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Jegyzőkönyvvezető:

Kisjuhászné Almási Anita titkársági ügyintéző

Basky András elnök: Tisztelettel köszöntöm a mai ülésünkön a megjelenteket. Megállapítom,
hogy a Társulási Tanács ülése határozatképes, mert a 10 fő Tanács Tagból Lajosmizse részéről
4 fő, Felsőlajos részéről 4 fő van jelen, összesen 8 fő. Sebők Márta és Kun János Tanács tagok
igazoltan vannak távol az ülésről. A meghívóban egy napirendi pont szerepel. Kérdezem, hogy
van-e még valakinek egyéb napirendi pont tárgyalására javaslata. Jegyzőkönyv hitelesítőt kell
választani, mert Sebők Márta jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Kérdezem Fekete
Zsolt Társulási tagot vállalja-e a jegyzőkönyv hitelesítését?
Fekete Zsolt Tanács tag: Igen, vállalom.
Van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra
teszem fel a kérdést. Aki elfogadja, Fekete Zsolt Tanács tag legyen a jegyzőkönyv hitelesítő,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse
részéről 3 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal 1 fő tartózkodással
megválasztásra került Fekete Zsolt Tanács tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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 4 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot
fogadták el:
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Basky András
elnök

1. napirendi pont:
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei Napközi
Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2020/2021. nevelési évről
Előadó: Basky András elnök
Basky András elnök: Minden évben tárgyaljuk a központi óvoda, tagintézmény óvodák és a
bölcsőde beszámolóját. Az óvodában lévő szakmai munka hosszú évtizedek óta nagyon magas
színvonalú, ami a beszámolóból is tükröződik. A létszámból tükröződik, hogy elutasításra
kerültek gyermekek. A bölcsőde tekintetében jelentős változás várható. Felsőlajoson
hamarosan elindul az új bölcsőde. 14 gyermek felvételét biztosítja. Lajosmizsén két csoportos
bölcsőde bővítése várható. Nem csak a bölcsődének, de az óvodai nevelésnek segítsége lesz,
hiszen a bölcsődei férőhely bővebb lesz. A beszámoló részletesen taglalja a foglalkozásokat, a
munkaközösségeket. Köszönöm szépen a részletes beszámolót. Van-e kérdés, észrevétel a
beszámolóval kapcsolatban? Kocsis Györgynének átadom a szót.
Kocsis Györgyné: Kiegészíteni valóm nincs. Amikor a nevelési év véget ért mindent
beletettünk a beszámolóba. A nyári időszakban a tagóvodák is besegítettek az ellátásba. Nagyon
figyeltünk a járványügyi szabályok betartására. Egy felnőtt volt, aki fertőzött lett, amit a
családjában kapott el. Nem kellett bezárni az óvodát. Egy csoportnál karácsony előtt 4 napra be
kellett zárni. Olyan jellegű dolog, ami a járványügy végett lépett fel – nem volt. A megnyert
pályázati programokat megtudtuk valósítani és elszámolásra kerültek. Köszönöm szépen a
segítséget a kollégáknak, a fenntartónak.
Basky András elnök: Van-e valakinek kérdése, észrevétele a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a kérdést. Aki elfogadja a határozat-tervezetet,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács tagjai Lajosmizse
részéről 4 igen szavazattal, Felsőlajos részéről 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozták:
37/2021.(X.07.)TH.
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
beszámolója a 2020/2021. nevelési évről
Határozat
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – előterjesztés mellékletét
képező - 2020/2021. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa
Határidő: 2021. október 7.
Borbély Ella Tanács tag: Friss az információ. Ebben az évben is kiírták a „Kincses
Kultúróvoda 2021.” pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tavaly évben is kiírásra
került, amit a központi óvoda pályázott meg és nyert meg. Az 1.300.000 forintot a kultúrával
kapcsolatos programokra és eszközökre lehetett fordítani. Ebben az évben a Szent Lajos úti
tagintézmény készítette el a pályázatot. A pályázatot megnyerte, az összeg 1.500.000 forint. Ezt
az összeget tényleg a gyerekekre tudjuk költeni. A kultúrával kapcsolatos kirándulásra,
bábszínházba mehetünk. A busz költséget ki tudjuk fizetni. Az „Így tedd rá” zenés táncos óvoda
programhoz eszközöket tudunk vásárolni. Ezt az összeget a 2021-2022-es nevelési évben kell
elkölteni.
Basky András elnök: Köszönöm szépen a tájékoztatást. Mivel más nyílt napirendi pont nincs
a mai ülést 13.16 órakor bezárom.
K.mf.
Basky András sk.
elnök

Fekete Zsolt sk.
Tanács Tag
jkv.hit.
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