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Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális 
 Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának  

2020. október 15-i ülésére 
 

Tárgy: A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde beszámolója a 2019/2020. nevelési évről  
 
Ikt.sz.: LMKOH/18165-3/2020. 
 
 Tisztelt Társulási Tanács! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznevelési 
törvény.) 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal 
kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó módon 
beszámoljon.  

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa a 31/2019. (XI.21.) 
határozatával fogadta el a Társulási Tanács 2020. évi munkatervét, mely szerint az októberi 
soros ülés napirendi pontja a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 
átfogó beszámolója a 2019/2020-as nevelési évről.   

Fentiekben foglaltaknak megfelelően Kocsis Györgyné Intézményvezető Asszony 
elkészítette a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. évre 
vonatkozó átfogó beszámolóját. Külön beszámolórészek mutatják be a Tagintézményekben, 
valamint a Bölcsődei Intézményegységben folyó munkát. A beszámoló az előterjesztés 
melléklete.  

 
A beszámoló részletesen bemutatja a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan a 

székhelyintézményben és a tagintézményekben folyó szakmai munkát, a működési adatokat, a 
nevelőmunka kiemelt szakmai, fejlesztési feladatainak megvalósulását. Tartalmazza az 
intézményi programokat és az óvoda kapcsolatrendszerét.  

Az intézményben folyó szakmai munka magas színvonalát semmi sem támasztja alá 
jobban, mint a külső szakmai ellenőrzés. A elmúlt évben 2019. november 16-án került sor az 
Oktatási Hivatal szakértői általi minősítésre, ahol kiemelkedőnek értékelték az intézmény 
dokumentumainak egymásra épülését és azt a folyamatot, hogy a tervek megvalósítása a 
nevelőtestület és a Szülői Szervezet bevonásával történik. Megállapították, hogy a tervező 
munka és a megvalósítás egymással koherens egységet mutat, valamint a munkaközösségek 
munkaterve összhangban van a stratégiai dokumentumokkal. Az éves tervek és beszámolók 
egymásra épülnek, a pedagógiai folyamatok nyomon követhetők a tevékenységi tervekben és 
a csoportnaplóban. A megállapításokat a beszámoló részletesen tartalmazza. 

 
Az elmúlt években számos jogszabályi változást iktatott be a Köznevelés törvény, 

amely az óvodában folyó munkát is érintette. Az óvodai nevelés alóli felmentési kérelmek 
elbírálása már korábban kikerült a jegyzői hatáskörből, amely elsősorban a külföldön élő vagy 
speciális betegségű gyermekeket érintette. 

Az elmúlt nevelési évben, 2020.01.01. napján lépett hatályba a jogszabály azon 
rendelkezése, mely szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási 
napján kezdődik. Természetesen továbbra is lehetőséget biztosít a jogszabály arra, hogy a 
szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy 
nevelési évig óvodai nevelésben vehessen részt.  
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Az elmúlt nevelési évben 33 fő kisgyermek maradhatott óvodában, aki 2020. június és 
augusztus 31. között töltötte a 6. életévét, vagy SNI vagy BTMN státuszú, ebből az Oktatási 
Hivataltól 7 fő kapott felmentést.  A 2019/2020. nevelési évben 108 gyermek fejezte be az 
óvodai nevelést és kezdte meg iskolás évet, a kötelező felvételt a 2020/2021. nevelési évre 
123 fő 3 éves gyermek részére kellett biztosítani. (Ezt követően az intézményben még volt 
gyermekmozgás – beiratkozás-kiiratkozás) 

A jogszabály értelmében az óvoda a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó 
évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. 
Az óvoda a 18 óvodai csoportban 441 férőhellyel, teljes kihasználtsággal működött az 
elmúlt évben is.  

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási-tanácsának elnöke LMKOH/8331-
2/2019. határozatával engedélyezte a 2019/2020. nevelési évre a Köznevelési törvény 25. § 
(7) bekezdése alapján a maximális csoportlétszámok 20%-kal történő átlépését – 
intézményvezető kérésének megfelelően – valamennyi óvodai csoportban.  
 
Ez azonban azt is jelenti, hogy a jogszabályok szerinti csoportba osztást követően  igen magas 
csoportlétszámok  is kialakulhatnak. 
 
Az óvodába felvettek és elutasítottak számának alakulása az elmúlt években: 
  
Év Felvételi kérelmet 

benyújtók száma 
Felvettek száma Elutasítottak száma 

2020.  127 fő 120 fő 3 fő 
4 nem óvodaköteles 
kisgyermek szülője 
mégsem kérte az óvodát 
írásban visszamondta (2,5 
éves) 

2019.   143 fő 134 fő 9 fő 
2018.  138 fő 132 fő 6 fő 
2017.  141 fő 141 fő   

(évközben13 kisgyermek 
elköltözött, ezért tudtunk 
mindenkit felvenni 

- 

2016.  116 fő 116 fő - 
Forrás: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 
 
A bölcsődében az elmúlt nevelési év augusztusában került sor a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 
valamint a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
összevont helyszíni ellenőrzésére. Az ellenőrzés során az intézmény működésével 
összefüggésben mindent rendben találtak, néhány dokumentum módosítása vált szükségessé, 
amelyek jogszabály-változásból erednek. Az intézményegység szakmai programjában az 
átvezetések folyamatban vannak.  
A bölcsőde hatályos működési engedélye alapján a férőhelyek száma 26 fő, azonban a 
bölcsőde teljes kihasználtsággal történő működtetése mellett is várólista van. A felvételi 
kérelmet benyújtók és az elutasítottak száma a következők szerint alakult az elmúlt években: 
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Év Felvettek száma Elutasítottak száma 
2020.01.01-
12.31. 

16 fő 9 fő 

2019. 
01.01-
12.31. 

21 fő 8 fő 

2018.01.01. 25 fő 0 fő 
2017.01.01. 25 fő   

 
0 

2016.01.01-
12.31 

15 fő 9 

Forrás: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Intézményegység vezető 

 
 
Fentieket összegezve tehát, rendkívül fontos városunkban a bölcsődei férőhelyek 

bővítése, amellyel részben az óvodai nevelésbe felvételre nem kerülő gyermekek ellátása is 
megoldottá válhat, de hosszú távú feladat az óvodai férőhelyek számának további bővítése is.   

    
A beszámoló a nagy terjedelme miatt csak e-mailben kerül kiküldésre, illetve a 

honlapon is elérhető a Társulási anyagok között. Kérem a Társulási Tanács tagjait a 
beszámoló áttanulmányozására, melyhez az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. 
Társulási-tanács elé: 

 
 

Határozat-tervezet 
…/2020. (...) TH. 
A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás által fenntartott  
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde  
beszámolója a 2019/2020. nevelési évről 

Határozat 
 

A Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde – előterjesztés mellékletét 
képező - 2019/2020. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa 
Határidő: 2020. október 15. 

 
Lajosmizse, 2020. október 7. 
 
       Basky András sk. 
       elnök 
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előterjesztés melléklete 
 
 
 


