. A végrehajtásra sem jár külön 
anyagi ráfordítás. Az alapítvány biztosítja a forrást egyéb kis eszközökre (kisásó, lapátok, 
fűszernövények) minimális pénzösszegű dolgok. A környezetvédelmi nap megszervezése 
minden évben megtörténik. Külön anyai ráfordítással nem járnak, nagy költségei nincsenek. 
 
 
Sebők Márta Tanács Tag: Nagyon fontos a jövő generációja szempontjából.  
 
Basky András elnök: Egyetértek az elhangzottakkal. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? 
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja I. határozat-tervezetet, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse 
részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

26/2018.(VIII.13.)TH. 
A „III. Zöld Óvoda”cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez fenntartói 
támogató nyilatkozat 
 

 Határozat 
 
 

1.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulási Tanácsa nyilatkozik, hogy a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 
és Bölcsőde Székhelyintézménye által harmadik alkalommal benyújtani kívánt „Zöld 
Óvoda” cím elnyerésére irányuló pályázat megvalósítását támogatja.  
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2.) Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulási Tanácsa felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a fenntartói támogatói 
nyilatkozat aláírására. 
 

Felelős: Társulási Tanács, Társulási Tanács elnöke 
Határidő: 2018. augusztus 13. 
 

Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, szavazásra 
teszem fel a kérdést. Aki elfogadja II. határozat-tervezetet, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos 
részéről 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

27/2018.(VIII.13.)TH. 
A „III. Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt pályázaton való részvételhez fenntartói 
támogató nyilatkozat 
 

Határozat 
 

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulási 
Tanácsa felhívja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 
figyelmét arra, hogy a székhelyintézmény által harmadik alkalommal benyújtott „III. Zöld 
Óvoda” pályázat nyertessége esetén annak megvalósítása a fenntartó vonatkozásában nem 
járhat többletkiadással. 
 
Felelős: Társulási Tanács 
Határidő: 2018. augusztus 13.  
 
Basky András elnök: Mivel más nyílt napirendi pont nincs a mai ülést 08.12 órakor bezárom. 

 

 

K.mf. 
 

 Basky András sk.                                         Sebők Márta sk. 
         elnök                      Tanács Tag 
                                jkv.hit. 

 


