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Elıterjesztés   

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 
 2012. május 29-i ülésére 

 
 
Tárgy: Kollégiumi ellátás biztosításával kapcsolatos döntés 
Iktatószám: I/5584/6/2012. 
         
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
 
 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. április 26-i ülésén 
64/2012.(IV. 26.) határozatában döntött arról, hogy a 2012/2013-as tanévben kollégiumi csoportot 
nem indít. Ezzel egyidejőleg 65/2012.(IV. 26.) határozatában felkérte a Fekete István Általános Iskola 
és Kollégium (továbbiakban: Iskola) Igazgatóját, hogy a Képviselı-testület fenti határozatában foglalt 
döntésének végrehajtására vonatkozó intézkedéseket, ezek költségvetési kihatását a 2012. májusi soros 
ülésre dolgozza ki, egyúttal vizsgálja meg a Kollégium épületében az osztálytermek kialakításának 
lehetıségét. Döntésénél figyelembe vette a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 
(továbbiakban: köznevelésrıl szóló törvény) 17. § (2) bekezdésében foglaltakat, melynek alapján 
kollégiumi ellátás tízéves kortól - a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési 
igényő gyermekek és tanulók, valamint a nemzetiségi nevelésben, nevelés-oktatásban részt vevı 
gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés kezdetétıl - vehetı igénybe. Ez a rendelkezés 
2012. szeptember 1. napján lép hatályba, ami azt jelenti, hogy a következı tanévtıl mintegy 40 
kisgyermek nem tudja a kollégiumi ellátást igénybe venni. A 2012/2013-as tanévben várható 10 év 
feletti tanulói létszám szintén 40 fı, amely 2 csoport indítását tette volna lehetıvé.  

Sápi Tiborné által elkészített dokumentum az elıterjesztés 1. melléklete. Ugyanakkor az 
Intézmények Gazdasági Szervezetének (továbbiakban: IGSZ) vezetıjét megbízta azzal, hogy a hozzá 
tartozó intézményeknél kerüljön áttekintésre, összeghangolásra a következı 2 évre vonatkozóan a 
létszámállomány (elıterjesztés 2. melléklete). Lajosmizse város polgármestere az IGSZ vezetıjéhez 
intézett levelében jelezte, hogy az a tény mely szerint az Önkormányzat a 2012/2013-as tanévben 
kollégiumi csoportot nem indít, érinti a konyha üzemeltetését is, ezért kérte, válaszában vegye 
figyelembe az ott dolgozók létszámát, a várható bevételek és kiadások alakulását, illetve arra, hogy a 
diákétkeztetés esetleges kiszervezése milyen mértékő kiadást jelentene az Önkormányzat számára 
(elıterjesztés 3. melléklete). 

Tájékoztatom Képviselı Társaimat, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei 
önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek 
átvételérıl szóló 2011. évi CLIV. törvény több helyen módosította a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvényt (továbbiakban: Kt.). A Kt. szabályaiból csak  az Önkormányzatra vonatkozó 
rendelkezésekrıl adunk tájékoztatást.    

A Kt. 88.§ (9) bekezdése alapján: Ha a városi önkormányzat a tulajdonában lévı közoktatási 
intézménnyel a 86. § (3) bekezdésében felsorolt feladat ellátását nem vállalja, értesíti a Kormány 
általános hatáskörő területi államigazgatási szervét a feladat átadásáról, amely a (6) bekezdésben 
meghatározottak figyelembevételével, a 102. § (3) bekezdésében meghatározott eljárás megtartásával 
dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további mőködtetése. 

A Kt. 88. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a közoktatási intézményét, illetve 
egyes szolgáltatás ellátását - részben vagy egészben - akkor szüntetheti meg, közoktatási 
intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységrıl, szolgáltatásról továbbra is 
megfelelı színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, 
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tanulónak, szülınek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni a Kormány 
általános hatáskörő területi államigazgatási szervének a fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A 
helyi önkormányzat közoktatási szakértı véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének 
véleményezése céljából. A közoktatási szakértınek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak 
szerint történı további ellátását. A szakértı véleményét a Kormány általános hatáskörő területi 
államigazgatási szerve részére, - a szakvélemény megkérésével egyidejőleg - meg kell küldeni. A 
független közoktatási szakértı személyére - a helyi önkormányzat megkeresésére - a közoktatási 
feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. Az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 4/B. §-a alapján „A Kt. szerinti közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal 
feladatainak ellátására a Kormány a Hivatalt, valamint e rendelet 41-41/D. §-ában és külön 
jogszabályban foglaltak szerint a közoktatási feladatkörében eljáró fıvárosi és megyei 
kormányhivatalt jelöli ki.  Fentiek értelmében megkerestem a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Oktatási Fıosztályának vezetıjét a független közoktatási szakértı kijelölésének tárgyában. A Bács-
Kiskun Megyei Kormányhivatal három közoktatási szakértı személyére tett javaslatot, akik közül a 
feladat elvégzésére Basky András polgármester Úr Császár Cirill közoktatási szakértıt kérte fel, aki 
várhatóan szakvéleményét az ülés napjáig elkészíti. 

A Kt. 86. § (3) bekezdése határozza meg a közoktatás területén azokat a feladatokat, melyekrıl a 
Kormány általános hatáskörő területi államigazgatási szerve a megyei fenntartó útján, a megyei jogú 
város saját területén, továbbá - ha a (4) bekezdés másképp nem rendelkezik - a fıvárosi önkormányzat 
köteles gondoskodni. Ezen feladatok körébe tartozik a kollégiumi ellátás is. 

 
A Kt. 102. § (3) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: A fenntartó a közoktatási intézmény 

megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, 
vezetıjének megbízásával és megbízásának visszavonásával összefüggı döntése elıtt beszerzi az 
intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülıi szervezetnek 
(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak, a nemzetiségi nevelésben-oktatásban részt vevı 
intézmény esetén - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a fenntartótól függıen a települési 
véleményét. Az e bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt 
hozzáférhetıvé kell tenni a véleményezési joggal rendelkezık részére, amely a fenntartói döntés 
meghozatalához rendelkezésére áll. 
A diákönkormányzat, a szülıi szervezet és az alkalmazotti közösség véleményét 2012. május 29. 
napján alakította ki. Az ezekrıl készült jegyzıkönyvek az elıterjesztés 4. mellékletét képezik. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. május 29-i ülésén alakítja ki 
véleményét, mely a Képviselı-testület ülésén kerül kiosztásra. 
 

A Kt. 102. § (11) bekezdése értelmében a fenntartó legkésıbb az intézkedés tervezett 
végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést a nevelési-oktatási intézmény 
fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével kapcsolatban. 

 
Fentiek alapján a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz a kollégiumi ellátás megszüntetésére 

vonatkozóan – a jogszabályi elıírások megtartásával - az alábbi dokumentumokat kell megküldeni: 
- Az intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülıi szervezetnek 

(közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak a döntéssel kapcsolatos részletes véleményét 
jegyzıkönyvbe foglalva, a jelenléti ívek csatolásával. 

- A telephelyeknek (Súry iskola, Gépállomási iskola) a kollégium épületébe történı 
áthelyezésével a racionálisabb mőködtetésre vonatkozó kimutatásokat (kiadások, bevételek, 
alkalmazotti létszám stb) alakulásának részletes kimutatása. Ebbe az anyagba szükséges 
megjeleníteni az IGSZ által a konyha üzemeltetésére vonatkozó kimutatást, kiegészítve a 
várható bevétel összegével is. 

- Az óvodás (5. életévüket betöltött gyermekek) és általános iskoláskorú eddig kollégiumi 
elhelyezésben részesülı gyermekek esetében be kell mutatni, hogy a jövıben milyen módon 
tudják kötelezettségüket teljesíteni oly módon, hogy az a gyermeknek, tanulónak, szülınek nem 
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jelenthet aránytalan terhet. Itt ki kell arra is kitérni, hogy az Önkormányzat számára milyen 
többletkiadással jár ennek teljesítése. 

 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 

Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött társulási 
megállapodás alapján a Fekete István Általános Iskola és Kollégium fenntartója Lajosmizse és 
Felsılajos Közoktatási Intézményfenntartó Társulása. A kollégiumi ellátás esetleges megszüntetése 
többek között a társulási megállapodás módosítását vonja maga után. A társulási megállapodás IV. 
B/1. pontja értelmében a társulásban részt vevı képviselı-testületek mindegyikének minısített 
többséggel hozott döntése szükséges a megállapodás módosításához. Lajosmizse Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. május 31-i ülésén hozza meg döntését. 

 
A településünkön élı gyermekek közül egy fı veszi igénybe a kollégiumi ellátást.  
 
Az elıterjesztés mellékleteinek eredeti példányai a Polgármesteri Hivatal Intézményirányító és 

Településfejlesztési Irodáján Nagy Judit munkatársamnál megtekinthetık. 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem T. Képviselı-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
 

……../2012. (……) ÖH 
Kollégiumi ellátás  
megszüntetése 
 
 

Határozat 
 

1.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete dönt arról, hogy 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására létrejött 
társulási megállapodás módosításával egyetért, azzal. hogy abból a kollégiumi 
feladatellátás kerüljön ki Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testülete által 
meghatározott tanévtıl.  

2.) Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a 
polgármestert Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete és Felsılajos 
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete között közoktatási feladatok ellátására 
létrejött társulási megállapodásnak a határozat 1.) pontjában foglaltak szerinti 
módosítására, annak aláírására. 

 
 
Felsılajos, 2012. május 24. 
 
 
        Juhász Gyula sk. 
        polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
 

Fekete István Általános Iskola és Kollégium 
6050 Lajosmizse, Szabadság tér 13. 
___________________________________________________________________________ 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
BASKY ANDRÁS 
polgármester úr részére 
 
Ikt.sz.: 241/2012.                                                     Tárgy.:  kollégium épületének  

hasznosítása                                                                                                        
 
 
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 
 
A kollégium épületének hasznosítása érdekében megvizsgáltuk a lehetıségeket, összesítettük az 
oktatás-neveléssel kapcsolatos igényeinket figyelembe véve a helyi sajátosságokat (pl. isklaotthon, 
sávos oktatás), illetve a várható köznevelési törvény változásait. Az átalakítás megtervezéséhez a 
kecskeméti Farkas Építésziroda mőködik közre. Az alábbiak kialakítása látszik megvalósíthatónak. 
 
A / KOLLÉGIUMI RÉSZ  
 
 Változtatás,kialakítás Megmaradó rész 

 
földszint tanári szoba kialakítása 

épületszárnyakat lezáró 
üvegajtók kivétele 

válaszfal bontás 
csapóajtók kivétele 

2 nagy osztályterem 
2 kicsi terem 
védınıi/orvosi szoba 
raktárak 
tanári mosdó 
IGESZ 

I. emelet 2 nagy osztályterem 
2 kicsi terem 
2 zsibongó  
épületszárnyakat lezáró 
üvegajtók kivétele 

válaszfal bontás 4 
helyen 
csapóajtók kivétele 

4 nagy osztályterem 
1 kicsi terem 
mosdók/tusolók 

II.  emelet 2 nagy osztályterem 
2 kicsi terem 
2 zsibongó 
épületszárnyakat lezáró 
üvegajtók kivétele 

válaszfal bontás 8 
helyen 
csapóajtók kivétele 

4 nagy osztályterem 
1 kicsi terem 
mosdók/tusolók 

 
 
ÖSSZEGZÉS 
Jelenleg 20 alsó tagozatos osztályunk van (3 a Gépállomáson, 5 a Súry iskolában,1 a központi iskolai 
részben, 11 a kollégiumban. A 2012-13-as tanévtıl 19 osztállyal számolunk. 
Átalakítás után a kollégium épületében az alábbiak kialakítására van lehetıség: 

- 1 tanári szoba 
- raktár/tároló helyiségek 
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- 14 nagy terem 
- 8 kisebb terem (pl. csoportszobák, logopédiai, fejlesztı szobák) 
- emeletenként a folyosók „bıvítéséül” 2-2 zsibongó (kis terem mérető) 
- védınıi/orvosi szoba 
- tanári  mosdó 

A vizesblokkok (WC-k, tusolók) meghagyásával lehetıség marad arra a továbbiakban is, hogy 
nyáron az épületben tábort lehessen szervezni (edzıtábor-sportiskola). 
Az IGSZ továbbra is marad a jelenlegi helyén. 
 
Kérdés: 
- tantermek vízvezeték rendszerrel történı ellátása (ÁNTSZ !) 
- folyosók, lépcsı tőzbiztonsági elıírásai, kiürítési terv (TŐZOLTÓSÁGI SZAKVÉLEMÉNY) 

 
B/CEGLÉDI ÚTI ÉPÜLET  
 

Jelenlegi állapot Változtatás,kialakítás Marad 
2 informatika szoba 
1 alsós osztályterem 
1 tanulószoba 

1 tornaszoba 
2 öltözı (fiú-lány) 
1-1 mosdó 
1-1 tusoló 
1 belépı 

- bontás 
- vízvezeték , csatorna 
kialakítás 
- burkolás 
- aljzat kialakítás 
- gázkonvektor 
áthelyezés 
 

 ablakok 

 
ÖSSZEGZÉS 
 
Itt jelenleg 2 informatikai terem,1 alsós iskolaotthonos osztály, 1 tanulószoba kapott helyett. Tervezıi 
felmérés alapján az egész épület átalakítható tornaszobává az alábbiak szerint: 
 

- 1 tornaszoba 
- 2 öltözı (fiú-lány) 
- 2 WC mosdó 
- 2 tusoló 
- 1 belépı 
-  

C / ISKOLAI RÉSZ  
 
ÚJ SZÁRNY 
 
 
 Változtatás, kialakítás Marad 

 
földszint fıbejárati ajtó utca felé 

történı 
kihozatala(szélfogó 
terhére) 

-bontás/beépítés sportrész (öltözık) 
mosdók 

 szolgálati lakásból 
technika csoportszoba 
kialakítása 

-bontás 
-fürdıszoba helyén 
vízcsap kialakítás 

konyha része 
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RÉGI SZÁRNY 
 
 
 Változtatás, kialakítás Marad 

 
földszint -2nagy terem kialakítása 

-1 kémia terem + 1 szertár 
kialakítása 
-folyosó meghosszabbítása 
-2 szolgálati lakásból 2 
informatika csoportszoba 
kialakítása, ehhez tartozó 
mosdóval 

válaszfal bontás, 
ajtó áthelyezés, 
padlózat/aljazat szint 
kialakítása, 
vizesblokk (wc) 

3nagy terem, 
3 kisebb csoportszoba, 
mosdók, 

 
ÖSSZEGZÉS 
Jelenleg a felsı tagozat 18 osztállyal mőködik. A következı tanévben is ennyi osztállyal számolunk. 
Az átalakítás eredményeként lehetıséghez jut valamennyi osztály ahhoz, hogy saját termet kapjon. Ez 
azonban koránt sem jelenti azt, hogy a tanulók adott osztálytermeikben töltik a napjaikat,hogy 
megszőnik a „vándorlás”, mivel  az idegennyelv, a magyar és a matematika  oktatása sávokban 
történik, illetve más helyen részesülnek informatika, technika, kémia, fizika és testnevelés oktatásban.  
Az iskola épületében az alábbiak kialakítására van lehetıség: 

- 19 osztályterem (amelyek csoportóráknak is helyet biztosítanak) 
- 1 kémia elıadó + szertár 
- 1 fizika elıadó + szertár 
- 1 könyvtár 
- 2 informatika terem/szoba 
- 1 technika terem/szoba 

Ezzel az átalakítással a ceglédi úti fronton az alsó tagozat kap helyet. Ezzel késıbbiekben az udvar 
is elkülöníthetı az alsós és felsıs gyerekek részére 

D / TOVÁBBI FELADATOK  
�  A kollégiumba beköltözı osztályokkal megnövekedett tanulólétszámra kell számítani, ami  

miatt a Ceglédi út reggeli és déli forgalma jelentısen megnı, így  az autóval gyermekeiket 
hozó szülık parkolási lehetıségét növelni kell 

� Az iskolaudvarban lévı garázs (bódé) elbontása, új kialakítása pl. a Május 1. út oldalára. 
� Udvari nyári öltözık elbontása 
� Jelenlegi karbantartó mőhely épületeinek megszüntetése. Az új hely alagsorban, pince részben 

való kialakítása 
� Iskola teljes körbekerítése , a telephelyekrıl áthozandó gyermekjátszók megvédése érdekében 
� A villanyszerelési munkálatokkal együtt szeretnénk a jövıbeli stúdióhoz (iskolarádió), illetve 

az iskolai internet használathoz a kábelezést kialakítani 
� Sportpályák bitumennel való rendbehozatala, jelenleg rozsdás, szakadt labdafogó  dróthálók 

kicserélése (BALESTVESZÉLYESEK !!!) 
� A kollégiumi résznél lévı „kisudvar” leburkolása (esı esetén sártenger) 
� Iskola fıépülete elıtti fás park újragondolása (a sőrő fák megritkítása, ülı-, pihenıhelyek 

kialakítása, stb.,)a felsı tagozatos tanulók számára 
� Kerékpártárolók (alsó-felsı) kialakítása 

 
C / EGYÉB 
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� Az új tervek ismertetése  az ÁNTSZ-szel, ill. Tőzoltósággal, ill. az általuk adandó 
szakvélemények  megkérése folyamatban van. 

� A megvalósítás költségkalkulációját készíti a Farkas Építésziroda, mely várhatóan a soron 
következı Testületi ülés idıpontjáig (2012-05-30)elkészül 

� Árajánlat kérése a stúdió, internethasználat kábelezéséhez folyamatban van 

 
Tisztelettel: 

 
 Sápi Tiborné 

igazgató 
 
 
Lajosmizse, 2012-05-11 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
Lajosmizse 
Ceglédi út 1. 
6 0 5 0 
Tel.,fax: 76/356-103 
 
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda 
 
Lajosmizse       Ikt.szám: 135/2012. 
Városház tér 1.                 Tárgy: Adatszolgáltatás  
 
 
 
Nagy Judit Irodavezetı Asszony részére 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
Az alábbiakban tájékoztatom Irodavezetı Asszonyt Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek 
Gazdasági Szervezetének 2 évre vonatkozó létszámállományáról. 
 
Az IGSZ engedélyezett létszáma 2012. évben 31 fı, a következı megbontás szerint: 
     

IGSZ (692000 SZAKFELADAT) 6 Fİ 

Az IGSZ (692000 szakfeladat) engedélyezett létszáma: 6 fı. A 
közeljövıben 2 fı nyugdíjba vonulása várható. 2012. évben 1 fı, 
2013. elsı félévében 1 fı megy nyugdíjba. Emiatt jelenleg 6,5 fı 
dolgozóval mőködik az IGSZ. A részmunkaidıs dolgozó 
munkaviszonya határozott idejő, 2012.07.18- ig tart. 

KOLLÉGIUM KONYHA 13 Fİ 

A Kollégium Konyha engedélyezett létszáma 13 fı.  
1 üres álláshely van, ami jelenleg nincs betöltve, ezért ténylegesen 
12 fı dolgozik a konyhán. (ebbıl 2 fı munkaviszonya határozott 
idejő, 2012.06.30-ig tart.) 
2012. augusztus 31-én 1 fı konyhai dolgozó nyugdíjba megy. 

ÓVODA KONYHA 10 Fİ 
Az Óvoda Konyha engedélyezett létszáma 10 fı. 3 fı 
munkaviszonya határozott idejő, 2012.12.31-ig tart. 

BÖLCSİDE KONYHA 1 Fİ  

GÉPJÁRMŐVEZETİ (KOLLÉGIUM) 1 Fİ  

ÖSSZESEN:  31 Fİ  

 
Lajosmizse, 2012. május 21.   
      Tisztelettel:  
 
         Bíró Tiborné  
                  gazdasági vezetı 
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Alkalmazotti létszám 
Kollégium és iskola összevonás 
A / Létszám adatok 
1.Iskola    

Engedélyezett dolgozói létszám: 91 fı 
Pedagógus férıhely:   75 fı 

(Ténylegesen dolgozó pedagógusszám: 72 fı 
Indoklás:  
- a 75 helybıl 1 státusz pedagógus asszisztensi  
feladatok+gyermekvédelem ellátására 
- 1 betöltetlen üres álláshely 
- 1 gyes-en lévı pedagógus betöltetlen 
álláshelye) 
 

Technikai álláshely: 16 fı 

 
2. Kollégium 

Engedélyezett dolgozói létszám:    32 fı 
Pedagógus 
férıhely:   5 fı 

Gyermekfelügyelı: 
5 fı 

Technikai: 8 Sofır: 1 fı Konyhai 
dolgozók: 12 fı(+ 
1 üres h.) 

 
3. Felsılajos 

Engedélyezett dolgozói létszám:    9 fı 
Pedagógus 
férıhely:   7 fı 

Gyermekfelügyelı: 
0 fı 

Technikai: 2 fı - - 

 
4. Összesen 

Engedélyezett dolgozói létszám:    132 fı  
Pedagógus 
férıhely:   87 fı 

Gyermekfelügyelı: 
5 fı 

Technikai: 26 fı Sofır: 1 fı Konyhai 
dolgozók: 12 fı 
 

Iskola:  91 fı 
Kollégium: 18 fı 
Konyha: 14 fı 
Felsılajos:   9 fı 
összesen: 132 fı 
 
B / Létszámszükséglet összevonás után (2012) –CSAK LAJOSMIZSE  
A)Tantárgyfelosztásból adódó szükséges szám 

pedagógusszám:              75 fı          75 
B)Tanulást közvetlen segítık 

 Gyermekfelügyelı:  0 fı 
Pedagógiai asszisztens:  3 fı  (1 fı gyermekvéd. fel. is !)       3 

C) Technikai dolgozók 
Rendszergazda:   1 fı 
Adminisztrátor:   3 fı 
Portás:    2 fı  
Takarítónı:               14 fı 
Karbantartó:    2 fı 
Főtı:     1 fı 
Konyhai dolg.   ? fı 

     Sportcsarnok felelıs:   1 fı (teljes, v.2 fı félállásban)      24 
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Összesen:                                     102 fı                                       102 fı 
 
Felsılajossal kiegészülve 
A)Tantárgyfelosztásból adódó szükséges pedagógus szám 

Lajosmizse:                75 fı         75 
    Felsılajos:                  7 fı         7 
   összesen:               82 fı          82 
 
B)Tanulást közvetlen segítık 

Gyermekfelügyelı:   0 fı 
Pedagógiai asszisztens:   3 fı  (1 fı gyermekvéd. fel. is !)       3 

 
C) Technikai dolgozók 

Rendszergazda:   1 fı 
Adminisztrátor:   3 fı 
Portás:     2 fı  
Takarítónı Lajosmizse:              14 fı   
Takarítónı Felsılajos:   2 fı 
Karbantartó:    2 fı 
Főtı:     1 fı 
Konyhai dolg.                 ? fı 
Sportcsarnok felelıs:                1 fı (teljes, v.2 fı félállásban)      26 
Összesen:                                    111 fı                                           111 

fı 
Összesen 111 fı a konyhai dolgozók nélkül . 2012.szept.1-tıl a munkáltatói jogokat az ı 
esetükben az IGSZ gyakorolja. 
 

• jelenleg:  132 fı 
• tervezet: 111 fı 
• különbözet:  21 fı   (14 fı konyhai dolgozók nélkül) 

 
7  fırészérıl  bérmegtakarítás várható. ( 1 fı éves bérköltsége járulékokkal együtt kb.Br.3.000.000 
Ft) 
 
Megjegyzés: 
Betöltetlen üres pedagógus álláshely:     1  
GYES-en lévı pedagógus betöltetlen álláshelye:    1  
Tanév végén nyugdíjba vonuló pedagógus:    2 fı 
Tanév végén nyugdíjba vonuló technikai dolg.(portás):   1 fı 
Felmérés kapcsán napközis csoportszám növekedés:             + 2 csoporttal  
Felmérés kapcsán tanulószobai csoportszám növekedés:          + 1 csoporttal 
A konyhai dolgozók + gépkocsi vezetı a GESZ-hez kerülnek állományba (13 fı-státusz 14) 
 
( A két nyugdíjba vonuló pedagógus helyére,az iskola 2 portási állás helyére, ill. a megnövekedett 
számú napközis csoportokhoz is a kollégiumtól  kerül át az öt pedagógus és 2 fı technikai dolgozó ) 
   
 
Az iskolához elhelyezésre kerülı KINEVEZETT kollégiumi dolgozók 
pedagógus:      5 fı  
takarítónı:      4 fı 
karbantartó:      1 fı  
főtı:       1 fı  
portás:       2 fı  
_________________________________________________________________________________ 
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Elhelyezésre váró KINEVEZETT kollégiumi dolgozók  
adminisztrátor:      1 fı  (könyvelıi képzésre jár) 
gyermekfelügyelı:      2 fı  

       
Elhelyezésre váró SZERZİDÉSES dolgozók  
gyermekfelügyelı:      2 fı  (1 fı  csecsemıgondozói tanfolyamot 
                   végez ) 

1 fı   (Kultúrház büfében kap állást) 
portás:        1 fı   (4 órában részmunkaidı) 
takarítónı:      4 fı   (1 fınek csecsemıgondozói képesítése                  
                                                                                                              van ) 
KONYHÁRA      2 f ı  !!!  (2 üres álláshely van) 

     
C / Létszám becslés (2013-ra) 
Nyugdíjba vonuló pedagógus:     0 fı 
Nyugdíjba vonuló technikai dolgozó:   0 fı 
 
A Köznevelési Törvény életbe lépése után  várható változások: 

Státusz  
•A nevelı-oktató munkát segítı alkalmazottak köre és létszáma:  

•Számukat a fenntartó által összevontan, központilag megszervezett feladatellátás 
befolyásolja, de irányelvként összesen legfeljebb a pedagóguslétszám 20%-át tehetik ki.  

•Ezt a létszámot feladatkörök szerint az intézmény vezetıje rugalmasan oszthatja fel. 
Finanszírozásuk az intézmény fenntartásának pedagógus béreken és a pedagógus munkát 
közvetlenül segítık bérén túli fenntartási költségek terhére történik.  
 

- Ennek értelmében a 82 fıs pedagóguslétszám alapján(Felsılajossal együtt) a kollégium és 
iskola összevonásaként létrejövı 26 fıs technikai létszám soknak mutatkozik (10 fıvel). 
Amennyiben a pedagóguslétszám is az állam által történı meghatározáskor magasnak 
mutatkozik, úgy a technikai létszám ezen felül még több fıvel csökkenhet. 

- Az új Köznevelési Törvény viszont 100 tanulónként jelöl meg 1-1 pedagógiai asszisztens 
alkalmazását 2013-tól (tanulói létszámunk alapján ez 8 fı !). A 2012-13-as tanévben 3 
pedagógiai asszisztensi státuszt szeretnénk, mely szám  2013-tól így még 5 fıvel 
növekedhet. 

 
 
 
 
 

Sápi Tiborné  
igazgató 

Lajosmizse, 2012-05-24 
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Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsıde 
Lajosmizse, Attila u. 6. 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
Lajosmizse, Ceglédi u. 1. 
        Ikt.sz.: 203/2012. 
Bíró Tiborné gazdasági vezetı részére Tárgy: Létszámállományra 

vonatkozó adatszolgáltatás 
 
Tisztelt Intézményvezetı Asszony! 
 
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde vezetıje tájékoztatom Önt 
intézményünk 2 évre vonatkozó létszámállományáról; 
 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2013-2014-es évben (53 fı) 

• 25 fı óvodapedagógus (23 fı határozatlan idıre kinevezve, 3 fı határozott idıre) 
o ebbıl jelenleg 1 fı GYES-en 2012. 05.31.-ig 
o  3 fı határozott idıre kinevezett (1 fı GYES-en lévı kolléganıt helyettesíti, 2 fı pedig 

az óvodavezetı illetve óvodavezetı helyettes vezetıi mandátumuk idejéig) 
o 2012.09. hótól óvodapszichológus felvétele szükséges 05, fı (2012. Köznevelési 

törvény alapján) 
o 2013-ban várhatóan 1 fı nyugdíjba megy. 
o 2014-ben várhatóan 1 fı óvodapedagógus nyugdíjba megy. 
o 2014.08. hótól óvodabıvítés esetén 6 fı óvodapedagógusra lesz szükség (3 

csoportszobával való bıvítés) 
 

• 1 fı logopédus (határozatlan idıre kinevezve) 
 

• 13 fı nevelı-oktató munkát közvetlen segítı (dajka) (13 fı határozatlan idıre kinevezve) 
o 2014.08. hótól óvodabıvítés esetén 3 fı dajkára lesz szükség (3 csoportszobával való 

bıvítés) 
o 2014. 12. hónapban várhatóan 1 fı nyugdíjba vonul. 

 
• 4 fı egyéb technikai dolgozó (óvodatitkár, általános ügyintézı-gondnok, főtı-karbantartó, és 

kertész-udvaros határozatlan idıre kinevezve) 
o 2 fı takarító felvétele szükséges (Székhely intézmény illetve Szent Lajos u. telephely 

2012.09. hótól Köznevelési törvény alapján 3 csoportnál nagyobb óvodákban 1 fı 
takarító szükséges) 

o 3 fı pedagógiai asszisztens felvétele szükséges (Székhely intézmény illetve Szent 
Lajos u. telephely 2012.09. hótól Köznevelési törvény alapján 3 óvodai csoportonként 
1 fı) 

 
• 1 fı élelmezésvezetı (határozatlan idejő kinevezéssel) 
• 9 fı konyhai dolgozó (8 fı fızıkonyha, 1 fı melegítı konyha Rákóczi u.) 

o ebbıl jelenleg 1 fı GYED-en van, (határozott idejő kinevezéssel rendelkezik) 
o 3 fı határozott idejő kinevezéssel dolgozik. 

 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Bölcsıdei Tagintézménye (7 fı) 
(Minden dolgozónak határozatlan idejő kinevezése van) 
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• 1 fı tagintézmény-vezetı, kisgyermeknevelı- gondozó (2012 szeptemberétıl várhatóan  
fıállású tagintézmény-vezetı lesz, így szükséges lesz egy gondozónı felvétele) 

• 3 fı kisgyermeknevelı-gondozó 
• 1 fı gyógypedagógus (2012. augusztusig lesz a munkaviszonya, mert elköltözik, így 1 fı 

gyógypedagógus felvételére szükség lesz) 
• 1 fı szakács  
• 1 fı takarító  

 
 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde Felsılajosi Tagintézménye 
(Minden dolgozónak határozatlan idejő kinevezése van) 
 

• 1 fı tagintézmény-vezetı, óvodapedagógus 
• 3 fı óvodapedagógus 
• 3 fı oktató-nevelı munkát segítı (dajka) illetve konyhai kisegítı 

 
 
 
Lajosmizse, 2012. május 18. 
 
 
     Tisztelettel: Kocsis Györgyné 
       óvodavezetı 
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Elıterjesztés 3. melléklete 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
Lajosmizse 
Ceglédi út 1. 
6 0 5 0 
Tel.,fax: 76/356-103 
 
Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 
Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda 
 
Lajosmizse       Ikt.szám: 122/2012. 
Városház tér 1.                 Tárgy: Adatszolgáltatás  
 
Nagy Judit Irodavezetı Asszony részére 
 
 
Tisztelt Címzett! 
 
 
Hivatkozva az I/6081/1/2012. iktatószámú levelére, a Kollégium Konyhával és Lajosmizse Város 
Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 
 
A 2013. évi törvényi változásokat még csak részlegesen ismerjük, ezért az alábbi feladatoknál is 
megközelítı adatot tudunk szolgáltatni. 
 
A Konyhánál 2013. évben egy fı nyugdíjba vonulása miatt (akinek a helye nem lesz betöltve) 
csökkenni fog a személyi jellegő juttatás közül az:  
 

-alapbér                       1.308 EFt 
-jubileumi jutalom         312 EFt 
-járulékok                       353 EFt 

                 Bérjellegő megtakarítás:       1.973 EFt 
 

 
A Kollégium megszőnése miatt nem lesz reggeli és vacsora a gyerekeknek , így az erre esı nyersanyag 
ára is megtakarításra kerül az alábbi összegben: 3.790 EFt 
        1.023 EFt (áfa) 
 

Összesen:   6.786 EFt 
 

Mivel a Kollégiumban elhelyezett gyermekek mindegyike kérte a napköziotthoni ellátást, így bevétel 
kiesés nem lesz. 
 
A Kollégium Konyha 2012. évi kiadás elıirányzata:  79.905 EFt 
Változás miatti csökkentés:        -   6.786 EFt 
Kiadás mindösszesen:            73.119 EFt 
A bevétel tekintetében feltételezve, hogy mindenki befizeti a térítési díjat  ≈ 52.030 EFt lesz. Ez az 
összeg tartalmazza a 2012. évben kedvezményes étkezésben részesülık után járó normatívát. 
 
Ha bérbe adjuk a konyhát a vállalkozó a saját hasznát és a bérleti díjat elszámolja költségként, 
amelynek összege jelenleg még ismeretlen, de ezzel nı az étkeztetés költsége, ami szintén az 
önkormányzat kiadását növelné. 
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Az IGSZ átszervezése: 
 
A közeljövıben két fı dolgozó nyugdíjba megy. Ezáltal az IGSZ létszáma 4,5 fıre csökkenne. Mivel 
2012-tıl minden intézmény önálló pénztárral, bankszámlával rendelkezik a munkamegosztást az 
alábbiak szerint javaslom:  
Az intézmények részére rovat elszámolás volt biztosítva a napi apró pénztári kiadásokhoz, ehelyett a 
pénztárt helyezném ki a banki átutalással együtt. Hónap végén az IGSZ részére átadásra kerülnének a 
könyvelésre elıkészített bizonylatok. A KIR3 rendszer használatának teljes jogosultságát kapják meg 
az intézmények. (számfejtések, távollétek jelentése, stb.)  
A térítési díj beszedés a jelenleg Kollégiumban dolgozó adminisztrátor feladata lenne. 
 
                                                                                    
Lajosmizse, 2012. május 10. 
 
 
       Tisztelettel:  
 
         Bíró Tiborné  
                  gazdasági vezetı 
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Elıterjesztés 4. melléklete 
 

Lajosmizse Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
BASKY ANDRÁS 
polgármester úr részére 
 
Ikt.sz.: 267/2012.                                                  Tárgy.:  dokumentumok, kimutatások       

feladatellátás megszőnéséhez 
 
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR! 

Mellékelve küldöm az I/5584/3/2012. „Megkeresés” tárgyú levelében kért alábbi dokumentumokat és 
kimutatásokat: 
 

1. A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola és Kollégium alkalmazotti közösségének a 
Kollégium feladatellátás megszőntével kapcsolatos véleményezését (jegyzıkönyv;jelenléti ív) 
  

2. A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola és Kollégium Diákönkormányzatának a 
Kollégium feladatellátás megszőntével kapcsolatos véleményezését (jegyzıkönyv;jelenléti ív) 
 

3. A lajosmizsei Fekete István Általános Iskola és Kollégium Szülıi Munkaközösségének a 
Kollégium feladatellátás megszőntével kapcsolatos véleményezését (jegyzıkönyv;jelenléti ív) 

 
4. A telephelyek (Súry, Gépállomás) kollégiumi épületrészbe történı áthelyezésével a 

racionálisabb mőködtetésre vonatkozó kimutatások; Alkalmazotti létszám; Konyha 
üzemeltetésére vonatkozó kimutatás 
 

5. Kollégium megszőnte esetén a napi iskolába járás biztosítása 
 

Továbbá mellékelem a „ kollégium épületének hasznosítása” …………..ikt.számú levelemhez az 
alábbi árajánlatokat: 

 
Árajánlat (1.) – Bodvill Kft (Kollégium, iskola átalakítása kapcsán felmerülı villanyszerelési 
munkák) 
 
Árajánlat (2.) -  Gomép Kft (Iskola központi épület –udvar körbekerítése) 
 
Tisztelettel: 
 

Sápi Tiborné 
igazgató 

Lajosmizse, 2012-05-24 
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 Ikt.szám: ……/2012. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
Készült: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Alkalmazotti közösség értekezletén 
               6050 Lajosmizse Szabadság tér 13. 
Ideje:     2012. május 22. 1430 óra 
Helye:    2-3-as terem 
Jelen vannak: Fekete István Általános Iskola és Kollégium alkalmazotti közössége - jelenléti ív  

mellékelve 
Basky András Polgármester Úr 
 

Téma: A Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának 
             megszüntetése 
Jegyzıkönyv vezetı: Szeleczki Lászlóné adminisztrátor 
 
Sápi Tiborné igazgató köszönti a polgármester urat és az alkalmazotti közösség tagjait. 
Ismerteti az értekezlet témáját. Elmondja, hogy jegyzıkönyv készül az értekezletrıl a 
jegyzıkönyvvezetı Szeleczki Lászlóné, jegyzıkönyv hitelesítıkre javaslatot tesz Bojtos Béláné és 
Sápiné Aczél Ágnes személyében. Az alkalmazotti közösség egyöntetően elfogadja a 
jegyzıkönyvezetıre, ill. a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. 
Elmondja, hogy a Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának 
megszüntetésével kapcsolatos jogi hátteret, és az önkormányzat döntését a polgármester úr fogja 
ismertetni. 
Basky András polgármester úr: Köszönti a jelenlévıket. Elmondja, hogy a Köznevelési törvény 
változása miatt nem fognak kapni normatívát a 10 éven aluli kollégista gyermekre.  
Az önkormányzat 1976. óta fenntartotta a kollégiumot, elsısorban a gyermekek életkörülményeinek 
jobbá tétele miatt. A fenntartás sokba kerül, ezt az önkormányzat azért tehette meg eddig, mert nincs 
adóssága. A Köznevelési törvény változása kapcsán, sajnos még nem lehet tudni, hogy milyen 
döntések születnek 2012.09.01-tıl, 2013.01.01-tıl, és 2013.09.01-tıl. A kormánynak is ebben a 
helyzetben kell dönteni. A végrehajtási rendelet még nem készült el. Nem tudni elıre, hogy mi lesz, az 
önkormányzat a legjobb tudása szerint fogja a döntéseket meghozni.  
Az elızı testületi ülésen döntöttek arról, hogy 2012.09.01-tıl a kollégium 0 csoporttal mőködik. 
A kollégiummal kapcsolatban hosszas tárgyalások, egyeztetések folytak eddig, és folynak még most 
is. Megkérték az alkalmazotti közösség, a Szülıi Szervezet, a DÖK, és szakértı véleményét is ebben 
az ügyben.  
A testületi ülésre elıkészítik az elıterjesztést ott születik majd döntés ebben a dologban 2012.05.31-
én.. 
A Kormányhivatal, ha átvenné ezt a feladatot, akkor újragondolnák ezt a kérdést. Új helyzetben új 
gondolkodásmenet indul el. 
Amennyiben nem lesz kollégium, akkor mi lesz vele – iskolai tantermek kialakítása a terv.  
Kérdések a polgármester úrhoz: 
László Ildikó:  2013.-ban ha átveszi a Kormányhivatal az iskolát és a kollégiumot mőködtetné, akkor 
mi lesz az átalakítással? 
B.A.: Akkor nem lesz átalakítás. 
Szemánné Nagy Gizella: A gyerekek hazajárása, hogy lesz megoldva? 
Harangozó Antalné: Hátrányos helyzető gyermekek vannak a kollégiumba, ahol a szülık nem tudják 
megoldani az utaztatást. 
B.A: Napi beszállítás lesz, felmérés készült a tanulószobára, ill. a napközire vonatkozóan. 
Három csoporttal nı a napközis létszám, pedagógus felügyelet biztosítva lesz a gyermekek számára.  
Sápiné Aczél Ágnes: A kollégiumi dolgozóknak mi lesz a sorsa? 
B.A: Igyekszünk mindenkinek biztosítani munkahelyet az önkormányzati rendszeren belül, 
amennyiben a dolgozók is hajlandók a kompromisszumra. Nyugdíjazás miatt is lesz felszabaduló 
létszám. 2012.09.01-tıl a Köznevelési törvény pedagógiai asszisztensi létszámot is megemeli. Az a 
cél, hogy ne kelljen senkit sem elküldeni. A jó megoldást keressük. 
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Szemánné Nagy Gizella: Sok olyan gyerek van, aki éhezni és fázni fog, ha megszőnik a kollégium. 
Ez volt nekik az átmeneti megoldás, a meleg víz, a tiszta ruha. 
B.A: Ilyen gyermek nemcsak a kollégiumba van. A védıháló mőködik Lajosmizsén, oldják meg 
ezeket a gondokat ık. Nagyon nehéz döntés vont ez az önkormányzat részérıl. A megoldások 
irányába mindenkinek el kell indulni. A védıhálónak mőködni kell.  
Berta István: Az utaztatás miatt módosítani kell a költségvetést? 
B.A: A felszabaduló költségekbıl biztosítják az utaztatást. 
Kisjuhász József: Az a tapasztalat, hogy az étkezést nyáron a szünetben gyümölccsel pótolták a 
családok. Szeptemberben azonban nem gyızték a gyermekek tele enni magukat. 
A kollégium megszőnésével hátrányos helyzetbe kerülnek a gyerekek. A kollégium nyári 
táboroztatásokat, rendezvények alkalmával az étkeztetést eddig megoldotta. 
S.Tné : Jogos a felvetés. A törvény szerint a gyermek 10 éves koráig legyen családi körben, ezzel a 
szülık felelısségtudata is erısödik. Háromszori étkezést biztosítunk a napköziben és a tanulószobán 
lévı gyermekeknek. 
Határ Ilona : Konkrétan mikor lehet megtudni, hogy a dolgozók közül ki hova kerül? 
S.Tné: Elıreláthatóan a 2012.05.31-i testületi döntés után erre is választ kapunk. 
Vidáné Nagy Ildikó: A kollégiumi könyvtár sorsáról szeretne érdeklıdni. Szeretné, ha a helyén 
maradhatna a könyvtár, nagyon sok munkát fordítottak rá. Pályázat útján elnyert pénzbıl berendezték, 
kialakították az INTERNET rendszert. Amennyiben iskolaként mőködik tovább a kollégium, nagyon 
hasznos lenne számukra itt helyben a könyvtár. 
S.Tné.: Sajnos a kérdéssel még érdemben nem tudott foglalkozni, az alsó tagozat számára bizonyára 
nagyon jó lenne helyben a könyvtár. Végleges, pontos választ még nem tud adni. 
Farkas Anita: A pedagógus asszisztensi képzést, ha valaki elkezdi, tudják e garantálni biztosan 
számára a munkát. 
S.Tné.: Nem tudja garantálni biztosan a munkát, olyat nem ígér, amit biztosan nem tud betartani. 
S.Tné.: Több kérdés nem lévén.  
Szavazásra kéri az alkalmazotti közösséget egyetértenek e azzal, hogy a  Fekete István Általános 
Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátása megszőnjön.  
 
A szavazás kézfeltartással történik. 
Szavazás eredménye:  
Igen                :  12 fı 
Nem               :  69 fı  
Tartózkodik   :  14 fı  
 
 

Kmtf. 
 
 
 

…………………………………….                                ……………………………………. 
            Bojtos Béláné                                                                   Sápiné Aczél Ágnes 
     jegyzıkönyv hitelesítı                                                          jegyzıkönyv hitelesítı       
 
 
 
 

……………………………………. 
Szeleczki Lászlóné 
jegyzıkönyvezetı 

                                                           
                                                                                                                   Ikt.szám: ……/2012. 
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JEGYZİKÖNYV 

 
                                          
Készült: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Szülıi Szervezetének értekezletén 
               6050 Lajosmizse Szabadság tér 13. 
Ideje:     2012. május 22. 1530 óra 
Helye:    5-ös terem 
Jelen vannak: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Szülıi Szervezete vezetısége 

- jelenléti ív mellékelve 
Sápi Tiborné igazgató 
Kálmán Éva igazgatóhelyettes 

 
Téma: A Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának 
             megszüntetése 
Jegyzıkönyv vezetı: Szeleczki Lászlóné adminisztrátor 
 
Sápi Tiborné igazgató köszönti a jelenlévıket. 
Ismerteti az értekezlet témáját. Elmondja, hogy jegyzıkönyv készül az értekezletrıl a 
jegyzıkönyvvezetı Szeleczki Lászlóné, jegyzıkönyv hitelesítıkre javaslatot tesz Kunné Sipos Ágnes 
és Beluszné Petı Eszter személyében. A jelenlévık egyöntetően elfogadják a jegyzıkönyvezetıre, ill. 
a jegyzıkönyv hitelesítıkre tett javaslatot. 
Elmondja, hogy a Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának 
megszüntetéséhez, a képviselı testületi határozathoz szükséges az iskola Szülıi Szervezetének 
véleménye. A végsı döntést az önkormányzat hozza meg.  
A kollégium létszáma egyre csökken, a Köznevelési törvény szerint 2012.09.01-tıl nem támogatja a 
kollégiumi ellátást a 10 éven aluli gyermekek esetében. Gondoskodnunk kell a gyermekek iskolába 
járásáról, a törvény szerint a gyermekek nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe azzal, hogy a kollégium 
megszőnik. Iskolabusz beállításával a gyerekek utaztatása megoldódik reggel és du. 4 órakor. 
Napközit és tanulószobát biztosítunk részükre, háromszori étkezést kapnak, szinte mindenki 
ingyenesen. A reggelit és a vacsorát a családnak kell megoldani. 
Kunné Sipos Ágnes: Támogatja, hogy a gyermek 10 éves koráig a családba legyen.  
A kollégium nem ideiglenes megoldás volt eddig sem, ma már nem ez a lényege.  
A veszélyeztetett gyermekek részére ez egy mentsvár volt. Tanulás, meleg hely stb. mi lesz ezekkel a 
gyerekekkel? 
S.Tné.: A 80 fı kollégista között olyan is volt, aki nem a mi körzetünkbe tartozik. Átvizsgálás során 
kiderült, hogy 17 családot érint az utaztatás. A szociális védıháló közbelépését és odafigyelését kell 
felerısíteni, ez oldja meg a gondokat. 
Kunné Sipos Ágnes: Hiányzási gondok lehetnek ezután. 
Kálmán Éva: Eddig sem oldotta meg a kollégium ezt a problémát. 
Kunné Sipos Ágnes: Az iskolabusz költségeit ki fizeti a szülı, vagy az önkormányzat? 
S.Tné: Még nem tudjuk a választ. A kollégium sem volt eddig ingyenes. 
Kunné Sipos Ágnes: A délutáni napközi és tanulószoba biztosítása nagyon jó megoldás lesz a 
gyermekek részére. Az iskolabuszt hogyan igényli a szülı? 
S.Tné: Még nincs kidolgozva a menete. A megszőnésrıl 2012.05.31-én mondja ki a végleges döntést 
a képviselıtestület, ez után végeznek számításokat. 
Kunné Sipos Ágnes: A kollégium felújítása minıségi javulást hozna minden gyerekre nézve. 
Az önkormányzatnak nem kötelezı támogatni a kollégiumi feladatellátást, nincs rá normatíva.  
Gajdácsiné Ulicska Henrietta: Mekkora busz lesz biztosítva a szállításhoz? 
S.Tné: A kérdés még nincs eldöntve. 
Kunné Sipos Ágnes : A többi gyermek rovására nem lehet a kollégiumot kierıszakolni. 
Kálmán Éva: Jobb lesz ha az alsó tagozat egy helyen lesz a kollégium épületében, mert a két 
tagiskola felújítása nagyon sokba kerülne. 
S.Tné: Megkéri a jelenlévıket szavazzanak, egyetértenek e azzal, hogy a Fekete István Általános 
Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátása megszőnjön. 
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A szavazás kézfeltartással történik: 
Szavazás eredménye: 
Igen                : 10  fı 
Nem               :   -   fı 
Tartózkodik   :   -   fı 
 
 
 
 

Kmtf. 
 
 
 
 
 
…………………………………….                                ……………………………………. 
            Kunné Sipos Ágnes                                                        Beluszné Petı Eszter 
          jegyzıkönyv hitelesítı                                                    jegyzıkönyv hitelesítı       
 
 
 
 

……………………………………. 
Szeleczki Lászlóné 
jegyzıkönyvezetı 
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  Ikt.szám: ……/2012. 
 
 

JEGYZİKÖNYV 
 
                                          
Készült: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Diákönkormányzat megbeszélésén 
               6050 Lajosmizse Szabadság tér 13. 
Ideje:     2012. 05. 22. 1400 óra 
Helye:    5-ös terem 
Jelen vannak: Fekete István Általános Iskola és Kollégium Diákönkormányzat tagjai  
                         - jelenléti ív mellékelve 
                         Szekeres László DÖK segítı pedagógus 
                         Sápi Tiborné igazgatónı 
 
Téma: A Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátása 
             megszüntetése 
 
Jegyzıkönyv vezetı: Szeleczki Lászlóné adminisztrátor 
 
Sápi Tiborné igazgató köszönti a jelenlévıket, elmondja, hogy nagyon fontos kérdésben kell a DÖK-
nek véleményt nyilvánítani. Jegyzıkönyv készül a megbeszélésrıl, a jegyzıkönyvvezetı Szeleczki 
Lászlóné, jegyzıkönyv hitelesítık, Surman Dávid és Suba Borbála, amellyel mindenki egyetért. 
Évek óta mőködik az általános iskola mellett a kollégium is. Az új köznevelési törvény szerint, mely 
mindenkire érvényes, így a mi iskolánkra is, szeptembertıl csak 10 éves kor feletti gyermekek 
lehetnek kollégisták. A polgármester úrnak és a képviselıknek el kell dönteni, hogy mi legyen a 
kollégium sorsa. A megszőnı kollégium miatt a gyermekekrıl gondoskodni kell.  
Az Önkormányzat mindennapos buszjáratot kíván biztosítani a gyermekeknek. Az osztályfınökök 
felmérést készítettek a napközire, ill. a tanulószobára vonatkozóan, ha megszőnik a kollégium. Így 
gondoskodunk róluk, és segítjük ıket a tanulásban. 
Az önkormányzat döntéséhez szükséges a DÖK véleménye is. 
 
Kéri a jelenlévıket a fentiekkel kapcsolatban tegyék fel kérdéseiket: 
 
Bán Annabella 6.a: Alsólajoson lakik oda is ki fog járni a busz? 
S.Tné:Az utaztatáshoz  felmérést csak a kollégista gyerekek között végeztek. 
Farkas Szilvia 7.d: A kollégium épületébe milyen osztály kerül? 
S.Tné: Sury iskola és a Gépállomási iskola tanulói. 
Nyilas Luca 8.b: Akik busszal fognak járni azok részére győjtıhely lesz vagy mindenkit házhoz 
szállítanak? 
S.Tné:Ennyire részletekbe menıen még nincs meg a tervezés. Egy busz elég lesz a szállításhoz, 
összesen 17 családot érint ez a dolog. Az utaztatásról az önkormányzat gondoskodik. 
Nyilas Luca:A gyermekeket délután összevárják, vagy többször megy a buszt? 
S.Tné: Napközibe, ill. tanulószobán lesznek a gyerekek 4 óráig, addig szakkörön való részvétellel, 
tanulással és játékkal töltik az idejüket. Négy órakor együtt mennek haza. 
Szekeres László: Eddig a kollégista gyerekek 5 alkalommal kaptak étkezést, kedvezményesen. A 
családoknak nagy teher lesz a változás. 
S.Tné: A napköziben háromszori étkezést fognak kapni: tízórai, ebéd, uzsonna legtöbben ingyenesen. 
A reggelit és a vacsorát otthon kell elfogyasztani. 
Szekeres László: Mi lesz a tanulókkal, ha nem kérik a tanulószobát? 
S.Tné: Ez azt jelenti, hogy bizonyára meg tudják oldani az iskolába járást. 
Szekeres László: Lesz e lehetıség arra, hogy a busz behozza az iskolába a gyereket és a szülı viszi 
haza? 
S.Tné: Nem lesz kötelezı a tanulószobát igénybe venni. Elsı lépés a gyerekek szállításának kérdése, 
ezt kell megoldani 
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Kéri szavazzanak, az ismeretek tudatában, a Fekete István Általános Iskola és Kollégium kollégiumi 
feladatellátása megszüntetésérıl.  
A szavazás kézfeltartással történik. 
Szavazás eredménye:  
Igen                 : 21 fı 
Nem                : - 
Tartózkodik    :    2 fı 
 
 

Kmtf. 
 
 
 
……………………………………….                            ……………………………………….. 
          Surman Dávid                                                                             Suba Borbála 
   Jegyzıkönyv hitelesítı                                                                Jegyzıkönyv hitelesítı 
 
 
 
 
 

……………………………………. 
Szeleczki Lászlóné 
jegyzıkönyvezetı 
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Racionálisabb működtetésre vonatkozó kimutatások 

 
A Gazdasági Szervezet kiadásainak, és bevételeinek alakulása a Kollégium megszőnése miatt 
2012. szeptember 1 – 2012. december 31-ig, 
 
Élelmiszer nyersanyag kiadásának csökkenése_ 
 
     1./ Reggeli: 
                  73 nap  x  85 fı x  94,-Ft =             583.270,-Ft 
 
       2./ Vacsora:  
                  73 nap x 85 nap x 147,-Ft =            912.135,-Ft 
 
                 Tervezett maradvány:       1.495.405,-Ft. 
 
 
Tervezett kiadásnövekedés tanulószállítás miatt: 
   
Kollégiumi kisbusz kilométerenkénti önköltsége: 
 
2.375.000,-Ft : 19.832 km =   120,-Ft/km.. 
 
Tanulók naponta történı iskolába, és onnan hazaszállítása tapasztalat alapján 120 kilométer. 
 
120 kilométer x 120,-Ft x 73 nap = 1.051.200,-Ft. 
 
A szállítást  mostani felmérés szerint 18 tanuló igényli 3 állomáshellyel: 
            -   Méntelek                      38 km.      8 tanuló 
            -   Buckó-Klábertelep         6 km       5 tanuló 
            -   Alsólajos                       16 km       5 tanuló 
 
Tervezett térítési díj kiesés: 
 
              2 tanuló x 73 nap x 336,-Ft =              49.056,-Ft 
              2 tanuló x 73 nap x 672,-Ft =              98.112,-Ft 
 
        Térítésidíjból kiesés összesen:              147.168,-Ft 
 
Kollégium megszőnése miatti normatíva lemondás: 
 
               80 tanuló 4 hónapra esı normatívája      7.598.333,-Ft 
                   Lemondás összesen:                          7.598.333,-Ft 
 
Lajosmizse,2012. 05. 21. 
 
                                                                                                      Bíró Tiborné 
                                                                                         Gazd. vezetı 
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Összegezve: 
 
(Kiadás növekedések 2012.szeptember 1.-december 31-ig) 
Térítési díj kiesés, normatíva lemondás,kiadás 
növekedés 

 

Tervezett térítési díj kiesés:  
 

147.168,-Ft 
 

Kollégium megszőnése miatti normatíva 
lemondás: 
 

7.598.333,-Ft 
 

Tervezett kiadásnövekedés tanulószállítás miatt:  1.051.200,-Ft. 
 

Várható kiadás növekedés összesen: 8.796.701 Ft 
 

 
(Kiadás csökkenések 2012.szeptember 1.-december 31-ig) 
 
Élelmiszer nyersanyag kiadásának csökkenése   
 

1.495.405,-Ft. 
 

 
gázdíj Sury -iskola Gépállomás  
összesen 552.000 Ft 284.000 Ft            836.000 Ft 
    
    
 

                    1.495.405,-Ft. 
       836.000,- Ft 

         Várható kiadás csökkenés: 2.331.405,-Ft 
 
(Becsült adatok 2012.szeptember1.-december31. közötti idıszakra) 
gázdíj Sury -iskola Gépállomás  Megjegyzés 
víz 20.053,- 59.857,- Ezen közmőszolgáltatásokkal a 

kollégium épületében is számolni 
kell. 

villany 116.118,- 78.118,- 
   
 
 

Konyha üzemeltetésére vonatkozó kimutatás 
Kollégium kiadásai, bevételei 2012. 

 
Kollégium kiadásainak alakulás: 
      Dologi kiadások 2012. április 30-ig:                 23.749.683,-Ft 
      Várható kiadás 2012. augusztus 31-ig.                9.000.000,-Ft 
Kollégiumi bevételek alakulása: 
       Terembérlet  2012. április 30-ig:                            560.000,-Ft 
       Várható bevétel 2012.aug, 31-ig.                            300.000,-Ft 
Konyha kiadásainak alakulása: 
      Kiadások 2012. április 30-ig                                25.350.000,-Ft 
      Várható kiadás még 2012.december 31-ig.          53.060.000,-Ft 
 
Lajosmizse,  2012. 05. 22. 
 
 
                                                                            Bíró Tiborné 
                                                                             Gazd.vezetı 



 28

Összegezve: 
 
      Kollégium várható kiadása 2012. augusz - tus 

31-ig.    
 9.000.000,-Ft 
 

      Konyha várható kiadása még 2012. december 
31-ig 

53.060.000,-Ft 

Összesen: 62.060.000,-Ft 
 
 
 
Várható bevétel 2012.aug. 31-ig      300.000,-Ft 

 
 
 
 
 

Kollégium megszűnte esetén a napi iskolába járás biztosítása 

Iskolabusz járatok: 
 

 

 
Szállított 
létszám km 

Méntelek 
 

8 fı 38 km 

Buckó, 
Klábertelep 

5 fı 6 km 

Alsólajos 
 

5 fı 16 km 

 
Összesen: 

18 fı 60 km 

 
60 km x 2 x 185 nap= 22 200 km  
22 200km x 120 Ft= 2 664 000 Ft 
 
Egy tanévre 2.664.000 Ft kiadás 
 
 
Az elsı járathoz ¾ 7-kor kell gyülekezni a tanulóknak és 7 órára érnek be az iskolába. ¾ 8 - 
ra mind a három járat be tudja hozni a gyermekeket. A tanulók beszállításához elég egy busz. 
 
(Készítette:Veszelszkiné Nagy Erika kollégium vezetı) 
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