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JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató 
Társulás Társulási Tanácsa 2015. október 22-én 10.00 órakor, Felsılajoson a Faluházban 
megtartott ülésérıl. 
 
Jelen vannak:  Basky András    elnök 
   Józsáné dr. Kiss Irén  Tanács Tag 
   Majoros István   Tanács Tag 
   Sebık Márta   Tanács Tag 
   Keresztes Ferenc  Tanács Tag 
   Czigány Lajos   Tanács Tag 

Kun János   Tanács Tag 
Makainé Antal Anikó  Tanács Tag 

       
Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Balogh László jegyzı 
        
Egyéb meghívottak:  Gyurgyik Erzsébet vezetıi referens 
    Kocsis Györgyné óvodavezetı 
    Hajdú Zoltánné bölcsıdevezetı 
    Szarkáné Jurászik Zita 
           
Jegyzıkönyvvezetı:  Rıfös-Horvát Edit 
 
Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, 
hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fı Tanács Tagból Lajosmizse 
részérıl 4 fı, Felsılajos részérıl 4 fı van jelen, összesen 8 fı. Juhász Gyula és Belusz László 
bejelentéssel vannak távol az üléstıl.  
A jegyzıkönyv hitelesítı Sebık Márta Tanács Tag, aki az alakuló ülés alkalmával 
megválasztásra került.  
A meghívóban három napirendi pont szerepel.  Kérdezem, hogy van-e még valakinek egyéb 
napirendi pont tárgyalására javaslata. Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a napirendi 
pontot, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 8 igen szavazattal – 
ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 

 
 

 Napirend Elıterjesztı 

1. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának a védınıi körzetek 
kialakításáról szóló 31/2013. (XII.19.) határozatának hatályon kívül 
helyezése 
 

Basky András 
elnök 
 

2.  A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 
2014/2015. nevelési évrıl  
 

Basky András 
elnök 
 

3. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegységében megalakított Érdekképviseleti Fórum Mőködési 
Szabályzatának meghatározása 

Basky András 
elnök 
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1. Napirendi pont 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsának a védınıi körzetek kialakításáról szóló 31/2013. (XII.19.) 
határozatának hatályon kívül helyezése 
 
Basky András elnök: Elsı napirendi pontunk a védınıi körzetek kialakítására vonatkozó 
31/2013. határozat hatályon kívül helyezése. Eddig a védınıi körzetek kialakítását a Társulás 
egy határozattal állapította meg Felsılajosra és Lajosmizsére. Ezután a védınıi körzetek 
megállapítása Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzata hatáskörébe tartozik. A 
Társulási Tanács védınıi körzetek kialakításáról szóló határozatát hatályon kívül kell 
helyezni. 
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérem, aki elfogadja a határozat-tervezetet, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsılajos (4) – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2015. (X. 22.) TH. 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi  
és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának  
a védınıi körzetek kialakításáról szóló 31/2013. (XII.19.)   
határozatának hatályon kívül helyezése 
 

Határozat 
 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a 31/2013. (XII.19.) határozatát a 
2015. november 1. napjától hatályon kívül helyezi tekintettel arra, hogy a védınıi körzetek 
megállapítása Lajosmizse Város és Felsılajos Község Önkormányzata hatáskörébe tartozik.  

 
Felelıs: Társulási Tanács 
Határid ı: 2015. október 22. 
 
2. Napirendi pont 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolója a 2014/2015. nevelési évrıl  
 
Basky András elnök: Kocsis Györgyné intézményvezetı asszony a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2014/2015. évre vonatkozó beszámolóját elkészítette. 
A beszámolókat csak a Társulás tárgyalja. A Társulási Tanács elnöke testületi ülések keretén 
belül tájékoztatja a Képviselı-testületek tagjait. Az óvoda a tıle megszokott magas 
színvonalon végzi a munkáját. Minden pályázati lehetıséget kihasználnak. Az elmúlt években 
jelentıs fejlesztések voltak az intézményben. Lajosmizsén és Felsılajoson is nagymértékben 
javultak a körülmények. Jelenleg is felújítások zajlanak. Javultak a körülmények. Átadnám a 
szót intézményvezetı asszonynak.  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt 
jelenlévık. A beszámolóban próbáltunk részletesen kitérni azokra a nevelési feladatokra, 
amelyeket megvalósítottunk, illetve amelyek folyamatban vannak. Sok új elvárásnak kell 
megfelelnünk. Nemcsak módszertanilag, hanem a minısítések kapcsán is. Az elızı nevelési 
évben négy kolleganı nagyon magas szintő minısítési eredményt ért el, 100%-os 
eredménnyel pedagógus 2. szintre léptek.  A központi és a tagóvodákban kiemelt feladataink 
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közé tartozik az egészséges életmód, környezeti nevelés. A zöld óvodai pályázatot újra beadta 
a székhely intézmény. Az örökös zöld óvoda címet szeretnénk elnyerni, decemberben lesz 
eredményhirdetés. Az egészséges életmódra való nevelés tekintetében nagy elıre lépést 
jelentett a fogorvosi szőrıvizsgálat. Jó szakmai kapcsolat alakult ki az Egészségház dolgozói, 
a fogorvos és az óvoda között. A picik örömmel vesznek részt ezeken a vizsgálatokon. 
Köszönjük szépen, hogy megtalálták ezt a módszert, hogy egy kis gyermek is örömmel megy 
a fogorvoshoz. A táplálkozásnál is változások vannak, kevesebb só és kevesebb cukor 
kerülhet az ételekbe. A konyhában igyekeznek a megfelelı arányt eltalálni.  A gyermekek 
számára a gyümölcs minden nap biztosított. A gyermekek nem válogatósak. Kevesebben 
vallják magukat halmozottan hátrányos helyzetőnek, mint az elızı nevelési évben. Nem 
főzıdik érdeke a szülınek ahhoz, hogy annak vallják magukat, mert nem jár hozzá pénzbeli 
juttatás. Létszámunkban nincs nagy változás, a nyugdíjba menık száma nem volt magas. 
Pályázat útján biztosítani fogjuk a személyi ellátottságot. Tárgyi fejlıdésünk is számottevı. 
Esztétikus, kulturált környezetnek, jól főtött termeknek, szigetelt ablakoknak köszönhetıen 
magasabb a komfortérzetünk.  A felújítási munkálatok alatt is zökkenımentesen zajlott az 
óvodai ellátás. Erre törvényi elıírások miatt is oda kellett figyelnünk. A szülıket gyakran nem 
elég, ha az óvoda felszólítja, hogy gyermekét köteles óvodába járatni, be kell vonnunk a 
gyámügyet és jegyzı urat is. A gyermeknek az óvodában a helyek, ahol ellátása és szellemi 
fejlıdése biztosított. Nagyon sok programon vettünk részt, városi rendezvényeken jelentünk 
meg. A tehetséggondozásra nagyon odafigyeltünk. Sok gyermeknek van szüksége logopédus 
szakember segítségére. Sokan küzdenek magatartás és viselkedészavarral.  
 
Basky András elnök: Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést. Kérdezem a Társulási Tanács 
tagjait van-e valaki szeretne hozzászólni a témához? 
 
Keresztes Ferenc, Tanács tag: A hátrányos helyzető gyermekek melyik társadalmi rétegbıl, 
melyik etnikumból kerülnek ki?  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Az etnikumból is kikerülnek, de az alacsony jövedelemmel 
rendelkezı családokból is. A szülık közmunkaprogram résztvevıi vagy munkanélküliek.  
 
Keresztes Ferenc, Tanács tag: Döbbenetes, hogy a mai világban óvodáskorú gyermekek 
éheznek. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Meleg ételt zömében az óvodában vagy iskolában kapnak. 
Tisztálkodási és higiéniai problémák vannak. Igyekszünk segíteni ezeken a családokon. 
Esetenként a gyermekeket az óvodában fürdetjük, mosdatjuk, hogy a gyermekeket a társai ne 
közösítsék ki. A gyermekek nagyon kritikusak egymással. Az óvónı ezt küszöbölné ki ezzel a 
megoldással. A gyermek nem szobatiszták. Nagyon jó, hogy az új szárnynak van pelenkázó 
része, hiszen nem a többiek elıtt kell pelenkáznunk a ıket.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezetı: Kiveszi meg a pelenkát? A szülık 
hozzák?  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Igen, a szülık. Természetesen, ha szólnak, hogy nem tudják 
megvenni, segítünk ebben is. Próbáljuk szobatisztaságra nevelni a gyermekeket. A 
bölcsıdésekkel nincs gondunk, szobatiszták, tudnak beszélni, szokás- és szabályrendszert 
tanultak. 
 
Keresztes Ferenc, Tanács tag: Parazitákkal kapcsolatosan mi a helyzet? Gondolok itt a 
fejtetvekre. 
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Kocsis Györgyné óvodavezetı: Fejtető van. Heti rendszerességgel jár a védını. Hét közben 
mi is ellenırizzük a gyermekeket.  
 
Keresztes Ferenc, Tanács tag: Ágyi poloska? 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Nincs, hepatitis A volt.  
 
Sebık Márta, Tanács tag: A törvényi változások következtében kevesebben vallják magukat 
halmozottan hátrányos helyzetőnek. Melyik a valós adat?  A mostani, vagy amikor többen 
nyilatkozták magukat halmozottan hátrányos helyzetőnek. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Én ezt valósabbnak gondolom.  
 
Sebık Márta, Tanács tag: Az óvodában komoly szakmai munka folyik, ez kitőnik a 
különbözı felmérések eredményeibıl is. Örömteli dolog, hogy a lajosmizsei óvoda is 
megfelel az országos átlagnak.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezetı: Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy 
a hepatitis A vírus komoly veszélyforrást jelent. A háziorvos köteles az ÁNTSZ –nek 
jelenteni. Az ÁNTSZ megkereste az iskolát. Az iskolai védını nagy segítséget nyújt. A szülıi 
értekezleten a tájékoztatni kell a szülıket. Megoldás a fertızés kezelésére és megelızésére a 
gyakori kézmosás, fertıtlenítés.  
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Mi mindent lefertıtlenítettünk már.  
 
Józsáné dr. Kiss Irén Tanács tag, intézményvezetı: A védıoltás a nagy igény miatt 
gyógyszertárakban már nem kapható.  
Szeretném megköszönni Anikónak a nagyon jó együttmőködést. Napi szinten össze kell 
fognunk. Legutóbb az óvodások az egészséghéten látogattak meg minket és gyönyörő, 
színvonalas elıadást tartottak. Gratulálok ehhez. Következı együttmőködésünk a gyermekek 
karácsonyi ünnepsége lesz. Cipısdoboz akcióra készülünk. A gyermek jóléti szolgálat 
begyőjti ezeket, és célzatosan szétosztja.  
 
Basky András elnök: Köszönjük szépen. A kormány részérıl jó döntés volt, hogy a gyermek 
három éves korától óvodaköteles. Eddig nem voltak kellıen felkészülve az iskolára, 
küszködtek. Könnyebb a felzárkóztatás. Köszönjük a beszámolót és a maga színvonalú 
munkát. Kérlek, hogy az intézmény összes dolgozójának adjátok át Társulási Tanács 
köszönetnyilvánítását. 
 
Kocsis Györgyné óvodavezetı: Köszönjük szépen. Át fogom adni a kollégáknak. Köszönjük 
a segítséget és a támogató szavakat. 
 
Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata még a beszámolóval 
kapcsolatosan? Amennyiben nincs, kérem, aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıde beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 
Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás 
Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – Lajosmizse (4), Felsılajos (4) – ellenszavazat, 
tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot hozta: 
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18/2015. (X. 22.) TH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
beszámolója a 2014/2015. nevelési évrıl 
 

Határozat 
 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 2014/2015. nevelési évrıl 
szóló beszámolóját elfogadja.  
 

Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2015. október 22. 
 
3. Napirendi pont 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegységében megalakított Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatának 
meghatározása 
 
Basky András elnök: A múltkori alkalommal elfogadtuk, hogy a bölcsıdében 
Érdekegyeztetı Fórumot hozunk létre, valamint azt hogy Belusz Lászlót delegáljuk 
intézményfenntartói képviselıként. El kell fogadnunk a Mőködési Szabályzatot, amely az 
elıterjesztés mellékletében olvashattunk.  
Van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata ezzel kapcsolatosan? Amennyiben nincs, 
kérem, aki elfogadja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Bölcsıdei 
Intézményegységében megalakított Érdekképviseleti Fórum Mőködési Szabályzatát, 
kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, 
Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – 
Lajosmizse (4), Felsılajos (4) – ellenszavazat, tartózkodás nem volt, - az alábbi határozatot 
hozta: 
 
19/2015. (X.22.) TH. 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde  
Bölcsıdei Intézményegységében megalakított Érdekképviseleti Fórum  
Mőködési Szabályzatának meghatározása 
 

Határozat 
 

1) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Érdekképviseleti 
Fórumának mőködési szabályzatát az elıterjesztés mellékletének megfelelıen 
határozza meg.  

2) A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a 
Társulási Tanács Elnökét a dokumentum jóváhagyó záradékának aláírására. 

3)  
Felelıs: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határid ı: 2015. október 22. 
 
Basky András elnök: Szeretném jelezni a Társulási Tanács tagjainak, hogy a Rákóczi 
óvodánál jó ütemben haladnak a munkálatok. Az esıcsatorna nem része az energetikai 
korszerősítésnek ezt nem lehet elszámolni pályázatban, hogy tisztességes csatorna kerüljön fel 
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az épületre 270.000 Ft-ot kellene a költségvetésbıl erre a célra áldozni. Ezen kívül az 
óvodával szomszédos épület nagyon romos, salétromos, le kellene festeni. Nem engedhetjük 
meg, hogy így maradjon. 200.000 Ft-os tétel lenne. A szomszéd hozzájárul a javítási 
munkálatokhoz. Nem festene szépen az új felújított óvoda mellett ez a csúnya falszakasz.  
 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még 
valakinek egyéb bejelenteni valója. Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık 
részvételét, a mai Társulási Tanács ülését 10.53 órakor berekesztem. 
 
 
 
 

K.mf. 
 

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


