
LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 431-2/2010.
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Lesenceistvánd Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  és Uzsa  Települési 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. augusztus 18-án (szerdán) 17.15 órai kezdettel 
megtartott együttes, nyilvános üléséről

Ülés helye: Művelődési Ház, Lesenceistvánd

Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester,
Nagy Károly alpolgármester
Bogdán István,Varjúné Fodor Edit, Morvainé Szücs Ágota képviselők

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete részéről
Jelen vannak: Kovács Károly polgármester,

Perger István, Gábor Oszkár és Madárné Németh Mária képviselők

Tanácskozási joggal: Dr. Takács Nóra körjegyző
Nyírő-Bognár Mária óvodavezető

Jegyzőkönyvvezető: Lakatos Adrienn ügykezelő

Tóth  Csaba  polgármester: Köszöntötte  az  ülésen  megjelenteket.  Megállapította,  hogy  az  ülés 
Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata  11.§.  (9)  bekezdése, 
valamint Uzsa Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 11.§. (9) bekezdése alapján 
szabályszerűen került összehívásra. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy Lesenceistvánd Képviselő-
testülete részéről a megválasztott 8 képviselőből 6 képviselő jelen van, Uzsa Képviselő-testülete részéről 
a megválasztott 6 képviselőből 4képviselő jelen van, így az ülés határozatképes, a képviselő-testületek 
együttes ülését megnyitja. 

Javaslatot  tett  az  ülés  napirendjére,  melyet  Lesenceistvánd  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, alakszerű határozathozatal nélkül – egyhangúlag -, Uzsa Képviselő-
testülete  4igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül,  alakszerű  határozathozatal  nélkül  –  
egyhangúlag –  az alábbiak szerint állapít meg:

NA P I R E N D :

1.)„Mosolyország Óvodája” Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Helyi 
Nevelési Programjának jóváhagyása

Tóth Csaba polgármester a napirendek elfogadását követően rátért a napirend tárgyalására.

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

1.) „Mosolyország Óvodája” Százholdas Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Helyi 
Nevelési Programjának jóváhagyása
Előterjesztő: Tóth Csaba Lesenceistvánd Település polgármestere

Kovács Károly Uzsa Település polgármestere
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)



Tóth Csaba polgármester: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a képviselő-testületi tagok 
részére  az  írásos  anyag  kiküldésre  került.  Felkérte  Nyírő-Bognár  Mária  óvodavezetőt,  tájékoztassa  a 
napirendi ponttal kapcsolatban a képviselő-testületi tagokat.

Nyírő-Bognár Mária óvodavezető: A helyi nevelési program módosítására azért volt szükség, mert az 
óvodai nevelés országos alapprogramban változás történt. A változásokat az óvodai nevelőtestület négy 
hónap alatt kidolgozta, a változások a meglévő programba beillesztésre kerültek. Ahhoz, hogy a program 
a módosításokkal együtt  érvényes legyen a képviselő-testületnek szakértőt kellett felkérni, akinek meg 
kellett vizsgálni, hogy az óvoda nevelési programja a jogszabályi előírásoknak megfelel-e. A szakértői 
vélemény elkészült, azt a képviselő-testületi tagok az előterjesztés mellékleteként megkaptak. A szakértő 
az  elkészített  véleményben  javaslatokat,  észrevételeket  tett  a  program  tekintetében  a  nevelőtestület 
számára. A szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően a nevelési program kiegészítése elkészült, 
azt a képviselő-testületi tagok nem kapták meg.

Nyírő-Bognár  Mária  óvodavezető  a  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  helyi  nevelési  program  
kiegészítésének tartalmát megismertette a képviselő-testületi tagokkal.

Tóth Csaba polgármester: Megköszönte Nyírő-Bognár Mária óvodavezető szóbeli kiegészítését.

Gábor  Oszkár  képviselő: Megkérdezte,  hogy  a  helyi  nevelési  programnak  miért  kell  migránsokra 
vonatkozó részt tartalmaznia, Lesenceistvándon van migráns gyermek?

Nyírő-Bognár  Mária  óvodavezető:  A  kérdésre  válaszolva  elmondta,  hogy  kötelező  volt  a  migráns 
gyermekekre kitérni a programban, mert a településekre bármikor költözhetnek külföldi állampolgárok. 
Az óvodapedagógus kötelessége megismerni az ő kultúrájukat, azonban a gyermekeknek átadni a migráns 
gyermek  kultúráját  csak  olyan  mennyiségben  szabad,  amennyiben  a  szülő  beleegyezik.  Ez  annyiban 
került  módosításra,  hogy  az  óvodapedagógusok  és  a  gyermekek  elfogadóak  legyenek  a  migráns 
gyermekek iránt, egyéb kötelezettségeket nem ír elő a program. Ahhoz, hogy ez a rész a programban 
módosítható legyen, már nem kell szakértői vélemény. 

Tóth Csaba polgármester: Kérte a képviselő-testületi tagok kérdéseit, észrevételeit a napirendi ponttal 
kapcsolatban.

További kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Lesenceistvánd  Települési  Önkormányzat  Képviselő-testülete  6  igen  szavazattal  ellenszavazat  és  
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

79/2010. (VIII.18.) sz. Li. Képviselő-testületi határozat

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Mosolyország  Óvodája”  Százholdas 
Pagony Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda Helyi Nevelési Programjának jóváhagyása” című 
előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Lesenceistvánd  Település  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Marosi  Miklósné  által  elkészített 
szakvéleményben foglalt észrevételek figyelembe vételével a „Mosolyország Óvodája” Helyi  Nevelési 
Programját jóváhagyja.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Tóth Csaba polgármester

Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
az alábbi határozatot hozta:
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52/2010. (VIII.18.) sz. uzsai Képviselő-testületi határozat

Uzsa Település Önkormányzat Képviselő-testülete a „Mosolyország Óvodája” Százholdas Pagony Közös 
Fenntartású  Napközi  Otthonos  Óvoda  Helyi  Nevelési  Programjának jóváhagyása” című  előterjesztést 
megtárgyalta és a következő határozatot hozza: 

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testülete a Marosi Miklósné által elkészített szakvéleményben 
foglalt  észrevételek  figyelembe  vételével  a  „Mosolyország  Óvodája”  Helyi  Nevelési  Programját 
jóváhagyja.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Kovács Károly polgármester

Tóth Csaba polgármester: További napirend hiányában az együttes nyilvános ülést 17 óra 25 perckor 
bezárta.

Tóth Csaba Kovács Károly
polgármester polgármester

Dr. Takács Nóra
körjegyző
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