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Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése
Szilágyiné Bácsi Gabriella, Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Véleményező
bizottság:

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2011. évi
költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított. A rendeletmódosítások oka, a tartalékban szereplő
tételek beépítése a megfelelő költséghelyre, az eredeti költségvetésben nem tervezett kötelezettségvállalások, év
közben hozott döntések megjelenítése, illetve a zárszámadást követően az elfogadott pénzmaradvány összegének
beépítése.
A költségvetés teljesítése a következők szerint alakult az első félévben.
Önkormányzat bevétele:
ban

Eredeti előirányzat

Adatok E FtMódosított előirányzat

4.026.207

Teljesítés

4.229.159

Teljesítés / Módosított ei.
%
1.470.200
34,76

Bevételek teljesítésének alakulása:
Megnevezés
Önkormányzat költségvetési támogatása
Sajátos működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önállóan műk.és gazd. intézmények bev.
Polgármesteri Hivatal bevétele
Egyéb fin. bevétel
Ktgvetési hiány belső fin. eszk. (pénzm.)

Összeg E Ft-ban
Összes bevételhez viszonyított arány (%)
545.485
37,10
402.956
27,41
77.549
5,27
212.000
14,42
215.300
14,64
-1.057
-0,06
17.967
1,22

Az önkormányzat költségvetési támogatása 37,1%-a az összes bevételnek.
A sajátos működési bevételek 27,41% -át teszik ki az összbevételnek. A sajátos működési bevételek között
mutathatók ki a helyi adó bevételek, az átengedett központi adók (Szja), valamint a mezőőri járulék bevétel.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevétele 14,42%-a, a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó
önállóan működő intézmények, valamint a szakfeladatok bevételei pedig 14,64%-a az összes bevételnek.
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek százalékos aránya 5,27% az összes bevételen belül. Itt jelentkeznek a
tárgyi eszközök, valamint az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek értékesítéséből származó bevételek
összegei és a pályázatokhoz kapcsolódóan megérkezett felhalmozási bevételek.
A költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló eszközök között jelennek meg az előző évben képződött
pénzmaradványok felhasznált összegei, melyek összes bevételhez viszonyított aránya 1,22%-ot tett ki a vizsgált
időszakban.
Önkormányzat kiadása:
Eredeti előirányzat
4.026.207

Módosított előirányzat

Adatok E Ft-ban
Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
1.720.904
40,69

Teljesítés

4.229.159
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Kiadások teljesítésének alakulása:
Megnevezés
Működési kiadás
Felújítás
Felhalmozási kiadás
Kölcsönök nyújtása
Finanszírozási kiadás
Tartalék

Módosított előirányzat (E
Ft)
2.482.853
75.439
409.590
3.333
400.330

Teljesítés (E Ft)

857.614

1.315.067
34.385
202.291
15.602
153.559

Teljesítés/ Módosított ei.
(%)
52,97
45,58
49,39
468,11
38,36

0

0,00

A működési kiadások 52,97%-on teljesültek, mely az időarányos előirányzattal közel azonosan alakult.
A működési kiadások teljesítésének megoszlása a következők szerint történt:
A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok az összes működési kiadás kevesebb mint felét, azaz
47,58%-át, a dologi és egyéb folyó kiadások 37,33%-át, a pénzeszköz átadások pedig 15,09%-át teszik ki.
A felújítások és fejlesztések tekintetében a módosított előirányzathoz viszonyítva 45,58%, illetve 49,39%-os a
teljesítés.
·A betervezett felújítások között szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák valósultak meg, megtörtént a
Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása, kifizetésre került a kivitelező részére a
Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére visszatartott összeg, elkészültek az Endrődi úti költségalapú bérlakás
csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái, az Endrődi köztemetőnél csatorna rekonstrukciós munkákat hajtottak
végre, illetve kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi utak felújításának számlája.
A beruházások között jelenik meg többek között a Gyomaszolg Ipari Park Kft-től megvásárolt telek kiadása, a
Magtárlaposi lakások megvásárlására fordított összeg, a védelmi övezet perhez kapcsolódó területvásárlás, a
megtervezett projektek közül kiadásként jelentkezett a belvíz VII. ütem részszámlája, a 2010. évi útépítések
számlája, a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építéshez kapcsolódó kiadások.
A kölcsönök között jelenik meg többek között a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott visszatérítendő támogatás
összege, és a Zöldpark Kft. részére megelőlegezett közfoglalkoztatási saját erő összege.
A finanszírozási kiadások tartalmazzák a kötvény 2011. március 31-én esedékessé vált félévi törlesztésének
összegét.
Az Önkormányzat gazdálkodásának stabilitása az első félév során oly módon volt biztosítható, hogy a vizsgált
időszakban jelentkező felújítási és fejlesztési kiadások finanszírozására 100 millió Ft-ot kellett a kötvényforrásból
átvezetni, illetve a 2011. december 20-án esedékes csatorna beruházási hitel visszafizetésének forrását jelentő
lakossági befizetésekből a likviditás biztosítása érdekében 50 millió Ft igénybevételére került sor.
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (Polgármesteri Hivatal, Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi
Szakközépiskola és Kollégium, Térségi Szociális Gondozási Központ, Városi Egészségügyi Intézmény) 2011.
év első félévére vonatkozó szöveges beszámolóit a melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város 2011. évi költségvetésének első féléves teljesítése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete részére a 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletével
elfogadott 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület az
államháztartásról szóló 1992. évi törvény 70. § és a 79. § (1) bekezdése alapján kapjon tájékoztatást a város
háromnegyed éves költségvetési helyzetéről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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1. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2011. I. félévi költségvetési beszámolója
Feladat ellátás általános értékelése:
A Képviselő-testület által elfogadott 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó feladatok kerültek végrehajtásra.
Az első félévben a költségvetési rendeletben elfogadottaknak megfelelően végrehajtásra került 2 fő
hivatali dolgozó leépítése.
Az építés hatóságon és az iktatóban 1-1 kolléga felmentése 2011. április 1-én kezdődött és 2011.
május 31-én jogviszonyuk megszűnt.
2011. márciusától 5 mezőőri körzettel dolgozik az önkormányzat, 1 mezőőr felmentése nyugdíjazás
miatt folyamatban van.
Jelenleg a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők létszáma 55 fő, a kisegítő fizikai állomány
létszáma 3 fő és a közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozói létszám 6 fő.
A létszámleépítéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére az önkormányzat pályázatot nyújt be 2011.
szeptember hónapban.
2011. év első felében az ellenőrzési ütemtervnek megfelelően végezte a belső ellenőr a munkáját.
2010. január 1-jétől a belső ellenőrzést a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának keretei között
a Cs.A.Cs. Kft. látja el. Gyomaendrődön az ellenőrzéseket Born Valéria belső ellenőr végzi. Az
elvégzett éves ellenőrzésekről, észrevételekről, a feltárt hiányosságokról és a hibák megszűntetésére
irányuló intézkedésekről külön előterjesztés keretében kap a testület részletes tájékoztatást következő
év áprilisában.
Az Önkormányzat által nyert pályázatokhoz kapcsolódóan a vizsgált időszakban egy esetben történt a
támogató hatóságok részéről ellenőrzés.
2011. májusában a „Polgármesteri Hivatal kirendeltségi épületének felújítása” című projektünk
helyszíni ellenőrzésére került sor.
Támogatás előirányzata: CÉDE
Az ellenőrzés jellege: kötelezettség ellenőrzés
Kötelezettség vállalási időszak kezdete és vége:
2009. 06. 08. – 2014. 06. 07.
Megállapítások:
1.) A tárgyi eszközök, beépített anyagmennyiségek helyszíni vizsgálata megtörtént, az elfogadott
változás bejelentések és szakmai tartalom változásoknak megfelelően, valamint a megelőző években
észrevételezett hiánypótlásoknak megfelelően rendben találták a beruházást.
2.) Hiánypótlást írtak elő: „A megvalósítási hely helyrajzi száma 6291/A/2-ről 6291/1-re változott. A
hiánypótlás a megadott határidőn belül megtörtént, a helyrajzi szám módosítást jóváhagyták.
Önkormányzatunkat érintő folyamatban lévő peres ügyekről az alábbi rövid tájékoztatást kívánjuk
nyújtani:
• Az A.S.A. Kft. kártérítési igényt nyújtott be a társulásban részt vevő önkormányzatok felé.
A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére kiírt közbeszerzés
jogorvoslati eljárása 2007. novemberében lezárult. Az eljárásban vesztes A.S.A Kft. 2005.
márciusában támadta meg a Beruházó Munkacsoport döntését, mely szerint a Remondis Kft.
lett az eljárás nyertese. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában a Beruházó
Munkacsoport döntését elfogadta. Az A.S.A. Kft. további jogorvoslat ügyében a Fővárosi
Bírósághoz fordult, ahol a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát támadta meg. Az ügyet
lezáró Fővárosi Ítélőtábla döntése értelmében az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzési
törvényt, mivel a Remondis Kft. ajánlatát érvényesnek minősítette. A bírósági ítélet

értelmében ugyanis a Remondis Kft. ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft. 58.250 E Ft
kártérítési igényt, valamint a telep üzemeltetésre történő átvételének igényét jelentette be az
önkormányzatok felé. 2009. március 26-án a Szegedi Ítélőtábla elutasította az A.S.A. Kft.
kártérítési igényét, illetve a Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a Remondis Kft. és
az Önkormányzat között létrejött szerződést hatályban tartotta.
Az ügy a felek fellebbezése folytán a Legfelsőbb Bíróság elé került. A LB a 2009. év végén
meghozott ítéletében az I. fokon eljárt Bíróság ítéletét hagyta helyben, aminek értelmében az
A.S.A. Kft. kártérítési igényét elutasította, a Remondis Kft. és az Önkormányzatok közötti
szerződést semmisnek nyilvánította, amelyet 6 hónapig hatályában fenntartott. Ennek
értelmében a Remondis Kft-vel kötött szerződés 2010. május 10-én hatályát veszti és 2010.
június 6-ig a Remondis Kft. és az Önkormányzatok kötelesek egymással véglegesen
elszámolni. Ezen elszámolás lezárása a mai napig nem történt meg. 2011. márciusi ülésén a
tulajdonos önkormányzatok azt a döntést hozták, hogy egy szakértő ügyvéd bevonásával per
előtti, utolsó egyeztető tárgyalás lefolytatását kezdeményezik a Remondis Kft-vel.
Amennyiben egyezség nem születik a két fél között, az önkormányzatok bírósághoz fordulnak.
Mindezek mellett 2009. év végén a 9 tulajdonos Önkormányzat létrehozta a Gyomaendrődi
Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást, mely 2010-ben rendelkezett arról, hogy a telep
üzemeltetését a tulajdonos önkormányzatok által létrehozandó gazdasági társaságra kell bízni.
A Regionális Hulladékkezelő Kft.-t 2010. július 13-án jegyezte be a cégbíróság, mely május
hónaptól elő társaságként működött. A társulás megalapításakor a gesztor önkormányzat a
tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos hatáskörét a Társulási Tanácsra ruházta át. 2010.
októberében megtörtént a tulajdonviszonyok rendezése, melynek eredményeképp az egyes
tulajdonosi részarányok a vagyontárgyat létrehozó önkormányzatok könyveibe és tulajdonába
kerültek.
2011. június végén lezajlott az egyeztető tárgyalás a Remondis Kft. képviselői és az
önkormányzatok által megbízott szakértő ügyvéd között, mely során az álláspontok nem
közeledtek, így a peren kívüli megegyezésre nincs esély. Erről tájékoztattuk az érintett
önkormányzatokat, és kértük, hogy tegyenek javaslatot a peres eljárás során az
önkormányzatokat képviselő ügyvéd személyére. Jelenleg a peres eljárás előkészítése zajlik.
•

Védelmi övezet per: A hulladéklerakó szomszédságában lévő ingatlantulajdonosok keresetet
nyújtottak be a Békés Megyei Bíróságon Gyomaendrőd Város, Csabacsűd, Csárdaszállás,
Hunya, Kardos, Kétsoprony, Kondoros, Örménykút községek és Szarvas Város
önkormányzatai, mint I – IX. rendű alperesek ellen kártalanítás iránt. Felperesek a
hulladéklerakóra vonatkozó létesítési szabálytalanságok és a védelmi övezet nem
jogszabályok szerinti kijelölése miatt kérik ideiglenes intézkedésül a hulladéklerakó-telep
működését felfüggeszteni és alpereseket kötelezni a valós védelmi övezet kijelölésére. Ezen
túlmenően kérik alpereseket egyetemlegesen kötelezni részben az érintett ingatlanok
megvásárlására, részben kártalanításra a felperesi tulajdonú ingatlanok rendeltetésszerű
használatának jelentős mértékű korlátozása, akadályoztatása miatt.
A 2010. áprilisi I. fokú ítélettel szemben a felperesek fellebbezéssel éltek, így a per 2010.
novemberében a Szegedi Ítélőtáblánál folytatódott. A II. fokú jogerős és végrehajtható ítélet
2011. januárjában született meg, melynek értelmében a Bíróság 3 ingatlanra vonatkozóan
adásvételi szerződést hozott létre összesen 47.480 E Ft összegben. A bíróság ezen felül 27.098
E Ft összegű kártalanítás, 3.500 E Ft összegű perköltség és 700 E Ft összegű fellebbezési
eljárási költség megfizetésére kötelezte az alperes önkormányzatokat. Gyomaendrőd és még
két település (Hunya és Örménykút) 2011. május 31-én az ítéletnek megfelelően rendezte a
terhek rájuk eső részét. Gyomaendrőd területvásárlás címén kifizetett 16.062 E Ft-ot,
kártalanítás címén 9.167 E Ft összeget, perköltség és fellebbezési eljárási költség címén 1.421
E Ft-ot.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2008. február 27-én 6.316.000 CHF értékben, 10 év futamidőre,
3 év türelmi idővel bocsátott ki zártkörben kötvényt. A kötvény összege elsősorban pályázati saját
erőként használható fel, illetve olyan fejlesztések finanszírozására, melyek az önkormányzatot
többletbevételhez juttatják, illetve működési kiadásait csökkentik.
A kötvény paraméterei:
• Futamidő: 2008. 02. 27. – 2018. 02. 27.
• Kötvény lejegyzése: CHF
• Jegyzéskori árfolyam: 158,35
• Lejegyzett kötvény CHF-ben: 6.316.000
• Érték Ft-ban a jegyzéskori árfolyamon: 1.000.138.600
• Kamatfizetés és törlesztési feltételek: Kamatfizetés félévente és lejáratkor. Tőketörlesztés
2011. március 31-től egyenlő részletekben, minden évben március 31-én és szeptember 30-án
történik.
• Kamatozás módja: változó
A kötvényforrás 2011. január 1. napján forintban: 1.004.924.400 Ft volt.
Tényleges felhasználások:
• 2011. január hóban: 50.000.000 Ft átvezetése a főszámlára fejlesztési, felújítási kiadások
finanszírozására
• 2011. március hónapban kamatfizetés történt 30.014 CHF összegben
• 2011. március hónapban tőketörlesztés történt 421.025 CHF összegben
• 2011. június hónapban 50.000.000 Ft átvezetésére került sor a már kifizetett kötvényforrásból
megvalósuló fejlesztésekre
• 2011. július hónapban további 16.000.000 Ft átvezetése történt meg a fejlesztési kiadások
finanszírozására.
2011. január 1. és június 30. közötti időszakban realizált hozam összege 23 millió Ft volt.
2011. június 30-án a kötvényforrás az alábbi formában áll az önkormányzat rendelkezésére: 2.950.268
EUR és 16.538.000 Ft.
A 2011. június 30-ai MNB középárfolyam (219,92) alapján a kötvénykibocsátásból származó
kötelezettség állomány összege: 1.389.014.720 Ft.
Az első félév során törekedtünk az egyes gazdasági döntések meghozatala előtt a döntések
kockázatának vizsgálatára, az adott kötelezettségvállalás előnyeinek és hátrányainak ismertetésére. A
folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés végrehajtása, működtetése céljából a hivatal
valamennyi osztálya, irodája elkészítette éves ellenőrzési ütemtervét, melyben rögzítésre kerültek az
ellenőrzési területek, az ellenőrzések időpontjai, felelősei. A végrehajtott ellenőrzések megállapításait,
a feltárt hiányosságokat, a hibák kijavítására tett intézkedéseket megfelelően dokumentáljuk, ellen
jegyeztetjük, majd a belső honlapon közzé tesszük.
Bevételek alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés/
Módosított ei .
%

Önkormányzat
költségvetési
támogatása

708893

864686

545485

63,08

Sajátos működési
bevételek

855874

855874

402956

47,08

Polg. Hiv. saját
bevétele

156731

231487

156420

67,57

Átvett pénze.
műk.

345834

291304

58880

20,21

Felhalm. célú bev.

256427

212922

67012

31,47

1294785

1349209

7903

0,59

12438

12438

9575

76,98

0

0

532

3630982

3817920

1248763

Előző évi
pénzmaradvány
Kölcsönök
visszatér.
Finanszírozási
bevételek
Bevételek
összesen

32,71

Megjegyzés: A bevételek összesen sornál amennyiben a módosított előirányzat összegét korrigáljuk az
előző évi igénybe nem vett pénzmaradvány összegével, akkor a teljesítés 50,42%.
Az önkormányzat költségvetési támogatása
2010. évtől a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 16. számú melléklete alapján változott a normatív
állami támogatás utalásának az időpontja, ettől az évtől kezdődően a kincstár minden hónap utolsó
munkanapján utalja (a negyedév utolsó hónapján az utalás oly módon történik, hogy az adott
hónapban a jóváírás is megtörténjen az önkormányzatok számláján) az állami támogatást az
önkormányzatok részére, mely támogatási összeg az önkormányzatok pénzforgalmában csak a
következő hónap elején jelentkezik. (Előző években hónap végén 25-28. között az önkormányzat
bankszámlájára átutalásra került az állami támogatás.)
A sajátos bevételeknél a helyi adóbevételek az alábbiak szerint alakultak:
Mód. ei. Teljesítés
2010.
2010.
Építményadó
32000
13680
Telekadó
5450
2861
Magánszemélyek 28500
14992
kommunális
adója
Idegenforgalmi
7000
989
adó
Iparűzési adó
270000
129025
Gépjárműadó
75000
39216
(átengedett)
Talajterhelési díj 950
1199
Pótlék és bírság
5000
3452
Összesen:
423900
205414
Adónem

Telj./Mód.ei.
2010.
42,75
52,50
52,60

Mód. ei. Teljesítés
2011.
2011.
30000
13470
5000
2262
31000
13931

Telj./Mód.ei.
2011.
44,9
45,24
44,94

14,13

5000

1138

22,76

47,79
52,29

270000
82000

111194
36093

41,18
44,02

126,21
69,04
48,46

1500
5000
429500

1024
2566
181678

68,27
51,32
42,30

A helyi adóbevételek 42,30 %-ban teljesültek a tervezetthez képest. Az előző év hasonló időszakában
ez 48,46 % volt. Építményadóban és idegenforgalmi adóban a tavalyi évhez képest magasabb, a többi
adónemben alacsonyabb a teljesítés mértéke. Legnagyobb lemaradást mutat az iparűzési adó
befizetése az időarányosan esedékességhez képest, azonban az iparűzési adó nagyobb része – az
előlegfizetés, feltöltés, behajtási cselekmények miatt – a második félévben jelentkezik. Ugyanígy, az
üdülési szezon második félévre jutó nagyobb hányada miatt, az idegenforgalmi adó jelentősebb része
is ekkor kerül befizetésre. A talajterhelési díj befizetésének esedékessége minden év március 31-e, így

annak összege már csak a hátralékok behajtása során befizetett összegekkel nőhet. A tavalyi rossz
gazdasági év, az iparűzési adó tekintetében, sajnos éreztetni fogja hatását a szeptemberi adóelőlegek
nagyságánál is, mivel az az előző év adófizetési kötelezettsége után kerül megállapításra. Így az
iparűzési, de a többi adónem tervezett bevétele is, ezáltal az összes adóbevétel tervezett összege is
csak feszített behajtási tevékenységgel, az adózók részéről pedig felelős adózási morállal teljesíthető.
Kintlévőségek elemzése, behajtási cselekmények:
E Ft

Adónem

Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek
kommunális
adója
Idegenforgalmi
adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Tőketartozás
összesen:

Nyitó
hátralék
2011.
január 1én
11.462
1.329

Folyó
Nyitó
Összes
évben
hátralékból
tartozás
keletkezett
még
2011.06.30.
tartozás
fennálló
összege
tartozás
17.417
10.594
28.011
2.823
1.329
4.152

Ebből:
nem
esedékes
tartozás

esedékes
tartozás

14.388
2.334

13.623
1.818

8.054

17.865

6.634

24.499

15.070

9.429

297

393

233

626

15

611

65.858
25.405
379

126.383
47.700
436

54.644
20.864
255

181.027
68.564
691

103.080
39.246
0

77.947
29.318
691

112.784

213.017

94.553

307.570

174.133

133.437

Az eddigi behajtási cselekmények eredményeként a nyitó hátralék összege 18.231 E Ft-tal csökkent. A
nehéz gazdasági helyzet hatása azonban 2011-ben is megmutatkozik. Ez jól látszik az ez évben
keletkezett hátralék növekedéséből, mely az előző év hasonló időszakához képest mintegy 12,7 millió
Ft. Ennek legnagyobb hányadát az iparűzési adó (10,5 millió Ft), az építményadó (1,2 millió Ft) és a
magánszemélyek kommunális adója (0,7 millió Ft) hátralékának növekedése teszi ki. A hátralék
növekedése szükségessé tette, hogy már az első félévben is végezzünk egy az év végi behajtási
cselekményekkel azonos, átfogó behajtást. A második félév fontos feladata a behajtási cselekmények
további fokozásával a hátralék összegének csökkentése.
A bevételek alakulását, a kintlévőségek változását a behajtási cselekményeken túl a méltányossági
intézkedések, fizetési könnyítések is befolyásolják.
Részletfizetés, fizetési halasztás, tartozás elengedése:
2011. június 30-ig 12 db kérelem került benyújtásra, melyek jogerős befejezést követően, az alábbi
összegekkel érintették az adóbevételeket.

Adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszem.komm.adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Összesen:

2011. június 30-ig
Részletfizetés, Ft
Fizetési halasztás, Ft
287.400
54.300
0
0
4.000
0
535.100
9.194.300
773.159
422.105
0
0
200.928
66.371
0
0
1.800.587
9.737.076

Törlés, Ft
0
0
0
0
0
0
132.645
0
132.645

Tőketartozás törlésére nem került sor. Pótlék törléséhez az adózónak vállalnia kellett a tőketartozás
egyösszegű megfizetését.
A részletfizetés és fizetési halasztás indokaiként a magánszemélyeknél a szociális és anyagi helyzet
körülményei, jogi személyeknél, egyéni vállalkozóknál és más szervezeteknél a gazdasági nehézségek
kerültek megjelölésre.
Behajtási cselekmények:
A behajtási cselekmények közül a fizetési felszólítást, a letiltást, az azonnali beszedési megbízást
alkalmazzuk rendszeresen. A letiltható jövedelemmel rendelkező adózóknál letiltás került kiadásra, az
első félévben összesen 216 esetben, melynek összegszerűségét az alábbi táblázat mutatja.
Érintett adónem
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Talajterhelési díj
Pótlék
Bírság
Egyéb behajtásra átadott köztartozás
Idegen tartozás
Összesen:

Letiltott összeg
2011. június 30., Ft
317.250
275.195
739.200
1.257.254
2.896.599
181.783
2.058.555
65.265
2.071.876
17.372.063
27.235.040

2010. hasonló időszakában 167 esetben került sor letiltásra 6.663.849 Ft összegben.
Azonnali beszedési megbízás kiadására 2.588 esetben került sor, 218.247.023 Ft tartozásra. A tavalyi
évben június 30-ig 1.749 esetben, 142.906.830 Ft-ra lett kibocsátva azonnali beszedési megbízás.
(A helyi adóbevételek elemzését készítette: Enyedi László osztályvezető)
A saját bevételek összességében az időarányos felett teljesültek, melynek indoka, hogy itt jelennek
meg a beruházásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülések, a fordított áfa látszólagos bevétele, továbbá a
kötvény tranzakcióinál jelentkező ténylegesen nem realizált árfolyamnyereség összege. Ezen belül a
kamatbevételek 51,8 %-ban realizálódtak a vizsgált időszakban (összege az első 6 hónapban 32.652 E
Ft). Itt jelenik meg a folyószámla (2.021 E Ft) és a lekötött betét (6.587 E Ft) után kapott kamatok
mellett a kötvényből származó szabad forrás lekötéséből (23.250 E Ft) származó plusz bevétel. Az
első félévben képződött kötvény hozam az átlagos kötvényforrás portfólióra vetítve éves szinten
5,82%-os kamatszintnek felel meg. 2011. első negyedévében a kötvényforrás forgatásából még több
mint 17.100 E Ft összegű bevétele képződött az önkormányzatnak, ez a hozam a II. negyedévben már
alig több 6.000 E Ft-nál. A kötvény forgatásából származó bevétel a betervezett 50.000 E Ft-hoz
viszonyítva 46,5%-on áll.
A támogatás értékű működési bevételek teljesülése többek között a 3 fő gyakornok foglalkoztatásához
megkapott 485 E Ft-ot, az időközi képviselőválasztásra és a kisebbségi választásra leutalt 542 E Ft
összegét, a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság 143 E Ft-os pénzeszköz átadását, a kisebbségek
támogatásának 420 E Ft-os összegét, a településőrök 2010. IV. névi támogatására 1.120 E Ft-ot, a
támogató szolgálat részére 5.610 E Ft-ot, az NKA alaptól megnyert 300 E Ft-ot, a 2011. évi
népszámlálás 6.390 E Ft összegét, a 2010. évi Sajt-és Túrófesztivál 920 E Ft összegű támogatását,
illetve a mezőőri támogatást foglalja magába.
Itt jelentkeznek az EU-s programokkal kapcsolatos pályázati támogatások összegei, a Térségi
Humánsegítő TÁMOP 5.2.5 Vackor program elszámolásához kapcsolódó 1.247 E Ft, és az NFÜ
TÁMOP 3.2.4. Könyvtár által benyújtott kifizetési kérelem 4.083 E Ft-os összege.

A megelőlegezett gyermektartásdíj bevételét (1.464 E Ft) és a mozgáskorlátozottak támogatás
összegét (2.688 E Ft) a támogatás értékű bevételeknél a fejezeti kezelésű egyéb célú előirányzatból
kapja önkormányzatunk.
A Munkaügyi Központtól a vizsgált időszakban 22.430 E Ft-ot kaptunk közmunkára.
Helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 666 E Ft-ot vett át az önkormányzat.
Kistérségi feladatokra 6.689 E Ft érkezett az önkormányzathoz a vizsgált időszakban.
Államháztartáson kívülről működési célra 696 E Ft folyt be, mely az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány 686 E Ft támogatását, továbbá a Tájház részére átutalt 10 E Ft-os lakossági támogatás
összegét foglalja magába.
A felhalmozási célú bevételeknél a pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszközök közül realizálódott az
uniós forrásból megvalósuló „Városi örökség megőrzése” fejlesztéshez kapcsolódóan 41.873 E Ft,
megérkezett a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez kapcsolódó elszámolás 7.020 E Ft összege
valamint a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés műszaki ellenőri költségéhez kapcsolódó 1.294 E Ft
összegű támogatás.
Itt jelennek meg a beköltözési hozzájárulások címén történő befizetések (510 E Ft), a lakossági út
érdekeltségi hozzájárulások befizetései 342 E Ft összegben, mely az előző évek kintlévőségekből
befolyt összeget mutatja, a csatorna érdekeltségi hozzájárulás címen történő befizetések 5.040 E Ft
összege, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ részére érkező 6.500 E Ft összegű adomány.
A kölcsönök esetében a vállalkozásfejlesztési alapból nyújtott kölcsönökből visszafizetésre került az
Ignácz Kft részéről 1.150 E Ft, a Széchenyi Vadásztársaságtól 500 E Ft és a Leontex Kft-től 500 E Ft.
A lakosság részéről a lakáshitel törlesztések 48,42%-on (2.179 E Ft), a belvízhitel (40,45%-on – 809 E
Ft) és a vihar okozta károk helyreállítására biztosított kölcsön (40%-on – 240 E Ft) törlesztések jóval
az időarányos alatt teljesültek. A Zöldpark Kft. február hó elején visszafizette az 1.120 E Ft pályázati
pénzeszköz megelőlegezés összegét. A vizsgált időszakban közköltséges temetés visszafizetése 2.555
E Ft összegben történt.
Kiadások alakulása:
Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Személyi
juttatások

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés/ Mód.
Ei. %

319698

319695

163992

51,29

Munkaadókat
terhelő járulékok

82403

82408

40993

49,74

Dologi kiadások

307975

367006

281742

76,77

Pénzeszköz
átadások

438210

457654

198110

43,29

Működési
kiadások
összesen

1148286

1226763

684837

55,82

Felújítások

69015

73439

34236

46,62

Fejlesztési
kiadások

371387

387102

181232

46,82

10728

14759

16219

109,89

Felhalmozási célú
pénzeszköz
átadások

Kölcsönök
nyújtása
Hitel törlesztés

3333

3333

15602

468,11

400330

400330

85982

21,48

Egyéb fin.
kiadásai

18731

Tartalék

807820

857614

Intézményeknek
nyújtott tám.

820083

854580

478626

56,01

Kiadás összesen
3630982
3817920
1515465
51,19
Megjegyzés: a kiadás összesen teljesítési adatát a módosított előirányzat tartalékkal csökkentett
összegéhez viszonyítottuk.
A kiadásokat elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok
adatai időarányost meghaladó teljesítést mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy a Munkaügyi
Központ által támogatott közhasznú foglalkoztatáshoz és közmunka pályázathoz kapcsolódó bér
jellegű kifizetések 13.351 E Ft összegben teljesültek. A közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó
támogatási összegek a tényleges kifizetésekhez igazodva érkeztek meg az önkormányzat számlájára.
Ezen támogatások összege a soron következő rendeletmódosítással épül be költségvetésünkbe. A
közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó teljesítési adatok (22.836 E Ft) a módosított előirányzathoz
képest 40% alatti teljesítést mutatnak, ami szintén torzítja a személyi juttatások féléves alakulását. Ez
azzal magyarázható, hogy a költségvetés tervezésekor abból indult ki az önkormányzat, hogy a
közfoglalkoztatás megvalósítása oly módon fog történni, hogy az önkormányzat lesz a pályázat
benyújtója és a foglalkoztató is egyben. Ennek megfelelően építettük be mind a kiadási, mind a
bevételi oldalra a megfelelő összegeket. Az év során a közfoglalkoztatásra vonatkozó szabályok
változásából adódóan az önkormányzat csak részben vált foglalkoztatóvá, mely a betervezett
összegekhez képest kiadás megtakarítást, illetve ezzel párhuzamosan bevétel kiesést generált. A
változás költségvetésre gyakorolt hatását a következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.
Amennyiben a teljesítési adatok, illetve az előirányzatok közül kiemeljük a közhasznú, közcélú és
közmunka pályázattal összefüggésben jelentkezett kifizetéseket (36.187 E Ft), valamint betervezett
összegeket (62.924 E Ft) úgy a vizsgált időszakban a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások
teljesülése nem éri el az 50% ot (a bérekhez kapcsolódó járulékok teljesülése hasonló képet mutat).
A dologi kiadásoknál a közel 77%-os teljesítés az időarányoshoz képest kb. 27%-os látszólagos
túlteljesítést mutat. Nagymértékben torzítja a teljesítési adatokat a kötvényhez kapcsolódóan
jelentkező feltételes árfolyamveszteség 48.709 E Ft összege. Ez azzal magyarázható, hogy az euróban
rendelkezésre álló kötvényállományt az egyes tranzakciók során a forintban történő könyvelésből
adódóan folyamatosan át kell értékelni a megadott feltételes átváltási árfolyamon. A vizsgált
időszakban a kötvényállomány végig euróban állt az önkormányzat rendelkezésére, nem került sor
tényleges átváltásra. A fordított áfa könyveléséhez kapcsolódó technikai lépés is torzítóan hat a tény
adatokra. Amennyiben a feltételes árfolyamveszteség, a fordított áfa és az intézmények
alulfinanszírozásának összegével korrigáljuk a teljesítési adatokat, úgy a dologi kiadások korrigált
összege a módosított előirányzathoz viszonyítva 57%-os teljesítést mutat. A dologi kiadásoknál
időarányos alatti teljesítés mutatkozik a készletbeszerzésnél, a kommunikációs szolgáltatásnál, a
szolgáltatási kiadásokon belül a gázenergia 61%-on áll, a villamos energia 42 %-on. A működési célú
általános forgalmi adó teljesítése a fordított áfa könyvelésének korrekcióját követően 60%-on áll. Az
egyéb folyó kiadások (teljesítés: 146%) között jelenik meg a kamatkiadás mellett a lekönyvelt
árfolyamveszteség összege is, melynek torzító hatását az elemzés során már részleteztük. A
kamatkiadások között a kötvényhez és a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó kamat került
megtervezésre. A szennyvíz beruházás után fizetendő kamat az időarányosnak megfelelően teljesült
(2.677 E Ft), a kibocsátott kötvényhez (6.130 E Ft) kapcsolódóan a kamatkiadás tekintetében a tervhez
képest megtakarítás várható.

A működési célú támogatások és pénzeszköz átadások teljesülése összességében időarányosan alakult
(54,4%), a Liget Fürdő június 30-ig az éves rendelkezésére álló keretből (33.000 E Ft) felhasznált
30.000 E Ft-ot. A II. számú rendeletmódosítás alkalmával beépítettük a pénzeszköz átadások közé a
tartalékok között megtervezett Civil és Sport alapok felosztásnak megfelelő összegeit.
A felújítások között teljesültek a szennyvíz és- ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái bruttó 12.963 E
Ft összegben, megvalósult a Népliget úti oktatási épület kazánházának és fűtési rendszerének felújítása
900 E Ft összegben, kifizetésre került a kivitelező részére a Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére
visszatartott összegből 4.121 E Ft (könyveléskor 400 E Ft a beruházás áfájára került), az Endrődi úti
költségalapú bérlakás csapadékvíz elvezetési és egyéb pótmunkái 721 E Ft-ba kerültek, az Endrődi
köztemetőnél csatorna rekonstrukcióra 427 E Ft-ot fordított a város, autógáz beszerelés az Opel
Combo gépjárműbe, illetve kifizetésre került 2011. január elején a múlt évben megvalósult belterületi
utak felújításának 15.290 E Ft összegű számlája.
A tervezett beruházások közel 46,82%-ban teljesültek és az alábbi fő tételek alkotják:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatikai jellegű kiadások (szerver memóriabővítés, program díj,
biztonsági szoftver megújítás) 1.090 E Ft
Telekvásárlás Gyomaszolg Ipari Park Kft.-től 45.665 E Ft
Hivatali mozgáskorlátozott mosdónál kapaszkodó 117 E Ft
Hulladéklerakó telepből területvásárlás a társtulajdonos önkormányzatoktól
459 E Ft
Védelmi övezet per területvásárlás 16.062 E Ft
Magtárlaposi lakásvásárlás 30.000 E Ft
Föld és egyéb ingatlan vételára 1.536 E Ft
8 db költségalapú bérlakás külső hőszigetelése 6.250 E Ft
Külterületi vízrendezési projekt, áteresz építés 1.594 E Ft
Belvíz VII. jogi szolgáltatás 813 E Ft
Belvíz VII kivitelezés részszámla (ford.áfa nélkül) 20.049 E Ft
Fürst S. utcai rendelőnél bejáró építése 264 E Ft
Vásártéren vizesblokk konténer közművek kialakítása 1.125 E Ft
Felhagyott hulladéklerakó telepen előírt mérések 392 E Ft
2010. évben megvalósult belterületi útépítés 16.883 E Ft
Fő út-Bajcsy úti kerékpárút építés 29.788 E Ft
46.sz.Fő út melletti II.-III.-ütem kerékpárút építés, közműegy. 1.822 E Ft
Engedélyek, szakhatósági eljárási díjak, közműegyeztetések, tervek 922 E Ft
46.sz.főút és a 443 sz. közút csatlakozásának kiépítése 4.250 E Ft
Körforgalmú közúti csomópont építése 388 E Ft
Orgona utca útszakasz építése 453 E Ft
Vásártéri ltp. Parkoló építés 450 E Ft
Járda építés eljárási díjak 295 E Ft
Sportcsarnok részszámla áfája 400 E Ft

A felhalmozási célú pénzeszköz átadások között jelenik meg:
• A kerékpárút előlegszámlájának fordított áfájára jutó támogatási összeg visszautalása
a támogató hatóságnak (mivel utófinanszírozott tétel, így előlegként nem voltunk
jogosultak ezen támogatásrészre, a 2.473 E Ft összeget az utófinanszírozott tételek
elszámolása során kapja meg az önkormányzat)
• A tűzoltó autó beszerzésére átadott 4.000 E Ft
• A környezetvédelmi alapból nyújtott támogatás 4.885 E Ft összege (jelenleg a forrás
még a tartalékok között jelenik meg)
• Otthonteremtési támogatás 2 fő részére 2.655 E Ft összegben
• Közmű visszatérítés 1.835 E Ft értékben

•

Ifjú házasoknak nyújtott támogatás 371 E Ft összegben.

A kölcsönök között jelenik meg:
• a fiatal házasok részére biztosított lakáskölcsön 500 E Ft
• a Zöldpark Kft. részére a rövid időtartamú közfoglalkoztatáshoz megelőlegezett saját
erő 3.986 E Ft összege
• a közköltséges temetés címén kifizetett 2.330 E Ft
• a vállalkozásfejlesztési alapból biztosított 10.000 E Ft összegű visszatérítendő
támogatás (jelenleg a forrás még a tartalékok között jelenik meg)
A hitel törlesztések között a kötvény 2011. március 31-én esedékes törlesztéseként kifizetett összeg
jelenik meg, melyet 208 alatti árfolyamon teljesített az önkormányzat.
Kintlévőségek alakulása, behajtási intézkedések eredményei:
Az önkormányzat kintlévőségeinek (lakáshitel, belvíz kölcsön, út érdekeltségi hozzájárulás, szennyvíz
érdekeltségi hozzájárulás, egyéb kintlévőség) behajtására minden esetben megtesszük a szükséges
intézkedést. Amennyiben az ügyfél nem rendszeresen fizet, megtörténik a fizetési felszólítás
kiküldése. A hátralék rendezése amennyiben háromszori fizetési felszólítás ellenére se történik meg,
illetve az ügyfél nem kér részletfizetést, megindul a tartozás adók módjára történő behajtása vagy
bírósági úton érvényesítjük követelésünket.
Hitelek

adatok Ft-ban

Hitel típus

Hitel
állomány
2011.01.01.

Hátralék
2011.01.01

Lakáshitel
Belvíz
hitel
Viharkár
hitel

23.896.481
10.785.967

2.209.307
2.906.374

1.484.515

459.467

Új előírás

333.000

Előírás
bevétel
2011. évi

Befizetés
2011.06.30ig

Hitel
állomány
2011.06.30.

Hátralék
2011.06.30

4.500.000
2.000.000

2.012.165
808.566

22.217.316
9.977.401

2.488.415
3.078.673

600.000

241.256

1.244.259

498.374

Bíróságra adott ügyek
Hitel típus

Lakáshitel
Belvízhitel
Viharkár
hitel

Ügyszám

25
15

Fizetési
meghagyás
3
4

Tartozás
összege
461.918
356.006

Végrehajtás
alatt lévő
ügy
13
6

Tartozás
összege
535.923
2.101.630

Bírósági
eljárásba
bekapcsolódás
9
5

Tartozás
összege
1.723.942
1.327.414

A lakáshitel szerződés szerinti tartozás összege 2011. június 30-án 22.217.316 Ft, mely összeg 188 fő
tartozását jelenti. A 83 fő tartozását magában foglaló hátralékos állomány összege 2.488.415 Ft. A
hátralékos állomány év elejéhez képest közel 280.000 Ft-tal nőtt. 2011. I. félévében befizetésre került
2.012.165 Ft, melyből mindössze 68.454 Ft realizálódott a végrehajtás eredményeként. 2010. évtől
folyamatosan nőtt a nem fizető ügyfelek száma. Vannak azonban olyan ügyfeleink is akiknek
felhalmozódik több havi tartozása és a felszólítás eredményeként egy összegben rendezik hátralékos
tartozásukat. A lakáshitelben részesülő ügyfeleink a hitelt lakásépítésre, vásárlására, bővítésére kapják,
ami azt jelenti, hogy rendelkeznek jelentős pénzintézeti hitellel is, amely tény még inkább megnehezíti
a tartozások behajtását.
2011. I. félévében 44 fő részére 1.777.065 Ft összegű tartozásról küldtünk fizetési felszólítást. A
felszólításra mindössze 14 ügyfél reagált, 7 fő egy összegben rendezte hátralékát, 7 fő részletfizetést
kért, a többi ügyfél nem reagált a fizetési felszólításra.

Amennyiben az ügyfelek háromszori felszólításra sem tesznek eleget fizetési kötelezettségüknek a
tartozást bírósági úton próbáljuk behajtani. 25 fő ellen folyik bírósági végrehajtás 2.721.783 Ft
tartozás összegére. 2011. évben 4 ügyfél 405.851 Ft összegű tartozásával kapcsolatban tudtunk egy
már folyamatban lévő végrehajtási eljárásba bekapcsolódni. 3 esetben a korábban megindított eljárás
folytatását kértük a végrehajtónál, annak érdekében, hogy az elévülési időn belül tovább tudjuk
folytatni a végrehajtási eljárást. 13 nem fizető ügyfél esetében, 2.298.620 Ft összegű tartozásra
(hátralék összege: 687.666 Ft) szükségessé válik az új elektronikus rendszerben fizetési meghagyás
kibocsátása.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. A végrehajtás ügyfelenkénti minimum összege 19.000 Ft végrehajtási költség
megelőlegezésével jár. 2010. évtől a Földhivatalnál a végrehajtási jog bejegyzéséért ügyfelenként
6.600 Ft illetéket kell fizetni. A bírósági eljárás eddig illetékmentes volt, ugyanis a végrehajtást kérő
költségvetési szervek illetékmentességben részesültek. 2010. június 1-től jogszabályi változás miatt a
fizetési meghagyást a közjegyzőhöz a MOKK rendszeren keresztül elektronikus úton lehet benyújtani,
mely eljárás díj fizetéséhez kötött, a tartozás összegének 3 %-a, minimum 5.000 Ft.
A belvízhitel szerződés szerinti tartozásának összege 2011. június 30-án 9.977.401 Ft, mely összeg 92
fő tartozását jelenti. A hátralékos állomány (43 fő) 3.078.673 Ft. A hátralékos tartozás összege az év
eleji állományhoz képest 172.299 Ft-tal nőtt. 2011. I. félévében befizetésre került 808.566 Ft, melyből
a végrehajtás eredményeként 52.992 Ft összegű befizetés érkezett.
2011. évben 9 fő részére 180.639 Ft tartozásra vonatkozóan fizetési felszólítást küldtünk. A felszólítás
eredményeként 6 fő rendezte hátralékát 140.825 Ft összegben, melynek eredményeképpen 2 ügyfél
belvízhitel tartozása teljes egészében megszűnt.
A nem fizető ügyfelek tartozását 2010. június 1-ig a bíróság felé fizetési meghagyás kibocsátásával
tudtuk érvényesíteni. 18 fő bíróságra átadott belvízhitel tartozása ügyében 3 fő tartozása megszűnt,
munkabérből történt letiltással illetve részletfizetés eredményeként. Korábban a bírósághoz benyújtott
jogerős fizetési meghagyás alapján 1 fő esetében a bírósági végrehajtást elindítottuk. Az ügyfél
jegyzőkönyvben vállalta, hogy részletekben rendezi tartozását, de befizetés nem történt, így
kénytelenek leszünk végrehajtó útján letiltani a tartozást. 2011. június 30-án 15 fő 3.785.050 Ft
összegű tartozása áll bírósági végrehajtás alatt, melyből 3 fő rendszeresen törleszti tartozását.
Az Önkormányzat 2008.- 2010. évben vihar kár és elemi kár helyreállítására összesen 12 fő részére
nyújtott kamatmentes hitelt. 2011. június 30-án 8 fő 1.244.259 Ft tartozással rendelkezik, melyből a
hátralékos tartozás 498.374 Ft (7 ügyfél). 1 fő esetében 2010. évben indítottunk bírósági végrehajtási
eljárást 124.540 Ft összegű tartozására, a végrehajtási eljárás elindítását követően a végrehajtó az
ügyfél munkabéréből történő letiltással tudta érvényesíteni követelésünket, tartozása megszűnt. 4 fő
részére 440.071 Ft összegű hátralékról fizetési felszólítást küldtünk.
Közmű érdekeltségi hozzájárulások
Érd. hj
típusa
Hárma
s-körös
csat.
érd.hj
Rauféle
csat. hj
Régi
Csator
na hj
Út érd
.hj

Kintlévőség
2011.01.01

Hátralék
2011.01.01

26.208.593

16.698.326

75.000

Új
előírás
Korr.

Előírás
bevétel
2011. évi
10.000.000

Befizetés
2011.06.30ig
4.970.457

Kintlévőség
2011.06.30.

Hátralék
2011.06.30.

21.238.136

17.958.136

75.000

75.000

75.000

15.000

15.000

15.000

15.000

6.276.409

6.276.409

6.036.774

6.036.774

1.000.000

239.635

A Hármas-Körös csatorna érdekeltségi hozzájárulás fennálló szerződéses összege 2011. június 30án 21.238.136 Ft (1.312 ügyfél), melyből 17.958.136 Ft a hátralék összege, mely növekedést mutat.
2011. I. félévben befizetésre került 4.970.136 Ft. A kb. 4,5 millió Ft összegű adók módjára átadott
tartozásból 211.059 Ft térült meg.
A csatorna érdekeltségi hozzájárulás fizetésére adott 10 éves részletfizetési kötelezettség egységesen
2011. szeptember 30-án jár le. A fizetési felszólításokat folyamatosan küldjük az ügyfelek részére.
Célunk, hogy a fizetési határidő lejáratáig minden ügyfelet tájékoztassunk a fennálló érdekeltségi
hozzájárulás tartozásáról. 2011. szeptember 30-át követően célszerűnek látjuk a nem fizetők teljes
tartozását átadni az adóosztályra behajtásra, mert a lejárat előtt csak az időarányosan esedékes
összegre érvényesíthetjük követelésünket. 12 fő 620.000 Ft összegben jelenleg behajthatatlan
követelés, mert az ügyfeleknek nincs letiltható jövedelmük
A régi csatorna és a Rau-féle érdekeltségi hozzájárulás esetében az ügyfelek tartozása át lett adva
az adó osztályra behajtásra.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 2011. június 30-án 6.036.774 Ft (195 fő
tartozása), mely egyben hátralékos tartozás is. 2011. I. félévében 239.635 befizetés realizálódott. Az
ügyfeleket rendszeresen felszólítjuk, mely nem hozza meg a várt eredményt. 2011. I. félévében 49 fő
részére 2.266.132 Ft összegű hátralékról küldtünk felszólítást, melyben nyomatékosan felhívtuk az
ügyfelek figyelmét a nem fizetés következményeire (fizetési meghagyás kibocsátása, felmerülő
költségek az ügyfelet terhelik). A fizetési felszólítás eredményeként befizetésre került 6 fő részéről
104.795 Ft, mellyel 2 fő tartozása megszűnt. A tartozás behajtására fizetési meghagyás kibocsátására
van lehetőség. 16 fő 608.039 Ft összegű tartozására lett fizetési meghagyás kibocsátva, melyből 9 fő
esetében lett a végrehajtás elindítva, ami 143.411 Ft végrehajtási költség megelőlegezésével járt. 2011.
I. félévében a végrehajtás eredményeként 2 fő 37.158 Ft összegű tartozása megszűnt. 2011. június 30án végrehajtásra adott út érdekeltségi hozzájárulás 14 fő esetében 570. 881 Ft összegben áll fenn.
Az út érdekeltségi hozzájárulás tartozás összege 4 ügy kivételével nem haladja meg a 100.000 Ft-ot.
A fizetési meghagyás útján indított végrehajtási ügyek esetében a felmerülő költségek aránytalanul
magasak a tartozások összegéhez viszonyítva. A költség minimum összege 30.600 Ft (19.000
Ft+6.600 Ft +5.000 Ft) és amennyiben a tartozás 2 tulajdonosra esik a költségek megduplázódnak.
Számítások alapján a 20.000 Ft összeg feletti tartozásokat alapul véve 3.539.861 Ft összegű
kintlévőségről kell beszélnünk (61 ügy), melyek esetében amennyiben a végrehajtási eljárást
megindítja az Önkormányzat 2.045.800 Ft költséget kell megelőlegeznie, amely a tartozás összegének
közel 58 %-a (1.292.000 Ft összegű végrehajtási költség előleg, 448.800 Ft végrehajtási jog bejegyzési
költség és 305.000 Ft közjegyzői díj költség). Az 1.292.000 Ft összegű végrehajtási költség előleg a
tartozás megtérülésével ugyan megtérülne, de az említett ügyfélkör nagy része nem rendelkezik
letiltható jövedelemmel, az ingatlan árverés eredményessége a tapasztalatok alapján nem jellemző.
Szociális rendszer keretében visszafizetések
Tartozás
típusa
Aktív
korú
Köztemetés
Jöv.pótló
Adósság
csökkent
ési tám.
vfiz.

Kintlévőség
2011.01.01

Hátralék
2011.01.01

Új előírás
Korr.

2.089.898

1.678.630

3.035.676.

6.704.533

4.780.981

2.401.347

91.984
1.664.020

91.984
1.297.910

577.325

Előírás
bev.
2011. évi

1.000.000

Befizetés
2011.
06.30-ig
142.328

Kintlévőség
2011.06.30.

Hátralék
2011.06.30.

4.983.246

4.093.751

2.626.626

6.479.254

5.076.713

21.605

91.984
2.219.740

91.984
1.865.885

Aktív korú rendszeres szociális segély visszafizetési kötelezettség miatt a kintlévőség 2011. június
30-án 4.983.246 Ft, melyből 68 ügyfelet érintően 4.093.751 Ft a hátralékos összeg. A nem fizető
ügyfeleknek fizetési felszólítást küldtünk. A tartozás végrehajtása a Hatósági Osztállyal
együttműködve a Ket. szabályai szerint történik.

A közköltséges temetés visszafizetésére 2011. június 30-án 6.479.254 Ft kötelezettség áll fenn,
melyből 76 ügyfelet érintően 5.076.713 Ft a hátralék összege. A visszafizetés könnyítése érdekében az
ügyfelek 12 havi részletfizetési engedményt kaptak. A köztemetési költségek összege, amennyiben az
elhunyt rendelkezik ingatlan tulajdonnal abban az esetben az örökös ingatlan tulajdonrészére
jelzálogjogként bejegyzésre került. 2 ügy esetében 212.388 Ft összegű köztemetés tartozás kapcsán
lehetőségünk volt bekapcsolódni egy pénzintézet által elindított végrehajtási ügybe. Az egyik esetben
az eljárás nem vezetett eredményre, a másik esetben az egyik örökös rendszeresen törleszti a tartozást.
A Pénzügyi osztály a tartozásokat nyilvántartja, a befizetéseket figyelemmel kíséri, a nem fizető
ügyfeleket folyamatosan felszólítja. A nem fizető ügyfelek tartozásai a Hatósági osztállyal
együttműködve a Ket. szabályai alapján kerülnek végrehajtásra.
Jövedelempótló támogatás visszafizetési kötelezettsége miatt 2011. június 30-án 5 fő tartozását
91.984 Ft összegben tartjuk nyílván. Mind az 5 fő tartozását adók módjára próbáljuk behajtani, 2 fő
esetében 32.560 Ft tartozásra vonatkozóan az adó osztály visszajelezte, hogy az ügyfelek nem
rendelkeznek se letiltható jövedelemmel, se behajtási eljárás során végrehajtható ingó és ingatlan
vagyontárggyal, ezért ezen tartozások jelenleg nem behajthatók.
Az adósságcsökkentési támogatás visszafizetésére 2007-2010. években 1.837.110 Ft összegben 20
fő, 2011. I. félévben 10 fő 577.325 Ft összegben lett kötelezve. 2 fő tartozását rendezte. 1 fő havi
rendszerességgel részletekben rendezi tartozását, átutalási megbízás formájában. 2011. június 30-án 28
fő tartozása 2.219.740 Ft összegben áll fenn, melyből 27 fő hátraléka 1.865.885 Ft. A pénzügyi osztály
a visszafizetéshez csekkel ellátja az ügyfelet, nem fizetés esetén fizetési felszólítást küldünk. 2011. I.
félévben 16 fő részére 1.398.013 Ft tartozásról fizetési felszólítást küldtünk. A felszólítás
eredményeként 4 fő jegyzőkönyvben vállalta, hogy aktív korú rendszeres szociális segélyéből rendezi
tartozását. 1 fő tartós megbízással rendezi tartozását. A tartozás behajtására a Ket. szabályai szerint
van lehetőség.
A hitelek és az út érdekeltségi hozzájárulás vonatkozásában 2010. június 1-től közjegyzőn keresztül,
elektronikus úton van lehetőség fizetési meghagyás kibocsátására. Az eljárás használatához szükséges
tanúsítvány beszerzése folyamatban van. (Elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva)
A Polgármesteri Hivatal adatai tartalmazzák az önállóan működő intézmények adatait is. A jobb
áttekinthetőség érdekében azonban ezen intézmények működését külön-külön is bemutatjuk.
A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmények költségvetésének alakulása
az első félévben
Adatok E Ft-ban
Megnevezés

Személyi
juttatás
Mód.ei

Telj.

Járulékok
Mód.ei

Telj.

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Mód.ei

Mód.ei.

Telj.

Térségi
Humánsegítő
Szolgálat

26145

12524

6983

3308

5882

3111

Határ Győző
Városi Könyvtár

13161

6972

3489

1808

7628

4232

Városi Alapfokú
Műv.okt. Int.

30266

15884

7972

4222

9343

3021

Közművelődési
Közgyűjt.és
Turiszt. Szolg.
Int.

16552

8661

4469

2325

19681

14960

Telj.

221

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Az intézmény társulási feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul.
Teljesítés az első félévben 3.098 E Ft összegben jelentkezett, a Kistérség az I. negyedévi társulási
normatívát május hónapban utalta.
Az intézmény által foglalkoztatott közmunkás bérének és járulékának támogatására a vizsgált
időszakban 280 E Ft-ot utalt a Munkaügyi Központ.
A bevételek között megjelenik a TÁMOP-os pályázati elszámoláshoz kapcsolódóan 1.247 E Ft.
A személyi juttatások és járulékok az időarányos alatt (48%-on), a dologi kiadások kis mértékben az
időarányos felett (53%-on) teljesültek. Az intézmény gazdálkodása stabil, finanszírozási problémák
nagy valószínűséggel év végéig se fognak jelentkezni.
Határ Győző Városi Könyvtár
A Könyvtár működését elemezve megállapítható, hogy a személyi juttatások (52,97%) és a munkaadót
terhelő járulékok (51,82%) teljesülése kis mértékben meghaladja az időarányost. Ennek magyarázata,
hogy a 2011. június 30-án lezárult TÁMOP-os pályázathoz kapcsolódó bérjellegű kiadások 100%-ban
realizálódtak. A pályázati kifizetések korrekcióját követően az általános működéshez kapcsolódó
bérjellegű kifizetések 49% alatt teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 55,48%, mely szintén
tartalmazza a lezárult pályázat dologi kiadásait is. A Könyvtár állománygyarapításra a betervezett
2.100 E Ft 49%-át használta fel.
Az intézmény saját bevétele 61 %-ban teljesült a vizsgált időszakban. A bevételek szerkezetét
vizsgálva megállapítható, hogy az összes bevétel 35%-a saját bevétel, 65% pedig ÁFA
visszatérülésből származik.
Az intézménynek 2 pályázata érinti a 2011. évet.
Az önkormányzat a TÁMOP-os pályázat utófinanszírozása miatt 2010. évben 2.673 E Ft-ot előlegezett
meg az intézmény részére. 2011. év elején megérkezett 4.083 E Ft, a kiadások a befejezési határidőig,
azaz 2011. június 30-ig folyamatosan jelentkeztek. A pályázati támogatás a könyvtári honlap
kialakítására, gyomaendrődi közös katalógus létrehozására és olvasást népszerűsítő programok
szervezésére fordítható.
A TIOP pályázathoz kapcsolódóan 2011. évben kiadás már nem jelentkezett. A záró kifizetési kérelem
2010. november hónapban került benyújtásra a támogató hatóság felé, az elbírálást követően 2011.
július hónapban érkezett meg az önkormányzat számlájára a 8.033 E Ft összegű pályázati támogatás.
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
A saját bevételek teljesítése 6% alatt áll, mely a 2010. évben esedékes, de akkor meg nem fizetett
térítési díjak 2011. év eleji teljesítéséből adódik. A térítési díjak megfizetésének határideje 2011.
október 31., illetve fizetési halasztás esetén december 31. Az előírt térítési díjak beszedésére különös
figyelmet kell fordítani, hiszen a normatíva igénylés és elszámolás egyik feltétele az előírt térítési
díjak befizetésének teljesítése.
A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányos felett, közel 53%-on teljesültek.
Oka, hogy a volt intézményvezető nyugdíjaztatásához kapcsolódóan jogszabályi előírás alapján ki
kellett fizetnie az intézménynek a szabadságmegváltást, mely információ – a leszázalékolással
kapcsolatosan - a költségvetés tervezésekor még nem állt rendelkezésre. Ezen összeget (kb. 1.000 E
Ft) az intézménynek ki kell gazdálkodnia, így a következő költségvetési rendelet módosításakor
átcsoportosítást kell végrehajtani a dologi kiadásokból a személyi juttatásokba.
A dologi kiadások teljesítése 32,33 %. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések teljesítése
nagyon alacsony, 14%, melynek indoka, hogy az elmúlt évben megnyert és 2011. évre áthúzódó
pályázati pénzeszköz felhasználása még nem történt meg. A szolgáltatási kiadások összességében

38%-on teljesültek, ezen belül a gázenergia a szezonalitásnak megfelelően alakult, a villamos energia
és a vízdíj jóval az időarányos felett (74, illetve 92%-on). Előreláthatólag ezen kiadás nemekre év
végén átcsoportosítás válik szükségessé. Nagyon alacsony a teljesítés a bérleti díj kiadásnál, a
betervezett 1.430 E Ft-ból mindössze 95 E Ft került felhasználásra, a kiadás jelentős része az ősz
folyamán jelentkezik.
Közművelődési, Közgyűjteményi és Turisztikai Intézmény
A saját bevételek összege a Művelődési Központnál 51,22%-ban (az összes bevétel 59,4%-a saját
bevétel, 40,6% pedig ÁFA visszatérülésből származik), a Tájháznál 43,46%-ban (az összes bevétel
52,75%-a saját bevétel, 47,25% pedig ÁFA visszatérülésből származik) és a Tourinform Irodánál
100%-ban (az összes bevétel 52,44%-a saját bevétel, 47,56% pedig ÁFA visszatérülésből származik)
teljesült. A Tájház 300 E Ft pályázati pénzeszközt nyert a Nemzeti Kulturális Alaptól kiadvány
megjelentetésére.
Az intézmény egészénél a bérek és járulékainak teljesítése az időarányost kis mértékben meghaladva
alakult.
Művelődési Központ
A személyi juttatások 38,53%-on, a hozzá kapcsolódó járulékok 36,9%-on teljesültek. 1 dolgozó 2011.
június hónapban közös megegyezéssel távozott az intézményből, helyére új dolgozó nem került
felvételre.
Tájház
A személyi juttatások 51,29%-on teljesültek, a munkaadót terhelő járulékok pedig 49,81%-on.
Tourinform Iroda
A személyi juttatások és járulékainak teljesítése 382 E Ft-tal haladja meg a betervezett előirányzatot.
Ennek indoka, hogy a felmentett dolgozókat megillető juttatások egy bizonyos részének
visszaigénylésére az önkormányzat szeptember hónapban fog pályázatot benyújtani, a befolyó bevétel
ezt követően kerül beépítésre az intézmény költségvetésébe.
A Tájház dologi kiadásait elemezve megállapítható, hogy amennyiben megtörténik a NKA-tól nyert
támogatás előirányzatok közé való beépítése, a teljesítés abban az esetben is meghaladja a 90%-ot. A
magas teljesítés elsősorban a készletbeszerzéseknél mutatható ki. A készletbeszerzéseken belül az
egyéb készlet beszerzés (kiadványok) 770 E Ft-os teljesítést mutat. A kiadványok értékesítéséből
származó bevételből, illetve pályázati támogatásból kívánja biztosítani az intézmény a képződött
kiadás forrását. Szakmai anyag vásárlása 247 E Ft összegben történt, melyből 160 E Ft ládika gyártás
kiadás jelentkezett. A tájháznál egy új múzeumpedagógiai szolgáltatás (bútorfestés foglalkozás) került
bevezetésre, melynek alapanyag legyártása történt az egész szezonra tervezve, az ezzel kapcsolatos
bevétel a későbbiekben fog jelentkezni.
A Katona József Művelődési Központ és a Népház dologi kiadás teljesítése 60,87%. Az időarányos
feletti teljesítést részben az is okozza, hogy a szolgáltató január hónapban számlázta ki a 2010. október
és november havi gázdíjakat is, melynek összege 480 E Ft volt. Az év hátralevő részében a takarékos
gazdálkodás, illetve a bérnél eszközölt megtakarítás eredményeképpen biztosítható a betervezett
előirányzaton belüli gazdálkodás.
A Tourinform Iroda dologi kiadásai 71%-ban teljesültek, a fennmaradó keretből kell az intézménynek
az év hátralevő részében jelentkező kiadásokat finanszírozni. A Tourinform Iroda részt vett az Utazás
2011. és a FEHOVA 2011. kiállításon, a két nagy rendezvénnyel kapcsolatosan több mint 500 E Ft
kiadása jelentkezett.
Az intézményhez tartozott az év közben (2011. áprilistól) megszűntetett lapkiadási feladat. A
megszűntetésig 1.168 E Ft összegű kiadás jelentkezett és 564 E Ft összegű bevétel képződött. A
lapkiadás feladat 604 E Ft önkormányzati támogatást igényelt.
A Sajt és Túrófesztiválhoz kapcsolódóan 4.515 E Ft kiadás merült fel.

Gyomaendrőd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata
A kisebbségi önkormányzat 2011. I. félévében a bevételi előirányzatát 25 %-os szinten teljesítette, a
kiadásai 26 %-ban teljesültek.
A bevételek 521 E Ft összegben teljesültek:
• Települési kisebbségi önkormányzat általános működésére 210 E Ft, mely a 2011. évi állami
támogatás összege.
• A Békés Megyei Önkormányzattól kapott 30 E Ft támogatás a 2011. június 5-én megtartott
rendezvény költségeire (a kisebbségi önkormányzat előtti téren lévő cigányzenész emlékmű,
valamint a kereszténység jelképét szolgáló feszület felújításának átadásával kapcsolatos
kiadásokra) volt fordítható.
• A 281 E Ft összegű saját bevétel az alábbiakból tevődik össze: a Körösök Völgye
Alapítvánnyal közösen megvalósuló TANODA programmal kapcsolatban a Fő út 80. szám
alatti ingatlan használatáért fizetett 120 E Ft összegű bérleti díj, 144 E Ft összegű telefon
térítés,
valamint
17
E
Ft
biztosítótól
kapott
kártérítési
összeg.
A kisebbségi önkormányzat működésével kapcsolatban 533 E Ft kiadás merült fel, mely összegből
12 E Ft személyi juttatás (saját gépkocsi használat költsége), 521 E Ft dologi kiadás, mely a
kisebbségi Önkormányzat által használt épület rezsi költségének kiadásait, az internet szolgáltatás díját
és telefonhasználat díját foglalja magába.
A Kisebbségi Önkormányzatokat 2011. évben az általános működéshez kapcsolódóan megillető
állami támogatás összege az előző évi 566 E Ft összegről lecsökkent 210 E Ft-ra. A pályázat útján
igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, a pályázat elbírálása 2011. év II.
félévében várható (2011. augusztus 15-ig.).
A saját bevételek realizálódása bizonytalan, ugyanis a Körös-Völgye Alapítvánnyal kötött szerződés
alapján 2011. évre kiszámlázott 240 E Ft összegű bérleti díj megfizetése az Alapítvány részéről nem
történt meg. Az alapítvány elnöke arról tájékoztatta a kisebbségi Önkormányzatot, hogy a közösen
megvalósuló Tanoda pályázat elszámolásának elfogadását követően várható a bérleti díj rendezése.
A pénzmaradványként kimutatott 672 E Ft a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által a 2009.
évi rendezvény támogatására leutalt támogatási összeg. A támogatás összegének rendezése
felfüggesztésre került a Minisztérium kérésére, ugyanis a támogató hatóság a rendezvény
elszámolására vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámoló utólagos ellenőrzését rendelte el. Az
ügyben 2011. március 23-án kelt levelünkre a Minisztérium 2011. június 14-én tájékoztatta a
Kisebbségi Önkormányzatot az utólagos revízió lefolytatásának eredményéről. Az ellenőrzés 100 E Ft
összegű számla kivételével elfogadta az elszámolást, a 100 E Ft visszafizetéséről rendelkezett. Az
elfogadott 572.835 Ft összegű támogatásból 570.000 Ft pénzügyileg a kisebbségi önkormányzat
könyveiben nincs rendezve, a kisebbségi önkormányzatnak rendelkeznie kell a támogatás könyvekben
történő rendezésének módjáról.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkaterve alapján részt vett a 2011. január 9-i
Országos és Megyei Kisebbségi Önkormányzati választáson, a kisebbségi Önkormányzat havonta
szerkeszti és kiadja újságát Roma Élet címmel, a kisebbségi önkormányzat folyamatosan működteti
honlapját, működik a Tanoda Program, a Tanoda programban résztvevő gyerekekkel közösen 2011.
február 11-én farsangot szervezett. A közfoglalkozási program keretében 2 fő adminisztrátor, 4 fő
karbantartó, 2 fő takarító segítette a Kisebbségi Önkormányzat működését. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulóival közösen június 3-án megtartotta a
gyermeknapi rendezvényét, 2011. június 5-én ünnepélyes keretek között átadásra került a Kisebbségi
Önkormányzat előtt lévő téren a felújított cigányzenész emlékmű és a kereszténységet jelképező
kereszt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyet biztosít a KRESZ tanfolyamnak, mellyel
támogatja a tanfolyam résztvevőit.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt 2011. évben Gyomaendrőd Város
Önkormányzatán keresztül megállapodás alapján 2 fő adminisztrátor, 4 fő karbantartó és 4 fő takarító

alkalmazására. A közfoglalkoztatás saját ereje a Kisebbségi Önkormányzatot terheli, melynek összege
2011. I. félévében 71.825 Ft.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé a korábbi évek két
pályázatának előfinanszírozására kapott 1.042 E Ft összegű tartozását 2011. évben nem tudja
kigazdálkodni, ezért három évre vállalta a tartozás megfizetését. 2011. évben 350 E Ft-ot kell a CKÖnak visszafizetni. A tartozásból június 30-ig nem történt visszafizetés, melynek részbeni oka, hogy a
Körös Völgye Alapítvány által fizetendő bérleti díj nem realizálódott.
A kintlévőség miatt a Kisebbségi Önkormányzatnak 2011. június 30-ig pénzügyi problémái
keletkeztek, 115.635 Ft összegű lejárt számlatartozása (gázdíj 59.705 Ft, telefondíj 19.928 Ft, vízdíj
3.502 Ft, Mágus-Comp 32.500 Ft összegű számítástechnikai alkatrészvásárlás) áll fenn, illetve a
közfoglalkoztatás saját erejét (2011. I. félévére vonatkozóan 71.825 Ft) sem tudta rendezni
Gyomaendrőd Város Önkormányzata felé.
A Kisebbségi Önkormányzatnak bevétele legközelebb 2011. augusztus 15-én várható a feladatalapú
támogatás megítélését követően, melynek összegét nem ismerjük. A Kisebbségi Önkormányzatnak
mindenképpen egyeztetést kell kezdeményezni a Körös Völgye Alapítvánnyal a bérleti díj rendezésére
vonatkozóan, ugyanis ha a fizetésképtelenség tartósan fennáll a Kisebbségi Önkormányzat
működésképtelenné válhat.
Gyomaendrőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata
A kisebbségi önkormányzat 2011. június 30-ig bevételi előirányzatát 37 %-ban, kiadási előirányzatát
pedig 46 %-ban teljesítette, a bevételei 448 E Ft összegben, a kiadásai 362 E Ft összegben teljesültek.
A települési kisebbségi önkormányzat általános működéséhez kapcsolódó állami támogatása az előző
évi 566 E Ft-ról 210 E Ft-ra csökkent, melyet egy összegben megkapott 2011. február 14-én. A
pályázat útján igényelhető feladatalapú támogatásra a pályázat benyújtásra került, elbírálása 2011. II.
félévében várható (2011. augusztus 15-ig), összege jelenleg nem ismert.
A Kisebbségi Önkormányzat a Békés Megyei Önkormányzattól 40 E Ft összegű támogatásban
részesült, melyet a 2011. február 5-én megtartott Sváb batyus bál rendezvényre fordított. A saját
bevételek között elszámolt 112 E Ft összegből 111 E Ft a batyus bál belépődíját és 1 E Ft telefon
használat díját tartalmazza.
Kiadásként 448 E Ft teljesült, mely összegből 204 E Ft a Sváb batyus bál költségeit (helységbérlet,
dekoráció, zeneszolgáltatás, videó felvétel) tartalmazza. A Kisebbségi Önkormányzat tagjai részt
vettek az Eleki Német Kisebbségi Önkormányzat batyus bál rendezvényén. A Kisebbségi
Önkormányzat 2011. április 18-án Osternfest kézműves délutánt szervezett a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda alsó tagozatosai részére, melyhez 28 E Ft összegben biztosította az anyagszükségletet.
A Kisebbségi Önkormányzat részt vett 2011. május 14-én a a Békés Megyei Németek XX.
Anyanyelvi és Kulturális napján, mely Békésen lett megrendezve. A rendezvény részvételével
kapcsolatos költségek 57 E Ft (személyszállítás, étkezés költsége) összegben merültek fel.
A Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkatervéből az I. félévre vonatkozóan a fent
felsoroltakon kívül a további programokat valósította meg: a Kisebbségi Önkormányzat részt vett
2011. január 8-án a Magyarországi Német Önkormányzatok Napján, a kisebbségi képviselők 2011.
január 9-i Megyei és Országos Kisebbségi Önkormányzati választáson adták le szavazataikat, részt
vettek 2011. január 28-án a Békés-Csongrád Megyei Német Iskola Egyesület ülésén, valamint 2011.
január 29-én a Békés Megyei Német Önkormányzatok közgyűlésén. A kisebbségi Önkormányzat a
március 15-i ünnepségen, valamint a Hősök Napján koszorúzott, részt vett 2011. május 7-én
Mezőberényben a kitelepítés évfordulójának megemlékezésén.
A kisebbségi Önkormányzat 2011. évben is tervezi megszervezni a nyári német anyanyelvi tábort. A
tábor költségeinek finanszírozása érdekében 2011. április hónapban pályázatot nyújtott be a Wekerle
Sándor Alapkezelőhöz a nemzetiségi pályázatok keretében kiírt nemzetiségi kulturális
kezdeményezések témakörben. A pályázat pozitív elbírálása során 224.900 Ft támogatást nyert. A
tábor megrendezésére 2011. augusztus 22-26. között kerül sor.

A kisebbségi önkormányzat pénzügyi helyzete rendezett, nem rendelkezik lejárt, kifizetetlen
számlával. A Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodására hatással van a központi támogatási rendszer
megváltozása, ugyanis a korábban felhalmozott pénzmaradványként jelentkező „tartaléka” jelentősen
lecsökkent a tervezett programok megvalósítása során. (A Kisebbségi Önkormányzatokra vonatkozó
elemzést készítette: Ugrainé Gróf Éva)
Összegzés, kitekintés:
Az elkövetkezendő hónapok a város likviditásának biztosítása szempontjából továbbra is feszített
időszakot fognak jelenteni.
Azon felújítási és fejlesztési elképzelések közül, melynek forrásaként a Képviselő-testület a kötvényt
jelölte ki, a vizsgált időszakban közel 140 millió Ft összegű kiadás jelentkezett. Év végéig további 70
millió Ft fejlesztési kiadás várható. A teljesült kiadások finanszírozására 2011. januárjában 50 millió
Ft, június hónapban 50 millió Ft, illetve július hónapban 16 millió Ft átvezetésére került sor a
kötvényforrásból, illetve 30 millió Ft pénzmaradvány formájában állt az önkormányzat rendelkezésére
(2010. évi átvezetés a kötvényből, melynek felhasználására 2011. januárjában került sor). Az
előterjesztés készítésének napján (2011. augusztus 9.) az önkormányzat számláján 35 millió Ft van.
Mindenképpen javítani fogja a város likviditási helyzetét, amennyiben megérkeznek a már lezárt
pályázatainkhoz kapcsolódó támogatási összegek (Kompetencia alapú pályázatnál kb. 11.000 E Ft,
AROP pályázat 10.000 E Ft, Kerékpárút beruházáshoz kapcsolódóan kb. 6.000 E Ft, Városi örökség
pályázat 5.400 E Ft).
Annak megítélése, hogy a város pénzügyi helyzete hogyan fog alakulni 2011. december 31-én
rendkívül nehéz és kockázatos.
Azt mindenképpen hangsúlyozni szükséges, hogy az a tény és megállapítás, ami a 2011. évi
költségvetési rendelet elfogadásakor is ismertetve lett - azaz amennyiben megvalósulnak azok a
felújítási és fejlesztési elképzelések, melyeknek forrásaként a kötvény került kijelölésre, az tényleges
kötvényfelhasználással fog járni - realizálódni fog.
Az év végéig tartó kitekintésnek több bizonytalansági tényezője van, melyek alapvetően fogják
befolyásolni a város pénzügyi helyzetét 2011. december 31-én. Ezek közül néhány:
• 2011. szeptemberében esedékes adóbevételek teljesülése. Az adóbevallások feldolgozásával
látjuk, hogy addig amíg 2010. évben 160 millió Ft volt az iparűzési adóelőleg összege, addig
2011-ben mindössze 110 millió Ft. Kalkulált tényleges iparűzési adóbevétel az adóelőleg
70%-a.
• a túlfizetéssel rendelkező adózó esetleges rendelkezése a túlfizetés összegéről
• a folyamatban lévő pályázatok támogatási összegének realizálódása
• az új pályázatok (IKSZT) finanszírozásának alakulása – a 2011. évre betervezett támogatások
tényleges realizálódása, avagy további megelőlegezés szükségessége
• a Fő út-Bajcsy úti kerékpárút beruházás végső kimenetele
• a betervezett beruházások, felújítások megvalósulása
• a tőketörlesztés időpontjában (2011. szeptember 30.) a CHF alakulása. A CHF/HUF
árfolyama aggasztó, pesszimista elemzők a 280-as árfolyamot se látják elképzelhetetlennek.
Polgármester úr tárgyalásokat kezdeményezett az önkormányzat pénzügyi tanácsadójával a
jelenlegi gazdasági helyzetről, az önkormányzat részére biztosítható lehetőségekről, az
esetleges törlesztés átütemezésekről. A Képviselő-testület az augusztusi ülésen kap
tájékoztatást a pénzpiaci helyzetről és lehetőségekről.
• a gazdasági társaságok gazdálkodásának alakulása
• a védelmi övezet per (amennyiben a települési önkormányzatok nem teljesítik a végzésben
rájuk kirótt kötelezettségeket, vajon hogyan jelentkezik a gesztor önkormányzat szerepe)
• a Térségi Szociális Gondozási Központ, mint legnagyobb intézmény finanszírozási
helyzetének alakulása
• az eredeti költségvetésbe be nem tervezett többlet kötelezettségvállalások tényleges alakulása

•

mind az intézmények, mind az önkormányzat életét, gazdálkodását befolyásoló előre nem
tervezhető, váratlan események.

Az előttünk álló félévben mind az intézmények, mind az önkormányzat részéről rendkívül
fegyelmezett és megfontolt gazdálkodás szükséges, fel kell készülni az esetleges bevétel kiesésekre,
célszerű lenne minél hamarabb meghozni azokat a döntéseket, melyek a kiadások területén
megtakarításokat eredményezhetnek.
Az I. félévi beszámolót készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella pénzügyi osztályvezető és Tóthné Gál
Julianna költségvetési ügyintéző
Gyomaendrőd, 2011. augusztus 9.

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Kiegészítő melléklet
a 2011. I. félévi intézményi költségvetési beszámolóhoz
I.

A feladat általános értékelése

1. A gyermek - és tanulólétszám alakulása
A 2011. gazdasági évet érintő tanévek létszámadatait szemlélteti a következő táblázat.
Megnevezés

2010/2011 tanév

Óvodai nevelésben részesülők
ebből Csárdaszállási telephely
Alapfokú iskolai oktatásban részesülő

97
12
1-4 évfolyam
5-8. évfolyam

Sajátos nevelési igényű tanulók
ebből magántanuló
ebből autista
ebből organikus
ebből nem organikus

261
255
39
1
2
28
8

2011/2012 tanév
tervezett
júliusi felm.
96
78
12
0
285
275
226
224
38
37
1
1
3
2
26
26
8
8

A 2010/2011-es tanévhez viszonyítva várhatóan 20%-kal csökken az óvodás korú gyermek létszáma,
egyrészt a csárdaszállási feladatellátás megszűnése, másrészt demográfiai okok következtében.
Ugyanezen időszakot vizsgálva a tanulói létszám 3%-kal csökkent, főként a családok elköltözése
miatti kiíratás, valamint a már említett kedvezőtlen demográfiai változás következtében.
Továbbá megfigyelhető egy arányeltolódás az alsó és a felső évfolyam között, 2011. júliusában 55,1%
az alsósok aránya az előző tanév 50,6%-ával szemben.
A sajátos nevelési igényű tanulók száma jelentősen nem változott a tanévek folyamán.
2. A foglalkoztatottak létszámának alakulása

A következő táblázat szemlélteti az intézmény által foglalkoztatottak teljes munkaidősre
átszámított létszámát..
Megnevezés
Pedagógus
Óvodapedagógus
Technikai
Iskolai oktatás összesen

Létszámok
2011. évi
2011.06.30.
2011.01.01
nyitó
engedélyezett
záró
45
45
45
9
9
9
23,25
28
23,25
77,25
82
77,25

Az óvodapedagógusok között szerepel a csárdaszállási telephelyen foglalkoztatott 1 fő pedagógus.
Az intézmény feladatait 4 fő 4 órás, 3 fő 6 órás részmunkaidős, valamint 73 fő teljes munkaidős
dolgozóval látja el.
A konyhai átszervezés végrehajtása következtében 2011. május 1-től a foglalkoztatottak létszáma az
engedélyezett álláshellyel megegyező.
Az intézmény 2011. márciusától részt vett a közfoglalkoztatásban, takarító, konyhai kisegítő és
gyógypedagógiai asszisztens munkakörök vonatkozásában. Az érintett időszakban átlagosan 4 főt
foglalkoztatunk a program keretében foglalkoztatva végzettségtől függően 4, illetve 6 hónapra.
II. A bevételek alakulása
1. Az alaptevékenység bevételei

Az intézményi működési bevételek éves előirányzata 11 493 eFt, mely teljesítése 9 135 eFt, azaz az
éves előirányzat 79,49 %-a. Azonban a konyha átszervezése torzítja a bevételek időarányos
teljesülését, így e hatás nélkül szemlélteti a következő táblázat a bevételek tényleges alakulását, külön
kiemelve a csárdaszállási telephely bevételeit.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae. Csárdasz.
11 363
130
8 193
65

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat

11 493
8 258

Teljesítés megoszlása

9 136

9 090

46

878

897

-19

110,63%

110,95%

70,77%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az intézmény működési bevételei 10,63%-kal
meghaladja időarányos előirányzatát, mely a bérleti díjak (646eFt)pozitív alakulásával, valamint a
nyári foglalkoztató táborból (241eFt) származó bevételnek köszönhető.
A vizsgált időszakban a bérleti díjak 80,69%-os teljesülése figyelhető meg, azaz az intézmény
ideiglenesen szabad kapacitásait a tervezettnél jobban ki tudja használni.
Az étkeztetéshez kapcsolódó bevételek (gyermekek, tanulók, saját dolgozók, vendég étkezők által
befizetett díjak) nettó 6 340 eFt összegben teljesültek a 6 129 eFt tervezettel szemben, azaz bruttó 264
eFt többletbevétel realizálódott. Év végére várhatóan a június 30-i záró térítési díj hátralékok (178eFt)
és a túlfizetések (24eFt) rendezésének következtében 418eFt többlet keletkezik.
A következő táblázat szemlélteti a befizetett nettó térítési díjak megoszlását.
Térítési díj megoszlás Előirányzat Teljesítés
Gyermekek, tanulók
4331
4619
Saját dolgozók
933
1048
Külső étkezők
865
673
Összesen
6129
6340

Eltérés
288
115
-192
211
Adatok eFt-ban

A tankönyv-értékesítésből származó bevétel szeptember hónapban realizálódik, így az elemzés során
torzító hatása kiszűrésre került.
A csárdaszállási telephely bevétele elmaradt időarányos előirányzatától, mely várhatóan a
feladatellátás megszűnéséig nem változik.
Összességében megállapítható, hogy a saját bevételek időarányos teljesülése megfelelő.
2. Az átvett pénzeszközök és pályázatok alakulása
Az intézmény működési célú pénzeszköz átvétele elkülönített állami pénzalaptól két tételből tevődik
össze:
- az Útravaló Ösztöndíj Program keretében 51 eFt,
- a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat keretében lehívott forrás 185 eFt.
Működési célú pénzeszközöz az EU költségvetéséből a TÁMOP 3.4.3.-08/2 Iskolai tehetséggondozás
„Merj a legjobb lenni” pályázathoz kötődik. A pályázattal kapcsolatban benyújtásra kerültek az eddigi
kifizetésekhez kapcsolódó elszámolások, mely eredményeként folyósításra került 7 277 eFt a 2011. évi
költségvetési évben. Utófinanszírozott jellege miatt szükség volt a fenntartó segítségére „előleg”
(működési célú pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól) formájában, 2000 eFt összegben. A
pályázat jelenlegi állása szerint október hónapban lezárul, így az intézmény rendezni tudja ez előleget
az idei évben.
Továbbá az önkormányzati támogatás előirányzatát növeli az integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint az integrációs felkészítés támogatásáról szóló 5/2011
KIM rendelet alapján elnyert támogatás 2 548 350 Ft összegben.

3. Az intézmény működési támogatásának alakulása
Az intézmény működési (önkormányzati ) támogatásának alakulását a következő levezetés szemlélteti.
Módosított előirányzat
Teljesítés
Önkormányzati támogatás 01.01.-06.30.
234 460 000
127 653 555
- június havi nettó bér
- 8 574 214
Módosított teljesítés
119 079 341
Időarányos támogatás
119 339 000
+ előir.nélküli tételek
+ 2 171 000
Módosított időarányos előirányzat
121 510 000
Eltérés
2 430 659
Adatok Ft-ban

A támogatás teljesítése tartalmazza a 2010. évi alulfinanszírozást (3 177 284 Ft), továbbá beépítésre
került mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az elfogadott 2011. évi pénzmaradvány 3 742 eFt
összegben.
A látszólagos 2 430 eFt összegű alulfinanszírozást okozó tényezők ismertetése a saját bevételeknél,
illetve a kiadásoknál található, mint ahogy az előirányzat nélküli tételek bemutatása is.
Az intézmény önkormányzati támogatása magában foglalja a normatív állami támogatást is. Az ezt
megalapozó tervezett létszámokat az intézmény teljesíteni tudja az óvodások és az 1.osztályos tanulók
létszámának kivételével a jelenlegi felmérések szerint. Azonban év végére várhatóan jelentős
visszafizetési kötelezettség nem keletkezik, köszönhetően a napközis tanulók várható többlet
létszámának.
III.

A kiadások alakulása

1. A személyi jelegű juttatások alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 158 308 eFt a személyi jellegű juttatások előirányzata,
melynek teljesítése 81 176 eFt, ami a módosított előirányzat 51,28%-a.
A látszólagos túlteljesítés a konyha átszervezés következménye, hiszen 2011. május 1-től 4,75 fővel
kevesebben dolgoznak, valamint a határozott idejű közalkalmazottak miatti nyári „bérkiesés” is torzító
hatású. A következő táblázat a személyi jellegű juttatások tényleges alakulását tükrözi torzító hatás
nélkül.
Megnevezés

∑

ebből
Gyomae. Csárdasz.
156 533
1 775
81 070
888
505
0
81 575
888

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ előirányzat nélüli tételek
Módosított időarányos előirányzat

158 308
81 958
505
82 463

Teljesítés megoszlása

81 176

80 324

852

Időarányos előir-tól való eltérés

1 287

1 251

36

98,44%

98,47%

96,00%

%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

Az előirányzat nélküli tételek a közfoglalkoztatáshoz (172eFt), valamint a május havi
kompenzációhoz (333 eFt) kötődik.
A fenti táblázat alapján látható, hogy a teljesítés a tényleges időarányos előirányzathoz viszonyítva
1,56 %ponttal marad el, melyet a későbbi teljesítésű kötelező kifizetések okoznak (pl.: minőségi
kereset kiegészítés, túlóra, pedagógus továbbképzés…stb.).
Összességében megállapítható, hogy a személyi jellegű juttatások teljesülése a tervezettnek megfelelő,
a csárdaszállási telephely vonatkozásában is.

2. A munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Az előirányzat módosítások következtében 42 480 eFt a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata,
melynek teljesítése 21 169 eFt, ami az éves előirányzat 49,83%-a.
A következő táblázat szemlélteti a munkaadókat terhelő járulékok alakulását a személyi juttatásoknál
említett torzító hatások nélkül.
Megnevezés

∑

ebből
Csárdasz.
471
236
0
236

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ előirányzat nélüli tételek
Módosított időarányos előirányzat

42 480
21 809
113
21 922

Gyomae.
42 009
21 573
113
21 686

Teljesítés megoszlása

21 169

20 946

223

753

740

13

96,57%

96,59%

94,49%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

A személyi jellegű juttatásokkal egyenesen arányosan változott a munkaadókat terhelő járulékok,
kivéve a táppénz-hozzájárulást, mely teljesítése 2,09%.
Összességében megállapítható, hogy a munkaadókat terhelő járulékok időarányos teljesülése
megfelelő.
3. A dologi kiadások alakulása
Az előirányzat módosítás következtében 50 529 eFt a dologi és folyó kiadások előirányzata, melyből
teljesült 33 508 eFt, ami az előirányzat 66,31%-a.
A dologi kiadások teljesülését is befolyásolja a konyhaátszervezés, hiszen a dologi kiadások 25%-a a 4
hónapra tervezett élelmiszer-beszerzés. A különböző torzító hatásoktól (pl.: tankönyvbeszerzés
későbbi teljesítése) megtisztított dologi kiadások tényleges alakulását a következő táblázat szemlélteti.
Megnevezés

∑

ebből
Csárdasz.
2 312
1 156
0
1 156

Előirányzat megoszlása
Időarányos előirányzat
+ előirányzat nélüli tételek
Módosított időarányos előirányzat

50 529
32 386
1 342
33 728

Gyomae.
48 217
31 230
1 342
32 572

Teljesítés megoszlása

33 508

32 448

1 060

220

124

96

99,35%

99,62%

91,70%

Időarányos előir-tól való eltérés
%-os teljesítés az időarányos előirányzathoz képest

Adatok eFt-ban

Az előirányzat nélküli tételek a TÁMOP 3.4.3 pályázathoz (652 eFt), a nyári foglalkoztató táborhoz
(137 eFt) és az úszásoktatáshoz kapcsolódó fürdőbelépőkhöz (553 eFt) kötődik.
A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a dologi kiadások időarányos teljesülése megfelelő.
Előirányzat túllépés csupán a gázenergia esetében fordul elő (túlszámlázást mutató elszámoló számlák
rendezése még nem történt meg a szolgáltató részéről), a kiadás többletet az átgondolt és racionális
gazdálkodás következtében fellépő ideiglenes megtakarítás finanszíroz.
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő, a
csárdaszállási telephely esetében is.

4. Az ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
Az ellátottak pénzbeli juttatása a tankönyv-értékesítéshez kötődik, így a kiadás szeptember hónapban
realizálódik az ingyenes tankönyvre jogosultak tényleges számának tükrében.
5. A felújítási és felhalmozási kiadások alakulása
Az intézmény 2011. évben nem rendelkezik ilyen jogcímen sem előirányzattal, sem teljesítéssel.
IV. Összegzés
Az intézmény bevételeinek és kiadásainak előirányzata 254 177 eFt, a kiadásokhoz kapcsolódó összes
teljesítés 146 673 eFt (átfutó kiadásokkal együtt), míg a bevételeké 153 222 eFt.
Összességében a 2011. évi költségvetés feszítettsége ellenére az intézmény gazdálkodását nem
jellemzi sem alul, sem túlfinanszírozás.
Az intézmény gazdálkodása során maximálisan figyelembe veszi az eredményesség, hatékonyság és
gazdaságosság követelményrendszerét.
Gyomaendrőd, 2011. július 28.

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Kondor Ildikó
gazdasági int.vez.-hely.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Intézményi beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévének teljesítéséről
A 2011. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel az előirányzatnak megfelelően
folyamatosan teljesül.
I. Tanulói létszám alakulása

Megnevezés
Általános iskola 1-4. évfolyam

2011/2012 tanév

2010/2011 tanév

173
9
2
17
0
0

174
8
2
16
0
0

2011/2012 terv
júniusi felmérés
alapján
187
15
2
16
0
0

213
37
1
27
13

208
34
1
22
10

216
33
1
22
10

2010.okt. (nyitó)

Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Csárdaszállás
ebből SNI
ebből magántanuló
Általános iskola 5-8. évfolyam
Gyomaendrőd
ebből SNI
ebből magántanuló
Kollégiumi ellátás
ebből SNI

2011/2012 terv

A 2011/2012 tanévben a júniusi felmérések alapján várhatóan a gyomaendrődi telephelyen +13 fővel
növekszik az alsó tagozatos-, és +8 fővel növekszik a felső tagozatos tanulók létszáma.
A többcélú kistérségi társulás keretein belül működő 1-8. évfolyamos oktatás esetében a csárdaszállási
1-4. évfolyamos tanulók a tagintézménybe járnak, míg az 5-8. évfolyamos tanulók iskolabusszal
járnak be az intézményi társulás székhelye szerinti telephelyére.
2. Foglalkoztatottak létszámának alakulása
2010.01.01
2010.06.30
Megnevezés
Gyomaendrőd Csárdaszállás Gyomaendrőd Csárdaszállás
Pedagógus
43
2
43
2
Oktatást segítő
4
0
4
0
Technikai dolgozó
23
1
18
0
∑
70
3
65
2
Az intézmény nyitó engedélyezett álláshelye 73 fő, amely megoszlik 45 fő teljes munkaidős
pedagógusra, 4 fő teljes munkaidős oktatást segítő alkalmazottra, 23 fő teljes munkaidős technikai
dolgozóra, valamint 1,25 fő részmunkaidős dolgozóra. A tervezett létszámcsökkentések megvalósultak
mind a gyomaendrődi-, mind a csárdaszállási telephelyek esetében. Év elejével csökkentésre került a
gyomaendrődi telephelyen egy fő részmunkaidős gazdasági ügyintézői munkakör, illetve a május
hónaptól megvalósult konyhai feladatellátás kapcsán tervezett 1 fő élelmezés vezetői, illetve 3 fő
konyhai kisegítői munkakör. A csárdaszállási telephelyen 1 fő gazdasági ügyintézővel került
csökkentésre a létszám.
II. Bevételek alakulása
1. Intézményi működési bevételek alakulása
Éves előirányzat: 3 969 e Ft
Teljesítés:
4 143 e Ft

Az éves előirányzathoz képest a teljesítés 104,4 % az első félév végére.
A gyermekétkeztetésből származó intézményi ellátási díjbevétel januártól- áprilisig tartó időszakra
tervezett összege 2 357 e Ft, a teljesítés 2 066 e Ft (88%). A felnőtt étkeztetés ugyanezen időszakra
tervezett összege 1 612 e Ft, a teljesítés 1 833 e Ft (114%). Összességében tehát az étkeztetésből
származó bevétel a tervezettnek megfelelően, 99%-on teljesült.
Kisebb bevétel származott a kapacitásának magasabb kihasználása kapcsán kiadott termek bérleti
díjából (140 e Ft). Különböző kártérítésekből származó bevétel (100 e Ft).
2. Átvett pénzeszközök alakulása
Éves előirányzat: 5 744 e Ft
Teljesítés:
5 908 e Ft
Az átvett pénzeszközök részét képezi az előző évi működési célú pénzmaradvány alulfinanszírozás
miatti átvétele 3 133 e Ft összegben.
Részét képezi továbbá az Oktatásért Közalapítvány által meghirdetett pályázaton elnyert összeg:
NTP-OKA-XXIII-055-, ill 043 számú pályázat 1 000 e Ft-, 1 000 e Ft összegben;
NTP-OKA-XVI-23 számú pályázat 800 e Ft összegben. A pályázatok 06.15. napjáig pénzügyi
teljesítésre kerültek.
E bevételi jogcím között szerepel a csárdaszállási tagintézmény önkormányzati támogatása (2 944 e
Ft), illetve a kistérségi normatíva (3 719 e Ft), mely időarányos része egyelőre nem került
kiegyenlítésre.
3. Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása
Éves előirányzat: 215 246 e Ft
Teljesítés:
122 597 e Ft
Az önkormányzati támogatás a teljesítés esetében figyelembe veendő korrekciós tényezők levonásával
az időarányosnak megfelelően 50,25%-on teljesül, az intézménynél sem alul-, sem túlfinanszírozás
nem mutatkozik.
A 2011. évi költségvetés II. számú rendeletmódosításával került a beépítésre az 5/2011. (II.15.) KIM
rendelet alapján elnyert támogatás összege:
képesség kibontakoztató integrációs felkészítés: 2 361 e Ft;
pedagógusok kiegészítő illetménye 2 195 e Ft.
III. Kiadások alakulása
1. Személyi juttatások alakulása
Éves előirányzat: 140 132 e Ft
Teljesítés:
71 755 e Ft
A személyi juttatások előirányzata az időarányosnak megfelelően 51%-on alakult az első félév végére.
Teljesítést torzító tényezőként hat, hogy a 2011. évi bérkompenzáció csupán áprilisig került
előirányzat szempontjából módosításra, illetve a közcélú foglalkoztatás kapcsán felmerülő kiadások
támogatási oldala (336 e Ft) a félévet követően érkezett meg bankszámlánkra.
2. Munkaadókat terhelő járulékok alakulása
Éves előirányzat: 38 052 e Ft
Teljesítés:
19 191 e Ft
A munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások kiadásához szorosan kacsolódva 51%-on
teljesültek, mely az időarányosnak megfelelő.
3. Dologi kiadások alakulása
Éves előirányzat: 46 897 e Ft
Teljesítés:
33 502 e Ft
A dologi kiadások 71,44%-on teljesültek az első félév végére.
A készletbeszerzés a tervezett összege 14 603 e Ft, a teljesítés 12 182 e Ft. Jelentős részét az 1-4
hónapra tervezett élelmiszer beszerzés kiadása jelenti, mely tervezett összege 8 098 e Ft, teljesítése
8 041 e Ft volt. Az egyéb készletbeszerzése tervezett összege 6 505 e Ft, teljesítése 4 141 e Ft, 64 %.
Torzító tényezőként hat a szakmai anyag beszerzés kiadása, ugyanis e jogcímen kerültek
megtervezésre, illetve elszámolásra-, és 100 %-os teljesítésre a pályázatok e jogcímen kifizetett
összegei. A többi jogcím az időarányosnak megfelelően, közel 50 %-on teljesült.

60 %-on teljesültek a szolgáltatások kiadásai. Magas a teljesítés a villamos energia szolgáltatások
esetében (72%). E kiadási csoport tekintetében torzító tényezőként hat az egyéb üzemeltetés kiadása,
ugyanis szintén e jogcímen kerültek megtervezésre, illetve elszámolásra-, és100%-os felhasználásra a
pályázatok ide elszámolható költségei 3 261 e Ft értékben.
A többi szolgáltatási jogcím esetében a teljesítés az időarányosnak megfelelően alakult az első félév
végére.
Az intézményi étkeztetés kapcsán felmerülő áfa befizetések szintén 100% -on teljesültek.
Az egyszeri, illetve időszakhoz kötött összegekkel korrigálva (pályázatok elszámolt kiadási jogcímei,
konyhai feladatátszervezés előtti kiadások), a dologi kiadások teljesülése az I. félév végére 58 %.
IV. Összegzés
Az intézmény 2011. első félévében a szakmai követelmények betartása mellett a működéshez
elengedhetetlenül szükséges, minimális kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között folytatta
gazdálkodását.
Kiadásaink-, és bevételeink az időarányosnak megfelelően alakultak.
Az intézmény a továbbiakban is a takarékosságra törekszik.

Gyomaendrőd, 2011.08.05.
Farkas Zoltánné
igazgató

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

Kner Imre Gimnázium, Kereskedelmi Szakközépiskola és Kollégium
Szöveges értékelés a 2011. félévi költségvetési
beszámolóhoz
1.Feladatellátás általános értékelése:
Statisztikai adatok ( 10.01 )
Megnevezés/év

Gimnázium

Szakközépiskola

kollégium

2007

243

103

51

2008

280

79

40

2009

292

58

37

2010

294

26

39

A nappali rendszerű gimnáziumi nevelésben, oktatásban résztvevő tanulók létszámának éves
átlagállománya a 2010/2011 tanévben a statisztikai létszám szerint: gimnáziumi oktatásban részt
vevő tanuló 294 fő, szakközépiskolai oktatásban részt vevő 26 fő, és 11 csoportban tanulnak a
tanulók. Végzős a szakközépiskolai oktatás keretében beiratkozott osztály, a jövőben általános
tantervű gimnáziumi képzés keretei között gazdasági ismeretek képzést nyújtunk a jelentkezőknek, az
eddigi megszokott nyelvi előkésztő, emelt szintű és általános gimnáziumi képzés,
a belügyirendészeti pályára előkészítő rendvédelmi képzés, és az emelt óraszámú utazás-turizmus képzés
mellett.
A nappali rendszerű közoktatásban - nevelésben résztvevő 1 tanulócsoportra jutó tanulók száma a
2010/2011 statisztikai adatok alapján: 29,09 fő.
A kollégiumi elhelyezés lakhatási körülményei jók , a Nagykollégium épületét átalakítottuk úgy, hogy
a fiúk elhelyezése is biztosítható legyen, így a „Pintér”épületet le lehetett zárni. A Nagykollégiumban
elhelyezhető tanulók száma: 44 fő, melyben az elmúlt tanévben 39 fő lakott.
43 fő engedélyezett létszámmal láttuk el a feladatot, a konyha szerkezeti átalakítása miatt a 46 fő
nyitó létszám év közben lecsökkent 43 főre, 26 fő pedagógus, 14 fő pénzügyi-technikai dolgozó , és 3
fő a Sportcsarnokban foglalkoztatott.
2. Bevétel alakulása:
Az intézmény működési támogatásának alakulása:
Működési támogatás:
Módosított előirányzat
141506

Teljesítés
71174

%-os alakulás
50,29

A támogatás az időarányosnak megfelelő, de a szigorú gazdálkodás mellett számolni kell az
esetlegesen képződő normatíva visszafizetéssel, mely a szeptemberi statisztikai adatok ismeretében
számítható ki.
Fejlesztési támogatás alakulása:
Bevételi források és azok teljesítése: saját bevételek, átvett pénzeszközök alakulása.
Saját bevétel:
Eredeti előirányzat
11137

e/Ft
Teljesítés
7376

%-os alakulás
66,22

Az Intézmény bevétele a tervezettnek megfelelően alakult, az éves tervezett összeg 66,22 %-a
teljesült az év első felében. A nyári táborozásra betervezett összeg 50%-a július-augusztus hónapban
realizálódik.
Mivel az Intézmény ebben az évben éves ÁFA bevalló, az Áfa befizetési kötelezettséggel számolni
kell.
Átvett pénzeszközök:
Átvett pénzeszközök között szerepel a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési társulás útján eddig
kaptunk 962 e /Ft szakképzési hozzájárulást, melyet szakmai eszközökre fordítunk.
713 e/Ft átvett pénzeszközt kaptunk a Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj címen.
3.Kiadások alakulása:
Személyi juttatások:
Módosított előirányzat
100133

Teljesítés
49378

%-os alakulás
49,31

A személyi juttatás az előirányzatnak és a tervezettnek megfelelően alakult, a bérek és járulékok a
jogszabályok szerint lettek kifizetve. Az Intézmény költségvetésében a bér teljesítése az összes
költségvetési kiadás 49,31 %-a, azonban a jogszabály szerinti érettségi díjak elszámolása július
hónapban történik meg.
Dologi kiadások:
Eredeti előirányzat
29632

Teljesítés
13272

%-os alakulás
44,78

A dologi kiadások teljesítése a szokásos üzemmenetnek megfelelően alakult. A GDF SUEZ
Energiaszolgáltató Kft az átlépés óta alig számlázott gázfelhasználást, több millió Ft le nem
számlázott tétellel kell számolni, mely ezt az időszakot terheli. A dologi kiadások további tételeinek
időarányos teljesítése nem éri el az 50%-ot.
3.Felújítások, beruházások alakulása:
Pénzmaradványból interaktív oktatóanyag beszerzésére került sor 192 e/FT értékben.
4. Intézmény összesenből a Sportcsarnok működésének alakulása:
Sportcsarnok saját bevétele:
Eredeti előirányzat
Teljesítés
4140
2157
A Sportcsarnok bevétele alulmarad a tervezett összegtől, 47,89 %, 2157 e/Ft Ft, mivel néhány
egyesület finanszírozási gonddal küzd, és a leszámlázott igénybevételt még nem teljesítette.

Sportcsarnok személyi juttatása:
Eredeti előirányzat
Teljesítés
3381
1678
A Sportcsarnok személyzete 2011 01 .01-től : 2 fő gondnok és 1 fő félállású takarító , valamint
2010. 09.01-től 1 fő részmunkaidős, megbízási szerződéssel foglalkoztatott sportszervező. Szorgalmi
időszakban a napi 14 órás nyitva tartás és a hétvégi rendezvényekhez a személyzet biztosításához
sok esetben kevésnek bizonyul.
Járulékok alakulása:
Eredeti előirányzat

Teljesítés

912

344

Sportcsarnok működési kiadása:
Módosított előirányzat
5334

Teljesítés
3257

A működési kiadás a tervezettnek megfelelően alakult. Az áthúzódó gáz és villamosenergia számlák
rendeződtek, a költségek teljes visszaszorításával év végére a tervezett keretek között lehet maradni.
5.Pénzmaradvány alakulása:
Az Intézmény költségvetési pénzmaradványa 2.629e/Ft . Ebből 1593 e/Ft az alulfinanszírozás
összege, 1.036 e/FT a képződött pénzmaradvány. A pénzmaradvány teljes egészében feladattal
terhelt, mely felhasználásra került.
Feladattal terhelt pénzmaradvány:
éves Áfa bevallás miatti Áfa befizetés
595.000 Ft
Cartographia megrendelés (április)
236.804 Ft
Sporteszköz Marathon(Sportcsarnok-október)
263.000 Ft
Le nem számlázott gáz és villanyfogyasztás
1.534.098 Ft
6. Vagyon alakulása:
Megnevezés/eszközök Immateriális
állománya
javak

Ingatlanok
vagyoni
jogok
163238

e/Ft
és Gépek,
ért. berendezések,
felszerelések
33524

Összesen

Tárgyévi
nyitó 1624
198386
állomány
bruttó
értékben
Félévi záró állomány 1624
164436
47789
213849
bruttó értékben
A vagyon változásának oka térítés nélküli átvétel, mely pályázatokhoz, beruházásokhoz kapcsolódik.
1980 e/Ft és 854 e/Ft Sportcsarnok gép, berendezés könyvelésben történő rendezése térítés nélküli
átvétellel
12437 e/Ft TIOP pályázat eszközei.
192 e/Ft interaktív eszköz.
Gyomaendrőd. 2011-08-10
Dr. Kovács Béla
igazgató

Csorbáné Balogh Éva
Gazdasági igh

Térségi Szociális Gondozási Központ
2011. I. félévi
szöveges beszámoló
Intézményünk 2011. évben 457 356 E Ft mérleg főössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 11,4%kal 46 844 E Ft-tal haladta meg a 2010. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt 42 960 E
Ft összegben a költségvetési rendeletben elfogadott konyhai átszervezés intézményünknél jelentkező
többletbevétele és kiadása, másrészt 3 884 E Ft összegben az intézményi feladatok ellátásához
szükséges bevételek – kiadások átrendeződése az előző évihez képest ( soros lépések, ellátotti létszám
alakulása, térítési díjak ).
Kiadási oldalon :
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege:
263 635 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összegét:
193 721 E Ft
• fejlesztés
4 200 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel
a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján
• Önkormányzati támogatás- működési célú:
• Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú:

171 539 E Ft
189 493 E Ft
16 725 E Ft
8 220 E Ft
22 991 E Ft
48 388 E Ft
4 200 E Ft

2011. évben intézményünk az emeltszinvonalú bentlakásos ellátási formát – Gyomaendrőd
Mirhóháti u. 8. szám alatti Őszi Napsugár Idősek Otthona – április 1. napjától átminősítette átlagos
ápolást, gondozást nyújtó ellátássá, mely átminősítés révén intézményünk többlet állami normatíva
bevételre vált jogosulttá. Az emelt szintű állami normatíva összege 2011. évben 309 350 Ft, míg az
időskorúak ápoló – gondozó otthoni ellátás után járó fajlagos összeg 635 650 Ft. Az átminősítés
során az ellátottak részére 8 481 E Ft került visszafizetésre a beköltözési hozzájárulások törvény
által előírt visszafizetési kötelezettségből adódóan. Az átminősítés révén intézményünk 2011. évben
az 7 471 E Ft összegű többlet támogatást igényelhet meg, mely fedezete egyrészt az ellátottak részére
visszafizetett beköltözési hozzájárulások összegének. A tényleges többletbevétel a 2012. évi
költségvetésünkben fog realizálódni, megközelítőleg 9 000 E Ft összegben.
2011. május 1. napjától - a költségvetési rendeletbe foglaltak szerint - megkezdődött az oktatási
intézmények étkeztetésével kapcsolatos feladatok ellátása az intézmény főzőkonyháján, melynek
kapcsán az elkészített étel adagok száma 1100 adagról 1800 adagra növekedett meg. Ezzel együtt új
– eddig nem szolgáltatott - szolgáltatási formaként megkezdődött az általános iskolák tízórai és
uzsanna kiszolgálása is. A megnövekedett adagszám kiszolgálásához az intézményektől 6 fő
közalkalmazott munkavállaló került átvételre, valamint üzemeltetésre átadott eszközként átvételre
kerültek olyan konyhai eszközök, berendezések melyek a zavartalan működést biztosítják.
Az Intézmény gazdasági és szakmai munkájának ellenőrzésére egy alkalommal került sor 2011. I.
félévben:
•

2010. évi állami normatíva elszámolás

Belső ellenőrzés

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra az egyes jogcímeknél megállapított mutatószámok
tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2010. évi állami normatíva
elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2011. I. félévben:
Ellátási forma

2010. december 31-én az
Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
126 fő
9 fő
42 fő
69 fő
228 fő
30 fő
házi
10 fő

2011. június 30 –án az
Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
171 fő
10 fő
0 fő
64 fő
245 fő
34 fő
10 fő

168 fő
26 fő
800 fő

154 fő
26 fő
800 fő

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Emeltszintű id.o.
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás

Az idősotthoni ellátást igénybevevők számának és összetételének 2011. június 30-i alakulását nagyban
befolyásolta az emelt színvonalú ellátás normál szintűvé történő átminősítése. Összességében az
idősotthoni ellátás esetében az üresen álló ágyak száma nem volt jellemző az I. félévben, szinte
folyamatos a 100 %-os kihasználtság. Hosszú évek óta ( 2008 – 2009 – 2010), most ismét megnőtt az
igény az idősotthoni ellátás iránt településünkön. A vizsgált időszakban több alkalommal előfordult,
hogy nem azonnal, hanem várakozási időt követően kerülhetett be intézményünkbe az igénylő, és
jelenleg is vannak várakozó igénylők az idősotthoni ellátásra.
A szociális étkezést igénybevevők száma is folyamatosan emelkedik intézményünknél, mely
lehetőséget ad az ellátottak számára az étel otthon történő elfogyasztására sok esetben házhoz
szállítással veszik igénybe ezen szolgáltatást ellátottaink. Ezzel párhuzamosan csökken a nappali
ellátást igénybevevők száma, mert sok esetben az idős, beteg ellátottak már ezen szolgáltatást nem
tudják igénybe venni, így szociális étkezőkké, házi gondozottá válnak, valamint néhány esetben
beköltöznek az idős otthonainkba.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 142 fő.
Közfoglalkoztatottak száma: 40 fő
Közhasznú munkavállalók száma: 5 fő
II.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

Megnevezés

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
Egyéb saját bevétel
194 711
194 711
Áfa bevételek, visszatérülések
11 507
11 507
Támogatás értékű műk.bevétel áll. Pénz alaptól
0
0

Tám.értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám.értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Felügyeleti szervtől kapott támogatás

eFt92 362
4 678
2 772

8 220

0

0

9 196

0

0

237 922

257 094

154 639

Előző évi pénzmaradvány átvét.
Egyéb bevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Saját bevételek

0
0
461 556

271
0
463 583

271
105
254 827

Az intézményi ellátási díjak 4 994 E Ft-tal, 5,1%-kal kevesebb összegben teljesültek, mint az
időarányos tervezett. A vizsgálatnál fontos azonban megjegyezni, hogy az oktatási intézmények
térítési díjból származó bevételének előirányzatban szereplő része torzítólag hat a bevételek
vizsgálatára, hisz az oktatási intézmények étkeztetése 2011. május 1. napjával indult, így a bevétel
5,5 hónapra került megtervezésre, melyből az I. félévben 1,5 hónap teljesült.
Ha a korrekciót elvégezzük megállapítható, hogy a bevételek 3 474 E Ft-tal alacsonyabb összegben
teljesültek az időarányos tervezettnél.
Az intézménynél 2011. június 30-án 2011. évi vevőtartozásokból 2 144 E Ft összegű tartozás
mutatható ki. Ez egyrészt a szociális alapfeladat ellátásból (1 671 E Ft), másrészt az oktatási
intézmények étkezést igénybevevő tanulóinak (471 eFt) térítési díj hátralékából adódik össze.
Intézményünk ezen tartozások behajtása érdekében fizetési felszólításokat küld ki az érintettek
részére, remélhetőleg a II. félévben az intézmény költségvetésében realizálódik majd ezen
kintlévőségek nagy része.
Éves szinten várhatóan a bevételek a tervezettnek megfelelően fognak alakulni, hisz a szociális
ellátás jogcímein megtervezett intézményi bevételek már az I. félévben is a tervezettek szerint
alakultak. A nyári időszakban a külső étkeztetés – táborok kiszolgálása – révén realizálódnak a
külső étkeztetésből származó bevételek előirányzatai is a II. félévben. Az oktatási intézmények
térítési díj hátralékát pedig az év végére megpróbáljuk mérsékelni.
Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 2 772 E Ft.
Ezen jogcímen intézményünk nem tervezett bevételt, hisz a 2011. január 1. napján
induló közfoglalkoztatás nem tette lehetővé további Munkaügyi Központ által
támogatott foglalkoztatottak alkalmazását. Év közben azonban lehetőségünk nyílt a
Munkaügyi Központ által támogatott munkavállalók alkalmazására (jelenleg 5 fő), a
támogatás mértéke 70%.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2011. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalja magába.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
A felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába beépítésre került:
• 1 551 E Ft az I. félévben kereset kiegészítés címén kifizetett központi támogatás
• 17 416 E Ft, mely az eredeti előirányzatba támogatás értékű működési bevételként került
meghatározásra
• 205 E Ft, pályázati támogatás – Támogató Szolgálat fejlesztésére
A jogcím módosított előirányzata 257 094 E Ft teljesítése 2011. június 30-ig 154 639 E Ft. Az
intézményfinanszírozás keretében megvizsgált támogatás felhasználás tekintetében – mind az
előirányzatok, mind a teljesítések korrekciózását követően (pl.: nettó bér, függő kiadások) –
megállapítható, hogy intézményünk finanszírozása közel 7 000 E Ft összeggel meghaladja az
időarányos tervezettet, mely kiadási oldalon a dologi kiadásokon belül az energia felhasználás
nagyfokú teljesítésével magyarázható, melyet a dologi kiadásoknál részletezünk.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások ÁFA nélkül
Dologi kiadások ÁFA-ja
Egyéb folyó kiadások
Működési kiadások összesen
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
Kiadások összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
207 863
209 244
55 772
56 102
146 991
147 307
43 513
43 513
3 217
3 217
457 356
459 383
3 360
3 360
840
840
461 556
463 583

eFt-ban
101 493
26 934
76 285
19 559
1 815
226 086
3 718
929
230 733

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok összességében a tervezettnek megfelelően
alakultak az I. félévben, a rendszeres személyi juttatásoknál megtakarítás tapasztalható.
A rendszeres személyi juttatások kifizetése az időarányos tervezettől közel 1%-kal alacsonyabb
szinten teljesült. A módosított előirányzatba csak a 2010. december hónapban függő kiadásként
kifizetett bérjellegű kifizetések 2011. évi teljesítése került beépítésre 160,-eFt összegben.
A nem rendszeres személyi juttatások előirányzatába és teljesítésébe beépítésre került 2011. I.
félévében a kereset kiegészítés címen kifizetett központi bér 1 221 E Ft összegben.
A személyi juttatások alacsonyabb szintű teljesítésének az oka, hogy a nyugdíjba vonuló és tartós
táppénzre kerülő munkavállalók álláshelyét a vizsgált időszakban Munkaügyi Központ által
támogatott munkavállalókkal töltötte be intézményünk hosszútávú közfoglalkoztatás keretén belül.
Ennek köszönhetően június 30-ig 5 fő Munkaügyi Központ által támogatott munkavállaló került
foglalkoztatásra intézményünknél napi 6 órában, melyhez a Munkaügyi Központ a bér és járulékok
70%-át támogatja 8 hónapon keresztül. A fennmaradó 30%-os bérkifizetéshez a fenti összegű
bérmegtakarítás nyújtja a fedezetet, hisz a nyugdíjba vonuló és tartós táppénzen lévő
munkavállalók helyét töltik be – részben - ezen munkavállalók.
Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése 2 632 E Ft meghaladja az időarányos tervezettet. Ha azonban a
korrekciózásra kerül az oktatási intézmények étkeztetésével kapcsolatos kiadásokkal – mely a
bevételekhez hasonlóan 2011. május 1. napjától 5,5 hónapot terhel – megállapíható, hogy a dologi
kiadások teljesítése 9 205 E Ft összeggel meghaladja a tervezett időarányos előirányzatot.
A túlfinanszírozás okai:
• A gázenergia- szolgáltatás díja 6 616 E Ft-tal 63,98%-kal meghaladja az időarányos
tervezettet, mely magyarázható egyrészt a gázenergia szezonális jellegével, másrészt az
elhúzódó hosszú hideg idővel. 2011. június 30-ig a teljesítés 11 788 E Ft ( egész éves
előirányzat: 10 342 E Ft), melyből 3 500 E Ft az előző évi fogyasztás 2011. évre
áthúzódó teljesítése, melyhez 2010. évi pénzmaradvánnyal nem rendelkezett
intézményünk.
• Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, mely 376 E Ft összeggel haladja
meg az időarányos tervezetett.
• 185 E Ft-tal meghaladta a teljesítést a szennyvíz szippantás, melyre a belvizes
időszakban többszöri alkalommal került sor a Szent Imre Idősek Otthona intézményi
egységünknél.
• további 448 E Ft túlfinanszírozás jelentkezik a karbantartás, kisjavítás szolgáltatási
kiadásai között, mely az intézményünk számára adományként felajánlott 6 500 E Ft
terhére, valamint a konyhai fejlesztéshez kapcsolódó karbantartási munkálatokra
felhasznált összeghez kapcsolódik, mely többletfelhasználás 2011. II. félévében kap
előirányzatot.

•

•

667 E Ft-tal 17,4 % -kal meghaladja a tervezett kiadást az üzemanyag felhasználás
jogcímen teljesített kiadás, mely az üzemanyag árának nagyfokú emelkedésével
magyarázható. Várhatóan a nyári időszakban a Támogató Szolgálat gépkocsijának
futott km – e lecsökken, mely üzemanyag megtakarítást fog eredményezni, hisz a
Támogató Szolgálat az iskolai időszakban minden nap gyermekeket szállít békéscsabai
fejlesztő intézményekbe.
további 913 E Ft túlfinanszírozás az egyéb jogcímek tekintetében figyelhető meg, mely
várhatóan 2011 év végére realizálódni fog.

Összességében elmondható, hogy a gázenergia szolgáltatás tervezetten felüli teljesítése nagy terhet
ró intézményünkre, annak teljes összegű intézményi kigazdálkodása további teljesítés esetén nem
megoldható az intézmény jelenlegi költségvetési keretei között.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Megnevezés
Fejlesztési kiadások
Fejlesztési kiadások Áfa-ja
Fejlesztések összesen

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
3 360
840
4 200

Teljesítés
ban
3 360
840
4 200

eFt3 718
929
4 647

Intézményünk 4.200,-eFt összegű fejlesztést irányzott elő költségvetésében 2011. évre, mely a
konyhai kapacitásbővítéshez kapcsolódó gáz kiépítés és eszközbeszerzést irányozta elő.
2011. június 30-ig a fejlesztésből nettó 2 731 E Ft összeg teljesült, mely az alábbiakat foglalja
magába:
•

megtörtént a központi főzőkonyha gázfejlesztése, és annak átvétele a szolgáltató részéről
I. és II. ütemben 1 978 E Ft + ÁFA összegben
• megtörtént a szállítóedények beszerzése 645 E Ft + ÁFAösszegben
• teljesítésre kerültek az fejlesztéshez kapcsolódó villanyszerelési munkálatok 108 E + ÁFA
Ft összegben
• a fennmaradó összegből bruttó (500 E Ft) intézményünk a II. félévben 3 db gázzsámolyt
kíván beszerezni, valamint átcsoportosításra fog kerülni 286 E Ft a dologi kiadások
előirányzataiban a fejlesztéshez kapcsolódó karbantartások teljesítésének finanszírozására.
A konyhai fejlesztésen túl intézményünknek lehetősége nyílt Vitéz Váry József Úr 6 500 E Ft
összegű adománya révén a Mirhóháti út 1-5 szám alatti intézményi egységeinek felújítására, mely
adomány összege a II. félévben kerül beépítésre a fejlesztési előirányzatokba.
2011. I. félévében az Őszikék Idősek Otthonának felújítása keretében új, műanyag nyílászárók
kerültek megrendelésre, melynek előleg számlája szintén a fejlesztési kiadások teljesítésénél került
elszámolásra.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2011. I. félévben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finanszírozás kereteit.
A személyi juttatás és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez nagyban
hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása.
A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja a gázenergia díj
növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása.
A bevételek alakulása az I. félév tekintetében megfelelőnek tekinthető, törekszünk a kintlévőségeink
behajtására.

Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus 2.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Városi Egészségügyi Intézmény
2011. I. félévi szöveges beszámoló
I.

A feladat általános értékelése

A Városi Egészségügyi Intézmény erőssége a dolgozói gárda ( sikerült a szakorvosok közül a
legjobbakat megszerezni ) és a pénzügyi tartalék. A kiszámíthatatlanság az egészségügy
finanszírozására is jellemző. A tervszerűség azonban elengedhetetlen ahhoz, hogy az intézet
fennmaradjon. Versenyképes, jó piaci pozíciót sikerült kialakítanunk. A további fejlődés irányát,
akkor tudjuk meghatározni, ha a valós igényről, helyzetről információt kapunk a páciensektől.
Ugyanakkor a betegek felé áramoltatott adatok, tervek, új technológiák, tervezett szolgáltatások
visszajelzéséből is tájékozódunk. A megközelíthetőség, az elérhetőség, a megbízhatóság stratégiánk
alapelemei. A szakértelem nem csak a szakmai tudás, hanem az emberi hozzáállást is tartalmazza.
Hogyan viselkedünk, reagálunk? Hogyan kezeljük az elégedetlenkedőket? A konkurenciát is folyton
figyelni kell, hogy késlekedés nélkül reagáljunk. Olyan kis intézményben, mint a miénk ennyiféle
szaktevékenység összehangolása nem könnyű. Környezetünk fizikai tulajdonságai ( a tisztaság, a rend,
a megfelelő hőmérséklet biztosítása ), a parkolás könnyedsége, a közvetlen találkozás a dolgozókkal és
a páciensekkel előnyös. A segítőkészség, a gesztusok gyakorlása, a következetesség minőségében
javítja a kommunikációt; könnyebb felmérni az igényeket.
Az egészségügy szervesen illeszkedik a nemzetgazdaság teljes rendszerébe, és a lakosság egészségi
állapotának védelmét és karbantartásának biztosítását szolgáló egészségügyi ellátás a gazdaság
fejlődésének meghatározó eleme. Magyarországon először 1994-ben készült felmérés a lakosság vélt
egészségéről. Az elmúlt években a biopszichoszociális szemlélet meghonosodott, amely hangsúlyozza,
hogy a betegségek kialakulásában nem csupán biológiai tényezők, hanem a pszichológiai és a
társadalmi összetevők is fontosak.
Visszatérve az értékelésre idézek A Nemzeti Együttműködés Programjának ( 2010. május ) járóbeteg
szakellátás részéből:
„A szakellátások jelenlegi finanszírozása elégtelen: nemhogy az eszközvisszapótlást
( amortizációt ) nem biztosítja, de a működőképességük megmaradásához sem elegendő.”
Ennek ismeretében különösen értékelhetők a Városi Egészségügyi Intézmény mutatószámai,
eredményei. Hivatásunk gyakorlása közben nem feledjük Cristian Bẻrard szavait:
„Az orvoslás olyan művészet, amely
néhányszor gyógyít, sokszor könnyít, de
mindenkor vigasztalást nyújt.”

Járóbeteg szakellátás
A Városi Egészségügyi Intézmény szerződéssel lekötött óraszámainak alakulása,
az év első felében

Szakma megnevezése
Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nőgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bőr- és nemibetegellátás

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
száma
száma
38
0
25
0
34
0
20
0
22
0
10

0

Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahangdiagnosztika
Nőgyógyászati
ultrahangdiagnosztika
Fizioterápia
Gyógytorna
Tüdőgondozás
Összesen

20
8
15
20
12
20

0
0
0
0
0
0

5
16
14

10
0
0

2
0
0
10
291

0
30
40
0
80

A járóbeteg szakrendelés teljesítmény adatai a 2011-es finanszírozási évben
( Első féléves adatok: 2010. november-2011.áprilisi időszakban )

Szsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Intézményi
összesen:

Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
FOG
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia
Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Tüdőgondozás
Labor
RTG+UH
Fizioterápia
Gyógytorna

Esetszám( db. Beavatkozások
)
( db. )
2711
7204
1976
5190
3550
8128
2616
14629
2374
13985
1209
4717
792
6222
984
3574
1680
10525
2790
11693
1042
4928
1403
7298
324
705
3976
13513
3024
5935
4288
13326
2294
28737
37033

160309

Elfogadott
pont

Összes
kifizetésre
kerülő ( Ft. )
3472655
4037849
2196569
2601202
3029177
3352906
3830885
4325078
4069906
4697289
2365874
2687704
1495447
1717405
1146829
1343968
2031454
2307440
3701889
4342288
1819584
2137773
3606052
4149693
517482
588318
598031
809172
4467889
5134467
2699604
3207898
3862368
4472960

44911695

51913410

2011. június végén elvégeztük intézetünk első félévi teljesítményvizsgálatát, amelyben a 2010. I.
félévi adatokat hasonlítottuk össze a 2011. I. félévi teljesítmény adatokkal.

Az elemzésből kiderült, hogy majdnem minden szakrendelésen nőtt a teljesítmény a tavalyi évhez
képest. Ahol nem, ott az országos átlaghoz viszonyítva megállapítható, hogy teljesítmény adataink az
országos átlagot elérik, vagy fölötte vannak.
A teljesség igénye nélkül bemutatnánk néhány szakrendelés teljesítményét

A nőgyógyászati szakrendelés teljesítménydíjának
alakulása két év hasonló időszakában
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A bőrgyógyászati szakrendelés teljesítménydíjának
alakulása két év hasonló időszakában

3000000
2500000
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Ft. 1500000
1000000
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0
2010.01-06.
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A reumatológiai szakrendelés teljesítménydíjának
alakulása két év hasonló időszakában

4500000
4000000
3500000
3000000

Ft.

2500000

4342288

2000000

3418203

1500000
1000000
500000
0
2010.01-06.

2011.01-06.

Gyógytorna
A 2009.09.03-án benyújtott kapacitás átcsoportosítási kérelmünk elbírálása során a nem
szakorvosi óraszám heti 20-ról 40 órára változott a vizsgált időszakban.
A gyógytorna szakrendelés fix költségei közül a helyiség bérleti díja kimagasló. Ez havi 120.000
Ft, ami éves szinten 1.440.000 Ft.
A gyógytorna szakrendelés adatai két év hasonló időszakában
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db. 15000
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A gyógytorna szakrendelés adatai két év hasonló időszakában
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Teljesítmény díj

2010. I. félév

2011.I. félév

Az esetszámok 9 %-os csökkenést mutatnak. A beavatkozások száma 24 %-kal nőtt.
A szakrendelés összteljesítménye 12 %-os eredményjavulást mutat, a bázisidőszakhoz
viszonyítva.

Sebészet
A sebészeti szakrendelésen személyi változás történt, amely kedvezően befolyásolta a szakrendelés
teljesítményét.
Az esetszámok 24 %-kal, a beavatkozások 30 %-kal növekedtek, ami mintegy 7 %-os teljesítménydíj
növekedést eredményezett.
2011. április 01. napjától megbízási szerződést kötöttünk Dr. Bál Attila sebész főorvossal.
A jelenlegi óraszámok alakulása:

Dr. Fabó János:
Dr. Bayer Hedvig:
Dr. Bál Attila:

heti 4 óra
heti 5 óra
heti 16 óra

A sebészeti szakrendelés adatai két év hasonló időszakában
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A sebészeti szakrendelés adatai két év hasonló időszakában
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2433621
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Teljesítmény díj
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Alapellátás
Háziorvosi szolgálat

Gyomaendrőd város közigazgatási területén nyolc felnőtt háziorvosi körzet került kialakításra,
melyből hét praxis vállalkozás keretében működik.
2010. október 1-től a Városi Egészségügyi Intézmény közalkalmazottja – Dr. Macsári Judit – látja el
az endrődi városrészen működő 6. számú körzetet.

A háziorvosi szolgálatnál finanszírozott biztosítottak számának
alakulása
1370

1369
1365

1365

fő

1360
1355

1353

1350
1345
2010. október
2011. január
2011. április

Védőnői szolgálat
Gyomaendrődön öt területi védőnői,- és két iskola- és ifjúság egészségügyi körzet működik, melyet
közalkalmazotti státuszban látnak el kollégáink.
Két dolgozónk jelenleg fizetés nélküli szabadságon van, gyermeke gondozása céljából. Az ők állandó
helyettesítésére 2011. augusztus 1. napjától szerződést kötöttünk egy új, pályakezdő védőnővel.
II.

Bevételek alakulása

Megnevezés

Intézményi működési bevételek
Működési célú támogatás értékű bevételek fejezeti
kezelésű előirányzatból hazai programokra
Működési célú támogatás értékű bevételek tb.
alapoktól

Eredeti
előirányzat
eFt.
3.654
5.144

Módosított
előirányzat
eFt.
3.654
5.144

Teljesítés
eFt.

128.067

128.067

67.937

2.691
0

A.) Támogatások
Működési célú támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzatból hazai programokra:
Eredeti előirányzat:
5.144 eFt.
Módosított előirányzat: 5.144 eFt.
Teljesítés:
A TÁMOP 6.2.4/A/08/1 „ Foglalkoztatás támogatása A) komponens: „ Foglalkoztatás támogatása
egészségügyi intézmények számára” – támogatási rendszeréhez benyújtott „ Ingenium mala saepe
movent. „ Ovidiust idézve: Nemritkán a nehéz gond élénkíti fel elménk. ( A belső tartalékok teljeskörű
felhasználása mellett szeretnénk külső segítséget című projektből származó bevételi forrásunk az év
második felében realizálódik. Július első felében megérkezett az intézményhez a III. számú kifizetési
kérelemben igényelt összeg. A pályázat zárása 2011. augusztus 29-én várható.

Működési célú támogatás értékű bevétel a társadalombiztosítási alapból:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

128.067 eFt.
128.067 eFt.
67.937 eFt.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól származó bevételünk 93 %-a az intézmény teljes bevételi
forrásának, (további 3,6 % intézményi saját bevétel, 3,4 % önkormányzati támogatás).
B.) Intézményi működési bevételek
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

3.654 eFt.
3.654 eFt.
2.691 eFt.

Részleteiben:
Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke ( orvosszakértői szakvélemény, háziorvos által kért
alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás ):
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

350 eFt.
350 eFt.
352 eFt.

Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatás értéke:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

1.800 eFt.
1.800 eFt.
1.567 eFt.

87 %-os teljesítést értünk el a továbbszámlázott szolgáltatások esetében, mely abból adódik, hogy a
gázszolgáltató ez év márciusában küldte meg a 2010. 07. - 12. havi szolgáltatási számláját, így a
háziorvosoknak április, május és június hónapban tudtuk ezeket a fogyasztásokat továbbszámlázni.
Működési célú kamatbevétel:
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

1.000 eFt.
1.000 eFt.
494 eFt.

Időarányos teljesítése megfelel a tervezett értéknek.
C. ) Működési költségvetési támogatás (önkormányzati támogatás):
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

5.985 eFt.
6.328 eFt
2.562 eFt.

A módosítás a 2011. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, 352/2010.
( XII.30. ) Korm. rendelet miatt vált szükségessé ( kompenzáció ).

2011. I. félévében realizálódott bevételek megoszlása

2691

2562

67937
Saját bevétel

III.

Önkormányzati támogatás

OEP. bevétel

Kiadások alakulása
Megnevezés

Eredeti előirányzat
eFt.
Személyi juttatások
65.281
Munkaadót terhelő járulékok 15.812
Dologi kiadások
61.757

Módosított előirányzat
eFt.
65.551
15.885
75.766

Teljesítés
eFt.
29.368
7.329
30.673

A fő költségkategóriák megoszlása a kiadások között

Személyi
juttatások
44%

Dologi kiadás
45%

Munkaadói
járulék
11%
Személyi juttatások

Munkaadói járulék

Dologi kiadás

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok:
A II. számú rendeletmódosítással beépítettük a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok
közé az előzőekben már említett kompenzáció miatti költségnövekedést.
A teljesítés elmarad az időarányos előirányzattól. Több, tervezett tétel az év második felében kerül
kifizetésre.

Dologi kiadások
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

61.757 eFt.
75.766 eFt.
30.673 eFt.

A dologi kiadások értéke a módosított előirányzathoz viszonyítva 40 %-on áll.
•

A Hősök útja 57., a Fő u. 2. és a Fő u. 3. szám alatti telephelyeinken számlázási problémát
okozott a 2010. évben történt gázszolgáltató váltás. Gázenergia szolgáltatási díjaink esetében
már félévkor majdnem 100 %-os teljesítést értünk el az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
Telephelyeinkre 2011. márciusában kaptuk meg a 2010. június és 2010. december közötti
teljesítmény díjról szóló számlákat, ami közel 1.200 eFt.
•

IV.

Vásárolt közszolgáltatásra ( vállalkozó orvosoknak közreműködői szerződés alapján
kifizetett díj ) 15.787 eFt-ot fizettünk ki.
Felújítási és fejlesztési kiadás
Eredeti előirányzat:
Módosított előirányzat:
Teljesítés:

0 eFt.
5.529 eFt.
149 eFt.

Az év első felében 149 eFt. értékben felújítottuk a Hősök úti telephelyünk riasztórendszerét.
V.

Követelések alakulása, behajtási intézkedések eredményei

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból ( vevők ) állománya a beszámoló készítésekor 235
eFt, amelyből a lejárt határidejű követelés 190 eFt.
Egyéb követelések értéke: 1.760 eFt., mely az intézet egykori dolgozója Szabóné Vaszkó Edit
peres ügyéből ered. A végrehajtási eljárás folytatása iránti kérelmet 2011. január 13-án elpostáztuk
Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtó részére. A 2011. március 23-án 13 óra 11 perckor kelt
foglalási jegyzőkönyv szerint „ egyszerű külső szemle alapján megállapítom, hogy értékesítésre
alkalmas lefoglalható ingóság nincs” az intézkedés nem vezetett eredményre. Az eljárás szünetel.
VI.

Szállítók állománya, egyéb rövid lejáratú kötelezettség

2011. június 30. nappal teljesített, de ki nem fizetett szállítói tartozásunk 3.773 eFt. Ebből lejárt
határidejű tartozás: 0 Ft.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk ( TÁMOP 6.2.4. számú projekt előlege, mellyel még nem
számoltunk el ) 3.951 eFt.
VII.

Foglalkoztatottak létszámának alakulása

Intézetünk a 2011. évi I. számú rendeletmódosítással 2 fő létszámigényt nyújtott be a Képviselő
Testület felé, az alábbi indoklással:
A Képviselőtestület 2010. április 29-i ülésén megbízta ( 154/2010. Kt. határozat), a Városi
Egészségügyi Intézményt, hogy gondoskodjon 2010. július 01. napjától a Gyomaendrőd 6. számú
háziorvosi körzet (dr. Jánosik Bertalan praxisa volt) működtetéséről.
Dr. Macsári Judit kolléganő szakvizsgáját megszerezte, de nyilatkozata alapján továbbra is
közalkalmazott kíván maradni.
2011. július 01. napjától Kis Edit ápolónő megbízási szerződését, közalkalmazotti kinevezésre
módosítottuk.

A védőnői telephelyeken a takarítói munkakört egy-egy fő 4 órás-, a Hősök úti telephelyen az
udvaros-karbantartói munkakört pedig, egy fő 6 órás Munkaügyi Központ által támogatott
munkavállalóval töltöttük be.
Engedélyezett költségvetési létszámkeretünk 30 fő.
Átlagos statisztikai állományi létszámunk 2011. június 30-án: 26 fő.
Gyomaendrőd, 2011. augusztus 5.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos

Kocsisné Takács Gabriella
gazdasági vezető

2. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2011. évben
Cím Alcím
szám szám

Előir.
szám

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
1.-3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
4.-6.
7.
1.
2.
3.
4.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
8.
9.
1.
1.

Cím neve

Alcím
neve

Előir. neve

2011. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Költségvetési támogatások
Normatív állami hozzájárulás
Normatív kötött felhasználású tám.
Központosított támogatás
Címzett- és céltámogatások
TEKI támogatás
Céljellegű decentralizált támogatás
Vis maior támogatás
Egyéb központi támogatás

698 101
10 792
0
0
0
0
0

698 101
10 792
0
0
0
0
0

Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

708 893

708 893

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500

93 874
322 500

93 874
322 500

82 000

82 000

Önkormányzati sajátos működési bevételek
Helyi adók
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális a
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvéde
Átengedett központi adók
SZJA helyben maradó része
SZJA jöv.kül.mérséklése
SZJA normatív módon elosztott
Gépjármű adó
Termőföld bérbeadása
Különféle bírságok
Egyéb sajátos folyó bevételek
Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Mezőőri járulék bevétele
10 000
Önkormányzati sajátos működési bevételek össze
855 874
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése
20 000
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Pénzügyi befektetések bevételei-állampap
0
Koncesszióból származó bevételek
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
20 000
Költségvetési bevételek összesen:
1 584 767
Önállóan műk. és gazd. intézmények bevételei
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
Saját bevétel
11 363
Átvett pénzeszköz működési cé
1 594
Felhalmozási célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
12 957
Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
Saját bevétel
3 969
Átvett pénzeszköz műk c.
6 663
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
0
10 632
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összese
Kner Imre Gimnázium
Saját bevétel
11 137
Átvett pénzeszköz műk c.
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Kner Imre Gimnázium összesen:
11 137
Oktatási ágazat összesen:
34 726
Városi Egészségügyi Intézmény
Saját bevétel
3 654
Átvett pénzeszköz műk c.
133 211
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
136 865
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
206 218
Átvett pénzeszköz műk c.
17 416
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
223 634
Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan műk.intézmények
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
1

10 000
855 874
20 000

0
20 000
1 584 767

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

698 357
143 838
8 935
0
0
0
6 325
7 231
864 686

361 029
138 282
31 102

270 000
30 000
5 000
31 000
5 000
5 000
1 500
0
93 874
322 500
0
82 000
0
0
0
0
10 000
855 874

111 194
13 470
2 262
13 931
1 138
2 661
1 025

20 000
0
0
0
20 000
1 740 560

6 325
8 747
545 485

49 097
168 667
0
36 093
1 754

1 664
402 956
503
546
8
1 057
949 498

11 363
1 594

11 493
4 536
0

9 136
12 690

12 957

16 029

21 826

3 969
6 663

3 969
5 744
0

4 143
5 908

10 632

9 713

10 051

11 137

11 137
713
962

7 376
2 306
962

11 137
34 726

12 812
38 554

10 644
42 521

3 654
133 211

3 654
133 211
0

2 691
67 937

136 865

136 865

70 628

206 218
17 416

206 218
0
0

97 041
2 772

223 634

206 218

99 813

0

0

2. melléklet
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
1.-7.
9.
1.
2.
3.
4.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
10.

Átvett pénzeszköz műk c.
12 674
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
12 674
Térségi Humánsegítő Szolgálat összese
Határ Győző Városi Könyvtár
Saját bevétel
1 410
Átvett pénzeszköz műk c.
1 397
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
2 807
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.
Saját bevétel
3 252
Átvett pénzeszköz műk c.
586
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Városi Alapfokú Művészetokt.Int.összes
3 838
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Saját bevétel
10 753
Átvett pénzeszköz műk c.
0
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai
10 753
Cigány Kisebbség
Saját bevétel
1 258
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Cigány Kisebbség összesen:
1 824
Német Kisebbség
Saját bevétel
100
Műk.c.pe.átvét.
566
Felhalm.célú bevétel
0
Előző évi pénzmaradvány
Német Kisebbség összesen:
666
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Saját bevétel
139 958
Átvett pénzeszköz műk c.
330 045
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
706 430
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összes
Polg.Hiv. összesen:
Saját bevétel
156 731
Átvett pénzeszköz műk c.
345 834
Felhalm.célú bevétel
236 427
Előző évi pénzmaradvány
Polgármesteri Hivatal összesen:
738 992

12 674
0
0
12 674

4 625
0
0
4 625

1 410
2 165
0
0
3 575

866
4 484
0
0
5 350

3 252
586
0
0
3 838

184
395
0
0
579

12 753
250
0
0
13 003

7 388
1 231
0
0
8 619

780
566
0
0
1 346

281
240

112
250

666

100
566
0
0
666

141 410
336 972
237 627

213 192
274 497
192 922

716 009

680 611

147 589
47 655
65 955
0
261 199

158 183
352 761
237 627

231 487
291 304
192 922

748 571

715 713

4 500
600
2 000
4 338

2 731 422

1 000
12 438
0
2 741 001

4 500
600
2 000
4 338
0
1 000
12 438
0
2 850 348

1 453 290

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek
Működési célú előző évi pénzmaradvány
22 866
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradván 1 271 919
Költségvetési hiány belső fin.szolgáló bevételek ö 1 294 785
Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen
Kötvények kibocsátásának bevétele összesen
Hitelfelvétel összesen
Önkormányzat bevétele mindösszesen
4 026 207

22 866
0
22 866
0
0
0
2 763 867

55 984
1 322 827
1 378 811
0
0
0
4 229 159

-1 057
17 967
0
17 967
0
0
0
1 452 233

Kölcsönök visszatérülése
Lakáskölcsön visszafizetés
4 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
600
Belvíz kölcsön visszafizetés
2 000
4 338
Egyéb kölcsön visszafizetés(Zö
Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz.
1 000
Közköltséges temetés visszatér
Kölcsönök visszatérülése összesen:
12 438
Önkormányzat bevétel összesen

11.
1.
2.
11.
12.
13.
14.

2

12 674

12 674
1 410
1 397

2 807
3 252
586

3 838
10 753

10 753
1 258
566

1 824
100
566

521

362

156 420
58 880
65 955
0
281 255

2 179
240
809
3 792
0
2 555
9 575

2/a melléklet

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa
Cím szám

Alcím
szám

11.

Előir. neve

2011. évi
terv

Módosított
előirányzat I.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek

1.

1.
2.

2.
11.

Előir. szám Cím neve Alcím neve

Működési célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
22 866
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Határ Győző Városi Könyvtár
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1 333
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
735
Német Kisebbségi Önkormányzat
304
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
20 494
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen
22 866
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány
Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
1 271 919
Térségi Humánsegítő Szolgálat
0
Határ Győző Városi Könyvtár
0
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
0
0
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmé
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
0
Német Kisebbségi Önkormányzat
0
Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladat
1 271 919
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány összesen
1 271 919
Költségvetési hiány belső finansz.szolgáló bevételek mindösszesen
1 294 785

3

22 866

3 742
3 422
2 629
14 009
271
31 911
509

1 333

1 333

735
304
20 494
22 866

735
304
29 030
55 984

1 271 919
0
0
0
0
0
0
1 271 919
1 271 919
1 294 785

5 529
0
1 317 298
0
0
0
0
0
0
0
1 322 827
1 378 811

3 742
3 422
2 629
0
271
7 903

7 903
17 967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 967

2/c. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételeinek részletezése
Szakf.

Cí
Megn
m Alcím
Cím Alcím Előir.
ev.
nev neve
szám szám szám
e

9.

9.

7.

7.

1.

2.

Adatok E Ft-ban
Előir. neve

2011. évi terv

Módosított
előirányzat I.

Polgármesteri Hivatal saját bevétel
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1800
1800
Alaptevékenység bevételei-igazgatási szol
Áru -és készletértékesítés
Fűnyírás
Hirdetés
Sokszorosítás, fénymásolás
Pályázati díj
Névadó,esküvő
100
100
Adatszolgáltatás
30
30
Közter.felügyelői-,szab.sért-.,ép.hat.bírság, eljárási b
250
250
Ellenőrzési díj
Holtágak haszonbére
1 153
1 153
Gondozási díj bevétel
Tájház bevétele
Új intézmény bevétele
Földhaszonbér
8 140
8 140
Bérleti díj
27 375
28 827
Költségalapú bérlakások lakbérbevétele
Közterületfoglalás
1 813
1 813
Egyéb bevételek
2 000
2 000
2 000
2 000
Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata
Kamatbevétel
13 000
13 000
Kamatbevétel kötvény
50 000
50 000
Árfolyamnyereség
ÁFA bevétel-befizetendő
12 297
12 297
ÁFA visszatérülés
ÁFA visszatérülés felhalmozáshoz kapcs.-utakhoz, Magtárlaposi u.1-5
ÁFA ford.adó
Hulladéklerakó bérleti díj bev.
20 000
20 000
Saját bevétel összesen:
139 958
141 410
Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel
Támogatásértékű műk.bevétel
Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét.
75
75
Rendszeres segély átvett pénz
249 808
249 808
Mezőőri jár. átvett pénz
3 600
3 600
Közmunka tám. Munkaügyi Központtól
Közcélú munkavégzők támog.-95 %
69 416
69 416
323
323
Intézményektől átvett pe. Közcélú fogl. Saj
Ösztöndíjasok tám-a (Békés M.Terfejl.T.)
Létszámleépítés támogatása
1 200
1 200
Kistérségi normatíva oktatáshoz kapcs.
Kistérségi normatíva (iskolabusz 1297)
1 297
1 297
Kistérségi normatíva szociális
Képviselő választás támogatása
Támogató szolgálat támog.
Településőrök tám.
Kis Bálint Ált.I-tól műk.c.pe.visszavét.
0
2 000
2010. évben be nem folyt támog.
3 782
3 782
Polgárvéd.gyak-ra pe.átvét megállapodás alapján
143
Települési önkormányzatoktól átvett pe.
2011. évi népszámlálás
Előző évi költs.vet.kieg., visszatér.
Előző évi állami tám. Rendezése
Térs.szoc.gond.k. támogatása-SZOC-IBL-09-253
Testvérvárosi kapcs.pály. pe.
4

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

1800

1273

100
30
250

200
127
25
144

1 153
84

8 140
64 827

3 490
27 675

1 813
2 000
2 000

271
2 458
1447

13 000
50 000

9 402
23 250
16 503
11 075
4 428
28 604
9 133
8 000
147 589

21 297
26 782
20 000
213 192

75
133 625
3 600

0
4 152
900
21 754

52 553
323
485
1 200
3 719
1 297
9 196
543
8 220
2 000
52 675
143

900
343
2 347
543
5 610
1 120

143
225
6 390
174
1 640
243

9.

9.

7.

3.

Támogatásértékű műk.bevétel össz
329 501
Vízművektől peszk.átv.ösztöndíjas
Liget Fürdő pénzeszközátvétel
544
OFA-tól átvett pe.
Váll.tól átvett pe.
544
Műk.célú peszk.átvét államh-on kívü
330 045
Műk.célú pénzeszközátvétel összes
Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Térségi sz.gond.központ pály.pe.
Városi örökség pály.
375
67 745
Kerékpárút ép.pályázat2
77 459
Belvízrendezés VII.ütem
20 230
IKSZT beruh. 2011. évb
2010.évben be nem folyt tám.(akadály
165 809
Támogatásértékű felhalmozási bev.
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről
Belterületi útép. lakossági hj.
1 485
10 000
Szennyvízberuh.érdekeltségi hj
1 000
Útépítési hozzájárulás (előző év
Térs.Szoc.Gond.K.-adomány, közérd.köt.váll
Ottjonteremtési támogatás
Rek.alap bev. Vízmű
45 000
13 133
Ipari Park telekvásárlás áfa vig.
70 618
Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kív
236 427
Felh.célú pénzeszközátvétel összes

7.

5

331 644

2/c. melléklet
269 169
46 969

544

544

4 784
5 328
336 972

4 784
5 328
274 497

375
67 745
77 459
20 230
1 200
167 009

205
375
67 745
77 459
20 230
1 200
167 214

1 485
10 000
1 000

1 575
10 000
1 000

45 000
13 133
70 618
237 627

0
13 133
25 708
192 922

686
686
47 655

41 873
1 303
0
7 020
50 196
0
5 040
342
7 722
2 655

15 759
65 955

3.melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai
Adatok E Ft-ban
Módosított
Módosított
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
2010. évi terv
Előirányzat neve
előirányzat I. előirányzat II.
szám szám szám neve neve
4.-6.
Oktatási ágazat
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda
1.
Személyi juttatás
155 043
155 043
158 308
2.
Munkaadót terhelő jár.
41 646
41 646
42 480
3.
Dologi kiadás
43 542
45 542
50 529
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
2 860
2 860
2 860
4.
1.
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda ös
243 091
245 091
254 177
5.
2.
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.
1.
Személyi juttatás
136 967
136 967
140 132
2.
Munkaadót terhelő jár.
37 198
37 198
38 052
3.
Dologi kiadás
38 615
38 615
46 897
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
3 300
3 300
3 300
5.
2.
Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. öss
216 080
216 080
228 381
6.
3.
Kner Imre Gimnázium
1.
Személyi juttatás
99 040
99 040
100 133
2.
Munkaadót terhelő jár.
26 650
26 650
26 844
3.
Dologi kiadás
26 041
26 041
29 632
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
338
6.
3.
Kner Imre Gimnázium összes
151 731
151 731
156 947
4.-6.
Oktatási ágazat összesen
1.
Személyi juttatás
391 050
391 050
398 573
2.
Munkaadót terhelő jár.
105 494
105 494
107 376
3.
Dologi kiadás
108 198
110 198
127 058
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 160
6 498
6.
Oktatási ágazat összesen:
610 902
612 902
639 505
7.
Városi Egészségügyi Intézmény
1.
Személyi juttatás
65 281
65 281
65 551
2.
Munkaadót terhelő jár.
15 812
15 812
15 885
3.
Dologi kiadás
61 757
61 757
75 766
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
7.
Városi Egészségügyi Intézmény öss
142 850
142 850
157 202
8.
Térségi Szociális Gondozási Központ
1.
Személyi juttatás
207 863
207 863
209 244
2.
Munkaadót terhelő jár.
55 772
55 772
56 102
3.
Dologi kiadás
193 721
193 721
194 037
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
8.
Térségi Szoc.Gondozási Központ ös
457 356
457 356
459 383
9.
Polgármesteri Hivatal
1.
Térségi Humánsegítő Szolgálat
1.
Személyi juttatás
26 145
26 145
26 145
2.
Munkaadót terhelő jár.
6 983
6 983
6 983
3.
Dologi kiadás
5 882
5 882
5 882
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
1.
Térségi Humánsegítő Szolgál
39 010
39 010
39 010
2.
Határ Győző Városi Könyvtár
1.
Személyi juttatás
13 161
13 161
13 161
2.
Munkaadót terhelő jár.
3 489
3 489
3 489
3.
Dologi kiadás
6 860
6 860
7 628
4.
Pénzeszköz átadás
0
5.
Ellátottak juttatása
0
2.
Városi Könyvtár összesen:
23 510
23 510
24 278
3.
Városi Alapfokú Műv.okt.Int.
1.
Személyi juttatás
30 266
30 266
30 266
2.
Munkaadót terhelő jár.
7 972
7 972
7 972
3.
Dologi kiadás
9 343
9 343
9 343
4.
Pénzeszköz átadás
0

6

Teljesítés

81 176
21 169
33 508
0
135 853
71 755
19 191
33 502

124 448
49 378
12 918
13 839
338
76 473
202 309
53 278
80 849

336 436
29 368
7 329
30 673

67 370
101 493
26 934
97 659

226 086

12 524
3 308
3 111
0
18 943
6 972
1 808
4 232
221
13 233
15 884
4 222
3 021
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5.

Ellátottak juttatása
Városi Alapf.Műv.okt. Int. öss
47 581
47 581
Közművelődési-Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
1.
Személyi juttatás
16 552
16 552
2.
Munkaadót terhelő jár.
4 469
4 469
3.
Dologi kiadás
14 540
14 287
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
4.
Közművelődési-Közgyűjt,és T
35 561
35 308
5.
Cigány Kisebbség
1.
Személyi juttatás
2.
Munkaadót terhelő jár.
3.
Dologi kiadás
631
631
4.
Pénzeszköz átadás
1 928
1 928
5.
Ellátottak juttatása
5.
Cigány Kisebbség összesen:
2 559
2 559
6.
Német Kisebbség
1.
Személyi juttatás
58
58
2.
Munkaadót terhelő jár.
14
14
3.
Dologi kiadás
898
898
4.
Pénzeszköz átadás
5.
Ellátottak juttatása
6.
Német Kisebbség összesen:
970
970
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
1.
Személyi juttatás
233 516
232 001
2.
Munkaadót terhelő jár.
59 476
59 079
3.
Dologi kiadás
269 821
269 953
4.
Pénzeszköz átadás
436 282
436 282
5.
Ellátottak juttatása
7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb
999 095
997 315
9.
Polgármesteri Hivatal összesen
1.
Személyi juttatás
319 698
318 183
2.
Munkaadót terhelő jár.
82 403
82 006
3.
Dologi kiadás
307 975
307 854
4.
Pénzeszköz átadás
438 210
438 210
5.
Ellátottak juttatása
9.
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 148 286
1 146 253
Működési kiadások mindösszesen
1.
Személyi juttatás
983 892
982 377
2.
Munkaadót terhelő jár.
259 481
259 084
3.
Dologi kiadás
671 651
673 530
4.
Pénzeszköz átad., egyé
438 210
438 210
5.
Ellátottak juttatása
6 160
6 160
Működési kiadások mindösszesen:
2 359 394
2 359 361
3.
4.

7

0
47 581

23 127

16 552
4 469
19 681
0
0
40 702

8 661
2 325
14 960

0
0
845
1 236
0
2 081

12
0
521
0

58
14
898
0
0
970

47
0
401
0

233 513
59 481
322 729
456 418

119 892
29 330
255 496
197 889

1 072 141

602 607

319 695
82 408
367 006
457 654
0
1 226 763

163 992
40 993
281 742
198 110

993 063
261 771
763 867
457 654
6 498
2 482 853

497 162
128 534
490 923
198 110
338
1 315 067

25 946

533

448

684 837
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Polgármesteri Hivatal 2011. évi működési kiadásai

Szakfel.
szám

Cím Alcí Előir.
szá
m szám
9.
7.

02100010
1.
2.
3.
4.
36000010
1.
2.
3.
4.
37000010
1.
2.
3.
4.
38210110
1.
2.
3.
4.
52211010
1.
2.
3.

42110010
1.
2.
3.
4.
68100010
1.
2.
3.
4.
68200110
1.
2.
3.
4.
68200210
1.
2.
3.
4.
81300010
1.
2.
3.
4.
84111210
1.
2.
3.
4.
84111610
1.
2.
3.
4.
84111510
1.

Adatok E Ft-ban
2011. évi
Cím Alcím
Előirányzat
Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.
terv
neve neve
neve
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Erdőgazdálkodás
0
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
0
0
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
0
0
0
Víztermelés,- kezelés,-ellátás
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
0
1 800
Pénzeszköz átad.,
0
0
Összesen:
0
0
1 800
Szennyvíz elvezetés
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás (Kam
5 232
5 232
5 232
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen:
5 232
5 232
5 232
Települési hulladék
Személyi juttatás
0
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
8 800
8 800
15 300
Pénzeszköz átad.,
13 974
13 974
13 974
Összesen:
22 774
22 774
29 274
Helyi közutak üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
0
Dologi kiadás
4 000
4 000
6 625
Pénzeszköz átad.,
0
0
0
Összesen
4 000
4 000
6 625
Útépítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
20 782
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
20 782
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
6 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
6 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
1 950
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
1 950
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
15 214
15 214
15 214
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
15 214
15 214
15 214
Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
0
0
Dologi kiadás
27 000
27 000
27 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
27 000
27 000
27 000
Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
9 767
8 241
8 241
Munkaadót terhelő
2 540
2 143
2 143
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen
12 307
10 384
10 384
Kisebbségi Képviselőválasztás
Személyi juttatás
15
Munkaadót terhelő jár.
4
Dologi kiadás
3
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0
Összesen:
0
0
22
Önkormányzati képviselőválasztás
Személyi8juttatás
319
Szakfel.

Teljesítés

0
0
0
0
0
0
1 798
0
1 798

2 901

2 901

20 048
366
20 414
0
0
3 846
0
3 846
0
0
21 572
21 572
0
0
6 246
0
6 246
0
0
1 949
0
1 949
0
0
14 132
0
14 132
0
0
13 427
1 504
14 931
4 022
1 059
53
5 134
15
4
1
20
319
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2.
3.
4.
Összesen:
Gyámhivatal

84112411
1.
2.
3.

Összesen:
Építéshatóság

84112412
1.
2.
3.

Összesen:
Igazgatási tevékenység

84112610
1.
2.
3.
4.

Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
0

Összesen:
Önkorm.ellátó szolg.

84112612
1.
2.
3.
4.
84112613
1.
2.
3.
4.
84190690
1.
2.
3.
4.
84140210
1.
2.
3.
4.
84140310
1.
2.
3.
4.
84140311
1.
2.
3.
4.
84215510
1.
2.
3.
4.
84242110
1.
2.
3.
4.

5 694
1 447
997
0
8 138

2 863
728
572

5 694
1 447
997

Személyi juttatás
6 242
Munkaadót terhelő
1 549
Dologi kiadás
145
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
7 936

6 242
1 549
145

6 242
1 549
145
0

3 580
888
179

7 936

7 936

4 647

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

123 365
30 860
112 742
3 000
269 967

124 293
31 110
117 117
3 040
275 560

59 533
14 711
58 059
505
132 808

Személyi juttatás
7 871
Munkaadót terhelő
1 944
Dologi kiadás
3 911
Pénze. átad., egyéb tám.
13 726

7 871
1 944
3 911

7 871
1 944
3 911
0
13 726

3 983
988
1 118
6 089

15 159

3 693
924
10 542
0
15 159

1 911
480
5 092
0
7 483

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

48 710

0

0
0
0
0
0

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyé

1.
2.
3.

81
49
0
449

Személyi juttatás
5 694
Munkaadót terhelő
1 447
Dologi kiadás
997
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
8 138

Összesen:
Okmányiroda

84112611

0

81
121
0
521

Személyi juttatás
3 693
Munkaadót terhelő
924
Dologi kiadás
10 542
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
15 159
Igazgatás-ösztöndíjasok foglalk.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pe.átadás
Összesen:
0
Finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénze. átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
34 000
0
Pénze. átad., egyé
Összesen:
34 000
Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
13 138
Pénze. átad., egyé
13 872
Összesen:
27 010
Vállalkozói iroda
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
882
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
882
Testvérvárosi kapcsolatok
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közterület felügyelők
Személyi juttatás
2 603
Munkaadót terhelő
612
Dologi kiadás
97
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
3 312

9

8 138

13 726
3 693
924
10 542

34 000
0
34 000

0
0
34 000
0

4 163

48 710

13597

34 000

13 597

0
13 138
13 872
27 010

0
0
14 350
13 872
28 222

0
0
7 734
6 936
14 670

0
882
0
882

0
0
882
0
882

0
0
0

0

0
0
0
385
385

2 603
612
97
0
3 312

2 603
612
97
0
3 312

0

73
285
358
1 288
302
121
1 711
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84242111

Mezőőri szolgálat
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

9 955
2 146
2 951
0
15 052

6 424

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

593
160

593
160

0
753

0
753

593
160
0
0
753

593
160
44
0
797

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

216
58
1 000
0
1 274

227
58
1 132
0
1 417

227
58
1 132
0
1 417

97
17
824
0
938

14 000

25 194

14 000

0
0
20 325
0
20 325

33 995
33 995

0
0
0
33 995
33 995

14 111
14 111

7 180
7 180

0
0
0
7 180
7 180

3 590
3 590

0
0
8 000
0
8 000

0
0
8 000
0
8 000

0
0
954
0
954

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
120
0
120

0
0
120
0
120

0
0
12
0
12

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
180 533
180 533

0
0
0
76 975
76 975

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
4 330
4 330

0
0
0
1 519
1 519

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
43 371
43 371

0
0
0
13 832
13 832

0
0
0
7 000
7 000

0
0
0
7 000
7 000

0
0
0
0
0

Összesen:
Településőrök

84242112
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Polgárvédelmi tev.

84253110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Ár- és belvízvédelem

84254110
1.
2.
3.
4.

Összesen:
Óvodai nevelés

85101150
1.
2.
3.
4.
86210250
1.
2.
3.
4.
86905210
1.
2.
3.
4.
87301110
1.
2.
3.
4.
87901210
1.
2.
3.
4.
88211110
1.
2.
3.
4.
88211210
1.
2.
3.
4.
88211310
1.
2.
3.
4.
88211410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
14 000
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
14 000

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
33 995
Összesen:
33 995
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
7 180
Összesen:
7 180
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
8 000
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
8 000
Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermekotthoni ellátás-gondozási díj
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
120
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
120
Rendszeres szociális segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
180 533
Összesen:
180 533
Időskorúak járadéka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
4 330
Összesen:
4 330
Lakásfenntartási tám.normatív alapon
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
43 371
Összesen:
43 371
Helyi rendszeres lakásfenntart.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 000
Összesen:
7 000

10

4 980
1 088
356

25 194
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88211510

Ápolási díj alanyi jogon
1.
2.
3.
4.

88211710
1.
2.
3.
4.
88211810
1.
2.
3.
4.
88211910
1.
2.
3.
4.
88212110
1.
2.
3.
4.
88212210
1.
2.
3.
4.
88212310
1.
2.
3.
4.
88212410
1.
2.
3.
4.
88212510
1.
2.
3.
4.
88212910
1.
2.
3.
4.
88220110
1.
2.
3.
4.
88220210
1.
2.
3.
4.
88220310
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
8 581

0
8 581

35 754
Összesen:
44 335
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
11 020
Összesen:
11 020
Óvodáztatási támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
1 800
Összesen:
1 800
Helyi eseti lakásfenntartási tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
7 400
Összesen:
7 400
Átmeneti segély
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 300
Összesen:
4 300
Temetési segély
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 000
Összesen:
3 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
4 000
Összesen:
4 000
Mozgáskorlátozottak közl.tám.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb önkormányzati eseti p.ell.
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 516
Összesen:
3 516
Adósságkezelési szolgáltatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
9 000
Összesen:
9 000
Közgyógyellátás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 375
Összesen:
3 375
Köztemetés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
3 500
Összesen:
3 500

35 754
44 335

11

0
8 581
0
35 754
44 335

0
3 369
0
14 037
17 406

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11 020
11 020

0
0
0
11 020
11 020

0
0
0
0
0

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
1 800
1 800

0
0
0
370
370

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
7 400
7 400

0
0
0
1 493
1 493

0
0
4 300
4 300

0
0
0
4 300
4 300

0
0
0
2 585
2 585

0
0
3 000
3 000

0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
1 657
1 657

4 000
4 000

0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
51
51

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 694
2 694

0
0
0
3 516
3 516

0
0
0
3 516
3 516

0
0
0
0
0

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
9 000
9 000

0
0
0
7 994
7 994

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
3 375
3 375

0
0
0
844
844

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
3 500
3 500

0
0
0
152
152

0
0
0
0
0
0

0

3/a. melléklet

88910150

Bölcsődei ellátás
1.
2.
3.
4.

88993510
1.
2.
3.
4.
88993610
1.
2.
3.
4.
88994250
1.
2.
3.
4.
89030150
1.
2.
3.
4.
89044110
1.
2.
3.
4.
89044210
1.
2.
3.
4.
89044310
1.
2.
3.
4.
91042210
1.
2.
3.
4.
8520211
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
91050210
1.
2.
3.
4.
93120410
1.
2.
3.
4.

Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,

0
0
0
8 522
8 522

Összesen:
Otthonteremtési támogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Gyermektartásdíj megelőlegezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Közcélú támogatás
Személyi juttatás
62 924
Munkaadót terhelő
8 495
Dologi kiadás
3 809
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
75 228
Közhasznú foglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közmunka
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Védett természeti értékek megőrzése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Alapfokú oktatás -ált.iskola
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Közműv. Int.működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Képtár
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
840
Összesen:
840
Diáksport támogatása
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
12

0
0
0
8 522
8 522
0
0
0
0
0

0
0
0
8 522

3 357

8 522

3 357

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0
5 155

2 402

0

5 155

2 402

62 924
8 495
3 809

62 924
8 495
3 809
0

20 733
2 741
36

75 228

75 228

23 510

0
0
0

0
0
0
0
0

11 716
1 820
113
0
13 649

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3 739
755
493
0
4 987

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
2 000
2 000

0
0
1 202
2 049
3 251

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
840
840

0
0
0
840
840

0
0
0
0
0

0
0

250
67
683
0
1 000

205
55
375
0
635

0

0

3/a. melléklet

93190350
1.
2.
3.
4.
93291110
1.
2.
3.
4.
93291910
1.
2.
3.
4.
8531211
1.
2.
3.
4.
88100010
1.
2.
3.
4.
94990010
1.
2.
3.
4.
96030210
1.
2.
3.
4.
93110210
1.
2.
3.
4.

M.N.S. egyéb sporttámogatás
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Fürdő
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
33 000
Összesen:
33 000
M.N.S.egyéb szórakoztatás
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
0
Szakközépiskolai okt.
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli tám.(Magtárlapos)
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Egyéb közösségi és társ.tev. Szonda múzeumi referens
Személyi juttatás
593
Munkaadót terhelő
160
Dologi kiadás
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
753
Temetkezés
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
0
Pénzeszköz átad.,
0
Összesen:
0
Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
0
Munkaadót terhelő
0
Dologi kiadás
3 241
Pénzeszköz átad., egyéb tám.
Összesen:
3 241

1.
2.
4.
Összesen:
7.
1.
2.
3.
4.
7.
7.

0
0
0
0
0
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
233 516
Munkaadót terhel
59 476
Dologi kiadás
269 821
Pénzeszköz átad.
436 282
999 095
Polg.Hiv.igazg.és egyéb
999 095
Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő
Pénzeszköz átad.,

13

0

0
0
0
12 556
12 556

0
0
1 459
6 531
7 990

0
0
0
33 000
33 000

0
0
0
33 000
33 000

0
0
936
30 000
30 936

0
0
0
0

0
0
400
0
400

25
6
735
2 050
2 816

0
0

0
0
0
0
0

0
0
578
0
578

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
753

593
160
0
0
753

290
78
0
0
368

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
14
0
14

0
0
3 241
3 241

0
0
3 241
0
3 241

0
0
894
0
894

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

232 001
59 079
269 953
436 282
997 315
997 315

233 513
59 481
322 729
456 418
1 072 141

119 892
29 330
255 496
197 889
602 607

1 072 141

602 607

593
160

4. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

6.

Módosított
Előirányzat neve

2011. évi terv előirányzat

I.

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Ált.Isk.és Óvoda

4.
5.

Kis Bálint Ált.Isk.és Óv. összesen:
Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.

0

0

0

0

5.
6.

Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen:
Kner Imre Gimnázium

0

0

0

0

6.

Kner Imre Gimnázium összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2 000
2 000

149
149

4.-6.
7.

6.

7.
8.

Oktatási ágazat összesen:
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-keríté
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
Térségi Szociális Gondozási Központ

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:

0

0

0

0

Intézmények felújítási kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Alapfokú műv.okt.Int.-Ép.lapostető szig.
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Határ Gy.Városi Könyvtár

0

0

2 000

149

0

0

0

0

0
Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
0
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0
0

0
0

0

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Járda felújítás
Szabadság téri járdafelúj.szerződött
2 000
Út, járda és kerékpárút felújítás
17 515
Ivóvíz-és szennyvízhálózat rekonstruk
45 000
Sportcsarnok felújítása
4 500
Csónakház felújítása
Népliget u.iskola ép.kazánh.felúj.
Endrődi u.ktg.alapú bérlakás felúj.pótmunka
Endrődi temetőnél csatorna rekonstr.
Opel Combo autógáz beszerelés

0

0

0

2 000
17 515
45 000
4 500
4 784

2 000
17 155
45 000
4 500
4 784

73 799
73 799
73 799

73 439
73 439
75 439

6. - 8.
9.

6.
1.
1.
2.
6.
2.
4.
6.
3.
7.

7.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen
9.
Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen
Felújítási kiadás mindösszesen:

14

69 015
69 015
69 015

15 290
12 963
3 721
0
900
721
427
214
34 236
34 236
34 385

5. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2011. évben
Adatok E Ft-ban
Cím Alcím Előir. Cím Alcím
szám szám szám neve neve
4.-6.
4.

Előirányzat neve

2011. évi terv

Módosított
Módosított
előirányzat I. előirányzat II.

Teljesítés

Oktatási ágazat
Kis Bálint Általános Iskola

4.

Kis Bálint Általános Iskola összesen:

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola

5.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola öss

6.
6.
4.-6.

7.

7.
8.

8.
6. - 8.
9.

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

193
193
193

0

3 529
3 529

0

4 200

4 200

3 414
1 233

4 200
4 200

4 200
4 200

4 200
7 729

4 647
4 840

0
0

0
0

0

0

Kner Imre Gimnázium
Pénzmaradványból digitális tananyag
Kner Imre Gimnázium összesen:
0
Oktatási ágazat összesen:
0
Városi Egészségügyi Intézmény
2010. évi pénzmaradvány felhasználása-eü.gépműsz.beszerzés
Városi Egészségügyi Intézmény összesen:
0
Térségi Szociális Gondozási Központ
konyhai fejlesztés
4 200
adományból épület felújítás

1.

Térségi Szociális Gondozási Központ összesen:
Intézmények fejlesztési kiadásai összesen:
Polgármesteri Hivatal
Térségi Humánsegítő Szolgálat

1.
2.

Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen:
Határ Gy.Városi Könyvtár

7.

0

7.
2.
3.

Határ Győző Városi Könyvtár összesen:
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

0

0

0

0

3.
4.

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény össze
Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény

0

0

0

0

4.
5.

Közművelődési, Közgyűjt,és Turisztikai Szolg.Intézmény
Cigány Kisebbség

0
0

0

0

5.
6.

Cigány Kisebbség összesen:
Német Kisebbség

0

0

0

0

6.
7.

Német Kisebbség összesen:
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
2010. évben végrehajtott útép., útfelúj.
Magtárlaposi lakásvásárlás
Ipari Park telekvásárlás
Kerékpárút végszámlája
Kerékpárút műszaki ell.díja
Kerékpárút könyvvizsgálat, nyilvánosság
Városi örökség zárás
Belterületi útépítés
Kerékpárút terv
IKSZT ber.2011.évi kiadása
Út-és parkoló tervek készítése
Fő út-Bartók út gyalogátkelőhely ép.
Régi hulladéklerakó folyamatos ell.ktg., felülvizs
Területvásárlás Hulladéklerakó rekultiv.
Belvíz I.ütem kötelezés
Belvíz III. holtágak kotrása kiv.terv
Belvíz VII. ütem
Fennmaradási eng. Kötelezés belvíz
Fő út Bajcsy út környezetrendezés
Konténer beszerzés Endrődi vásártérre
Csónakkikötő
Vásártéri ltp.34. tömb -parkoló építése
Költségalapú bérlakások külső hőszigetelése

0

0

0

0

32 174
26 200
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800

32 174
26 200
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800

16 883
30 000
45 665
25 946
1 437
2 397

88 669
5 000
1 500
1 100

88 669
5 000
1 500
1 100
1 200

32 174
30 001
45 665
86 575
1 437
1 830
375
30 000
2 500
40 368
1 000
2 500
2 000
694
1 800
3 750
88 669
5 000
1 500
1 100
1 200
450
6 250

15

6 189
1 960

130
392
459

20 862

1 125
450
6 250

5. melléklet
Fürst Sándor u.rendelő bejáró átépítése
Védelmi övezet per területvásárlás
Külterületi vízrendezés,projekt áteresz építés
Informatikai beruházások
Hivatali mozgáskorl.mosdónál kapaszkodó
Föld és egyéb ingatlan vásárlása
Szennyvíztisztító telep elvi engedély
Sportcsarnok felúj
7.
9.

7.
9.
7.
8.

371 387
371 387

372 587
372 587

387 102
387 102

181 232
181 232

Fejlesztési kiadás összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Felhalmozási célú pénzeszközátadások
Támogatás értékű felhalmozási
Kerékpárút tám.előleggel kapcs.visszut.támog.-nak
Belvíz III.Megyének peszk.átad.
Támogatás értékű felhalmozási össz.

375 587

376 787

394 831

186 072

7 443
7 443

7 443
7 443

7 443
7 443

1 485
1 800

1 485
1 800
4 000

1 485
0
4 000
1 831

371
0
4 000
1 835
4 885
2 655

3 285

7 285

7 316

13 746

10 728

14 728

14 759

16 219

3 333

500
0
1 116
3 986
10 000

2 473

53/2011. KT hat alapján Önkéntes Tűzoltóságnak pe.átad tűzoltóautó

Közmű 15 % visszatérítés
Környezetvéd.alap felhasználása
Otthonteremtési támogatás
Felh.c.pesz.átad.ÁK össz.

8.

7.
9.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összes

Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Kölcsönök nyújtása
Első lakáshoz jutók kölcsöne
3 333
3 333
Elemi kárra kamatmentes kölcsön
Közköltséges temetésre, segély megelőlegezésre, rövid lejár.kölcsön
Zöldpark Kft-nek közfoglalkoztatáshoz pe.megelőlegezés
Vállalkozásfejlesztési alapból támog.

9.

9.
7.

264
16 062
1 594
1 090
117
1 536
24
400

Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen:

Felh.c.pesz.átad.ÁK
Első lakáshozjutók támogatása
Ivóvíz min.jav.peszk átadás

9.

264

Kölcsönök nyújtása összesen:
Polgármesteri Hivatal
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Víziközmű Társ. Szennyvízberuh. Hitel törl.
Kötvény törlesztése (421025CHF*210*2)
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése:
10.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz:

Felhalmozási kiadás mindösszesen:

Egyéb finanszírozás kiadásai

2 473

3 333

3 333

3 333

15 602

223 500
176 830

223 500
176 830

223 500
176 830

0
85 982

400 330

400 330

400 330

85 982

789 978

795 178

813 253

303 875

67577
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6. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi tartalékai
Cí
m
szá
m
9.

9.
9.

Adatok E Ft-ban
Elő
ir. Cím Alcím
Módosított
Módosított
2011. évi
Előirányzat neve
terv
sz neve neve
előirányzat I. előirányzat II.
ám
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
11.
Működéssel kapcsolatos tartalék
Polgármesteri alap
700
2 450
98
Kitüntetési alap
200
200
200
Ifjúsági alap
0
0
0
Civil alap
3 700
3 700
0
Sport alap
15 000
15 000
1 515
Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap
1 385
1 385
1 445
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
500
500
500
Állati hulla ártalm előző évi
6 500
6 500
0
Rendezvények alapja
6 000
6 000
3 000
Sajt és Túrófesztivál ÁFA visszatérítésből
485
Belvízkárelhárítás rendkívüli esemény
0
0
0
Nyomda Múzeum működési tám-a (nyitva tartás:2010
733
733
733
Óvodák és oktatási intézmények fürdőhasználata(úsz
7 000
7 000
7 000
Papp Zsigmond hagyatékának költsége
2 500
2 500
2 500
Kállai adomány
14 000
10 000
10 000
Lejárt életbiztosítás (polgármester)
2 577
2 577
2 577
Képviselői (Poharelec László) tiszteletdíj felajánlás régi játékok
1 354
1 354
1 354
Képviselői (Nagyné Perjési A) tiszteletdíj felajánlás-néptánc,kajak,komédiás kör r.
628
0

Alc
ím
sz
ám

Működéssel kapcsolatos tartalék összesen:
62 149
60 527
Felhalmozással kapcsolatos tartalék
Turisztikai alap
Belvíz kölcsön törlesztés
15 771
15 771
Fogorvosi gép értékesítése
800
800
Környezetvédelmi alap
3 000
Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele
Önrevízióval kapcs.TEKI visszafiz.köt. -Fürdő
1 848
1 848
Beköltözési hozzájárulás 10 % tart.hely.
Beköltözési hozzájárulás 60 % tart.hely.
Gye és mikrotérsége hulladéklerakóinak rekultiv.
10 000
10 000
Szelektív zöldhulladék gyűjtés bevezetése Kistérség
16 438
16 438
Belvíz beruházás VIII. ütem terv
4 000
4 000
Hulladéklerakó per költség Gye-re eső rész
54 000
52 250
Hulladéklerakó bírság
7 500
7 500
Kötvény fel nem használt része
602 596
602 596
Szennyvíztisztító telep kap.bővítés és felúj.előkész. s
11 000
11 000
Vállalkozói alap
0
0
Közösségi közlekedés saját erő
5 809
5 809
Balesetveszélyes csomópontok átépítése (pályázat) t
5 000
5 000
Öntözési tervek, környezeti hatásvizsg.
1 500
1 500
Rózsahegyi fűtéskorszerűsítés terv
1 100
1 100
Tűzoltó Egy. Pályázati önerő biztosítása
824
824
Informatikai kiadások (szerver felúj., hardver pótl.)
1 000
1 000
Lakossági útép.hj.visszafiz.
1 485
1 485
Előző évek bérleti díj maradványa
Előző évi megelőlegezett pályázatokból befolyt.pe.-akadálymentesítés, városi örök
Kis Bálint Általános Iskola szabad pénzmaradványa
Normatíva kieg.felmérés pótigény
Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen:
740 671
741 921
7. 11.
Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen:
802 820
802 448
Polgármesteri Hivatal összesen:
802 820
802 448
11.
Céltartalék összesen:
802 820
802 448
Polgármesteri Hivatal
7.
Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat
Egyéb általános tartalék
5 000
5 000
12.

Általános tartalék
Tartalék mindösszesen

5 000
807 820

17

5 000
807 448

31 407

17 604
800
3 000
1 932
1 848
1 192
10 000
16 438
6 000
52 250
7 500
605 521
11 000
0
5 825
5 000
1 500
1 100
824
1 000
1 485
23 496
48 893
509
256
824 973
856 380
856 380
856 380

1234
1 234
857 614

7. melléklet

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének mérlege

Adatok E Ft-ban
Megnevezés
Költségvetési bevétel összesen
Ktgvetési hiány belső fin.szolgáló bevétele
Rövid lejáratú hitelfelvétel
Bevétel mindösszesen

Működési kiadás összesen
Felújítás összesen
Fejlesztés összesen
Tartalék
Egyéb finanszírozás kiadásai
Kiadás mindösszesen

Módosított
előirányzat I.

2010. évi terv

Módosított
előirányzat II.

Teljesítés

2 731 422
1 294 785
0
0
4 026 207

2 741 001
1 294 785
0
0
4 035 786

2 850 348
1 378 811
0
0
4 229 159

1 452 233
17 967
0
0
1 470 200

2 359 394
69 015
789 978
807 820

2 359 361
73 799
795 178
807 448

2 482 853
75 439
813 253
857 614

4 026 207

4 035 786

4 229 159

1 315 067
34 385
303 875
0
67 577
1 720 904

0

0

0
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének vizsgálata
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utoljára 2006 februárjában módosította a képviselők
tiszteletdíjának mértékét. A 2006-os módosítás során a testület figyelembe vette az akkor hatályos jogszabályok
előírását, amely értelmében a bizottsági tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg az alapdíj mértékének 50%-át.
Időközben módosult a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 1994. évi LXIV. törvény. A törvény módosítása nyomán
45%-ra csökkent a bizottsági tagság után adható tiszteletdíj mértékének az alapdíjhoz viszonyított aránya.
Mivel az önkormányzat képviselő-testülete költségvetési, politikai és méltányossági megfontolásokból nem kívánta
sem az alapdíj mértékét emelni, sem pedig a korábbi bizottsági tiszteletdíj mértékét csökkenteni, így mára
törvénysértő helyzet alakult ki.
Sem a megyei közigazgatási hivatal, sem pedig a később helyébe lépő DARKH nem emelt kifogást a rendeletünk
ellen. Az új törvényességi felügyeletet ellátó szerv, a Békés Megyei Kormányhivatal, a folyamatos törvényességi
vizsgálatai mellett célvizsgálatot is folytatott a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját
szabályozó rendeletekről.
A vizsgálat eredményeként törvényességi jogkörében eljárva Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselőtestületének a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a
tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) KT rendeletével (a továbbiakban Ör.) kapcsolatban
törvényességi észrevételeket tett.
1. Az Ör. 3. § (1)-(2) bekezdése alapján a települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
A képviselő havi tiszteletdíja (alapdíj) 35.700. Ft. A (4) bekezdés szerint, ha a képviselő valamely bizottságnak tagja,
a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - további havi 17.900. Ft.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 15. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ha a képviselő bizottságnak
tagja, a tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. E
szabálynak megfelelően az Ör. 3. § (1) bekezdésében meghatározott 35.700 Ft alapdíjat alapul véve a bizottsági
tagságért adható tiszteletdíj összege legfeljebb 16.605 Ft lehet. Ezzel szemben az Ör. 3. § (4) bekezdése a
bizottsági tagságért 17.900 Ft tiszteletdíjat állapított meg.
A törvénysértő helyzet két módon állítható csak helyre. Az egyik esetben a jelenlegi alapdíj meghagyása mellett a
törvényi szintre csökken a bizottsági tagsági tiszteletdíj. Ebben az esetben a nem képviselő bizottsági tagok nettó
tiszteletdíja 1038 forinttal csökkenne. A másik esetben úgy oldható meg a törvényesség helyreállítása – a nem
képviselő bizottsági tagok nagyobb mértékű tiszteletdíj csökkenésének elkerülésével[1] - ha a képviselői alapdíj
legalább olyan minimális mértékben megemelésre kerül, amely nem terheli meg az éves költségvetést, de
ellensúlyozza valamelyest a külsős bizottsági tagok tiszteletdíj csökkenését a törvényi arányszámok változása miatt.
Amennyiben a jelenlegi képviselői alapdíj 38.000 forintra változna, akkor a bizottsági tagsági tiszteletdíj mértéke a
maximum 45% figyelembevételével 17.100 forintra változna. A számításaink szerint e miatt a képviselők havi nettó
tiszteletdíja minegy 986 forinttal, a bizottsági elnököké 1511 forinttal nőne, míg a nem képviselő bizottsági tagok havi
nettó tiszteletdíja kb. 633 forinttal csökkenne. A nem képviselő bizottsági tagok nettó tiszteletdíjának jelenlegi szinten
tartása kizárólag az alapdíj – és ezáltal a költségvetési teher - jelentős növelésével lenne csak elérhető.
Képviselők tiszteletdíjának szerkezete
Képviselői alapdíj
Bizottsági tagsági díj
Bruttó összesen

Jelenlegi (ft)
35.700
17.900
53.600

Arány
0,92[2]
50%

Módosítást követően (ft)
38.000
17.100
55.100

Arány
0,98
45%

A jelenlegi és módosított tiszteletdíj összehasonlítása az éves költségvetési hatás szempontjából.
Képviselői alapdíj

Jelenlegi
Létszám
35.700
10
5

Hónap

12

Összes
Módosított
4.284.000
38.000

Összes
4.560.000

Bizottsági elnök
Bizottsági tag (képviselő)
Bizottsági tag (külsős)
Éves összesen:
Különbözet (forráshiány)

29.500
17.900
17.900

3
7
7

12
12
12

1.062.000
2.148.000
1.503.600
7.935.600

29.500
17.100
17.100

1.062.000
2.052.000
1.436.400
8.048.400
-141.600

A Békés Megyei Kormányhivatal második kifogása arra irányult, hogy az önkormányzat nem állapíthat meg
szigorúbb szabályokat arra, az esetre, ha a képviselő, illetve bizottsági tag kötelezettségeit megszegve nem látja el a
feladatát.
2. Az Ör. 3. § (8) bekezdése szerint amennyiben a képviselő és nem képviselő bizottsági tag megbízatása
ellátásában folyamatosan akadályoztatva van (pl. tartós betegség, külföldi kiküldetés stb.), vagy azt önhibájából nem
látja el 15 napot meghaladó, de 20 napot el nem érő akadályoztatás esetén a tiszteletdíj 50 %-a, 20 napot
meghaladó akadályoztatás esetén 100 %-a tartandó vissza.
A Pttv. 17. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő
megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni
juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a
megvonás újra megállapítható.
Az önkormányzati rendelet nem terjeszkedhet túl a törvény által megszabott kereteken, ezért a tiszteletdíj 25 %-ot
meghaladó mértékű csökkentésére vagy megvonására nincs lehetőség.
A kifogásolt rendelkezés helyébe a következő rendelkezést javasoljuk léptetni:
„3/A. § (1) Ha a képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: képviselő) három, egymást követő
alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a bizottság munkájában (a továbbiakban:
testület), vele szemben a polgármester vagy az érintett bizottság elnöke kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentését.
(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentését az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságnál kell kezdeményezni az érintett testületi jegyzőkönyvekhez csatolt testületi üléseken készült jelenléti ív
másolati példányaival.
(3) Amennyiben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság megállapítja, hogy a
képviselő neki felróható okból nem vett részt a testület három, egymást követő ülésén, akkor 6 hónap időtartamra
25%-kal csökkenti az érintett képviselő tiszteletdíját.”
A harmadik törvényességi kifogásában a Békés Megyei Kormányhivatal arra mutatott rá, hogy a polgármester,
alpolgármester költségtérítése csak az átalánydíjas kifizetés esetésben korlátozható, az is csak a törvényben
meghatározott mértékig.
3. Az Ör. 5. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a társadalmi megbízatású alpolgármestereknek a saját tulajdonú gépjármű
és telefon hivatali célú használatának megtérítésére, továbbá tisztségük ellátásával felmerülő egyéb költségek
elismerésére havi költségtérítésben részesülnek. Az 5. § (2) bekezdése előírja, hogy az alpolgármesterek elismert
és igazolt havi költségtérítése nem haladhatja meg a havi 30.000 Ft-ot.
A Pttv. 18. §-a tartalmazza a polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a
képviselő-testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő költségeinek
megtérítésére vonatkozó szabályokat. A 18. § (1) bekezdése szerint a polgármester illetve a képviselő általa
megelőlegezett. számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. Az „elismert költség" felső határát tehát
nem lehet meghatározni; ha a törvényben előírt feltételek fennállnak, a költség összegét meg kell téríteni.
A 18. § (2) bekezdése ugyanakkor lehetővé teszi, hogy az (1) bekezdésben foglalt szabálytól eltérően a
polgármester - választása szerint - költségátalányt vegyen igénybe. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület
döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester
esetében a költségátalány mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg.
A polgármesteri tisztséggel összefüggő és elismert költségek felső határának meghatározására tehát a
költségátalány megállapításával van lehetőség. Ebben az esetben a költségátalányt az illetmény illetve a tiszteletdíj
százalékában kell meghatározni.
A törvényesség oly módon orvosolható, ha az inkriminált 5. § rendelkezései hatályon kívül kerülnek helyezésre. A
Képviselő-testület az alakuló ülésén 387 és 389/2010. (X. 14.) Gye. Kt. határozatában összegszerűen állapította
meg a polgármester illetményét, az alpolgármester tiszteletdíját és ennek az összegnek a 25, illetve 20%-ában
állapította meg a havi költségtérítési átalányt.
Mivel a képviselő-testület a költségtérítési átalánynál a törvényi szabályozást követi, így okafogyottá válik az ettől
eltérő szabályozás. Javasoljuk ezért az 5. § hatályon kívül helyezését.
A Békés Megyei Kormányhivatal az Ötv. 99. § (1) bekezdése alapján felhívta Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselőtestületét, hogy a jogsértéseket - az észrevétellel történő egyetértés esetén - 2011. szeptember 30-ig
szüntesse meg.
A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeit elfogadjuk, és a jogsértő állapot megszüntetése
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érdekében a következő rendelet módosítást terjesztjük a Képviselő-testület elé megalkotásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2011. (... ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 1994. évi LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők
költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról a következőket rendeli
el:
1. § Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és a tisztségviselők költségtérítéséről szóló 5/1995. (III. 2.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tdr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A települési képviselő tiszteletdíjra jogosult, mely alapdíjból és pótdíjból áll.
(2) A képviselő havi alapdíja 38.000 forint.
(3) Ha a képviselő valamely bizottságnak tagja, az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is - havi 17.100
forint pótdíj illeti meg.
(4) A bizottság elnökét az alapdíjon felül - több tisztség és bizottsági tagság esetén is - havi 29.500 forint pótdíj illeti
meg.
(5) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi 17.100 forint.
(6) A képviselő alapdíja képviselői mandátumának keletkezésétől megszűnéséig, a képviselői pótdíj, továbbá a nem
képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja a megbízatás keletkezésétől annak megszűnéséig jár.”
2. § A Tdr. Kiegészül a következő 3/A. § rendelkezéseivel:
„3/A. § (1) Ha a képviselő vagy a nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: képviselő) három, egymást követő
alkalommal neki felróható okból nem vesz részt a Képviselő-testület, illetve a bizottság munkájában (a továbbiakban:
testület), vele szemben a polgármester vagy az érintett bizottság elnöke kezdeményezi a tiszteletdíj csökkentését.
(2) A képviselő tiszteletdíjának csökkentését az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságnál kell kezdeményezni az érintett testületi jegyzőkönyvekhez csatolt testületi üléseken készült jelenléti ív
másolati példányaival.
(3) Amennyiben az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság megállapítja, hogy a
képviselő neki felróható okból nem vett részt a testület három, egymást követő ülésén, akkor 6 hónap időtartamra
25%-kal csökkenti az érintett képviselő tiszteletdíját.”
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Tdr. 5. §-a, a 15/1995. (V. 15.), a 7/1997. (IV. 7.) ,a 4/1999. (II. 2.) , a 19/2002. (XI. 12.)
önkormányzati rendeletek, valamint a 3/2006. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a és a 15/2006. (VI. 30.)
önkormányzati rendelet 7. §-a.

[1] Indokolás részlet a 39/2001. (X. 19.) AB határozatból: „Az önkormányzati képviselő-testület a bizottságait úgy
választja meg, hogy az elnökkel együtt számolva a bizottság tagjainak többsége önkormányzati képviselő. Az Ötv.
24. § (2) bekezdés alapján a bizottságba indokolt beválasztani a feladatköre szerinti területen szolgáltatást nyújtó
jelentősebb szervezet képviselőjét, társadalmi szervezet küldöttjét, a szolgáltatást igénybe vevő más
választópolgárt. A képviselő-testület által választott bizottságnak tehát vannak önkormányzati képviselő és nem
képviselő tagjai. A bizottság munkájában, működésében azonban a bizottság tagjainak azonosak a jogaik, azonosak
feladataik, kötelezettségeik. Következésképpen önkényes, a jogegyenlőség elvének megsértése miatt
alkotmányellenes az olyan önkormányzati rendeleti szabályozás, amely a bizottsági munkáért az önkormányzati
képviselőnek, illetőleg a nem képviselő bizottsági tagnak eltérő tiszteletdíjat állapít meg.
[2] A köztisztviselői illetményalap szorzata, amely nem haladhatja meg a 2,2-őt. Jelenleg a köztisztviselői
illetményalap: 38.650 forint.
Döntési javaslat
"A Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételének vizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy
fogadja el a Békés Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételeit és a tervezet szerint alkossa meg az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítását.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati
rendelet módosítása
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének e)
pontja szerint a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a sírhelyek megváltási díját, valamint a temető
fenntartási hozzájárulás díját. Gyomaendrőd Város Önkormányzata ennek a kötelezettségének a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) megalkotásával tett
eleget.
A Képviselő-testület a köztemetők üzemeltetési feladatait ellátó Gyomaszolg Ipari Park Kft. javaslata alapján minden
évben felülvizsgálja ezeket a díjtételeket.
A Ttv. 40. § (4) bekezdése szerint a temető fenntartási hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a sírhelyekre
megállapított megváltási díjak számtani átlagának 5%-át.
A hatályos szabályozás szerint a sírhelyekre megállapított megváltási díjak számtani átlagának 5%-a 763- Ft, a
temető fenntartási hozzájárulás összege pedig 3.423- Ft. Tekintettel arra, hogy a temető fenntartási hozzájárulás
díja meghaladja a sírhelyekre megállapított megváltási díjak számtani átlagának 5%-át, javasoljuk a temető
fenntartási hozzájárulás mértékét 760- Ft összegben megállapítani.
Fentieknek megfelelően - a Békés Megyei Kormányhivatal szakmai véleményére figyelemmel - elkészítettük a
rendelet módosításának alábbi tervezetét:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
……./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII.
törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe
e rendelet 1. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1)Ez a rendelet 2011. szeptember 1-én lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 40/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a

/ 2011. ( . .) önkormányzati rendelethez
Köztemető fenntartási és létesítmény használat díjtételek

1
2
3
4
5
6

A
Temető fenntartási hozzájárulás
Egyéb temető-üzemeltetési szolgáltatások díja
Ravatalozó bérlet
Hűtőszekrény használata (Ft/nap)
Halott átvétele átadása (temetőben)
Sírhelyek árai:
9

B

760,- Ft
17.850- Ft
2.520,- Ft
11.340,- Ft

7
Egyszemélyes normál sírhely 25 évre :
8
Kétszemélyes normál sírhely 25 évre:
9
Egyszemélyes mélyített 25 évre:
10
Kétszemélyes mélyített sírhely 25 évre:
11
Gyermeksírhely 25 évre:
12
Urnafülke 10 évre
13
Urnasírhely 10 évre
14 Sírbolt 60 évre:
15
Egyszemélyes sírbolt (14,7 m2):
16
Kétszemélyes sírbolt (20,6 m2):
17
Háromszemélyes sírbolt (34,3 m2):
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

13.283- Ft
26.565,- Ft
17.535,- Ft
35.070,- Ft
9.135- Ft
2.625,- Ft/év
2.625,- Ft/év
7.350,- Ft/m2
7.350.- Ft/m2
7.350,- Ft/m2

Gyomaendrőd, 2011.
Várfi András sk.
polgármester

Dr. Csorba Csaba sk.
jegyző

Az SzMSz 19. § (7) bekezdése szerint a Képviselő-testület a rendelet tervezeteket általában két fordulóban vitatja
meg, de jelen esetben javasoljuk az egy fordulós tárgyalást, mert a hatályos rendelet nem felel meg egy magasabb
szintű jogszabály előírásának, ami az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése szerint tilos.
A temető fenntartási hozzájárulás díjának csökkentése a Gyomaszolg Ipari Park Kft. bevételeinek csökkenését
eredményezi, de a rendeletnek meg kell felelnie a Tvt. rendelkezéseinek.
Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosítás tervezetének elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2000 (XI. 2.) önkormányzati rendelet módosítása tervezetének
elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása I.
forduló
Dr. Tímár Andrea
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2011. márciusi ülésén – a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben (a
továbbiakban: Hgt.) meghatározott települések tájékoztatása, és az illetékes Környezetvédelmi Felügyelőség
véleményének kikérése mellett - megalkotta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: rendelet).
A rendelet 2011. április 1-i hatálybalépése óta eltelt időszakban az alábbi – a Békés Megyei Kormányhivatallal
egyetértésben meghatározott – rendelkezések pontosítása vált szükségessé:
- a rendelet területi és személyi hatálya: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 6. §-a
szerint az önkormányzati rendelet területi, illetve személyi hatályát akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az a
település közigazgatási területétől eltérő területre, illetve a természetes és a jogi személy, valamint a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetektől eltérő személyi körre terjed ki.
- a közszolgáltatást végző szolgáltató megnevezése: A hulladékkezelési közszolgáltatást végző szolgáltató
(Gyomaközszolg Kft.) megnevezését a hatályos rendelet 2. függeléke tartalmazza, ami a jogszabályszerkeztésről
szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint nem része a rendeletnek. A Hgt. 23. § b) pontja szerint a szolgáltató
megnevezését a rendeletnek kell tartalmaznia.
- a közszolgáltatási szerződés felmondása: A Hgt. 20. § (4) bekezdése a gazdálkodó szervezetek számára
lehetőséget biztosít arra, hogy mentesüljenek a a kötelező közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben a
környezetvédelmi hatóság által engedélyezett – a települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési
berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek, és a tevékenységük során képződött települési hulladék
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. Annak ellenére, hogy
Gyomaendrőd Városában jelenleg egy gazdálkodó szervezet sem rendelkezik ilyen berendezéssel, célszerű lenne a
közszolgáltatási szerződés erre tekintettel történő felmondását lehetővé tenni, mert ezek a berendezések egyre
elterjedtebbek.
- A rendelet néhány kisebb szerkezeti egysége (bekezdések, pontok) megismétli magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseit, melyet a Jat. 3. §-a nem engedélyez.
- A rendelet nem állapít meg rendelkezéseket a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a közszolgáltatást
igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozóan, melyet a Hgt. 23. § g)
pontja előír.
Kérem, szíveskedjenek az SzMSz 19. § (2) és (3) bekezdése alapján Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát megbízni azzal, hogy a Képviselő-testület 2011. szeptember
29-i ülésére készítse el a rendelet fent meghatározottak szerinti módosításának tervezetét.

Döntési javaslat
"A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011. (III.31.)
önkormányzati rendelet módosítása I. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy bízza meg Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztályát azzal, hogy a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i ülésére
készítse el a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2011.
(III.31.) önkormányzati rendelet – az előterjesztésben meghatározott észrevételeknek megfelelő - módosításának
tervezetét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Helyi adórendelet felülvizsgálata
Enyedi László
Dr. Csorba Csaba jegyző
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 366/2011.(VI.30.)Gye.Kt. határozatával úgy döntött,
hogy felül kívánja vizsgálni a helyi adókról szóló 21/2000.(VII.18.)Gye.Kt. rendeletét. Az augusztusi testületi ülésre
kellett elvégezni a döntéshez szükséges számításokat, elemzéseket.
1. Elektronikus bevallás lehetőségének biztosítása az adórendeletben: Minden bevezetett helyi adó vonatkozásában
elkészültek az elektronikus bevallás űrlapok, melyek a változásokat követően folyamatosan aktualizálásra kerülnek.
Ezeket az ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy a kitöltött, kinyomtatott űrlapokat postán, vagy személyesen is
be lehet küldeni az önkormányzati adóhatósághoz. Ennek a lehetőségéről azonban az önkormányzat rendeletének
rendelkeznie kell. Iparűzési adó vonatkozásában, 2012. január 1-től kötelezővé lehetne tenni az önkormányzat által
elkészített elektronikus űrlap használatát.
2. Építményadó:
a) Üdülés, pihenés célját szolgáló építményeknél az adó mértéke függ az építmény területi elhelyezkedésétől és
közművel való ellátottságától. Az adó mértéke ezen belül is még sávosan tovább van bontva az építmény teljes
alapterülete szerint. Ez így 12 különböző adómértéket jelent, amit egyszerűsíteni lehetne, ha az alapterület szerinti
sávos adómértékek megszűnnének, helyettük a területi elhelyezkedés és közművel való ellátottság alapján csak egy
adómérték kerülne meghatározásra. Így 4 adómérték lenne csak. Ennek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Alapterület szerinti
Üdülés céljára
besorolás
szolgáló építmény –
jelenlegi
30 m2-t nem
adómértékek
haladja meg
Ft/m2
30 – 45 m2 közötti
45 m2 feletti
Tervezett adómérték nem lenne alapterület
Ft/m2
szerinti bontás

A
belterületi üdülők

Területi besorolás
B
C
külterület,
külterület,
út és villany is
csak út vagy
van
villany van

D
külterület,
sem út sem
villany
nincs

450

400

330

250

560
680

460
580

400
490

320
400

650

600

500

400

Így az üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények után kivetett éves adó a jelenlegi 10.733.000 Ft-ról 13.355.000
Ft-ra nőne, ami évi 2.622.000 Ft növekedést jelentene.
Az éves adó növekedésével érintett üdülők száma 790 db lenne. Ez az építményadóval érintett üdülők 93,5 %-a. A
legnagyobb, egy ingatlant érintő adónövekedés évi 6.720 Ft lenne. Az alábbi táblázat a növekedéssel érintett
építmények számát mutatja be az évi adónövekedés nagysága szerint:
Építményadó növekedése, Ft/év
6000 Ft felett
5000 - 6000
4000 – 5000
3000 – 4000
2000 – 3000
1000 – 2000
1000 Ft alatt

Érintett üdülők száma, db
35
95
163
213
152
66
66
13

Mintegy 40 üdülőingatlan esetében, a tervezett adómértékekkel, csökkenne az éves adó összege, a legnagyobb,
egy ingatlant érintő csökkenés évi 9.030 Ft lenne.
b) A nem üdülés, pihenés céljára szolgáló építmények, melyek főleg az iparűzési adóalanyok vállalkozásai
működtetéséhez szükséges építmények, adómértéke 300 Ft/m2. Ez az adótétel mintegy 550 ingatlant érint. Ezen
ingatlanok után kivetett éves építményadó összege 21.012.000 Ft. Az adótétel megszüntetése esetén ez az összeg
esne ki az önkormányzat költségvetéséből. A következő táblázat a különböző, csökkentett adómértékkel számolt
építményadó alakulását mutatja be:
Építményadó mértéke, Ft/m2

Éves kivetett adó, ezerFt

50
100
150
200

3.502
7.004
10.506
14.008

Csökkenés 2011. évhez képest,
ezerFt
17.510
14.008
10.506
7.004

Jelenleg az építmények közül a garázs céljára szolgáló építmények nincsenek adóztatva.
3. Magánszemélyek kommunális adójának mértéke jelenleg függ az ingatlan településen belüli elhelyezkedésétől,
illetve ezen belül sávosan az ingatlan hasznos alapterületének nagyságától. Így összesen 12 adótétellel adóztatjuk a
lakáscélú ingatlanokat.
A lakáscélú ingatlanokat építményadóban is lehetne adóztatni a tényleges négyzetméter nagyságuk szerint. A
területi besorolás megmaradna, melyekre külön-külön négyzetméter ár kerülhetne meghatározásra. Így 3 adótétellel
is megoldható lenne a lakások adóztatása, az egy lakásra jutó adó maximális értékének meghatározása mellett. Erre
egyelőre azért lenne szükség, hogy a szélsőségesen nagy, egy ingatlanra jutó adónövekedést kiküszöböljük. A
kommunális beruházások miatti adókedvezmények, mentességek kifutóban vannak, de természetesen a még
érvényben levő mentességek, lejáratukig továbbra is megmaradnának. Amennyiben a lakáscélú ingatlanokat is
építményadóban adóztatnánk, szükséges lenne minden ingatlanra vonatkozóan egy új adóbevallás benyújtására.
A lehetséges adómértékek alakulását az alábbi táblázat mutatja be:
Hasznos
alapterület

Belterületi lakás

Bánomkert,
Nagylapos,
Öregszőlő
Egyéb lakás
(külterület)

60 m2-ig
60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett
60 m2-ig
60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett
60 m2-ig
60-120 m2
120-180 m2
180 m2 felett

Jelenlegi
adómértékek
Ft/ingatlan
6 300
7 100
8 000
9 600
5 250
5 550
6 000
6 800
2 500
2 950
3 250
3 450

Tervezett építményadó
mértékek
Ft/m2
100 Ft/m2
maximum
10.000 Ft/lakás
80 Ft/m2
maximum
7.000 Ft/lakás
40 Ft/m2
maximum
4.000 Ft/lakás

Így a lakáscélú építmények után kivetett éves adó a következőképpen alakulna:

Kivetett éves adó
Mentességek, kedvezmények
Fizetendő adó
Adónövekmény

Jelenlegi kommunális adó
42.373
10.553
31.820
-

ezerFt/év
Tervezett építményadó
45.950
11.675
34.275
2.455

Az éves adó növekedésével érintett lakáscélú ingatlanok száma 3.695 db lenne, 77 ingatlan adója nem változna,
2.831 ingatlannak pedig csökkenne az éves adója a jelenlegihez képest. A legnagyobb, egy ingatlant érintő
adónövekedés évi 3.700 Ft lenne (6.300 Ft-ról 10.000 Ft-ra), a legnagyobb, egy ingatlant érintő adócsökkenés pedig
évi 4.300 Ft lenne (6.300 Ft-ról 2.000 Ft-ra).
Az alábbi táblázat a változással érintett lakóingatlanok számát mutatja be az évi adóváltozás nagysága szerint:
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Adóváltozás, Ft/év/ingatlan
3000 Ft feletti növekedés
2000 – 3000 Ft növekedés
1000 – 2000 Ft növekedés
1000 Ft alatti növekedés
nincs változás
1000 Ft alatti csökkenés
1000 – 2000 Ft csökkenés
2000 – 3000 Ft csökkenés
3000 – 4000 Ft csökkenés
4000 Ft feletti csökkenés

Érintett lakások száma, db
6
1.362
1.167
1.160
77
2.066
548
164
43
10

4. Idegenforgalmi adó: Mivel megszűnt a vendégkönyv vezetési kötelezettség, a helyi adórendeletben célszerű lenne
előírni, hogy az adóbeszedésre kötelezettek az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas
nyilvántartást vezessenek. Ennek tartalma a következő lehetne:
Vendég neve: …………………………………………………………..………………………..
Születési neve: …………………………………………………………………………………..
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………...
Anyja születési neve: …………………………………………………………………………...
Állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………..
Személyazonosító okmány típusa, száma: ……………………………………………………...
Érkezés napja: …………………………………………………………………………………..
Távozás napja: …………………………………………………………………………………..
Vendégéjszakák száma: ………………………………………………………………………...
Mentesség jogcíme: ……………………………………………………………………………..
Adó összege: ……………………………………………………………………………………
A nyilvántartás bevezetésével ellenőrizhetőbbé válna az idegenforgalmi adó bevallása, beszedése is.
Kockázat elemzés:
Előnyök:
- az elektronikus adóbevallás bevezetése az iparűzési adónál pontosabbá tenné a bevallásokat, ezáltal a
feldolgozásuk is egyszerűbb, gyorsabb lehetne
- egy adónemben lenne adóztatva az összes építmény
- egyszerűbb, átláthatóbb építményadó rendszer a kevesebb adótétel miatt, mind a lakáscélú, mind a nem lakáscélú
építmények vonatkozásában
- a tervezett adómértékekkel mintegy ötmillió Ft-al növekedhetnének az adóbevételek az üdülési és lakáscélú
ingatlanok vonatkozásában
- a jövőre nézve megteremtené az alapját egy még kevesebb adótétellel történő adóztatásnak az építményadó
vonatkozásában
- a lakáscélú ingatlanok esetében a beadott új adóbevallások egy új, friss, pontosabb adatbázist nyújtanának a már
elavult, esetenként több mint 15 éves bevallásokhoz képest
- idegenforgalmi adó esetében a nyilvántartás bevezetése könnyebbé tenné az ellenőrzést
Hátrányok:
- a nem üdülési és nem lakáscélú ingatlanok adójának teljes megszüntetése mintegy húszmillió Ft adóbevétel
kiesést jelentene
- az új adótételek egyes adózóknál jelentősebb éves adónövekedést eredményezhetnek
- lakáscélú ingatlanok esetében az új adóbevallások kiküldése, feldolgozása jelentős többletmunkát jelentenének
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára..

Döntési javaslat
"Helyi adórendelet felülvizsgálata"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kultúrális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága, a helyi adókról szóló 21/2000. (VII.18.) KT rendeletének felülvizsgálata során az alábbi
változásokat javasolja a T. Képviselő testületnek:
1. Elektronikus adóbevallás lehetőségének biztosítása a helyi adórendeletben.
2 Iparűzési adó vonatkozásában az elektronikus adóbevallás kötelezővé tétele.
3. Építményadó vonatkozásában, az üdülési célú építményeknél az eddigi 12 adótétel alkalmazása helyett 4
adótétel bevezetése, az ingatlanok területi elhelyezkedése és közművel való ellátottsága alapján.
4. A jelenlegi építményadóban, a nem üdülési célú ingatlanok adómértékének csökkentése a jelenlegi 300 Ft/m2-ről
……… Ft/m2-re.
5. A kommunális adó megszüntetése és a lakáscélú ingatlanok építményadóban történő adóztatása a hasznos
alapterületük alapján.
6. Idegenforgalmi adónál, az előterjesztés szerinti nyilvántartás bevezetése.
7. ………………………………………………………………………………………………...
Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. szeptember 29-i képviselő-testületi ülésre a rendeletmódosítást, annak első fordulós
megtárgyalására készítse elő.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek
2010/2011-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Bárdi Zoltánné, Giricz Ilona, Kovács Péterné, Szabó istvánné, Szmola Magdolna, Varjú
Judit
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzati minőségirányítási programban meghatározottak szerint a közoktatási intézmények vezetői
minden tanítási év végén július 15-ig küldik meg az intézményi beszámolókat. Az intézményvezetők által elkészített
szakmai beszámolók megvitatásával és elfogadásával valósul meg az önkormányzati minőségirányítási programban
meghatározott évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység.
Az önkormányzati minőségirányítási program 4.2.2. B) pontjában meghatároztuk az óvodai beszámolók kötelező
tartalmi elemeit:
I. Óvoda működési feltételei
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
V. Kapcsolatok
VI. Rendezvények
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
VIII. egyéb - Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről
Az óvodák ugyan nem önkormányzati fenntartás alatt működnek, azonban az óvodai nevelésre, épül az
általános-, illetve a középiskolai oktatás, így fontosnak tartottuk, hogy az egész közoktatásról egy időben kapjon
tájékoztatást a Tisztelt Képviselő-testület.
A Kossuth úti Százszorszép Óvoda működéséről szóló beszámolót, a 2008/2009-es nevelési évtől a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda szakmai beszámolója tartalmazza.
Az előterjesztés mellékletekében, az alábbi intézményvezetők 2010/2011-es nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Csemetekert Óvoda
Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Bárdi Zoltánné 5502 Gyomaendrőd, Micsurin u. 25.
Selyem úti Óvoda és Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Bölcsőde
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Vásártéri Bölcsőde és Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Óvoda
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Margaréta Óvoda
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Kovács Péterné 5500 Gyomaendrőd Tompa u. 11.
Tulipános Óvoda
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.
Napsugár Óvodák
Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Képviselője: Szmola Magdolna 5502 Gyomaendrőd, Endrődi u. 28.
Csoda-Vár Bölcsőde Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
Képviselője: Nagyné Simon Mária 5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20.
- Az óvodák többsége törekszik a csökkenő gyermeklétszám következtében kialakult anyagi és szociális helyzet
problémáira megoldást keresni pályázatok benyújtásával (IPR - pályázatok a hátrányos helyzetű
gyermekek támogatásra, DAOP - pályázat bölcsőde építésre, bölcsődei nevelés beindítására, TÁMOP 3.1.4.pályázat kompetencia alapú nevelés bevezetésére illetve folytatására).
- A nevelési intézmények aktívan részt vesznek a gyermekprogramok szervezésében (belső programok, óvodák
közötti programok – UGRI-BUGRI Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok).
- Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 369/2008. (IX. 25.) határozata alapján támogatja a
gyermekek úszásoktatását, melynek megvalósulásáról a nevelési intézmények éves beszámolóikban tájékoztatást
nyújtottak.
A beszámolók az előírt formai és tartalmi elemeket tartalmazzák az önkormányzati minőségirányítási
program előírásainak megfelelően (az összefoglaló táblázat a mellékletben olvasható).
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Közhasznúsági társaságok fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2010/2011-es nevelési évről
készített szakmai beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy döntsön az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ÖMIP (Gyomaendrőd Város Közoktatási
Intézményrendszerének Működési Minőségirányítási Programja) 4.2.2. B) pontja alapján hozta meg döntését:
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Bárdi Zoltánnénak, a Blaha Úti Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről
készített óvodai szakmai beszámolóját.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2010/2011. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2010/2011. nevelési
évben végzett tevékenységéről készített óvodai és bölcsődei szakmai beszámolóját.
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Gyomaendrődi Margaréta Óvodai
Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Kovács Péternének, a Margaréta Óvoda 2010/2011. nevelési évben
végzett tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
5.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda 2010/2011. nevelési évben végzett tevékenységéről készített
óvodai szakmai beszámolóját.
6.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szmola Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Kft. képviselőjének - Szmola Magdolnának, a Napsugár Óvodák 2010/2011. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített óvodai szakmai beszámolóját.
7.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Csoda-Vár Gyermekcentrum
Alapítvány képviselőjének - Nagyné Simon Máriának, a Csoda-Vár Bölcsőde 2010/2011. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített bölcsődei szakmai beszámolóját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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BESZÁMOLÓ
A VÁSÁRTÉRI ÓVODA
ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL
2010-2011-es nevelési év

Készítette:
Varjú Judit intézményvezető
Tisztelt Képviselő-testület!

A Vásártéri Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom Önöket intézményünk
2010. nyarától 2011. nyaráig terjedő időszakáról.
A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a
csoportok megvalósították nevelési-fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Nemcsak külsőségeiben,
hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi Nevelési programban
megfogalmazott elvek szerint.
Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben, harmonikusan fejlődő,
kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Olyan gyermekeket, akik biztonságosan tudnak tájékozódni
természeti és társadalmi környezetükben.
Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek az
elmélyült, szabad játékra.
Az óvoda megőrzendő értékét az érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé tétele az ehhez
megfelelő környezet megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás, mozgás a mindennapi
élet terén tett tapasztalatok nyújtása adja.
Az óvodavezetőnek és az óvodában dolgozóknak az a legfőbb feladata, hogy az előbbiekben
felsorolt értékeket megőrizze, és a minőséget megteremtse, ill. évről-évre továbbgondolva fejlessze
azt.
Gyorsan változó világunkban ez nem könnyű feladat az óvodák számára, de úgy érzem, hogy
évről-évre sikerül óvodánknak a rábízott sokrétű feladatot megoldani a változások ellenére is.

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI:

Intézményünk 74 férőhellyel s három csoporttal működik.
Beíratott gyermekek száma május 31-ig:
Iskolába menő gyermekek száma:
HHH:

64 fő
18 fő
3 fő

Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma:
logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma:
16fő
fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 3fő
gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma: 1fő

Csoportlétszám adatok:
Csoport neve
gyermeklétszám
etnikai kisebbséghez tartozók száma
Bambi csoport „v”:
21 fő
Micimackó csoport „v”:
21fő
3 fő
Manó csoport „v”:
22 fő
1 fő
A speciális nevelést igénylő gyermekek fejlesztése óvodán belül történik az erre a célra
kialakított fejlesztőszobában. Itt történik a speciális fejlesztés, így pl. a logopédiai,
fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai ellátás.
Óvodánk fejlesztőpedagógusa Véha Emese, a gyógypedagógiai, logopédiai ellátást
intézményünkben Tokainé Tímár Csilla és Baráth Ferencné végzi.
ÉTKEZÉS:
Az óvoda étkeztetése júniusig a vele egy épületben lévő bölcsőde konyhájáról történt,
júniustól gazdasági okok miatt intézményünk is csatlakozott a többi óvodához és a Térségi Szociális
Gondozási Központ által biztosítjuk gyermekeink számára az ebédet.
Intézményünkben is biztosított a kedvezményes étkeztetés.
100%-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult
rászorultság alapján szervezett étkeztetésre
jogosult /50%-os kedvezmény/

21 fő
20 fő

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Az óvodai nevelés minőségét és eredményességét alapvetően az óvoda személyi feltétele
határozza meg.
Vallom, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése e feltételrendszer megteremtése nélkül nem oldható
meg. Az eredményeket a hozzáadott pedagógiai érték mutatja, amit a megfelelő szakemberek képesek
aktiválni a gyermekekben a megszerzett, és alkalmazott magas szintű szakmai ismereteik által.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvónők foglalkoznak a gyermekekkel.

A gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat három dajka
néni látja el intézményünkben.
Az óvónők és a dajkák az érvényben lévő munkaköri leírások, továbbá a tanévre összeállított
munkarend alapján végzik nevelési, gondozási és egyéb tevékenységüket.

Óvodapedagógusaink szakképzettsége:
Óvodavezető

1 fő

óvodapedagógus,
vezető óvodapedagógus szakvizsga
Óvodapedagógus
6 fő
óvodapedagógus
*ebből
1 fő
gyógytestnevelő, fejlesztőpedagógus,
gyógypedagógiai aszisztens
1 fő
alapfokú gyermektáncoktató
1 fő
középfokú számítógépkezelő
Nagy segítség volt, hogy az Önkormányzat a közcélú foglalkoztatási program keretében több
éven keresztül biztosított intézményünk számára dolgozókat, akik nagymértékben hozzájárultak a
mindennapi munkánk sikeréhez. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy ez év tavaszától ez a fajta segítség
számunkra megszűnt.
SZAKMAI MUNKA- HATÉKONYSÁG:
Munkánkat továbbra is a Lépésről-lépésre program alapján végezzük melyet korábban
kiegészítettünk a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési irányelveivel, kidolgozott heti-és
napirend alapján, figyelembe véve a programban leírt követelményeket. Programunkon eddig még
nem változtattunk, mert úgy gondoljuk, hogy éppen ideális a hozzánk járó változó szociokultúrális
háttérrel rendelkező gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez.
Nevelőgárdánkat jellemzi:
 egységes nevelési elveket valló, egy közös célért küzdő, innovációra fogékony csapat
 folyamatos továbbfejlődési igény
Nevelőmunkánk tiszteletben tartja a gyermeki személyiséget, a gyermekek meg nem ismétlődő
egyediségét.
Prioritást élvez továbbra is a játék, az olyan óvodai légkör, napirend szervezése, mely lehető
legjobban biztosítja a gyermekek pszichoszomatikus és interperszonális kapcsolatainak egészséges
fejlődését.
Mérési rendszerünk:
Óvodapedagógusaink
a
programunkban
használt
speciális
mérésekkel
un.
személyiséglapokkal mérik a gyermekek fejlettségi szintjét, mely méréssorozat meghatározott
szempontsorok alapján méri a gyermekek fejlődését óvodába érkezéstől egészen az iskolába menésig.
Célja:
 útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez
 nevelő munkánk hatékonyságának nyomon követése.
Elvei:
 a mérés a gyermekek megszokott, természetes környezetében történik
 a csoport óvónői végzik
 a csoport napirendjéhez igazodik
 figyelembe vesszük a gyermekek fejlettségét és aktuális állapotát.
Módszerei:








megfigyelés
beszélgetés
rajzolás
bábozás
szituációs játékok
didaktikus játékok

Fajtái:
a. bemeneti mérés
célja: ismerkedés a gyermekekkel és családjával. Óvodába lépés után három hónappal
a gyermek életkorának megfelelő érettség mérése.
b. folyamatmérés
célja: a gyermekek fejlődési folyamatának időszakos mérése
c. kimeneti mérés
célja: fejlesztésünk hatására a gyermek az óvodáskor végére alkalmassá váljon az
iskolai életre.
A tanév eleji felmérésekkel melyeket a családsegítő központ munkatársai segítségével
végeztünk, kiszűrtük azokat a gyermekeket, akiknél bizonyos részterületeken lemaradás tapasztalható
és korrekcióra szorulnak, ezért megszerveztük e gyermekek fejlesztését is az iskola-előkészítés
szempontjait figyelembe véve.
Rendszeresen részt veszünk a program szerinti speciális továbbképzéseken, a program megyei
bázisóvodájával a kapcsolatunk folyamatos.
Törekedtünk:
 a családokkal való szoros együttműködésre, a bensőséges kapcsolat kialakítására,
megtartására,
 az érzelmi nevelés, értékőrzés-közvetítés dominanciájára, a szülőkkel való bölcs
kompromisszum megőrzésére,
 a kulturális és civilizációs értékel ill. normák átadására.
A pedagógiai munka hatékonyságát fokozza az óvodapedagógusok munkához való lelkes
hozzáállása.
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést.
Ezáltal eleget teszünk a 120 órás kötelező továbbképzés előírásainak, így folyamatosan emelkedik
óvodánk szakmai felkészültsége.
A felajánlott lehetőségek közül igyekszünk mindig úgy választani, hogy az ott szerzett tudásanyaggal
a mindennapjainkban tudjunk profitálni.
A továbbképzéseken szerzett ismeretekről, nevelés nélküli munkanapokon, nevelőtestületi
értekezleteken megtörténik az új ismeretek átadása a kollégáknak.
Az idei nevelési évben 1 fő óvodapedagógus vett részt egy 60 órás továbbképzésen.
Pedagógus kollektívánkban egy-egy óvó néni több szakképesítéssel is rendelkezik, melyek lehetővé
teszik óvodánkban a különböző fakultatív programok tartását.
Pluszszolgáltatásaink a következők:






gyermek torna
vízhez szoktatás
gyermektánc
kézműves kör
ismerkedés az angol nyelvvel

Ezen kívül még biztosítjuk gyermekeink háztól-házig szállítását intézményünk és otthonuk között,
amit szerződés szerint a Hétszínvirág-Tüskevár Nonprofit Bt. lát el, továbbá gyermekeink élvezhetik
sószobánk gyógyító klímáját.
Ősszel és tavasszal a Rubin Panzió biztosítja óvodásaink számára a lovaglás örömeit.
Természetesen legfontosabb feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése,
erősségeik, hiányosságaik feltárása és az erre alapozott optimális fejlesztés, mely fejlesztéssel a
gyermekek képessé válnak 6-7 éves korukra az iskolakezdésre.
RENDEZVÉNYEINK:
Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. A programok
megszervezése során minden alkalmat megragadtunk a hagyományok, ünnepek ápolására, ezzel is
fokozva a közösséghez tartozás élményét.
Intézményünk rendezvényeit a helyi nevelési program illetve az éves munkaterv is tartalmazza.
Rendezvényeink, melyeket már hagyományszerűen ünneplünk minden évben a következők:
 Ismerkedési nap ősszel, melynek keretében lovas kocsival mentünk a Farkasinszky-tanyára,
ahol a lovaglás mellett sok színes program szórakoztatta a gyermekeket és szüleiket.
 Decemberben Mikulás- és fenyőünnepséggel kedveskedtünk óvodásainknak, mely során senki
sem maradt ajándék nélkül.
 Karácsonyi játszóház ahol gyermekeink a szüleikkel meghitt hangulatban készülhettek a
szeretet ünnepére.
 A farsangi ünnepségünk minden évben egész napos. Jelmezes felvonulás, tréfás játékok, tánc
jellemezte a mulatságot, majd délután a nap zárásaként bűvész szórakoztatta gyermekeinket.
 Húsvéti játszóházunkon a gyermekek és szüleik megismerkedhettek a tojásfestés és egyéb
húsvéti díszek készítésének különböző technikáival, továbbá lehetőséget biztosítottunk
kisállatok simogatására, mozgásos játékok kipróbálására.
 Anyák napján minden csoport külön tartotta meghitt, bensőséges, szeretetteljes műsorát, ahová
az édesanyákkal együtt a nagymamák is meghívást kaptak.
 Tavaszi kirándulásunk célja ezúttal a Dévaványai Túzokrezervátum és a Bereczki Imre
Helytörténeti Múzeum volt.
 Ballagásunk rendhagyó volt ebben az évben is. Az iskolába menő gyerekek, szüleik és az
óvoda dolgozói egy felejthetetlen délelőttöt töltöttek a Torzsás-zugon, egy rendelkezésünkre
bocsátott telken, ahol a zenés gyermekműsor után felnőtt és gyermek közösen játszott,
versenyzett, beszélgetett. Ezzel párhuzamosan készült el a ballagási ebéd, melynek
elfogyasztása előtt került sor ünnepélyes keretek között a tarisznya átadásra.
 Gyermeknap zárta a tanévet, ahol vidám zenés műsor, légvár, arcfestés, lovas kocsikázás,
pónilovaglás és egyéb játékok szórakoztatták gyermekeinket és szüleiket.

Minden rendezvényünkre meghívjuk a szülőket is, törekszünk a minél szorosabb
együttműködésre, hiszen a szülő a gyermek első számú nevelője, az óvodapedagógus, pedig annak
kiegészítője.
KAPCSOLATTARTÁS:
Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása,
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
társadalmi környezetünkkel.
Nagyon fontos a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítása, hiszen az óvodai nevelés
alapértékei a családokkal történő együttnevelésben teljesednek ki. Óvodánk a választott programunk
alapján lehetőséget ad a szülőkkel való – a megszokottnál tágabb – együttműködésre.

A szülőket nevelő partnernek tekintjük, ismertetjük velük nevelési felfogásunkat, programunk célját,
feladatát.
Első fontos kapcsolattartási forma a gyermek óvodába érkezése előtti családlátogatás.
Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, napi találkozások, négyszemközti beszélgetések
mind az óvodapedagógussal, mind a vezetővel.
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődése, illetve az óvodapedagógusok megfelelő,
hatékony fejlesztő munkájának érdekében gyakran kell igénybe venni külső segítséget.
Ezek közül meghatározó szerepet játszik:
 védőnő, gyermekorvos
 nevelési tanácsadó
 tanulási képességet vizsgáló bizottság.
Az óvoda – iskola kapcsolata:
 iskoláikban meglátogattuk az óvodánkból elballagó kis elsősöket
 a pedagógusok közötti kapcsolattartás rendezvények alkalmával történik

Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:
 karácsonyi ünnepi előadás óvodásaink számára
Közművelődési intézmények:
 óvodásainkkal részt veszünk a városi rendezvényeken, egyéb óvodásoknak szervezett
programokon
TÁRGYI FELTÉTELEK:
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Udvarunk felszerelései, játszóhelyei kitűnő
lehetőséget nyújtanak a mozgásfejlesztésre, tartalmas játékra.
Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső
környezetben töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt.
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája,
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához.

Fejlesztéseink a tárgyidőszakban:
-

fejlesztő eszközök, játékok vásárlása, készítése
zenei képességet fejlesztő játékok vásárlása, készítése

KORSZERŰSÍTÉS, FELÚJÍTÁS:
 Folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó kisebb
karbantartási munkálatok
 Csoportszobák, irodák, fejlesztőszoba festése
 Bambi csoportba új bútor vásárlása
 Udvarunk kerítésének lefestése

AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE:
Az intézmény működésének eredményességéhez szükség van a minőség mérésére, melyhez
adatokat és tényeket az ellenőrzés szolgáltat.

Intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzatában kötelező tartalmi elemként szabályoztuk a
pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét.
Az ellenőrzési terv a munkaterv része. Ez a terv tartalmazza az ellenőrzés módszerét és ütemezését.
Minden óvodapedagógus munkája legalább egy alkalommal ellenőrizve van a nevelési év
során. Az ellenőrzés tapasztalataival ismertetve van az érintett óvodapedagógus. Az ellenőrzésen jelen
van az ellenőrzött óvodapedagógus párja, így biztosított az ellenőrzés nyitottsága.
A nevelési év záró értekezletén történik a pedagógiai munka belső ellenőrzésének értékelése,
illetve itt beszéljük meg az ellenőrzés általánosítható tapasztalatait megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.
Intézményi munkánk minőségi méréséhez további segítséget nyújt a minőségirányítási programunk.
ÖSSZEGZÉS:
A városunkban jelentkező folyamatos gyermek létszám csökkenést intézményi szinten is
tapasztaljuk.
Ebben a nevelési évben a férőhelyünkhöz képest 10 fővel kevesebb gyermeket láttunk el, s a
beiratkozási mutatónk alapján ez a szám tovább csökken.
Sajnos az elkövetkezendő pár évben a statisztikák alapján a helyzetünk csak rosszabbodik, ami az
óvodánk működtetését nagymértékben megnehezíti.
Az egyre nehezedő körülményekhez még hozzájárul a normatíva folyamatos csökkenése.
Ennek ellenére a 2010-2011-es nevelési évben a kitűzött célok nagy részét elértük, amely
intézményünk valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkáját bizonyítja.
A sok munkáért kárpótlás számunkra, hogy a gyerekek örömmel jönnek óvodába, fejlődnek és
láthatjuk, hogy nyílik ki számukra a világ.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2011. július 08.

Tisztelettel: Varjú Judit
sk

BESZÁMOLÓ
A VÁSÁRTÉRI BÖLCSŐDE
ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL
2010-2011-es nevelési év

Készítette: Varjú Judit
intézményvezető
A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetes - 3 éves korú - gyermekek nappali felügyeletét,
szakszerű gondozását, nevelését biztosító intézmény, a gyermekjóléti alapellátás része.
A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testiszellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény kiemeli
olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek egészséges fejlődése
érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés. A bölcsődei felvételt a szülő hozzájárulásával a
védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó, gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki
jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától
mentes gondozásban-nevelésben részesüljön a gyermek.
A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai alapprogramja, alapelvei és feladatai elfogadása és
gyakorlatban való érvényesítése a gondozói munka minimum követelménye. Kapcsolattartás a
szülőkkel, a beszoktatás, napirend, a gondozás, a játék a bölcsődei élet fontos elemei és helyzetei,
amelyek a gyermeki szükségleteken túl személyiségük egészséges formálására, szociális képességük
fejlődésére is kihatnak.
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Intézményünk 2 csoportos, 20 férőhelyes
2010 évben felvett gyermekek száma
2011. 05. 31-én beíratott gyermeklétszám

47 fő
28 fő

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A bölcsödében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.

A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 fő gondozónő végzi
Gondozónő:
4 fő
Szakácsnő:
1 fő
Kisegítő:
1fő
Szakmai irányító:
1 fő, aki havonkénti rendszerességgel
ellenőrzi és irányítja bölcsődében folyó szakmai munka minőségét.
Gazdasági vezető:
1fő
A gondozónők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban dolgoznak,
lépcsőzetes munkaidőkezdéssel.
A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a bölcsődét
szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el.
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és gondozónők bármikor bizalommal fordulhatnak hozzá
kérdéseikkel, észrevételeikkel.
KAPCSOLATTARTÁS:
 Folyamatos a kapcsolat a Szegeden lévő Módszertani Bölcsődével, a békéscsabai volt
módszertani bölcsődével, részt veszünk az általuk szervezett szakmai értekezleteken.
Módszertani anyagaik, továbbképzési lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent
számunkra. Szakmai munkánkra az érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai
irányelvek az irányadók
 Szülőkkel való kapcsolattartás:
- Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid
betekintést nyerhet a bölcsődei életbe
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a gondozónővel
- Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk
- Szülői értekezlet
- Játszóházak
- Rendezvények
 Együtt működünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása során
kapcsolatba kerülünk: a védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal.
SZAKMAI MUNKA:
A szakmai munka színvonalának folyamatos fejlődését biztosítja a Dél-alföldi Regionális
Módszertani Bölcsőde, a továbbképzéseken kívül munkatársaik szakmai kérdésekben bármikor állnak
rendelkezésünkre.
A gondozónők tevékenysége igen sokrétű és nagy odafigyelést igényel. A gondozónő feladata
az intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi adminisztráció vezetése. A
gondozónő a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a munkáját, a gondozás-nevelés
mindig személyre szóló. Az egyes gyermekek életkora, fejlettségi szintje határozza meg a vele való
foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját
gondozónő rendszer. A saját gondozónő rendszer lényege, hogy munkaidejében a gondozónő a saját
gyermekeit gondozza, velük foglalkozik, a társgondozónőhöz tartozó gyermekeket csakis annak
távollétében látja el. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen az egészséges személyiségfejlődéshez.
A gondozónő feladata, hogy a nap bizonyos részében megadja azt a biztonságot és szeretetet, amely a
gyermek testi, szellemi, értelmi, érzelmi fejlődéséhez szükséges. Természetesen ehhez szükség van a
család és a bölcsőde jó kapcsolatára is.
A jó kapcsolat egyik alappillére a rendszeres napi találkozás a szülőkkel, ahol alkalom adódik
a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésére.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani.

A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik magukat,
folyamatos fejlődésük feltétele biztosított.
ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kultúrált étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását
is feladatnak tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés.
Eddig saját főzőkonyhánkról biztosítottuk bölcsődés gyermekeink étkeztetését, mely
szolgáltatást ez év szeptemberétől a többi intézményhez hasonlóan a Térségi Szociális Gondozási
Központ látja el.
A bölcsődében is biztosított a kedvezményes étkeztetés
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rászorultsági alapon szervezett étkeztetésre
jogosult gyermekek /50%-os/

4 fő.
6 fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a felújítási,
karbantartási feladatok folyamatosak.
A tavalyi évben kicserélt bútorokkal mindkét csoportszoba berendezése, felszereltsége magas
színvonalú, biztonságos és minden szempontból megfelel a szakmai előírásoknak, az évszakoknak
megfelelő dekorációval pedig a gondozó nénik még hangulatosabbá teszik a bölcsődei légkört.
A nyár folyamán vásárolt új bölcsődei fektetők biztosítják gyermekeink számára a megfelelő
pihenés egyik fontos feltételét.
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő játékokat minden évben bővítjük.
RENDEZVÉNYEINK:
Bölcsődei rendezvényeink az alábbiak:






Karácsonyi játszóház
Mikulás és karácsonyi ünnepség
Farsang
Húsvéti játszóház
Családi-és gyermeknap

SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás.
Ősztől-tavaszig a bölcsődés gyermekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe építve
veszik igénybe sószobánkat.
Ősszel és tavasszal a jó idő függvényeként bölcsődéseink is kijárnak a Rubin Panzióba
lovagolni, illetve továbbra is működik hetente 1 alkalommal a játékos formában történő idegen
nyelvvel való ismerkedés, mely szolgáltatás a szülői igények alapján került a tavalyi évben
bevezetésre.

ELLENŐRZÉSEK:
Intézményünkben ellenőrzést tartott az ÁNTSZ, valamint a Magyar Államkincstár
munkatársai, akik az állami normatíva jogszerű felhasználását vizsgálták.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is
megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei ellátást
biztosítsuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2011. július 8.

Tisztelettel:

Varjú Judit sk

BESZÁMOLÓ
2010/2011-ES NEVELÉSI ÉV

1. Az óvoda működési feltételei
1.1

Statisztikai adatok:

Férőhelyek száma
Beíratottak száma

Tanköteles korú gyermekek száma
Tankötelezett korú, de a szülő kérésére óvodában
marad
Etnikai kisebbség száma
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma
Fejlesztő foglalkozáson részt vevő gyermekek száma

Létszám
82 fő
79 fő (támogatott)
3 fő évközis
Összesen: 82 fő
21 fő
4 fő
6 fő
2 fő
3 fő
8 fő

Csoportlétszámok

Katica csoport
(vegyes csoport)

kiscsoportos
15 fő+1 fő
évközis

középsős
9 fő

Maci csoport
(vegyes csoport)

9 fő+ 2 fő
évközis

6 fő

12 fő

27+2 fő

Mókus csoport
(vegyes csoport)

10 fő

9 fő

9 fő

28 fő

34+3 fő

24 fő

21 fő

79+3 fő

Összesen

nagycsoportos
0 fő

Összesen
24+1 fő

Nevelési Tanácsadó
Iskolaérettségi vizsgálat
Elküldött gyermekek
száma
9 fő

A szakértői

Ebből további óvodai
nevelésben részesül
4 fő

vélemények

Az 1. osztályt megkezdi

előírásai alapján a gyermekek

7 fő

gyógypedagógiai

és

logopédiai

foglalkozásokon vesznek részt az óvodában. A gyógypedagógus az intézmény saját szakembere, a
logopédus pedig külső szakember. Mindketten a SNI gyermekeknek járó normatív támogatásból
kerülnek bérezésre. A Százszorszép óvoda ad helyet a szenzoros terápiát végző szakembernek,
foglalkozásán 3 gyermekünk vett részt.
A rendszertelen óvodába járás egy család 2 gyermekénél fordult elő gyakrabban, a Gyermekvédelmi
Szolgálat segítségével ezt meg tudtuk szüntetni. Az 5. életévet betöltött gyermekek esetében a
hiányzásokat csak orvosi igazolással, illetve a szülő írásos kérelmével fogadjuk el.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében az Integrációs Pedagógiai Rendszert
alkalmazzuk.
2. Személyi feltételek
Humán erőforrás helyzete az intézményben
Az intézmény alkalmazottai
Beosztás
Óvodavezető

Óvodapedagógus 5 fő
EBBŐL:
Gyógypedagógus

Szakképzettség
Óvodapedagógus,
Vezető óvodapedagógus
szakvizsga
Óvodapedagógus

Iskolai végzettség
Főiskola

Gyógypedagógus

Főiskola

Főiskola

Gyógytestnevelő
Minőségfejlesztési vezető
Gyermekfelügyelő
Dajka 3 fő
Dajka 1 fő

(Tanulásban akadályozottak
pedagógiája)
Gyógytestnevelés
pedagógus szakvizsga
Vezető óvodapedagógus
szakvizsga

Főiskola
Főiskola
Érettségi
Dajka szakmunkásképző
Érettségi

Dajka
Dajka

Továbbképzéseken való részvétel
Megnevezés
Drámapedagógia
IPR képzés
Óvoda-iskola átmenet
Számítógép alapismeretek
Népzenei játékok, néptánc
Játszóházi foglalkozásvezető
Vezetőképzés-projektmenedzsment,
változásmenedzsment
A kompetencia alapú óvodai programcsomag
alkalmazása
IKT alkalmazása óvodában
A SNI gyermekek együttnevelésének
gyakorlati feladatai
Tanulói differenciálás heterogén csoportban
Hatékony tanuló-megismerési technikák
Az együttműködésen alapuló (kooperatív)
tanulási-tanítási technikák a nevelés-oktatás
folyamatában
Tevékenységközpontú pedagógiák
alkalmazására való felkészítés – a
kompetencia alapú oktatást szolgáló
pedagógiai elvek, módszertani és
tanulásszervezési eljárások megismertetése

Végzés
ideje
2007.
2007.
2007.
2001.
1997.
1999.
2009.

Végzettség
Tanúsítvány
Tanúsítvány
Tanúsítvány
Tanúsítvány
Tanúsítvány
Bizonyítvány
Tanúsítvány

Résztvevők
3 fő
3 fő
3 fő
3 fő
1 fő
1 fő
1 fő

2009.

Tanúsítvány

4 fő

2009.
2009.

Tanúsítvány
Tanúsítvány

4 fő
1 fő

2010.
2010.
2010.

Tanúsítvány
Tanúsítvány
Tanúsítvány

2 fő
2 fő
2 fő

2010.

Tanúsítvány

2 fő

Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési elvek alapján
kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen kialakított
és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen.
Programunk megvalósítása a dajka és az óvónő munkájának fokozottabb összehangolását kívánja.
Ennek érdekében kollektíván szakmai tapasztalatcserén is részt vett egy vidéki óvodában.
Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innovációt
felvállalva a 2010-es nevelési évtől a kompetencia alapú óvodai neveléssel egészült ki nevelési
programunk.

3. Tárgyi feltételek

Ebben a nevelési évben sorozatos vízszivárgás jelentkezett az ivóvíz vezetéken, mely jelentős
többlet kiadást jelentett a rezsi tekintetében. A csővezeték cseréje a nyár folyamán megtörtént.
Gondot jelent, hogy az épület részét képező burkolatok, vakolatok, gépészeti és villamossági
berendezései felett eljárt az idő, így ezek felújítása nagyobb összegű ráfordítást igényel, mint amit
a lehetőségek engednek. A közvetlen veszélyt jelentő problémákat igyekszem megoldani, de az
esőcsatorna, a cserép, a kapu teljes cserét igényel.
Szülői szponzorálás útján (ovi-vacsora) van lehetőségünk arra, hogy évről évre apró lépésekben
fejleszteni tudjuk az udvari játékállományt. Ebben az évben nagy örömünkre sikerült ütéscsillapító
gumiburkolatot venni a hintaállvány alá.

4. Szakmai munkáról - hatékonyságról
A nevelési évben még mindig az új nevelési program gyakorlati megvalósulásának csiszolgatása volt a
legfőbb feladatunk. A kollégák megtanulták a projektmódszer alkalmazását, így több hetes távlatokban
tervezünk egy-egy témát a gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak megfelelően.
Az elnyert pályázatunk hozadékaként elmondhatjuk, hogy az ONOAP szellemiségében készült
kompetencia alapú óvodai nevelés bevezetése szakmai munkánk hatékonyságát mindenképpen növeli,
mivel:
- fokozatosan hangsúlyozza a differenciálás fontosságát,
- kiemelten kezeli az óvoda- iskola átmenet problémáját,
- széles körű módszertani ajánlást ad minden korcsoport számára
- hangsúlyozza az inkluzív pedagógiát, az érzelmi- erkölcsi-, anyanyelvi nevelést és a játékot

Iskolára való felkészítés

A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a
kisgyermekek többsége az óvodáskor végére 6-7 éves korra eléri az iskolai munkához, az iskolai élet
megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba a szakaszába, amelyben
az óvodából iskolássá érik. A rugalmas iskolakezdés biztosításával tesszük lehetővé a fejlettség
szerinti iskolakezdést.
A mi feladatunk elősegíteni a gyermekek iskolára alkalmassá tételét, amennyire csak lehetséges. Ez
nem jelenti azt, hogy már az óvodában kisiskolásként kezeljük őket! Az óvoda vállalása, hogy az
óvodás gyereket az iskolára alkalmassá teszi. A család kötelessége, hogy gyermekét az iskolára késszé
tegye.

Az iskolaérettségi követelményrendszer tartalmában és szemléletileg is megújult, ma már az
iskolakezdéshez szükséges képességeket foglalja magába.

Az iskolára történő felkészítést a következő feladatokban határozzuk meg:
– A nevelőmunka során tudatosan kezeljük, hogy ez a feladat folyamat jellegű, a gyermek óvodába
fogadásával veszi kezdetét.
– A gyermek adottságainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével tervezzük meg a
gyermekek fejlesztési programját.
– Figyelembe vesszük a gyermekek érési folyamatait.
– Az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a gyermekeket megismerve oldjuk meg a 3–7 éves
életszakasz feladatait úgy, hogy előkészítjük a következő életszakaszt.
– A fejlesztés során gondoskodunk a gyermek elemi pszichikus szükségletének kielégítéséről, a
játékról! A játékba integráljuk be a nevelés többi eszközét is.
- 5 éves kortól
– Közösen ellátogatunk az iskolába, az óvodások számára rendezett programokra.
– Felelősségteljesen, szakmailag kompetens módon döntünk az egyes gyerek iskolára való
alkalmassága felől.
– Megadunk minden információs segítséget a szülők számára, amennyiben úgy érzik, hogy
bizonytalanok gyermekük iskolára való alkalmassága felől.
- Nyílt napra hívjuk meg a leendő elsős tanítókat, hogy óvodai környezetben találkozhassanak a
gyermekek velük.
– Meglátogatjuk óvodásainkat az első osztályban.
- Kérdőíven érdeklődünk volt óvodásaink iskolai beilleszkedéséről, tanulmányi fejlődéséről.
– Folyamatosan működtetjük és továbbfejlesztjük az óvoda-iskola közötti együttműködési formákat.

Nagycsoportos korban minden gyermek év eleji felmérésen vesz részt, melyet a Nevelési Tanácsadó
munkatársa végez el, ezzel párhuzamosan az óvodapedagógusok a DIFER mérést is elvégzik.
Fogadóóra alkalmával tájékoztatjuk a szülőket az estleges hiányosságokról, részképesség
problémákról, fejlesztési lehetőségekről, a rugalmas beiskolázás lehetőségeiről.
A beiskolázási százalék az intézményben 85-90% körül mozog évek óta. A „visszamaradás” okai
többnyire mentális, szociális, fizikai éretlenség. illetve a részképességek gyengesége, ezekből
kifolyólag a gyermek még egy év óvodai nevelésben részesül. Számukra az óvoda egyéni fejlesztő
foglalkozást biztosít.
Az elmúlt négy év statisztikája szerint egy gyermek esetében terjedt ki az óvodai nevelés 8 éves korig.

Az óvoda szolgáltatásai

Nevelési időben szervezett szolgáltatások:
-Logopédia: Speciális fejlesztés nagycsoportos korú beszédhibás gyermekek részére a Nevelési
Tanácsadó logopédusával
-Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése
Fejlesztő, felzárkóztató foglalkozás az óvoda saját szakemberével és a logopédussal
-Fejlesztő foglalkozások
A nagycsoportos korú gyermekek év eleji felmérései alapján 2-3 fős csoportokban fejlesztjük a
részképesség zavarral küzdő gyermekeket.
-Gyógytestnevelés
Az óvoda gyógytestnevlés képesítéssel rendelkező munkatársának vezetésével zajlik heti egy
alkalommal. A szűrést az óvoda gyermekorvosa, illetve ortopéd szakorvos végzi el.
-Vízhez szoktatás
A vízhez szoktatást a nagycsoportos gyermekek számára szervezzük meg heti rendszerességgel. Nem
úszástanítást ígérünk, a hangsúly a vízbiztonság megszerzésén, a víz megszeretésén és a spontán
aktivitás kialakításán van. A vízhez szoktató csoportokban a lassabban érő, bátortalanabb gyerekek
kevesebb teljesítményfrusztrációnak vannak kitéve. Ebben a nevelési évben 15 gyermek vett részt
ezen a foglalkozáson, akiknél eredményes volt a fejlesztés.
Nevelési időn túl szervezett önköltséges szolgáltatások a szülők igényei alapján:
-Kézműves foglalkozás - Különleges, érdekes technikákkal való ismerkedés
-KIDS Klub – Angol játékos foglalkozások saját óvodapedagógusunkkal, az Inter Nyelvstúdió
szervezésében

5. Kapcsolatok

Család-óvoda

Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az
óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon képzelhető
el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden dolgozója
előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek szüleinek kijáró
megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk mindenesetben a gyermekek

érdekeinek

mindenek

feletti

védelmét,

ennek

érdekében

eleget

teszünk

titoktartási

kötelezettségünknek.
Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja.
Napjainkban azonban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul
a fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása.

Óvodák közötti kapcsolat

Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös
kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki
igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az
óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügyigazgatási és közoktatási
kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára.
A születések száma nem túl biztató, és tudjuk, hogy több az óvodai férőhely a városban, mint a
beóvodázható gyermekek száma. Ez már önmagában is elég ahhoz, hogy időnként feszültségek
alakuljanak ki az óvodák között.

Önkormányzat, Képviselő-testület

Az Önkormányzat illetékes tisztségviselőivel folyamatos a munkakapcsolat, kérdéseimre választ
kapok, az esetleges problémák megoldásában is megkaptam a segítséget.
Az Önkormányzat által biztosított közmunka program megszűnése újabb terheket ró a fenntartóra. Az
udvaros, karbantartói munkakör közmunkással való betöltése nagy segítség volt, pótlását kizárólag a
dajka munkakör kibővítésével lehet megoldani, illetve a családom bevonásával.

Óvoda-iskola kapcsolat

Az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja a közelben lévő általános iskolával kialakult
maximálisan együttműködő kapcsolatunk. Óvodásaink szinte kivétel nélkül ebben az iskolában kezdik
el iskolai tanulmányaikat, így nyomon követhetjük gyermekeink fejlődését, a tanítónőkkel rendszeres
tapasztalatcserét folytatunk. Ugyanakkor a szülők tájékoztatást kapnak a város bármely iskolájának
programjáról a központilag megszervezett iskola bemutató szülői értekezleten, illetve részt veszünk
programjaikon.
A kapcsolattartás formái:
 Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, hospitálásai, megbeszélései;
 A tanítónők bemutatkozása a szülőknek, leendő elsősöknek (szülői értekezlet; csoportlátogatás;)

 Óvodások látogatása az iskolában (tanítási órákon való részvétel)
 Egymás rendezvényein, ünnepein való részvétel;
 Közös szakmai továbbképzések, munkaközösségi értekezletek

Kapcsolat a Nevelési Tanácsadóval és Családsegítő Szolgálattal

A gyermekek jogainak érvényesítése, fejlesztése, a zökkenőmentes beiskolázás biztosításának
érdekében azonos célokon alapuló kapcsolatot kell fenntartani a Nevelési Tanácsadó és Családsegítő
Szolgálat munkatársaival. Elmondható, hogy munkakapcsolatunk optimális, kölcsönösségre épül.
Ebben az évben is több esetben is kértünk pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot, de sajnos több
gyermekvédelmi ügyben is folyamatos a kapcsolatunk.

Városi Zeneiskola

Hagyományos karácsonyi ünnepi koncert az óvodások számára, ismerkedési lehetőség a
hangszerekkel, a zene világával

Közművelődési intézmények

Lehetőség szerint látogatjuk a városban működő intézmények programjait, az életkori sajátosságoknak
megfelelően: ovi-mozi, gyermekelőadások, kiállítások

6. Rendezvények

A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodánkban:
Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyermeknap, Nagycsoportosok búcsúztatása,
Évzáró
Népi hagyományok ápolása körében történik a jeles napokhoz kapcsolódó szokások megismertetése:
Népi kézműves technikákkal való ismerkedés
Népi játékok megismertetése

Óvodában ünnepelt nemzeti ünnepeink:
Március 15.
Október 23.
Feladatunk hogy életkornak megfelelő szinten érzékelhetővé, átélhetővé, élményszerűvé tegyük a
gyermekeknek ezeket az értékeket irodalomban, ének-zenében, játékban, népművészeti alkotásokban.

Fedezzük fel és ismertessük meg szűkebb környezetünk népi alkotásait, falusi életterünkben rejlő
értékeket. Ismerkedjenek nemzeti színeinkkel, szimbólumainkkal.

7. Az intézményi munka ellenőrzése

Az óvodavezető annak érdekében, hogy az óvoda működése, feladatellátása megfeleljen a hatályos
jogszabályoknak, előírásoknak, a HOP-nak, az ÖMIP-nek és a MIP-nek, valamint az elért eredmények
összhangban legyenek a célkitűzésekkel, ellenőrzési rendszert és értékelési rendszert dolgoz ki és
működtet.
A pedagógus teljesítményértékelési rendszerünket óvodánk minőségfejlesztési vezetője dolgozta ki,
melyet a nevelőtestület elfogadott.
Az ellenőrzés, az értékelés kiterjed a folyamatok, a dolgozói munkavégzés, a pedagógus- teljesítmény,
a gyermeki fejlettség megfelelősségének megállapítására, a célok, követelmények teljesítésének
érdekében, kompetenciák alapján.
A vezetés az ellenőrzési és értékelési rendszert működtetve javító és/vagy megelőző intézkedéseket
hoz, majd azok hatását kontroll ellenőrzésekkel méri.
Külső ellenőrzések a nevelési év során:
Magyar Államkincstár, önkormányzati ellenőrzés, Állami Számvevőszék, mely 2007-2010 időszakot
vizsgálta. A végső jegyzőkönyv még folyamatban van.

8. Az Önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való
megfelelés az adott nevelési évben

Az ŐMIP 3.2 pontjában foglalt táblázat alapján:
Az elvárások tekintetében úgy gondolom, hogy intézményünk pedagógiai rendszere összhangban áll
az Önkormányzat által előírt feladatokkal, azok teljesítése folyamatosan megtörténik.
A gyermekek szükségleteihez igazodó fejlesztést azonban nem minden esetben tudjuk maradéktalanul
teljesíteni, hisz sok gyermek esetében sokkal hatékonyabb lenne, ha a logopédiai fejlesztés már
középsős korban megkezdődhetne.

Összegzés

Intézményünk erősségeit a következőkben foglaljuk össze:
Intézményünk családias hangulatú, ahol minden gondot és örömet megosztunk a szülőkkel, bevonva
őket a nevelőmunkába, az óvodai programokba, a gyerekek személyiségének fejlesztésébe.
Hangulatos, színes programokkal, vidám vagy éppen szívmelengető óvodai ünnepségekkel szerzünk
emlékezetes pillanatokat gyermeknek, szülőnek egyaránt.

Az óvónők gyermekszerető, kreatív személyisége, sokoldalúsága a záloga a jól végzett szakmai
munkának. Nevelőtestületünk sikerként könyveli el, hogy a kompetencia alapú óvodai nevelés
gyakorlatát kialakította és sikerrel alkalmazza a gyermekek nevelésében, fejlesztésében. Az Educatio
szolgáltatói kosarában 3 jó gyakorlatunk jelent meg.
Igyekszünk megfelelni a szakmai, a társadalmi, és gazdasági kihívásoknak, a szülői igényeknek.
Nevelőtestületünk tagjai folyamatosan képzéseken vettek részt, hogy megfelelő szakmai háttérrel
végezhessék mindennapi feladataikat. Keressük a megújulási lehetőségeket.
Lehetőségeinkhez mérten olyan környezetet próbáltunk megteremteni a gyermekeknek óvodán belül.
ahol gondoskodással, óvó szeretettel körülvéve, - de felelősségteljes magatartás és viselkedésformát
elvárva - kiegyensúlyozottan fejlődhetnek.

JÖVŐKÉP

Óvodánk helyzete nagymértékben függ a mindenkori finanszírozás mértékétől, ami az elmúlt években
folyamatosan csökkent. Ez a támogatási rendszer a jövőben nem biztosítja az intézmény stabilitását, a
felelősségteljes, gazdaságos működtetést. Emellett a készülő közoktatási törvény is tartogat számunkra
további nehézségeket.
Ma a gyermek létszám alakulása az, ami döntően befolyásolja az óvoda sorsát. Tisztelettel kérem a
Képviselő-testület tagjait, hogy a jövővel kapcsolatos elképzelések közös tárgyalását a közeljövőben
kezdje meg, hisz a létszámadatok tükrében már lehet erről beszélni.
Az óvodánk színvonalas működtetéséhez 2004 óta jelentős anyagi befektetést tartottunk szükségesnek,
amit hosszú távra terveztünk, és nem ilyen rövid időre. Nem számítottunk a normatíva ilyen mértékű
csökkenésére, a születések csökkenésére és a jogszabályi háttér változására, melyek mind
kedvezőtlenül befolyásolják a jövőképünket.
Szakmai elhivatottságom, a jövővel kapcsolatos elképzelésem, az eddigi sikerek azt diktálják
számomra, hogy a megkezdett úton haladni kell tovább, nehéz időkben is ki kell tartani. Amennyiben
óvodánk eddig végzett munkáját színvonalasnak, hatékonynak, törvénytisztelőnek ítélik meg, úgy
kérem, hogy a jövőre nézve támogassák a további működtetést, feltételezve, hogy a törvényi
változások ezt nem fogják gátolni.
Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Margaréta
Óvoda éves beszámolójának elfogadására.

……………………………………………………………..
Kovács Péterné Óvodavezető

Gyomaendrőd, 2011. július 15.

BESZÁMOLÓ A TULIPÁNOS ÓVODA 2010/2011 ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Készítette: Giricz Ilona óvodavezető
A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit
Kft.

I. Működési feltételek:
Az óvoda férőhelye:
Felvett gyermekek száma:
Cigány kisebbség száma:
Tanköteles korú gyermek:
Logopédiai foglalkozást igényelt:
Gyógypedagógiai ellátást igényelt:
Iskolába ment:

40 fő
20 fő
18 fő
11 fő
7 fő
4 fő
10 fő

A nevelési évben egy csoport működött az óvodában. A csoport létszáma 20fő volt.
A 2009/2010-es nevelési évhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint a speciális nevelést
igénylő gyermekek száma csökkent. A sérült gyermekek száma miatt a statisztikai létszám
kimerítette az engedélyezett csoportlétszámot. Az óvodában elláttunk egy autista gyermeket is, ő a
következő nevelési évtől speciális iskolába megy.
A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján SNI gyermekeket az óvodában látja el utazó
gyógypedagógus heti két alkalommal.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti két
alkalommal.
A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a fejlesztést a
gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul, személyes
beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben fordulunk segítségért
különböző szervezetekhez (Családsegítő Központ, Gyámügy), erre azonban ebben a nevelési évben
nem került sor.

II. Személyi feltételek:
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Családi napközi vezető
Dajka:
Takarító
Óraadó logopédus:
Óraadó gyógypedagógus:

2 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

A közmunka program keretében az első félévben négy közmunkást, egy óvodapedagógust, egy
takarítót, egy gondozót és egy karbantartót kaptunk az Önkormányzattól, köszönet érte, nagy segítség
volt az óvoda működésében.
A második félévben kettő közmunkás segítette volna munkánkat, ők azonban sokszor nem
jelentettek segítséget.
A közmunka programot jelenleg a kft tudja kihasználni a Munkaügyi Központ segítségével.
III. Tárgyi feltételek:
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai munkában is
nagy segítség. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a logopédus és a gyógypedagógus is
megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék kiválasztásakor mindig szempont, mely terület
megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus tanácsát ilyenkor igénybe vesszük. Sajnos ebben a
nevelési évben csak szerény mértékben tudtam a játékokat cserélni, csak a legszükségesebb
eszközökre korlátozódott a beszerzés.
Ebben a nevelési évben ismét bekerültünk az IPR támogatásba. Sajnos az anyagi
támogatottsága csökkent a munka azonban nőtt, a második félévben már támogatást sem tudtunk
igénybe venni. Az óvoda minden dolgozója részt vett a programban.
Szakkönyvtárunkat ez évben
sem sikerült bővíteni, csökkenteni kellett, cserelapos kézikönyv és folyóirat visszamondására került
sor. Az elmúlt évek igen nagy létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő szülők
rendelkezésére.
Udvari játékaink még mindig bővítésre, cserére szorulnak.
Sajnos önerőből a cserét
megoldani nem tudjuk, még a pályázati önerő előteremtése is sok esetben gondot okoz, de a pályázati
lehetőségek is egyre csökkennek. Igyekszünk különböző módon használhatóvá varázsolni a játékokat
azért, hogy ne kelljen megszüntetni őket, de a megfelelő minősítést így sem kapja meg.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos gyermekek
rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való fejlődését.
IV. Szakmai munkáról:
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés és az
iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a
biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle módon történő együttélésének
tanulása.
A tanulás a képességek-, a magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció fejlődését és az
ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára, megismerési vágyára, érzelmi
beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és makro környezetében szerzett
tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel, önállóan
végezzék. Örömmel vesszük, hogy az iskolában gyermekeink jól, sokszor kiválóan teljesítenek.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet továbblépni,
ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat, melyeket három éves
koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen erőfeszítést, türelmet igényel
gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra szorul, ami nehezebb feladat, mint
elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már önmagában igényli az alacsony
csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a felzárkóztatása nagy létszámú csoportban nem
szerencsés.
20 kiscsoportos, középső, és nagycsoportos gyermek dolgozott együtt. E gyermekek között 4
SNI gyermek volt, közülük 1 autista, valamint 9 HHH gyermek is volt a csoportban. A családi napközi
csoportban 10 gyermek volt e nevelési évben.
Az alacsony csoportlétszám és két óvodapedagógus együttes jelenléte tette lehetővé, az egyéni
igényeknek megfelelő foglalkoztatást, mely biztosította, hogy az autista gyermeket is el tudtuk látni.

Ebben a tanévben is lehetőségünk volt biztosítani a nagycsoportosoknak a vízhez szoktatást. A
Gondozási Központ Tanyagondnoki szolgálatának segítségével juttattuk át a gyermekeket az
uszodába, akik elsajátították az alapvető szabályokat, megismerkedtek a vízzel. Ez azért is fontos, mert
a hozzánk járó gyermekek nagy százaléka egyáltalán nem jut el az uszodába.
Újra jár óvodánkba az ovi-mozi. E szórakozási forma minden gyermeknek elérhető áron
biztosítja a szórakozást, úgy, hogy ki sem kell mozdulni az épületből. Ez évben csökkent a
gyermekműsorok száma, mozi, színház, valamint a belépők ára nagyon megemelkedett, ami
óvodánkban gondot okoz.
Délután térítés ellenében társastáncot szerveztünk, melyre egyre nagyobb az igény az
óvodában és az óvodán kívül is. A foglalkozáson részt vett gyermekek júniusban bemutatkoztak a
Rumba TSE évadzáró ünnepélyén.
Óvodámban minden iskolaköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük ezt
azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk, hogy a
szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési lemaradást
eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában jellemző a megfelelő
figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános tájékozódás nem megfelelő
fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a legtöbb
esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára van
képesített óvodapedagógusunk. A Difer mérést is megkezdtük. A többi eszközt a Nevelési Tanácsadó
segítségével tudjuk igénybe venni, melynek lehetőségével élünk is.
Nevelési programunk felülvizsgálatára, átdolgozására, szakértésére 2010-ben került sor.
E nevelési évben a MÁK pénzügyi ellenőrzést végzett az intézményben, a Családi napközi
ellenőrzését végezték.
A második félév igen nehéz volt a dolgozóimnak, ugyanis betegségemből kifolyólag olyan
dolgokat is meg kellett oldaniuk, melyet egyébként nem. Ennek ellenére az óvoda akadályok nélkül
működött. Köszönöm a dolgozók hozzáállását.
V. Kapcsolatok:
Az óvodák kapcsolata egyre kiegyensúlyozottabb. A gondok, problémák közelebb hozták
egymáshoz az intézményeket. Kivétel egy-egy intézmény kapcsolata.
Mindenki szeretné gyermekeit megtartani, illetve új gyermekeket szerezni, ezért nem akar
egyik óvoda sem lemaradni a másik szolgáltatása, tevékenysége mögött. Tapasztalatom szerint ezek a
szolgáltatások nem mindig a gyermek érdekeit, hanem a szülők elkápráztatását szolgálja, pedagógiai
divatirányzatot teremt, nem mindig van valós igény mögötte.
Úgy tapasztalom, hogy még mindig nem mindenütt érvényesül az etikusság.
A szülőkkel való kapcsolattartás több rétű. Első a családlátogatás. Később napi kapcsolatban
vagyunk a szülőkkel, ők is, mi is keressük a megbeszélés lehetőségeit, többnyire azonban mi. A
kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres szülői találkozó, valamint igény esetén a fogadóóra. Végül, de
nem utolsó sorban a Tulipános Óvoda Hírlevele, melyet működésem kezdete óta havi
rendszerességgel ingyenesen juttatok a családoknak. Ebben helyet kapnak az
aktuális hónap eseményei, a következő hónap várható programjai. Helyet kapnak benne nevelési
kérdések, valamint a tanult versek, kedvenc mesék, kifestők, játékok.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon találkozunk, tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, nyíltnapokon.
Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik meglátogatják az elsősöket az
iskolában.
A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával a kapcsolatunk stagnál.
A Kis Bálint Általános Iskolával igazán nincs kapcsoltunk.

A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Konzultáció
formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a különböző
munkaközösségek munkájában is.
VI. Rendezvények:
E nevelési évet Családi nappal kezdtük, mely igen jól sikerült. Rendezvényünkön megjelent a
Kispesti Önkormányzat, ők évek óta adományaikkal támogatják intézményünket . Hagyományos
rendezvényeink közé tartozik a Mikulás, Karácsony, Farsang, Anyák napja, Évzáró-búcsú ünnep. E
rendezvényeket igyekszünk oly módon megszervezni, hogy a lehető legtöbb szülő, vagy más családtag
részt vegyen rajta. A karácsonyi játszóház ebben a nevelési évben is nagy siker aratott, tervezzük
továbbra is megrendezni. Idén is délután járt nálunk a Mikulás. Meghívtuk Öregszőlő kisiskolás
diákjait, és együtt örültünk a Mikulásnak. Sajnos még mindig előfordul, hogy egy-egy rendezvényen
nem jelenik meg hozzátartozó.
Az Anyák napját Családi nappal ünnepeltük, mely az őszi rendezvényhez hasonlóan ól
sikerült, minden család részt vett rajta. Közös bográcsozás zárta a rendezvényt.
VII. Az intézményi munka ellenőrzése:
Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések eredményéről az
érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen névtelenül
választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek illetve elégedetlenek, milyen változásokat
szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami történik
az óvodában. Minket nagyon kritikus szemmel figyelnek, és amit otthon nem kap meg a gyermek, azt
az óvodától maximálisan elvárják, sőt sokkal többet. Főleg az a réteg, mely úgy gondolja, hogy a sok
gyermekre való tekintettel nekik minden „jár”, és kötelezettségeik a nehéz helyzetükre való tekintettel
nincsenek.
Büszkeséggel tölt el, hogy tartós távollétem alatt is zavartalanul folyt a munka az óvodában,
munkatársaim nem az ellenőrzés miatt dolgoztak megfelelően, az ellenőrzés elmaradásakor is tudták a
kötelességüket.
VIII. Egyéb:
A 2010/2011-es nevelési évben a pályázati lehetőségek tovább csökkentek. Jelenleg egy
pozitív elbírálású pályázatunk van, egy pályázat elbírálása még nem történt meg.
Az óvoda és a Polyákhalmi úti szomszéd kerítés „harca” még mindig nem oldódott meg.
Továbbra is veszélyes tárgyak tömege jön át az óvoda udvarára, (gereblye, kalapács, seprű, különféle
szerszámok, törött üvegdarabok) azonkívül sok olyan dolgot látnak a gyermekek, amit nem kellene
nekik (disznóölés, veszekedések, tűzgyújtás a szomszéd gyermekek által). Ezek a dolgok
megnehezítik az udvaron tartózkodást
Sajnos az óvoda anyagi helyzete ebben a nevelési évben sem volt megfelelő. A
gyermeklétszám csökkenése nagyon megviselte az intézményt. Az Önkormányzati támogatás
visszafizetése még nehezebb helyzet elé állítja az intézményt, mely a következő nevelési évben fog
igazán lecsapódni.
Ingyenes étkezésben részesültek a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek.
Óvodámban a gyermekek 85%-a részesül ilyen támogatásban.
A gyermekek étkeztetése a Gondozási Központból történik. A kiszállított étel minősége
megfelel a gyermekek szükségleteinek, bár információim szerint a minősége romlott az elmúlt időhöz
képest..
Ez évben, az óvodában tisztasági meszelés, a játékok, székek festése mázolása történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd, 2011. június 30.
Giricz Ilona

óvodavezető

BESZÁMOLÓ
GYOMAENDRŐDI NAPSUGÁR ÓVODÁK

Intézményünk működésének 2010. július 1-től 2011. június 30-ig terjedő időszakról szeretném
tájékoztatni a Tisztelt Képviselőtestületet. A beszámolót Gyomaendrőd Város Közoktatási intézmény
rendszerének működési minőségirányítási programjában meghatározott szempontok
figyelembevételével készítettem el.
I./AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI:
- statiszikai adatok:
● férőhelyek száma:
80 fő
-Szabadság út :
30 fő
-Fő út :
50 fő
Összesen :
80fő
● beíratottak száma:
50 fő
● tanköteles korú gyermekek száma:
19 fő
●Etnikai kisebbség száma:
29 fő
●Speciális foglakozást igénylő gyermekek száma: 1 fő
●Tanköteles korú, de a szülő kérésére óvodában maradó gyermekek száma: 5 fő
●- Csoportlétszám adatok: 2 (vegyes csoport)
- Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma: 12 fő
- Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz továbbküldött gyermekek száma: 2 fő
- Hogyan történik az utógondozás: Gyógypedagógus és logopédus segítségével
- Milyen intézkedéseket tesznek, hogy elérjék a rendszeres óvodába járást?
Az IPR pályázatban vállalt egyik feladatunk, a szülőkkel való szoros kapcsolattartás kialakítása
a gyermekek rendszeres óvodába járása érdekében. Eredményessége: 97%-os
A harmadik életévük betöltésekor minden gyermeknek biztosítottuk az óvodai ellátást, aki óvodánkba
jelentkezett. Óvodás gyermekeink nagyon eltérő szociokulturális környezetből érkeztek
intézményünkbe. Ez évben is kiemelt feladatunk volt, hogy feltárjuk azokat a körülményeket, amelyek
a gyermekek családi helyzetét hátrányosan érintik, illetve veszélyeztetik. A szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekeink differenciált fejlesztését az óvodapedagógusok, a fejlesztő óvodapedagógus, a
gyógypedagógus és logopédus végezte.
Fontos feladatunknak tartottuk az egyéni fejlődést, a gyermekek érdekeinek figyelembevételével, a
hátrányok enyhítését az óvodai keretek közötti kompenzálás biztosításával.
A 2010-2011-es nevelési évben sajátos nevelést igénylő gyermekünk 1 volt, a fejlesztő, felzárkóztató
nevelést igénylő gyermekek száma nőtt a tavalyi évhez képest.
II./ SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A gyermekek óvodai ellátására 5 óvodapedagógus és 3 dajka van alkalmazva. Ezen kívül megbízási
szerződéssel 1 gyógypedagógus, logopédus, 1 könyvelő, 1 könyvvizsgáló van alkalmazásban.
A közmunkaprogramban foglalkoztatott 3 fő segítővel dolgoztunk a 2010 szeptembertől-decemberig
terjedő időszakban. A nevelőmunkát segítők nevében köszönetünket fejezzük ki a Polgármesteri
Hivatal ügyintézőjének, aki a munkaerő szervezést végezte.
III./ TÁRGYI FELTÉTELEK:
Óvodánk külső, belső környezeti adottsága megfelelő, feltételrendszere jó alapul szolgált a nevelési
programunk gyakorlati megvalósításához. A program céljához rendelt eszközrendszer fejlesztésére
tudatosan, célzottan törekedtünk. A nagyon szűkös költségvetési kereteken túl, a színvonalasabb
szakmai munkához igyekeztünk többletforrást előteremteni, elsősorban pályázatok útján.
A 2008-as évben megkezdett IPR pályázatunk az idei tanévben is tovább folytatódott, melynek
köszönhetően fejlesztőeszköz és játékkészleteinket tovább tudtuk bővíteni.
1.) Az épület állagmegőrzéséhez kapcsolódó karbantartási munkák, berendezések javítása:

- Külső falak meszelése
- Minden helyiség tisztasági meszelése
- Udvari játékok festése, javítása
- Bútorvásárlás
- Kerítés javítás és festés
2.) Az egészséges életmód feltételeinek biztosítása:
=. Gyermektörölközők vásárlása
 Fogmosó poharak vásárlása
= Gyermek ágyneműk biztosítása, ha szükséges
3) A környezet esztétikai fejlesztése:
Az intézmények virágosítása, fák cserjék ültetése és az udvarok karbantartása.
5.) A nevelési program megvalósításához a feltételek javítása:
a.) Mozgás, mozgásos játék tevékenységhez egyensúlyozást kívánó játékeszközök beszerzése:
- Mozgásfejlődést elősegítő játékok vásárlása
b.) Zenei nevelés eszközeinek bővítése:
- Zenei képességeket fejlesztő játékeszközök további bővítés
c.) Vizuális nevelés eszközeinek bővítése:
= Kréták, festékek, ceruzák
= Színező rácsok
= Különböző sablonok
d.) Irodalmi nevelés eszközeinek bővítése:
= Mesekönyvek
= Leporellók
IV./ SZAKMAI MUNKÁRÓL — HÁTÉKONYSÁGRÓL:
Óvodai nevelésünk célja az volt, hogy a gyermekek testi és lelki fejlődését, személyiségük szabad
kibontakozását elősegítsük az életkori és egyén sajátosságaik figyelembevételével. Élmény és
tevékenység gazdag óvodai élettel igyekeztünk biztosítani, hogy minden gyermek a saját
képességeinek megfelelően a legmagasabb fejlettségi fokra jusson el az óvodáskor idején és az iskolai
életmódra alkalmassá váljék.
Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör megteremtéséről, a gyermeket sokoldalú
fejlesztéséről szakmailag jól felkészült óvónői közösség gondoskodott.
A nevelőközösség gyermekekkel való kapcsolatát a szeretet, bizalom, megértés, elfogadás,
együttérzés, tolerancia, segítőkészség jellemezte.
Kihasználtuk a kínálkozó lehetőségeket, hogy szakmai felkészültségünket több területen elmélyítsük,
és aktuális információkkal bővítsük.
Az óvodai élettevékenységi formái változatosak, a gyermeki kíváncsiságra és érdeklődésre épültek, az
életkori sajátosságaikhoz igazodtak. Legfontosabb tevékenységnek a játékot tekintettük, hiszen óvodás
korban ez a fejlesztés leghatékonyabb eszköze. Játék közben erőfeszítések nélkül jutnak rengeteg
ismeret és tapasztalat birtokába.
Nevelőtestületünk arra törekedett, hogy naponta megteremtse a hosszantartó, zavartalan, tartalmas
játék feltételeit, hiszen ez a 3-7 éves gyermekek elemi szükséglete.
A heti rend tevékenységei: - vers, mese, dramatikus játék, ének-zene, rajz, mintázás, kézimunka, a
környezet megismertetése, a hétről-hétre való ismétlődéssel biztonságot nyújtanak a gyermekeknek.
Szolgáltatásként: gyermektorna, zenés-torna, játékos angol, kézműves, vízhez szoktatás folyt
óvodánkban. Egy kiemelten fontos területet a biztonságos közlekedésre való nevelést is tovább
folytattuk ebben a nevelési évben. .
Ennek a területnek a beindításával az volt a célunk, hogy olyan készségek, képességek, attitűdök
kialakuljanak a gyermekekben, amelyek által képesek lesznek a biztonságos közlekedésre.
Az óvodai nevelőmunkánk eredményességét a programban meghatározott siker kritériumok, elérése
jelentette. Ehhez viszonyítva ellenőriztük, mértük, értékeltük a gyermekek fejlettségi szintjét és az
óvoda nevelési céljainak megfelelő munkát.
A 2010/2011-es nevelési évben 2 módszert is használtunk a gyermekeink mérésére.

Középső- és nagycsoportos gyermekeinket a DIFER mérőeszköz segítségével értékeltük. Amennyiben
az iskoláskor kezdetéig a gyermek alapvető készségei,(melyek a sikeres iskolakezdés feltételei) nem
érték el a „Befejező szintet” abban az esetben javasoltuk a gyermek iskolaérettségi vizsgálatát. A
fejlesztő, felzárkóztató foglalkozást igénylő gyermekeink számára pedig „egyéni fejlődési
naplót”vezettünk, melybe a vizsgálatok, különböző tesztek eredményeit, fejlesztendő területeket,
fejlesztési terveket rögzítettük.
A 2008-ban bevezetésre kerülő Integrációs Pedagógiai Rendszer magával vonta az intézményi
alapdokumentumok módosítását, kiegészítését. A nevelési programunk átdolgozása IPR-nek
megfelelően történt.
V./ KAPCSOLATUNK:
1.) Az ÓVODA — CSALÁD KAPCSOLATA:
A családok többségével kölcsönösen, segítettük, támogattuk egymást. A szülők partnerek a nevelésben
így a családok többségére számíthattunk. Vannak azonban halmozottan hátrányos helyzetű családjaink
is, ahol a segítés ránk hárult. Ezeknek a családoknak gyermek ruhát, cipőt, játékokat gyűjtöttünk
adakozó családoktól és a rászorulóknak adtuk. Ez a segítési forma, már hagyományőrző
tevékenységgé vált óvodánkban, ebben segítségünkre voltak a Szülői Munkaközösségi tagok és
néhány más szülő.
2.) ÓVODA — ISKOLA KAPCSOLATA:
Az óvoda — iskola kapcsolatában is jó volt az együttműködés. Közösen kerestük azokat a
kapcsolódási pontokat és értékeket, amelyek a gyermekek fejlesztését, szórakozását és a könnyebb
óvoda — iskola közötti átmenetet szolgálták. (Iskolai Mikulás ünnepség, rajzkiállítás, Mesemondó
verseny, Suli kóstoló, Iskolai nyíltnapok,..stb.)
3) ÓVODA — CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT:
Az óvodában történő logopédiai és gyógypedagógiai ellátás a gyermekek érdekeit szolgálta mindenek
felett. Köszönjük Tokainé Tímár Csilla lelkiismeretes, felelősségteljes munkáját, a pedagógusoknak
egész évben nyújtott szakmai segítségét! Az iskolaérettségi vizsgálatok szakszerűek, felelősségteljesek
voltak. A szakemberek fejlesztési javaslatai kellő mértékű segítséget nyújtottak a gyermekek egyéni
fejlesztési tervének elkészítéséhez.
4) VÁROS ÓVODÁI — Mi ÓVODÁNK KAPCSOLATA:
Már hagyománnyá vált a város óvodáival, évente két alkalommal megrendezésre kerülő nagyszabású
sportversenyen való részvételünk, ahol összemérhetik testi képességeiket a gyerekek. (Ugra-Bugra
Sportnap, Ovi olimpia)
Ezek mellett a közös színházlátogatás is lehetőséget teremtett a kapcsolatok elmélyítésére.
VI./ RENDEZVÉNYEK:
A jeles napok kiemelkednek az óvoda mindennapi életéből. Ezek eseményei élményt, örömöt
nyújtanak, és hatékonyan befolyásolják a gyermekek érzelmi, értelmi nevelését. Pozitívan alakítják az
óvodai közösségi életét. Kitűnő alkalmat nyújtanak az óvoda és a család még szorosabb
együttműködésére.
Óvodai ünnepeink között sajátos és kiemelkedő helyet foglaltak el a környezet és a
természetvédelemhez kapcsolódó jeles napok melyek a következők voltak:
- Takarítás világnapja (szeptember 23.)
= Csoportszobában végzett közös nagytakarítás
= Udvartakarítás
= Papírgyűjtés
= E naphoz kapcsolódó dalok, mondókák, versek.
- Állatok világnapja (október 04.)
= Akvárium rendezése, takarítása
= Télire madáretető készítése
= Játékos feladatok, melyek erősítik az állatok szeretetét, a róluk való gondoskodást.
= Állatkert, vadaspark látogatása.
- A Víz világnapja (március 22.)
= Földgömb, térkép nézegetése
= Hajtatás, csíráztatás

= Fürdő látogatás
= Folyónk megtekintése
- A föld világnapja (április 22.)
Célunk felhívni a gyermekek figyelmét, bolygónk romló környezeti állapotára.
= Földgömb, térkép nézegetése
= Időjárás, naptár készítése
= Kerti munkák az óvoda udvarán
= Virágültetés
= Közös szemétgyűjtés az óvodák környezetében.
- A madarak és a fák napja (május 10.)
= Különböző technikákkal madarak készítése, majd azokkal a csoportszoba mennyezetének vagy a
faliújság díszítése.
= Találós kérdések
= Könyvek nézegetése során megismerkedünk a különböző fa fajtákkal azok terméseivel.
= A már összegyűjtött és lepréselt falevelekből közös album készítése.
Hagyomány volt óvodánkba a gyermekek név- és születésnapjának megünneplése (ilyenkor
gyermekeink ajándékokat kaptak, benne apró meglepetésekkel és születésnap esetén mellé egy tortát,
amit hazavihettek és a családjukkal fogyaszthattak el.)
Ezek mellett természetesen a legszebb ünnepélyeink melyeket a legnagyobb várakozás és készülődés
töltött el:
- a Mikulás ünnepség
- a Fenyő ünnepség
- a Farsang
- Anyák napja
- Évzáró, Ballagók búcsúztatása
- a Gyermeknap – Családi nap és a kirándulás, melyet ez évben a Szegedi Vadasparkban töltöttünk.
Ezek olyan felejthetetlen pillanatok gyermekeink életében, melyek meghatározzák felnőttkori
személyiségük alakulását.
VII./ AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENÖRZÉSE:
Az ellenőrzés céljának tekintetében annak vizsgálatát, hogy az intézmény működése megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak, a helyi nevelési programnak és az intézményi minőségirányítási
programnak ez évben is elvégeztük.
Az ellenőrzés minden dolgozót érintett és mozgósított, az ellenőrzések a tervben megjelölt időpontban
és szempontok alapján történtek, segítségnyújtás, megerősítés céllal.
IX.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
Beszámolómban reális, valósághű képet kívántam adni az óvodai nevelőmunka eredményességéről és
működéséről. Alapvető célunk volt, hogy az intézményünkbe járó gyermekeink óvodai neveléséhez és
gondozásához optimális feltételeket biztosítsuk az óvoda dolgozóival karöltve.

Gyomaendrőd, 2011-07-01.

Szmola Magdolna
Óvodavezető
P.H.

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Közoktatási intézmények beszámolói a 2010/2011-es tanévről
Tóthné Rojik Edit
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Hevesi-Nagy Anikó
igazgató
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT. sz. határozatával elfogadott
önkormányzati minőségirányítási programjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján - “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra,
hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.” - az intézményvezetőket beszámoló adására
kötelezi.Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi beszámoló
egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok,
feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével.
Az intézmények beszámolói, melyeket a tantestületi értekezlet jegyzőkönyvei alapján a nevelőtestületek egyhangúan
elfogadtak, az előterjesztés mellékletét képezik.
A Kner Imre Gimnázium intézményi beszámolóját a felvételi eredmények ismeretében Dr Kovács Béla
intézményvezető terjeszti a Képviselő-testület elé, a 2011. szeptemberi ülésen.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2010/2011-es
tanévről szóló beszámolójának megismerésére és elfogadására a 2011. augusztus 25-i intézményi társulás ülésén
kerül sor.
Az intézményi beszámolók az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi
és formai követelményeknek megfelelően készültek el.
Az intézményi beszámolók az ÖMIP 2. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemei teljes körű áttekintést,
beszámolási kötelezettséget ír elő, melyek a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III Neveltségi helyzetkép:
IV. Oktatás, képzés
V. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
VI. Szervezet és vezetés:
VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VIII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben.
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
A beszámolója az ÖMIP szempontrendszere alapján készült el, melyben részletes tájékoztatást olvashatunk
az intézmény pályázati tevékenységéről, az intézmény épületegységeiben elvégzett felújításokról, ellenőrzésekről, a
pedagógiai és nevelési szakmai munkát alátámasztó elért és elnyert eredményekről, a tudásszint és képesség
mérések eredményeiről, a szolgáltatási lehetőségekről, mellyel a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon
biztosítják a megfelelő képzést a tehetséges -, sajátos nevelési igényű -, a beilleszkedési, tanulási és magatartás
zavarokkal küzdő gyermekek részére.
Mind az intézményeknek, mind az intézményeket fenntartó önkormányzatoknak törvényi kötelezettsége a
2008/2009-es tanévtől kezdve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 40 § (11) bekezdése szerinti
önértékelés elvégzése, melynek egyik eleme az országos kompetenciamérések eredményeinek elemzése és az
eredmények javításához szükséges intézkedési tervek elkészítése. Az ÖMIP már kötelező tartalmi elemként
beépítette az intézményi beszámolókba a törvényi kötelezettségként megjelenő önértékelést, mely önértékelésnek
az intézmény eleget tett. A szakmai munka értékelését az intézményi beszámolóban folyamatosan nyomon
követhetjük.
Összességében a beszámoló megfelelt a meghatározott szempontrendszer szerinti tájékoztatásnak, melyből
megállapítható, hogy az intézmény teljesítette az általa meghatározott és a fenntartó által elvárt
követelményrendszernek. A kialakult intézményi kép és a szakmaiságot alátámasztó mérési és verseny eredmények
bizonyítják, hogy az ott dolgozók mindent megtesznek a csökkenő gyermeklétszám mellett annak érdekében, hogy
elnyerjék és megtartsák az intézményi, szülői, fenntartói elismerésért.
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VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY intézményi beszámolójának kötelező elemei az ÖMIP 3.
számú melléklete alapján a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III. Oktatás, képzés
IV. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
V. Szervezet és vezetés:
VI. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben
A beszámoló részletes tájékoztatást ad a meghatározott szempontrendszer alapján. Művészeti áganként
felsorolásra kerültek az elért eredmények, a sikerek és a megoldásra váró feladatok. A pedagógusok teljesítményértékelése - az Intézményi Önértékelés -, a beszámoló 2. számú mellékletében olvasható, mely tartalmazza a
megfogalmazott erősségeket illetve a fejlesztésre váró feladatokat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.
DÖNTÉSI JAVASLAT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, az alábbi döntési javaslatok elfogadását:
I.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Ágostonné Farkas Máriaa Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.
II.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény megbízott intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.

1. döntési javaslat
"Kis Bálint Ált. Isk. éves beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, az alábbi döntési javaslatok elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Ágostonné Farkas Máriaa Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 20

2. döntési javaslat
"Városi Alapfokú Művészetoktatási Int. éves beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, az alábbi döntési javaslatok elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadja Hevesi-Nagy Anikó a Városi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény megbízott intézményvezetőjének beszámolóját, a 2010/2011-es tanévről.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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A Kis Bálint áltAlános isKolA és
ÓvodA

BEsZáMolÓJA
A
2010/2011-Es nEvElési- és oKtAtási
év MunKáJárÓl

GyoMAEndrőd
2011

TARTALOMJEGYZÉK
1. Gazdálkodás
1.1. Pályázatok
- benyújtott pályázatok
- elnyert pénzeszközök, azok felhasználása, fejlesztési területe
1.2. Dologi kiadások alakulása
1.3. Fejlesztési, felújítási munkálatok, azok összege
1.4. Ellenőrzések
1.5. Gazdasági dokumentáció
1.6. A minőségfejlesztésben végzett tevékenységek
2. Tanügyigazgatás
2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok
2.2. Tanügyi dokumentáció
3. Személyi és tárgyi feltételek
3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek
3.1.1. Nevelés-oktatás feladatellátás
3.1.2. Technikai személyi állomány
3.1.3. Továbbképzés
3.1.4. Innováció
3.2. Tárgyi feltételek
4. Neveltségi helyzetkép
4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás
4.2. Magatartás
4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok
4.3.1. Szocialitás mérésének eredménye az 1. évfolyamon
4.3.2. A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon
4.3.3. A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon
4.3.4. A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon
4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem
4.4.1. Kiemelt óvodai mutatószámok
4.4.2. Kiemelt iskolai mutatószámok
5. Oktatás - képzés
5.1. Szorgalom
5.2. Tanulmányi teljesítmény
5.2.1. Kitűnők
5.2.2. Követelményrendszert alulteljesítők
5.3. Versenyeztetés - versenyeredmények
5.4. Tudásszint- és képességmérések
5.4.1. Mérések az óvodában valamint az 1-8. évfolyamokon
5.4.4. OH mérések
5.4.3 Részvétel nemzetközi mérésekben: TIMMS és PIRLS mérések
5.5. Beiskolázás - továbbtanulás
5.6. Nevelési értekezlet
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6. Szolgáltatás
6.1. Nevelési - oktatási ismeretközvetítés
6.2. Napközi – egésznapos ellátás
6.3. Tanórán kívüli foglalkozások
6.4. Testnevelés, sport
6.4.1. Sporttevékenység
6.4.2. Sportversenyek, eredmények
6.4.3. Fizikai állapotmérés
6.5. Speciális oktatás
6.5.1. Integrációs és képesség-kibontakoztató program működtetése (IPR)
6.5.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása (SNI)
6.5.3. Magántanulók
6.6. Szabadidős tevékenység
7. Szervezet és vezetés
7.1. Intézményi arculatformálás
7.2. Szervezetépítési tevékenység
7.3. Kommunikáció
7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése (IMIP)
7.5. Ellenőrzési tevékenység
7.6. Munkaközösségek
7.7. Munkacsoportok működése
8. Kapcsolatrendszer
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1. GAZDÁLKODÁS
1.1. Pályázatok
Intézményünk az éves költségvetési kereten túl igyekszik bevételeit növelni, ezért
forrásbővítő tevékenységre törekszik. Intézményünkben egy jól összeszokott munkacsoport
feladata a pályázati kiírások figyelése, írása, megvalósítása, elszámolása és belső
monitoringja. Az idei tanévben a következő pályázatokat nyújtottuk be.

WESSELÉNYI MIKLÓS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY
Sporttevékenységek támogatása – Wesselényi Sportnap szervezése
A pályázat tartalma: A város három általános iskolája között megrendezésre kerülő
úszóverseny, ügyességi verseny szervezése, tanár-diák röplabda meccs megvalósítása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. szeptember 23.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Dinya Lívia
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 150.000,- Ft

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY
Útravaló ösztöndíjprogram – Út a középiskolába alprogram
A pályázat tartalma: A Közalapítvány által kiírt pályázat célja, hogy segítse a hátrányos
helyzetű gyerekeket abban, hogy tanulmányaikat egy érettségit adó középiskolában
folytathassák.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. október 06.
A pályázat készítői: Fekécs Éva (7.a), Uhrin Attiláné (7.b), Cs. Nagy Lajos (8.a), Hunya Jolán
(8.b), Szurovecz Zoltánné
A pályázaton igényelt összeg: 25 tanuló, és 5 mentorpedagógus ösztöndíja
A pályázat eredménye: nyert (2 tanuló és 1 mentorpedagógus ösztöndíja)

BOOKLINE.HU NYRT.
Zöldalma pályázat
A pályázat tartalma: „Ahogyan a fa minden évben ugyanazt a gyümölcsöt hozza, és az mégis
mindig új, ugyanúgy a maradandó értékű gondolatokat is állandóan újra kell alkotni.” (Albert
Schweitzer)
A pályázat feladata, hogy minél változatosabb technikák felhasználásával, csapatmunkában
elkészített képzőművészeti alkotásokon keresztül bemutassák a gyerekek, milyen jelentéseket
hordoz számukra a fa.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. december 01.
A pályázat készítői: Dinya Lívia – a 7. b osztály csapata
A pályázaton igényelt összeg: 1.000.000,- Ft
A pályázat eredménye: nem nyert
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GÉZENGÚZ ALAPÍTVÁNY
Pályázat Huple mozgás- és koordinációfejlesztő eszközök elnyerésére
A pályázat tartalma: A pályázatot óvodapedagógusok számára hirdették meg Huple
mozgás- és koordinációfejlesztő eszközök elnyerésére. A pályázat célja az önkormányzati
fenntartású óvodák támogatása, amelyek önerőből nehezen tudják finanszírozni a gyermekek
egészséges fejlődéséhez szükséges eszközök beszerzését.
A pályázat benyújtásának ideje: 2010. december 12.
A pályázat készítője: Hunya Imréné, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: eszközbeszerzés
A pályázat eredménye: nem nyert

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
„Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása a közoktatási intézményekben
A pályázat tartalma: A pályázat célja az autizmus-specifikus nevelés és oktatás
támogatása a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda, valamint a Bartók Béla Nevelési
Központban.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. február 16.
A pályázat készítője: Ágostonné Farkas Mária, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 1.500.000 Ft
A pályázat eredménye: nem nyert

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
"A sport a test útján nyitja ki a lelket" - sportnap szervezése a Gyomaendrőd Kis
Bálint Általános Iskola Sportegyesülete által
A pályázat tartalma: A pályázat célja, hogy az egyik legalapvetőbb mozgásformát, a
futást és annak hatásait több oldalról is megismertessük a sportnap aktív és passzív
résztvevőivel.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. február 21.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 860.000 Ft
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 450.000,- Ft

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM ÉS A VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
NEVÉBEN AZ OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
Pályázat az „Ökoiskola 2011” cím elnyerésére
A pályázat tartalma: A cím azoknak az iskoláknak az elismerését szolgálja, melyek
átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság
pedagógiájának gyakorlati megvalósításával. A pályázat célja az intézmény által 2008-ban
elnyert „Ökoiskola” cím megújítása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. március 01.
A pályázat készítője: Ökrös Katalin, Dinya Lívia
A pályázat eredménye: nyert

DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS KOLLÉGIUM
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A Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület működési pályázata
A pályázat tartalma: A pályázat célja, egy a Sportegyesület tevékenységét, az elmúlt évek
kiemelkedő eredményeit, eseményeit bemutató évkönyv kiadásának támogatása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. március 10.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella
A pályázaton igényelt összeg: 260.000 Ft
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban van

CIVIL SZOLGÁLTATÓ, FEJLESZTŐ ÉS INFORMÁCIÓS KOLLÉGIUMA
A Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület évkönyvének kiadása
A pályázat tartalma: A pályázat célja, egy a Sportegyesület tevékenységét, az elmúlt évek
kiemelkedő eredményeit, eseményeit bemutató évkönyv kiadásának támogatása.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. március 10.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 990.000 Ft
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban van
GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – CIVIL ALAP
„A barátság hete” - Nagyenyedi csereüdültetés
A pályázat tartalma: Idén nyáron mi látjuk vendégül a nagyenyedi diákokat és
pedagógusaikat. A program során a szakmai tapasztalatcserén, oktatási rendszerünk
megismertetésén túl szeretnénk vendégeinkkel Gyomaendrődöt és környékének természeti
szépségeit és nevezetességeit megismertetni.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. március 31.
A pályázat készítője: Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 300.000 Ft
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 100.000 Ft

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA – SPORT ALAP
Pályázat a Sportegyesület működési költségeinek támogatására
A pályázat tartalma: A terembérleti díjak, sporteszközök, sportruházat beszerzésének,
valamint a sporttábor szállásköltségeinek támogatását kéri az egyesület.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. március 31.
A pályázat készítője: Hornokné Lapatinszki Gizella
A pályázaton igényelt összeg: 615.000 Ft
A pályázat eredménye: nyert
A pályázat összege: 400.000 Ft
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BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.
APÁCZAI PROGRAMIGAZGATÓSÁGA
„Hegyek-völgyek között…” – tanulmányi kirándulás szervezése Erdélybe
A pályázat tartalma: A pályázat célja az Erdélyi-szigethegység magyarlakta területeinek
bebarangolásával a 2011/2012-es nevelési- és oktatási év 7. évfolyamából kiválasztott tanulók
(35 fő) által tanult tantárgyak ismereteinek elmélyítése, bővítése; a magyarságtudat ápolása, a
hazaszeretetre nevelés, a határon túl élő magyarság megismerésének igényének kialakítása, a
környezettudatos magatartás és egyéb kompetenciák fejlesztése.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. június 02.
A pályázat készítője: Uhrin Attiláné, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 979.500 Ft
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban van

MAGYAR VÖRÖSKERESZT BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda pályázata informatikai eszközök átadására
A pályázat tartalma: A pályázat keretében informatikai eszközöket (10 darab asztali
számítógép, 20 darab laptop) kívánunk beszerezni.
A pályázat benyújtásának ideje: 2011. június 14.
A pályázat készítője: Ágostonné Farkas Mária, Dinya Lívia
A pályázaton igényelt összeg: 10 darab asztali számítógép, 20 darab laptop
A pályázat eredménye: a pályázat elbírálása folyamatban van

1.2 Dologi kiadások alakulása
A 2010/2011-es tanévben lezárult a 2010. évi költségvetési év.
Az év végén a dologi kiadások módosított előirányzata 70594 e Ft volt, azaz 11878 e Ft-tal
több, mint eredeti előirányzata, az alábbiakban részletezett előirányzat-módosítások
következtében:
- előirányzat-növekedést jelentettek:
- a pályázatokon nyert összegek dologi kiadásokat érintő része;
- az úszásoktatáshoz kapcsolódó fürdőhasználat költségének megtérítése;
- a saját bevétel többlete a bérletből adódóan;
- a Hősök úti épületegység udvarán történt csőtörés miatti költségek rendezése;
- a melegétkezés után fizetendő SZJA átcsoportosítása;
- a 2009. évi pénzmaradvány előirányzatosítása;
- a normatíva-többlet beépítése a feladathoz kötődő költségnövekedés ellentételezésére
(étkeztetés, tankönyv)… stb.,
- előirányzat-csökkentést vont maga után:
- átcsoportosítás felújítási, felhalmozási kiadások közé.
A dologi kiadások teljesítése 67573 eFt, a módosított előirányzat 95,7%-a.
A kiadások kedvező finanszírozása a nyertes pályázatok jótékony közreműködésének,
valamint a racionális gazdálkodásnak köszönhető, valamint a teljesítések egy része áthúzódik
a 2011. évre, feladattal terhelt pénzmaradványként pályázathoz, valamint a gázszolgáltató
váltás miatt fellépő számlázási problémákhoz kötődően.
A 2010/2011-es tanév végén, 2011. május 31-i adatok alapján megállapítható, hogy a dologi
kiadások teljesülése az időarányosnak megfelelő, annak ellenére, hogy a lenti számok
tükrében látszólagos túlfinanszírozás állapítható meg.
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Megnevezés

∑

ebből
Gyomae. Csárdasz.
43 230
2 312
4 987
0
48217
2 312
29 091
963

Előirányzat megoszlása
+ II.számú előir.mód*
Módosított előirányzat
Időarányos előirányzat

45 542
4 987
50529
30 054

Teljesítés megoszlása

31 101

30 216

885

- 1047

- 1 125

78

Időarányos előir-tól való
eltérés
%-os teljesítés az
időarányos teljesítéshez
képest

103,5 %
Adatok eFt-ban

Megjegyzés:

a II. számú előirányzat-módosítás tartalmazza a 2010. évi pénzmaradvány, pályázatok
dologi kiadásokat érintő tételeit

A 3,5 %-os időarányos előirányzat-túllépést okozó tényezők a következők:
- a gázenergia fogyasztás számlázása nem a tényleges fogyasztás figyelembe vételével
történik, így a közeljövőben történő elszámolás várhatóan túlszámlázást mutat majd, mely
korrigálódik a fűtési szezon kezdetére,
- a konyhai raktárkészlet átadásának anyagi rendezése még nem történt meg,
- az úszásoktatás költségének előirányzatosítása a III. számú módosítási kérelem
keretén belül történik meg.
Összességében megállapítható, hogy a dologi kiadások teljesülése az időarányosnak
megfelelő a csárdaszállási telephely tekintetében is a 2011. év vonatkozásában.
A 2010/2011-es nevelési- és oktatási év folyamán a dologi kiadások teljesülése megfelelő
volt, az átgondolt, racionális és költséghatékony gazdálkodás eredményeként.
1.3 Fejlesztési, felújítási munkálatok és azok összege
A 2010-es gazdasági év folyamán a következő felújítási, felhalmozási kiadások történtek:
- felújítási kiadások:
- megvalósult a Hősök úti épületegység tornateremi nyílászáróinak cseréje
labdahálóval 1.048 eFt összegben a 2009. évi pénzmaradvány terhére;
- a 2010. évi költségvetés, a megkapott szabad pénzmaradvány, valamint a
dologi kiadások átcsoportosításával a Fő úti épületegységben több beruházás is
történt:
- fiú pissoir cseréje az ÁNTSZ előírásainak megfelelően 58 e Ft összegben;
- az udvari lapos tetős épületek és a kazánház tetőszigetelése 454 e Ft
összegben;
- a nyeregtetős épületben lévő szükségtanterem teljes felújítása 770 e Ft
értékben, mely magába foglalja a belső fal szigetelését és a nyílászárók
cseréjét;
- a Fő út felőli kerítés teljes felújítása szigeteléssel 1.730 e Ft összegben;
A Fő úti épületegység legszükségesebb felújításaira azért volt szükség, hogy a Jókai úti
épületegység bezárásával a korábbi szükségtantermek használhatóvá váljanak az
energiaköltségek megtakarítása érdekében.
- felhalmozási kiadások:
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- a Hősök úti épületegység bekamerázása 246 e Ft értékben, a korábbi évek
hétvégi rongálások megszüntetése érdekében;
- 4 db laptop vásárlása 520 e Ft értében a 21/2010 OKM rendelet terhére.
A 2011. évben az intézmény nem rendelkezik felhalmozási, felújítási kiadáshoz kapcsolódóan
eredeti előirányzattal, azaz fedezettel, ezért a legszükségesebb karbantartási, állagmegóvó
munkálatok elvégzése a technikai dolgozók feladatává válik az intézményi költségvetésben
történő átcsoportosítások segítségével.
1.4 Ellenőrzések
A 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben két ellenőrzés ért véget:
- a normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású normatív támogatások
2010. évi igénybe vételének dokumentáltságára, valódiságára, megalapozottságára
irányult,
- valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett, mely a 2009. évben igénybe
vett, az önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulások és támogatások, illetve
egyéb központi költségvetési támogatások elszámolása lapjául szolgáló adatok
megalapozottságára irányult.
A tanév végén megkezdődött a 2009. és 2010. évi gazdálkodást vizsgáló, átfogó belső
ellenőrzés.
Továbbá több alkalommal végzett ellenőrzést az ÁNTSZ az intézmény kémia szertárához és
közegészségügyi állapotához kapcsolódóan. Az ellenőrzés során lényeges megállapítás nem
történt, a kisebb hiányosságok pótlása azonnal megtörtént.
1.5 Gazdasági dokumentáció
A 2010/2011-es tanév folyamán megtörtént:
- a 2010-es költségvetési év lezárása, elkészült a beszámoló, valamint az azt
alátámasztó könyvvizsgálói jelentés,
- a fenntartóval való költségvetés egyeztetést követően a 2011. év előirányzatosítása,
- az első negyedév végén megtörtént a Magyar Államkincstár felé történő információ
szolgáltatás a pénzforgalmi- és mérlegjelentés által.
2011. májusában megtörtént a Napközi konyhát érintő átszervezés, mely a gazdasági
dokumentációt bővítette a napi rendelések leadásával, a COMP-SYS rendszerben történő
adatrögzítéssel.
1.6. A minőségfejlesztésben végzett tevékenységek
Az ÖMIP 2008-2012 terjedő programjában az intézményünkre vonatkozó elvárásokat év
elején áttekintettük, melynek alapján meghatároztuk feladatainkat.
A minőségirányítási munkacsoport a 2010-2011-es tanévben a következőket tekintette kiemelt
feladatának, melyet munkatervében rögzített:
 A teljeskörű intézményi önértékelésben meghatározott fejlesztést igénylő területek
vizsgálata.
 A partnerek elégedettségének mérésére használt kérdőívek átdolgozása.
 Elégedettségmérés végzése óvodások, tanulók, szülők, intézményi dolgozók körében
 A pedagógus teljesítményértékelési rendszer működtetése.
 A teljesítményértékelés kérdőíveinek áttekintése, módosítása.
 Nyomonkövetés
 Iskolánk tanulóiról a középiskoláktól kapott visszajelzések, tanulmányi eredmények
dokumentálása, elemzése.
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 A volt 8. osztályos tanulók beilleszkedésének segítése érdekében a helyi
középiskolákkal való kapcsolat kiszélesítése.
Elégedettségmérés
Az elégedettségmérés kérdőíveit átdolgoztuk, mert összhangba szerettük volna hozni a
kérdéseket az óvodások, tanulók, szülők, munkatársak, pedagógus kollégák körében, illetve
csökkenteni szerettük volna a kérdések számát, megszüntetni az átfedéseket.
A kérdések a következő témaköröket érintik:
 oktatás
 nevelés
 környezet
 megbecsültség
 biztonság
 életérzés
A javaslatok felhasználásával készültek el a kérdőívek, amelyek kitöltése, feldolgozása, az
összesítése alapján a válaszokat értékeltük, feladatokat határoztunk meg a következő tanévre.
Teljesítményértékelés
A pedagógusok teljesítményértékelését a 2007/2008-as tanévben kidolgozott értékelési
rendszer szerint végezzük, névsor szerint minden harmadik pedagógussal, az éves
munkatervben rögzítettek szerint.
Az értékelő beszélgetés jegyzőkönyvének másolatát az értékelt pedagógusok kézhez kapják,
melynek alapján meghatározzák a fejlesztendő területeket.
Az éves munkatervben terveztük a pedagógus teljesítményértékelő kérdőívek átdolgozását,
ám ezt ebben a tanévben nem tartottuk szükségesnek a várható változások miatt, valamint
azért, mert az elmúlt két évben is ezeket a kérdőíveket alkalmaztuk, ezért célszerű a harmadik
évben is, hogy a pedagógus kollégák teljes körében ugyanazok a szempontok érvényesüljenek
az értékelésben.
Nyomonkövetés
Az iskolánkban végzett tanulók középiskolai tanulmányi eredményeinek nyomonkövetése,
beilleszkedésének segítése érdekében megvalósult a helyi középiskolákkal való
kapcsolatfelvétel. Októberben először a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában, majd a Kner
Imre Gimnáziumban beszélgettünk elballagott tanulóink osztályfőnökeivel. A második
félévben a középiskolákból az osztályfőnökök osztották meg tapasztalataikat volt
tanítványaink első félévi eredményeiről, beilleszkedésükről.

2. TANÜGYIGAZGATÁS
2.1. Gyermek- és tanulói létszámadatok
A 2010/2011-es nevelési-oktatási évben a létszámadatok a következőképpen alakultak:
- Összes létszám: 616 (+101) fő = 717 fő
- Óvodás gyermekek létszáma: 97 (+15) fő = 112 fő
 Kossuth úton: 85 (+12) fő = 97 fő
 Csárdaszálláson: 12(+3) fő = 15 fő
- Tanulói létszám: 519 (+86) fő = 605 fő
-

Tanulócsoportok (osztályok) száma: 22
Tanulócsoportok (osztályok) átlaglétszáma: 27,5 tanuló/osztály
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-

-

-

-

Óvodai csoportok száma:
- Kossuth úton: 4 csoport → átlaglétszám: 24,25 gyermek/csoport
- Csárdaszálláson: 1 csoport→ átlaglétszám: 15 gyermek/csoport
- Összesen: 5 csoport → átlaglétszám: 22,4 gyermek/csoport
Tanulási problémával küzd összesen: 95 tanuló → 18,30%,
Sajátos nevelési igényű - SNI gyermek - és tanuló (a szakértői bizottság
szakvéleménye alapján): 42 tanuló + 6 óvodás → 7,79% (óvodában: 5,3 %;
iskolában: 8 %)
Magántanuló (klinikai javaslatra szakértői bizottság szakvéleménye alapján): 1
tanuló → 0,19 %
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd – BTMN tanuló (nevelési
tanácsadó szakvéleménye alapján): 53 tanuló → 10, 21 %
Integrációs Pedagógiai Rendszer programjában résztvevő gyermekek és tanulók: 63
fő → 12 % (halmozottan hátrányos helyzetű – HHH gyermekek és tanulók)
Napközis ellátást igénylő tanuló: 256 (+60) fő → 49, 32 %
Napközis csoportok száma: 12 csoport
Napközis csoportok átlaglétszáma: 26,33 tanuló/csoport

2.2. Tanügyi dokumentáció
A tanügy-igazgatási feladatkör részét képezi a tanügyi dokumentáció, melynek
vezetése pontosan, naprakészen történik. A gyermek- és tanulói létszámadatok az igényelt
normatívákkal megegyeznek.
A csoportfoglalkozások, tanórák és egyéb foglalkozások dokumentáltsága; a gyermek- és
tanulóbalesetek, diákigazolványok, anyakönyvek, bizonyítványok, beírási naplók vezetése;
beiskolázások nyilvántartása a szabályozásnak megfelelően történt a nevelési- és oktatási év
során.
A 2010. évi LXXI. törvény 5. § következtében lehetővé vált az osztályzattal történő értékelés
2. évfolyam év végétől, ehhez módosítottuk Pedagógiai Programunkat, melyet Gyomaendrőd
Város Képviselő-testülete a 400/2010. (X. 27.) Gye. Kt. Határozatával tudomásul vett.
A tanügyi dokumentációt nagymértékben megnöveli a tankönyv- és étkezési
támogatási jogosultság alátámasztásának dokumentációja, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmények érvényességének naprakész nyomon követése, mely komoly
figyelmet igényel, mert kihat az étkezési térítési díjak változására.

3. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
3.1. Személyi (alkalmazotti) feltételek
A 2010/2011-es nevelési- és oktatási év szeptemberétől a feladatellátást 82 fő
intézményi dolgozó biztosította. Valamennyi engedélyezett álláshelyet betöltöttünk. A
főzőkonyhák átszervezésére 2011. május 1-jétől került sor a Gyomaendrőd Város 2011. évi
Költségvetéséről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet alapján. A rendelet
értelmében a konyhán dolgozók létszáma 7,5 főről 2,75 főre csökkent.
A napi nevelő-oktató feladatellátás zavartalanul folyt.
3.1.1. Nevelési - oktatási feladatellátás
A nevelő-oktató tevékenységet 9 fő óvodapedagógus és 45 fő iskolai pedagógus látta
el. Az óvodai szakfeladaton egy, az iskolai szakfeladaton 2 szerződéses jogviszonyú
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munkatárs dolgozott. Az iskolai szakfeladaton valamennyi álláshelyet teljes munkaidős,
megfelelő végzettséggel és szakképesítéssel rendelkező közalkalmazott töltötte be. Óraadókat
nem alkalmaztunk. Egy kolléganő gyermekgondozási szabadságon van. A szakos ellátottság
teljes körű iskolánkban.
A kéthavi tanítási időkeret alkalmazása mellett a túlóra-kifizetések száma jelentősen
lecsökkent, csak a tantárgyfelosztásban is szereplő, állandó túlórák kerültek elszámolásra.
Az irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatokat az intézményvezető mellett két fő
intézményvezető-helyettes és egy fő óvodai intézményegység-vezető látta el, az ő munkájukat
a munkaközösség-vezetők segítették.
3.1.2. Technikai személyi állomány
A technikai feladatellátást 28 fő, majd 23,25 fő biztosította a következő megoszlásban:
- adminisztratív dolgozó: 5 fő (gazdasági vezető, óvoda- és iskolatitkár, munkaügyi
ügyintéző-pénztáros, könyvelő),
- konyhai dolgozó: 7,5 fő  2,75
- pedagógiai asszisztens: 1 fő,
- rendszergazda: 1 fő,
- dajka: 4
- takarítónő: 6,5 fő,
- fűtő-karbantartó. 3 fő.
A technikai állományban foglalkoztatott munkatársak táppénzes távolléte esetén
feladatátcsoportosítással tudtuk biztosítani a folyamatosságot.
3.1.3. Továbbképzés
Az át- és továbbképzések szervezésénél, a beiskolázásoknál elsődleges szempont a
hosszú távú szakos-ellátottság biztosítása és az új módszertani ismeretek, tanulásszervezési
eljárások elsajátítása volt.
A tanév során két pedagógus folytatott tanulmányokat újabb diploma megszerzéséért.
A pedagógusok az éves Beiskolázási tervben rögzítettek alapján a következő
továbbképzéseken vettek részt:
Ssz. Továbbképzés megnevezése
A tehetségek felismerése és azonosítása,
tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési –
1.
oktatási intézményekben.
A TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében
Tanulói differenciálás heterogén csoportban
2.
A TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében
I PR – képzés
3.
e-learning
4.
On-line diagnosztikus pedagógiai értékelés
5.
Pályázatíró mesterkurzus
„Meseládikó” Kompetencia alapú programcsomag
6.
alkalmazása
Az interaktív tábla használata a pedagógiai
gyakorlatban
7.
A TIOP 1.1.1. pályázati projekt keretében
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Óra

Résztvevők száma

30

Tantestület: 28 fő

30

Tantestület: 28 fő

10

1 fő

30
30

2 fő
1 fő

10

6 fő

10

Tantestület: 11 fő

Belső továbbképzés keretében két kolléganő a Tanulás tanítása című módszertani programot
mutatta be a kollégáknak.
8 bemutató órát láthattak egymástól a pedagógusok:
- osztályfőnöki munkaközösség:
1 óra
- reál munkaközösség:
3 óra
- humán munkaközösség:
2 óra
- testnevelés munkaközösség:
1 óra
- alsós munkaközösség:
1 óra
Az IPR működtetésének elősegítése érdekében a Szeged Városi Kollégiumban tett látogatás
során megismerhettük az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programot, mely a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek továbbtanulását támogatja.
3.1.4. Innováció
Az eddig alkalmazott pedagógiai innovációk, a kompetencia-alapú oktatás és az Integrációs
Pedagógiai Rendszer alkalmazásán túl, a 2010/2011-es nevelési-oktatási évben kiemelt
szerepet kapott a tehetségazonosítás, tehetséggondozás.
A TÁMOP 3.4.3.-08/2-2009-0053 „Merj a legjobb lenni!” A tehetséggondozás
feltételrendszerének fejlesztése a gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola és Óvodában
című pályázati projekt keretében lehetőség nyílt az eddig egymástól elszigetelten működő
tehetséggondozó foglalkozások helyett egy komplex, egész intézményen átívelő
tehetséggondozó program kidolgozására, működtetésére. A projekt lebonyolítása során a
nevelők továbbképzéseken bővíthették szakmai ismereteiket. A pályázati programot egy
három fordulós, a város összes óvodáját és általános iskoláját érintő komplex tanulmányi
versennyel színesítettük.
Az intézményünkben 7. éve eredményesen alkalmazott és folyamatosan
továbbfejlesztett Integrációs Pedagógiai Rendszer gyakorlati alkalmazására kifejlesztett
intézményi programot kiterjesztettük a Kner Imre Gimnázium Szakközépiskola és
Kollégiumra is. Így a 3-18 éves korú, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
összehangolt hátránykompenzálása történhet meg.
Ugyanezen programmal kapcsolatos a napi gyakorlatban szerzett tapasztalatainkat ismertettük
meg az őri Bibó István Általános Iskola és a Napközi Otthonos Óvoda idelátogató
pedagógusaival.
Intézményünk nyolcadik éve vesz részt a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti
Kutatócsoportja által végzett longitudinális (követő jellegű fejlődés-vizsgálat) felméréseiben,
valamint a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatására kidolgozott (tudásalapú társadalom
kihívásainak megfelelő) programok kipróbálásában, kapcsolatunk folyamatosan bővül.
2010. szeptember 29-én, Budapesten, a Vajdahunyad várában adták át a Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda Százszorszép Óvodájának a "Zöld Óvoda" címet, melyet Békés
megyéből mindössze három óvoda jogosult használni. A Százszorszép Óvoda a Nemzeti
Erőforrás Minisztériumtól a környezettudatos nevelés terén végzett tevékenysége
elismeréseként kapta meg a díjat.
Iskolánk a 2010/2011-es tanévben újabb három évre nyerte el az ÖKOISKOLA
címének és logójának használati jogát. Programunkkal a 2011/2012-es tanévben immár
negyedik éve követjük a fenntartható fejlődésre vonatkozó nevelési célkitűzéseinket.
Így a kisgyermekkori környezettudatos nevelés felmenő rendszerben valósul meg
intézményünkben.
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3. 2. Tárgyi feltételek
Tárgyi feltételrendszerünk igen eltérő képet mutat épületegységenként. Az óvodai
feladatellátás eszközei részben biztosítottak. Az előző években az iskolai és óvodai
pályázatok keretéből a nevelést-oktatást segítő eszközök és játékok beszerzésére került sor.
Az iskolai fejlesztő szobákban meglévő fejlesztő játékokból, a mozgáskoordinációt segítő
fejlesztő eszközökből, tornaszerekből is került át az óvodába, hogy a gyermekek fejlesztése
helyben történhessen. A csoportszobák az öltözők a konyha bútorzatát évek óta szeretnénk
felújítani, de még nem találtunk rá megfelelő forrást.
A Hősök úti iskolaépület eszközellátottsága teljes körű. Mindez lehetővé teszi a széleskörű
ismeretközvetítést és -elsajátítást, a tanulók eltérő szociális hátteréből adódó hátrányok
kompenzálását. Ehhez segítségül szolgálnak a fejlesztő szobák, informatikai szaktantermek, a
gyógytestnevelési tornaszoba, a belső és külső közösségi tér, az udvari mini sportudvar és
játszótér. A különböző színtereken biztosított nevelési feladatellátást erősíti az esztétikus
belső és külső környezet.
A 2010/2011-es nevelési – oktatási évtől az 5-8. évfolyamok minden osztályát a Fő úti
épületegységben helyeztük el. Így került sor az udvari tantermek felújítására. Így minden
felső tagozatos gyermek egy helyen tanulhat, egyszerűbb megoldani az ügyeletes nevelők
beosztását, a felügyelet ellátását.
Fontosnak tartanánk a felső tagozatos gyermekek részére is egy korszerű a XXI. század
követelményeinek megfelelő iskolaépület biztosítását, sportudvar kialakítását.
Az eszközfejlesztést évek óta pályázati forrásokból biztosítjuk.
Idén a TÁMOP 3.4.3. pályázati projekt keretén belül beszerezésre került:
- 9db netbook
- 1 db színes lézernyomtató
- Hangtechnikai eszközök:
 2 x 250 W-os hangfalak
 mikrofonállványok
 3db térmikrofon
 2 x 500 W-os keverő erősítő
A TIOP 1.1.1. pályázat révén szeretünk be:
- 56 db iskolai PC-t
- 7 db aktív táblát és projektort
- 1 db servergépet
- 2 db tantermi szavazócsomagot
- 3 db wifi-routert

4. NEVELTSÉGI HELYZETKÉP
4.1. Rendszeres óvodába, iskolába járás
A tanulói mulasztások alakulása a 2010/2011-es nevelési- és oktatási évben:
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Mulasztott napok száma
Igazolt Igazolatlan Összesen
1-4. évfolyam 2423,97
8,25
2432,22
5-8. évfolyam 3411,24
91,8
3503,04
Összesen
5835,21
100,05
5935,26

Átlag
9,31%
13,52%
11,43%

A mulasztott napok átlaga minimális csökkenést mutat az előző tanévhez képest alsó és felső
tagozaton egyaránt. Csupán 28 tanuló (5,39 %) nem mulasztott egyetlen napot sem.
Az igazolatlan hiányzásokat a jegyzővel és a gyermekorvosokkal történt egyeztetések
ellenére sem sikerült leszorítani, sajnos egyre magasabb az igazolatlanul hiányzó tanulók
aránya. Ebben a tanévben 27 (5,2 %) tanuló mulasztott 100,05 napot igazolatlanul. Alsó és
felső tagozaton is elsősorban a szülő felelőssége állapítható meg, alkalmanként kértük a
Rendőrkapitányságtól a rendőrjárőr segítségét is.
Az igazolatlan távolmaradások megszüntetése érdekében 27 tanuló szülőjének 47 alkalommal
küldött az iskola felszólítást.
Illetve 7 tanuló szülei ellen 11 alkalommal tettünk feljelentést. Ezeket az intézkedéseket
minden esetben megelőzték az osztályfőnöki megkeresések, a családlátogatások. (Ilyen
esetben az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős közösen keresték fel a szülőket.) Több
esetben a Térségi Humánsegítő Szolgálat közreműködését is kérte az ifjúságvédelmi felelős.
Az igazolt távolmaradások csak részben adódnak betegségből, nagyon jelentős a különböző
társintézmények, egyesületek, klubok programjai keretében történő hiányzás.
4.2. Magatartás
Iskolai szinten a magatartási átlag: 3,91
- 1-4. évfolyamokon: 3,98
- 5-8. évfolyamokon: 3,84.
Az osztályok magatartási átlagának szélsőértékei: 3,11 – felső tagozatos osztály, ill. 4,6 –
alsós osztály.
Általánosságban megállapítható, hogy az igazolatlan hiányzások mellett jelentősebb
magatartási vétség nem történt intézményünkben.
A tanév során tanuló elleni fegyelmi eljárás lefolytatására nem volt szükség, elegendő
intézkedést jelentett a tanulóval és a szülővel történő elbeszélgetés, illetve az ifjúságvédelmi
felelős bevonása.
A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek módosulása, a család, mint
alapvető nevelési színtér szerepének lazulása komoly problémát jelentenek a pedagógusok
számára. Mindezek ellenére tanulóink iskolai magatartása megfelelőnek mondható. Ebben
jelentős szerepe van a változatos szabadidős foglalkozások biztosításának, iskolai
rendezvények és programok szervezésének, a viszonylag magas felügyeleti óraszámnak, a
pedagógiai asszisztens foglalkoztatásának, valamint az épületegységenkénti nevelői
felügyeleti rendszernek.
4.3. Neveltségi tudatossági vizsgálatok
4.3.1. Szocialistás mérésének eredménye az 1. évfolyamon
A tanulók e képesség tekintetében jelentős különbséget mutatnak.
Az első osztályos tanulóból előkészítő szinten van: 7%, kezdő szinten, 16% haladó szinten,
befejező szinten van 35%, optimum szinten, pedig 42%.
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Elemi szinten teljesítők aránya 2004_11
6%

15%

13%

2004_05
2005_06
14%

2006_07
2007_08
2008_09

19%

2009_10
9%

2010_11

24%

4.3.2. A tanulók szociometriai helyzete az. 5. évfolyamon
Szociometria 5.a
A felmérést a magántanuló kivételével mindenki megírta az osztályban. (19 fő).
A kölcsönösségi táblázat kitöltése után azt tapasztaltam, hogy minden tanulót választották, így
kirekesztettség nem fordul elő.
5 tanulót kevesebben jelöltek meg, de 1 tanuló kivételével mindegyiküknek van kölcsönös
kapcsolata.
Klikkek nincsenek, a körök egymásba fonódnak. Párok kialakulása sem jellemző.
A fiúk-lányok többször választották egymást, több tanuló között van baráti kapcsolat.
Az osztályban 5-6 népszerű tanuló található, de igazi vezető egyéniség csak egy van. Az
osztály laza szerkezetű.
Szociometria 5.b
Az osztály szerkezet halmaza két központúságot mutat. A lányok és a fiúk között is van olyan
tanuló, akit többen is első helyen választottak, tehát központi helyet töltenek be a fiúk, illetve
a lányok között.
Szerencsére a 2. és 3. helyen megjelölt tanulók között nem volt olyan, akit senki sem
választott. Az osztály szerkezet halmazában több a nyitott alakzat. Kölcsönös választások
száma mindössze 4. Sajnos olyan tanuló is akad, aki nem értette meg a kérdéseket, így
értékelhető választ nem tudott adni.
Szociometria 5.c
Kifejezetten népszerű, legnépszerűbb tanuló nincs az osztályban. Olyan gyermek sincs, akit
nem választottak volna valami miatt a gyerekek. Több kölcsönös választás van a diákok
között.
Olyan válaszok is érkeztek, amelyek nem személyhez kötődtek, ugyanis mindenkinek
odaadnának szükséges dolgokat, vagy bárkit választanának különböző dolgokra. Érdekes volt
számomra, hogy több kérdésben engem is választanának.

4.3.3. A polgári értékek mérésének eredménye a 7. évfolyamon
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Összegzés: Az előző évekhez képest nem változtak az eredmények, az osztályokat hasonló
problémaérzékenységű tanulók alkotják. A stagnáló értékek a társadalmi attitűd tükörképei.
4.3.4. A tanulók szociometriai helyzete a 8. évfolyamon
Valamennyi mai 8. évfolyamos osztályközösség újonnan szerveződött közösségként jött létre.
A négy év alatt kialakult osztályközösségeket a 4. tanév végén fel kellett bontani, s újra
kialakítani, hogy az osztályok összetételének (HHH, SNI és BTM-s tanulók) százalékos
aránya megfeleljen a törvényi rendelkezéseknek.
Az osztályfőnökök határozott és nehéz közösségépítő utat jártak be.
8.a osztály
A lassan alakuló mikroközösségekből a 4 év alatt szoros barátságok sora képződött. Összesen
3 olyan tanulóvolt, aki részben magányosnak mondható, egy pedig senkit nem választott. Az
egész közösség, nyugodt és kiegyensúlyozott osztállyá vált a 4 tanév során.
8.b osztály
Az osztály 27 tanulója a 4 tanév során folyamatos mozgások között alakult, hiszen az osztály
eredeti állapotához képest 18%-kal nőtt. Az újonnan érkező tanulók 100%-ban problémásak
voltak: családi hátterükben és tanulmányi eredményeikben egyaránt.
A fiúk és lányok között nincs éles elkülönülés.
A lányok közül 4-5 fő stabilan összetartott, 3-4 fő pedig sodródott, de általában találtak
megfelelő társat.
A fiúk jelentős része egy nagyobb baráti társaságot alkotott. Ők az iskolában és a
szabadidejükben egyaránt jelentős időt töltöttek együtt.
Egyetlen fiú volt, aki tudatosan vállalta a magányosságot, ő nem aktivizálta magát a
közösségért.
A négy év alatt az egymás társaságát kereső és elfogadó osztállyá vált.
8.c osztály
Az évfolyam legnépesebbé duzzadt osztálya a 4 év folyamán koherens csapattá vált, itt is
jelentős mozgások történtek: 2 tanuló távozott, 4, pedig érkezett, tehát a közösség több mint
20%-a kicserélődött, az újak egyetlen kivétellel a legproblémásabbak közé kerültek.
Az ötödik évfolyamhoz képest a barátságok bővültek, a baráti körök mentén az osztály
összetartóvá vált.
Egyetlen tanuló volt az osztályban, akit senki sem választott, 3 tanulót, pedig csak a saját kis
közösségében jelöltek.
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4.4. Gyermek- és ifjúságvédelem
4.4.1. Kiemelt óvodai mutatószámok

Óvodás
összlétszám

97fő
100 %

Tanulási, magatartási
problémával küzdő
gyermekek
Tanulási-,
Sajátos
magatartási
nevelési
- és
igény
beilleszked
ési
nehézség

6 fő
6,18 %

Hátránnyal küzdő gyermekek
Intézményi
szempontok
alapján

Ktv. 12. §. alapján

Veszélyeztetett

Hátrányos
helyzetű

Halmozottan
hátrányos
helyzetű

0 fő
0%

41 fő
42,26 %

12 fő
12,37 %

9 fő
9,27 %

Túlkoros
gyermekek
(visszamaradt)

Védelembe
vett
gyermek

- fő
0%

3 fő
3 %

4.4.2. Kiemelt iskolai mutatószámok

Tanulói
összlétszám

519 fő
100 %

Tanulási, magatartási
problémával küzdő
tanulók
Tanulási-,
Sajátos
magatartásinevelési
és
igény
beilleszkedési
nehézség

42 fő
8%

44 fő
8,47%

Hátránnyal küzdő tanulók
Intézményi
szempontok
alapján

Ktv. 12. §. alapján

Veszélyeztetett

Hátrányos
helyzetű

Halmozottan
hátrányos
helyzetű

28 fő
5,39 %

189 fő
36,41%

57 fő
10,98%

Túlkoros
tanulók

Védelembe
vett
tanulók

123 fő
23,69 %

8 fő
1,54 %

Intézményünkben gyermek- és ifjúságvédelmi feladatellátás szervezett keretek között, a
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős irányításával történik, melyben további jelentős
feladatokat látnak el a csoportvezető óvónők, az osztályfőnökök és a szaktanárok.
Az elmúlt években bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatásainak következtében:
- A családok anyagi, egzisztenciális helyzetének romlása negatívan hat a
gyermeknevelésre.
- Társadalmi mértékben felborultak bizonyos értékrendek, főleg azok, amelyek a
nevelési feladatokkal függnek össze.
Így az intézmény feladata és jelentősége megnőtt a gyermek- és ifjúságvédelem területén.
Ezek a problémák főként az iskolában éreztetik hatásukat, mert befolyásolják a gyermek
eredményeit, viselkedését, a felnőttekhez, társaikhoz és a munkához való viszonyukat.
Alapvető célunk e tevékenység során korunk veszélyforrásaival szemben az óvodásaink,
tanulóink személyiségének, életszemléletének olyan irányú fejlesztése, mely képessé teszi
őket a helyes ítéletalkotásra, a negatív jelenségek elutasítására – a prevenció, a gyermekek
hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve
segítségnyújtás annak megszüntetésében.
Az ifjúságvédelmi tevékenység alappillérei:
- felderítő tevékenység,
- prevenciós, megelőző tevékenység,
- jelentkező problémák kezelése, megszüntetése.
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Felderítő tevékenységeink
A nevelési év elején elkészült minden óvodás gyermekről és tanulóról a „Felderítő lap”
csoportonkénti, illetve osztályonkénti bontásban, mely valamennyi, a gyermeket, tanulót
érintő és befolyásoló szociális tényezőt feltárta.
Ennek ismeretében szerveződött az éves ifjúságvédelmi és osztályfőnöki célzott tevékenység.
A felderítést segítő különféle méréseink:
- Valamennyi iskolaelőkészítő foglalkozáson résztvevő (nagycsoportos korú) óvodás
gyermek, valamint 1. évfolyamos tanuló DIFER mérése a tanulási képességek
feltárása érdekében.
- Az 1. évfolyamon az „Környezeti- és egészségnevelési program” bemeneti mérései a
hatékony működtetés érdekében.
- Szociometriai és neveltségi mérés 5. évfolyamon a társas kapcsolatok, az énkép, az
egyéni értékek felderítése céljából.
- Életmód, életvitel mérése a 4. évfolyamon az Egészség- és környezetnevelési program
felső tagozatos működtetéséhez.
- Az egészségnevelési és drogprevenciós előteszt (5. évfolyam) elsősorban az egészségre
káros élvezeti szerek fogyasztásával, megítélésével, a kapcsolódó általános
ismeretekkel összefüggő.
A felderítést szolgálták a családlátogatások, melyeket elsősorban a csoportvezető óvónők és
az osztályfőnökök végeztek, de gyakran – főként problémás esetekben – munkájukat segítette
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a családgondozó is.
Prevenciós tevékenység
A prevenciós tevékenység megvalósult a csoportfoglalkozásokon, a tanórákon és a tanórán
kívüli foglalkozásokon, a szervezett szabadidős foglalkozásokon, programokon, valamint a
kapcsolódó különböző működtetett programokon, így:
- drogmegelőző tevékenység,
- egészségnevelési program,
- osztályfőnöki órák tananyaga,
- IPR-s program működtetése,
- fejlesztő foglalkozások,
- „Útravaló” ösztöndíjprogram „Út a középiskolába” részprogramjába történő
bekapcsolódás.
Problémák kezelése
A nevelési- és oktatási év során problémát jelentett:
- Igazolatlan hiányzás,
- Enyhébb magatartási (főként viselkedési) problémák,
- Esetenként dohányzás,
- A tanulók egymás közötti tettlegessége, durvaság, „trágár” beszéd, esetenként a
nevelőkkel szembeni „szemtelenség”, csúnya beszéd,
- Étkezési díjhátralékok,
- Személyi higiénia, egész tanév során állandó gondot okozott a fejtetvesség kezelése.
Jelentkező problémák megelőzésére és kezelésére működtetett programok:
- 2001. szeptemberétől, immár tizedik éve működtetjük intézményünkben pályázati
forrásból az Egészségnevelési- és drogprevenciós programot.
- 2004. szeptemberétől működtetjük szervezett keretek között a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóink számára az Integrációs Pedagógiai Rendszert, melyet már 3. éve
kiterjesztettünk óvodásainkra is, a Kossuth úti és a csárdaszállási feladat-ellátási
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helyeken egyaránt. A jogosultság- és igényfelmérést, valamint a helyzetelemzést
követően a széleskörű működtetéshez többféle, csoportfoglalkozáson, tanórán-,
tanórán kívüli-, szabadidős- és egyéni foglalkozásokon megvalósítható működési
programokat dolgoztunk ki és alkalmazzuk ezeket. A kapcsolódó 3 havonkénti
értékelő megbeszéléseken a gyermekek és a szülők többsége szívesen vett részt.
Nyíltan beszéltek örömeikről, gondjaikról, problémáikról. Szívesen vették és
igényelték is a lehetséges megoldási javaslatokat, tanácsokat.
- A beilleszkedési, tanulási-, magatartási- nehézséggel küzdő gyermekek és tanulók részére
fejlesztő foglalkozásokat biztosítottunk heti rendszerességgel, célirányosan. Az iskolai
szakfeladaton egy fő fejlesztő pedagógus teljes munkaidejében, míg az óvodai
szakfeladaton két fő szakképzett óvodai fejlesztőpedagógus 2-2 órában biztosította a
fejlesztést.
- A sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók habilitációs- és rehabilitációs
foglalkozásokban részesültek gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő,
TSMT-terapeuta, valamint logopédus vezette, célirányos, egyénre szabott fejlesztési
terv szerint. Sikerült valamennyi SNI óvodás gyermekre is kiterjeszteni a teljes körű
ellátást.
- 2006. szeptember 1-jétől intézményünkben bevezettük a kompetencia-alapú oktatást,
melyet az óvodában és az iskolai feladatellátáson is minden évfolyamban
működtetünk.

5. OKTATÁS - KÉPZÉS
5.1. Szorgalom
Iskolai szintű szorgalom átlag: 3,73
- 1 - 4. évfolyam: 4,03
- 5 - 8. évfolyam: 3,44
A két szélsőérték: 3,03 és 4,76
A szorgalom átlaghoz viszonyítva a tanulmányi átlag alakulása:
- iskolai szintű tanulmányi átlag: 3,82
- 2 - 4. évfolyam átlaga: 3,98
- 5 - 8. évfolyam átlaga: 3,67
Az osztályok tanulmányi és szorgalom átlagának összevetését tartalmazó táblázat:
Osztály Szorgalom átlag Tanulmányi átlag
4,2
4,3
2. a
4,27
4,4
2. b
3,6
3,6
2. c
4,0
3,98
3. a
4,18
4,26
3. b
4,04
3,98
3. c
3,54
3,96
4. a
3,16
3,43
4. b
3,26
3,56
5. a
3,65
4,0
5. b
3,6
3,85
5. c
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3,77
3,68
3,16
3,17
3,66
3,47
3,03
3,43

6. a
6. b
6. c
7. a
7. b
8. a
8. b
8. c

3,93
3,96
3,45
3,34
3,79
3,67
3,27
3,64

5.2. Tanulmányi teljesítmény
Az osztályok tanulmányi átlagát az előző táblázat mutatja.
Az 1. évfolyamokon a szöveges értékelések eredménye:
Osztály

Szorgalom

Kiválóan
teljesített

1. a
1. b
1. c

4,44
4,76
4,2

4
6
5

Jól
teljesített
14
10
11

Megfelelően
teljesített
5
9
7

Felzárkóztatásra
szorul

2
1
3

5.2.1. Kitűnők
Kitűnő tanulók számának alakulása: 59 fő – 11,36 % - az elmúlt évihez képest növekedett.
- 1-4. évfolyamon: 37 tanuló (14 %)
- 5-8. évfolyamon: 22 tanuló (8,5 %)
5.2.2. Követelményszintet alulteljesítők
Iskolai szinten 24 tanuló (4,62 %) nem teljesítette a követelményrendszert, a tanulók javító
vagy osztályozó vizsgára kötelezettek.
Három tanuló szülői kérésre ismétel az 1-2. évfolyamon.
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5.3. Versenyeztetés – versenyeredmények
Házi és városi versenyek alsó tagozaton
MEGNEVEZÉS

Darvas Tibor
versmondó verseny
Darvas Tibor
versillusztrációs
verseny
Darvas Tibor prózaíró
verseny
Aranyfonál
mesemondó verseny
Kicsi nekem ez a ház„kiszavalom” az oldalát
Versmondó verseny a
költészet napján

HELYSZÍN/
RENDEZŐ
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK
Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK

Határ Győző Könyvtár

Határ Győző Könyvtár

Kistérségi versmondó
verseny

Határ Győző Könyvtár

SZÖVEGELŐ

Határ Győző Könyvtár

Beranek Ottóné
szépíróverseny
Rajzpályázat

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK
Országos
Takarékszövetkezeti

TANULÓ NEVE/HELYEZÉSE

FELKÉSZÍTŐ

1. hely: Hunya Fanni, Gubucz Réka,
Boros Netti, Weigert Csenge

Kovácsné Bácsi Ilona, Vinkovics
Ágnes, Tóth Andrásné, Koloh
Imréné
Kovácsné Bácsi Ilona, Kovácsné
Szabó Mária, Baráth Ella

Díjazottjaink: Hamza Petra, Koma
Laura, Ladányi Sára, Csemniczky
Adél,

1. hely: Tímár Csenge, Bottlik
Dominik, Weigert Csenge

Gecsei Lilla, különdíj
Továbbjutók a Kistérségi
versmondó versenyre: Hunya Fanni,
Kónya Réka, Vincze Levente,
Vinkovics Zoltán, Varjú Dániel
Vincze Levente 2. hely, Kónya
Réka különdíj, Varjú Dániel 2. hely
41 résztvevő
Évfolyamonként
3-3 díjazott
I. helyezett: Kollár Molli (3. a)
II. helyezett: Ladányi Sára (3. c)
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Orbán Józsefné, Kovácsné Bácsi
Ilona, Vinkovics Ágnes

„Közlekedésbiztonság
gyerekszemmel”
rajzpályázat

Szövetség, valamint az
Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet
Szarvas
Rendőrkapitányság

III. helyezett: Fekete Anna (2. c)
Különdíj: 1. c osztály, Koma Laura
minden osztály nevezett, Ladányi
Sára 1. hely

Összegzés:
A házi és városi versenyek részvételi adatai arra mutatnak, hogy nagyon sok tanulót megmozgatnak.
Ezeknek a pedagógiai értéke az, hogy azon diákjaink is szívesen versenyeznek, akik más alkalommal nem mérettetik meg magukat.
Az előző évekhez képest jelentősen, 20%.-kal nőtt az induló tanulók aránya.
Területi, megyei és országos versenyek az alsó tagozaton
MEGNEVEZÉS

HELYSZÍN
RENDEZŐ

TANULÓ NEVE/HELYEZÉSE

FELKÉSZÍTŐ

III. Kodály Zoltán
Népdaléneklő
Versenyen.
megyei meseíró
verseny
meseillusztrációs
verseny

Vésztő

Részt vett: Valach Virginia,
Ignácz Kata és Sebők Georgina

Gyalog Irén

Sarkadi Kistérségi Általános
Iskola
Sarkadi Kistérségi Általános
Iskola

Bartha Karina 5. hely

Mezőkovácsháza

Vincze Levente megyei 1. hely,
területi 2. hely

TITOK Oktatási BT. Budapest

Tóth Ákos 2. hely

Dél-alföldi Mondaés
Mesemondóverseny
Herman Ottó
Környezetismereti
Tesztverseny

Ladányi Sára 5. hely
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Tóth Andrásné

Mozaik Kiadó
internetes versenye

Kalmár László
matematika verseny,
megyei
Zrínyi Ilona
matematika Verseny
Bendegúz országos
levelező verseny
Bendegúz Nyelvész
megyei verseny
Bendegúz országos
környezetismeret
verseny
Országos Kis
Vakond Levelező
Matematika Verseny

Mozaik Kiadó

TIT Teleki László Ismeretterjesztő
Egyesület
MATEGYE Alapítvány
Kecskemét
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia
Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági
Akadémia
Kis Vakond Matematika Tanodája

12 tanuló versenyzett, döntős:
Csemniczky Adél 6. hely, Tóth
Ákos 55. hely
Varjú Dániel 4. hely

6 induló

Roószné Kovács Márta

14 arany, 2 ezüst minősítés

Kovácsné Szabó Mária

Tóth Ákos 5. hely

Kovácsné Szabó Mária

Varjú Dániel 18. hely

6. hely: Deli Boglárka, Munkácsi
Lili, Németh Regina, Hanea Márkó,
Werle Zorka, Gecsei Lilla
10. hely: varga Bence, Ökrös
Szabolcs, Izsó Csenge

Szabadosné Horváth
Ilona, Koloh Imréné

Összegzés:
Tanulóink kiválóan szerepeltek minden versenyen, azonban több olyan versenyen és pályázaton is indultak, ahonnan semmilyen visszajelzést nem
kaptunk.
Egyébként átlagosan az indulók 50%-a ért el valamilyen helyezést, ez még az indikátorrendszer előirányzott vállalásait is meghaladja.
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Házi és városi versenyek felső tagozaton
MEGNEVEZÉS

HELYSZÍN
RENDEZŐ

TANULÓ
NEVE/HELYEZÉSE

DarvasTibor versmondó
verseny

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK

1. helyezettek:
5.o.: Kriszt György,
Miklavitz Ákos
6.o.: Czikkely H.
7.o.: Magyari Gy. Hunya
Réka 8.o.: Sipos Fanni,
Almási Viktória
Díjazottjaink: Koma
Zsuzsanna, Gyurcsán
Nkolett, Tímár Tamara,
Kriszt Georgina, Bácsi
Fanni, Pribojszki Judit,
Szedlák Szilvia, Szpisjak
Dóra

DarvasTibor
versillusztrációs verseny

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK

DarvasTibor prózaíró
versenye

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda DÖK

1. hely: Kruchió Adrienn,
Deli Csenge, Csapó Péter

Aranyfonál mesemondó
verseny

Határ Győző Könytár
Gyomaendrőd

Kriszt György 4. hely
Deli Csenge 1. hely
Füzes András 1. hely
Hunya Réka 2. hely
Kriszt Georgina 2. hely
Almási Viktória 3. hely

Rajzpályázat

Országos
Takarékszövetkezeti
Szövetség, valamint
az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet

I. helyezett: Koma
Zsuzsanna
II. helyezett: Szonda Lili
III. helyezett: Pataki Elek
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FELKÉSZÍTŐ TANÁR

magyartanárok

Dinya Lívia

Kónya Márta
Balla Károlyné
Forgács Krisztina

Dinya Lívia

Kicsi nekem ez a ház„kiszavalom” az oldalát
Versmondó verseny a
költészet napján

Határ Győző Városi
Könyvtár

Továbbjutók a Kistérségi
versmondó versenyre:
Miklavicz Ákos, Gácsi
Benedek, Hunya Réka,
Almási Viktória, Kéri
Miklós

magyartanárok

Kistérségi versmondó
verseny

Határ Győző Városi
Könyvtár

magyartanárok

SZÖVEGELŐ

Határ Győző Városi
Könyvtár

Miklavicz Ákos 2. hely,
Hunya Réka 1. hely,
Almási Viktória 1. hely
5-6. osztály: 37 résztvevő
7-8. osztály: 22 résztvevő

Arany János Magyar
Verseny
(2. forduló)

Titok
Oktatásszervező Bt.

Továbbjutás az orsz.
versenyre:
Magyar M., Deli Cs., Tóth
B., Szonda L.

Gordos Zsuzsa, Forgács
Krisztina

Összegzés:
A felső tagozat is magas részvételi aránnyal, és eredményesen zárt.
Területi, megyei és országos versenyek felső tagozaton
MEGNEVEZÉS

Általános iskolai tanulók
országos német versenye,
megyei forduló

HELYSZÍN
RENDEZŐ
Jász-Nagykun-Szolnok
Megye Pedagógiai
Intézete Pedagógiai
Szakmai és
Szakszolgálat

TANULÓ
NEVE/HELYEZÉSE
- Putnoki Tamás 8. a
megyei 3. hely
- Almási Viktória 8. a
megyei 8. hely
- Baráth Kitti 7. a
megyei 10. hely
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FELKÉSZÍTŐ TANÁR

Ökrös Katalin, Balla Károlyné

Teleki német szövegértő
verseny, Mezőtúr
(területi):

Teleki Blanka
Gimnázium és
Szakközépiskola,
Szakiskola és
Kollégium Mezőtúr

Rajzpályázat:
„Kifogtam az
aranyhalat…”

WF Szabadidő Park és
Idegenforgalmi Kft.

Rajzpályázat:
„Álmodtam egy világot
magamnak…”

Dél-Alföldi Regionális
Munkaügyi Központ

7-8. o.: Putnoki Tamás
1. hely
Csulák Anett 4. hely
Galambos Ákos 5. hely
5-6. o. : Koma
Zsuzsanna 5. hely

Különdíj: Csúvár
Mihály, Pataki Elek

Különdíj: Csaba Virág

Rajzpályázat:
„Állatok hete”

Kálmán Lajos Óvoda,
Általános Iskola és
Művelődési Ház
Ménteleki Iskolája

Különdíj: Soczó
Tamás

Megyei népdaléneklő
verseny

Gyula

Kollár Karina

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei
helyesírási verseny

ELTE Magyar Tanszék

Bendegúz Nyelvész
Verseny

Bendegúz Gyermek és
Ifjúsági Akadémia_
Szeged

Megyei Szonda Lili 1.
hely
Deli Csenge 3. hely
Putnoki Réka 5. hely
Koma Zsuzsanna 13.
hely
Szonda Lili országos 7.
hely

7 fő a megyei döntőbe
jutott, megyei 1. hely:
Deli Csenge, 3. hely:
Szonda Lili, országos
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Ökrös Katalin, Balla Károlyné

Dinya Lívia

Dinya Lívia

Dinya Lívia
Gordos Zsuzsanna

Balla Károlyné,
Forgács Krisztina

Forgács Krisztina

döntőn 13. helyezés:
Deli Csenge
Simonyi Imre Országos
Szavalóverseny
Országos történelem
tanulmányi verseny,
megyei forduló
Békéscsaba

Kálti Márk Történelmi
tesztverseny

Teleki történelem verseny

Báthory – csapatverseny
Budapest

Kazinczy – Szép magyar
beszéd verseny területi
fordulója

Karácsony János
Katolikus Gimnázium
Gyula

Szombathely: Vas
megyei Pedagógiai
Intézet

TITOK Oktatási BT.
Budapest

Teleki Blanka
Gimnázium, Mezőtúr

Petőfi Sándor
Gimnázium Budapest

Mezőberény
Önkormányzata

Hunya Réka
különdíj

Hunya Jolán

Illés Veronika
10. hely
Fekécs Gergely
11. hely

Simonné Szrnka Zsuzsa

Kruchió Adrienn 4.
hely
Tóth Bálint 5. hely
Fülöp Petra 7. hely
Csapat: Kis Katalin és
Szedlák Stella
10. hely
Csapat: Tari Ferenc,
Kruchió Gergő és
Putnoki Réka, Tóth
Bálint 2. hely
Sipos Fanni 1. hely,
országos: Kazinczyjelvény Bronz fokozat
Magyari Gyöngyi 2.
hely
Uhrin Barbara
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Simonné Szrnka Zsuzsa

Simonné Szrnka Zsuzsa

Simonné Szrnka Zsuzsa

Hunya Jolán

3. hely

Horváth János
tanulmányi verseny,
megyei

Zrínyi Ilona matematika
Verseny

Területi versmondó
verseny Vésztő
Matematika verseny

Varga Tamás Matematika
Verseny

Andrássy Gyula
Gimnázium és
Kollégium

MATEGYE Alapítvány
Kecskemét
Bartók Béla Nevelés
Központ
Vésztő
TIT Körösök Vidéke
Egyesülete

Tari Ferenc 5. hely
Simonné Szrnka Zsuzsa
26 tanuló indult,
Megyei 2. és 9. hely,
Csapatban megyei 2.
hely

Hunya Réka 3. hely
Bödör Balázs: megyei
2. hely

Hétvezér Általános
Iskola Székesfehérvár

Nem volt továbbjutó

Bolyai János Matematika
Verseny

Veres Péter Gimnázium

Csapat: Deli Csenge,
Tóth Bálint, Nagy
Noémi, Kovács József
Megyei 1. hely
Országos 19. hely

Megyei Informatika
Versenyek

Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár

Palicskáné Szegedi Katalin

Forgács Krisztina
Palicskáné Szegedi Katalin

Palicskáné Szegedi Katalin

Palicskáné Szegedi Katalin,
Fekécs Éva

A körzetiről mindenki
továbbjutott: Kruchió

Gergő, Kruchió Attila,
Fülöp Péter, Varjú Erik
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Kovácsné Nagy Katalin

A megyein nem voltak az
első 6 helyezett között

PC-Kismester Országos
Informatikai Verseny
általános iskolás korúak
számára,
informatikai ismeretek
PC-Kismester Országos
Informatikai Verseny
általános iskolás korúak
számára
számítógépes grafika,

Természetismeret verseny

Zöld Szemfüles
természetismereti
Vetélkedő

Geo magazin
"Föld, víz, levegő"
természetismereti és
környezetvédelmi
vetélkedő
Kistérségi tehetségkutató
verseny

Bem József Általános
Iskola

Csapat: Kruchió
Gergő, Kruchió Attila,
Füzes András: 16.
hely

Bem József Általános
Iskola

Koma Zsuzsanna:
elődöntőben 5. hely

A Klotildligeti Ward
Mária Általános Iskola,
Országos döntőbe
Gimnázium és Alapfokú behívás, nem voltak az
Művészeti Iskola által
első hat között
kiírt.
Csapat: Tóth Izsák,
E-misszió Természet-és
Gera Ilona, Koma
Környezetvédelmi
Zsuzsanna, nem értek
Egyesület
el helyezést
"Szerkessz saját
Egy osztályközösség
csapata: 16. hely
magazint!"
A Csongrádi Kistérség
Csapat: Fülöp Petra,
Egyesített Alapfokú
Kruchió Adrienn, Deli
Oktatási Intézménye
Csenge, Czikkely
Ének-Zenei Általános
Hanga: 3. hely
Iskola tagintézménye
Benka Gyula
Csapat: Füzes András,
Evangélikus Általános
Kruchió Gergő,
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Kovácsné Nagy Katalin

Kovácsné Nagy Katalin

Kovácsné Nagy Katalin

Kovácsné Nagy Katalin

Kovácsné Nagy Katalin
Kovácsné Nagy Katalin
Kocsisné Beranek Gizella
Gálné Juhos Éva
Uhrin Attiláné

Iskola

Szonda Lili, Uhrin
Ágnes és Uhrin Sára
2. hely

Arany János Magyar
nyelvi tesztverseny
Országos forduló

Titok Oktatásszervező
Bt.

Deli Csenge 4. hely
Szonda Lili 5. hely

Mozaik Kiadó Internetes
Versenye

Mozaik
Kiadó

9 fő versenyző, 1 fő
döntős: Tóth Bálint 7.
hely

Herman Ottó
Emlékverseny

Műszaki Egyetem

3 fő versenyző, döntős
nem volt

Forgács Krisztina

Simonné Szrnka Zsuzsa

Kovácsné Nagy Katalin

Versenyek a Százszorszép Óvodában
MEGNEVEZÉS

Közlekedés
gyermekszemmel
Területi forduló

HELYSZÍN
RENDEZŐ
Békés megyei Balesetmegelőzési Bizottság

TANULÓ
NEVE/HELYEZÉSE
Vinkovics Ágnes 1.
hely
Lehoczki Petra 3.
hely

FELKÉSZÍTŐ
Hunya Imréné,
Vinczéné Nagy Edit
Cserenyecz Éva

Iciri-piciri
meseillusztrációs
rajzverseny

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda

Vinkovics Ágnes 1.
hely
Csányi Brigitta 4. hely

Hunya Imréné,
Vinczéné Nagy Edit

Iciri-piciri mesemondó
verseny

Kis Bálint Általános
Iskola és Óvoda

Vinkovics Ágnes 1.
hely
Kiss Adrián 4. hely

Hunya Imréné,
Vinczéné Nagy Edit
Kisné Giricz Irén,
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Az állatok világnapja
alkalmából meghirdetett
rajzpályázat

Rubin vendéglő

A víz világnapja
alkalmából hirdetett
rajzpályázat

Békés megyei
Vízművek és Békés
megyei Hírlap

Jancsó Renáta 1.
helyezett
Kovács Adrián 2.
helyezett
a Breki csoportosok
kollektív munkája
Közönségdíjas lett
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Látkóczki Éva
Kisné Giricz Irén,
Látkóczki Éva
Cserenyecz Éva

Hunya Imréné,
Vinczéné Nagy Edit

„TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053” Tehetséggondozó komplex verseny
INTÉZMÉNY NEVE

ÓVODAI
KORCSOPORT

SZÁZSZORSZÉP
ÓVODA

23 FŐ

1-4 ÉVFOLYAM

5-8 ÉVFOLYAM

________________ ________________
________________

MÁS ÓVODÁK

96FŐ
KIS BÁLINT
ÁLTALÁNOS
ISKOLA

________________

132 FŐ

221 FŐ

MÁS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁK

________________

164 FŐ

154 FŐ

ÖSSZESEN

119 FŐ

296 FŐ

375 FŐ
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A döntőn részt vevő óvodások száma kategóriánként

kategóriák

119 óvodás
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A döntőn részt vevők száma kategóriánként 1-4.
évfolyam

kategóriák

Rózsahegyi

Szent Gellért

Kis Bálint

296 alsós diák

A döntőn részt vevők száma kategóriánként 5-8.
évfolyam
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Rózsahegyi

Szent Gellért

Kis Bálint

375 felsős gyermek

Nyelvvizsga eredmények
Hatodik éve folyik a nyelvvizsga előkészítő foglalkozások szervezése a 7. és 8. évfolyamokon
angol és német nyelvből. A foglalkozásokat a három bontott nyelvi óra mellett heti két-két
órában biztosítjuk teljesen térítésmentesen, nyelvkönyvet is biztosítva.
Ebben a tanévben német nyelvből 5 tanuló tett eredményes alapfokú „A” típusú és 1 tanuló
„C” típusú nyelvvizsgát. Angol nyelvből „A” típusú alapfokú nyelvvizsgát 5 tanuló,
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középfokú „A” típusú nyelvvizsgát egy tanuló, továbbá „C” típusú nyelvvizsgát további 10
tanuló tett.

5.4.Tudásszint és képességmérések
5. 4. 1. Mérések az óvodában, valamint az 1-8. évfolyamokon
DIFER mérések
Szeptemberben, közvetlenül a tanévkezdéskor olyan szociális motívumokat mértünk, amelyek az iskolai
és az óvodai léthez és fejlődéshez nélkülözhetetlenek (DIFER mérés része)
-

írásmozgás-koordináció: az írástanítás feltétele

-

relációs szókincs, amely az eredményes szóbeli kommunikáció elemi feltétele

-

beszédhanghallás készsége, amely az eredményes olvasástanítás fontos feltétele

összefüggés-megértés, a következtetés és az elemi számolás, amelyek szintén az értelmi fejlődés
feltételei.
Difer mérések az óvodában (Százszorszép Óvoda)
Az elmúlt tanévtől az óvodai mérések is belekerültek a mérési programba. Általában elmondható, hogy
életkorukhoz képest lemaradás tapasztalható írásmozgás-koordináció, relációs szókincs és összefüggésmegértés terén.
Átlagban az említett területek valamelyikében a tanulók 37%-ának vannak nehézségei. 1-2 területen 12
fő (28%), 3 területen 3 fő (9%) küzd valamilyen problémával. Az óvónők igyekeznek a fejlesztésüket
elősegíteni, amihez ma már szerencsére megfelelő szakirodalom is fellelhető. A problémás gyerekek
mérési eredményeit a tanév végén szintén kontrollálják.
A tanév végének eredményei:
Nyuszi csoport: 4 gyermeket 3 területen kellett újra mérni, mindenki elérte a haladó vagy befejező
szintet.
Breki csoport: 4 gyermeket 4 területen kellett újra mérni, egy gyermek 2 területen kezdő szinten maradt:
írásmozgás koordinációból, és relációs szókincsből.
Süni csoport: 5 gyermeket 5 területen kellett újra mérni, két gyerek egy-egy területen kezdő szinten
maradt: elemi számolási készségekből, és szocialitásból.
Zümi csoport: 3 gyermeket szinte minden területen kellett újra mérni, legtöbb probléma maradt továbbra
is a tapasztalati következtetések, a tapasztalati összefüggés-megértés, a szocialitás területén.
Maci csoport: 2 gyermeket 3 területen kellett újra mérni, egyikük kezdő szinten maradt elemi számolási
készségekből.
Difer mérések az iskolában
A tanulók DIFER vizsgálatok szerint osztályaink különbséget mutatnak. /2010. október közepi állapot/
Az 1.a osztály a mérési eredmények alapján viszonylag homogén összetételűnek tűnik, összesen 3 tanuló
teljesítménye éri el csak a haladó szintet. Ami kissé rontja az összképet 6 tanuló elemi számolási készsége
és 2 tanuló tapasztalati következtetése, ami elemi szinten van.
Az 1.b osztályban összesen van 2 olyan tanuló van, aki a képességei összességében csak kezdő szinten
teljesített. Náluk kissé gyengébben az elemi számolási készség terén teljesítettek általában a tanulók.
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Az 1. c osztályban 3, általánosan gyenge képességű tanulót szűrtek ki. Az osztály tanítói két mért területet
találtak gyengébbnek a többinél: az írásmozgás-koordinációt és a tapasztalati következtetést, elemi
számolási készséget és a szocialitást. Tehát ebben a tanulócsoportban sok területen és rendkívül nagy
fejlesztésre van szükség.
A mért területek egészére vetítve és a teljes első osztályos populációt tekintve: a tanulók 77%-a érte el az
optimum vagy befejező szintet, 16%-a a haladó szintet, a 7%-uk pedig kezdő szinten van.
A bemeneti mérés után az alulteljesítők képességeit újramértük, ahol a következő eredmények születtek.
A tanév végének eredményei:
1.a
Egy gyermek maradt kezdő szinten a tapasztalati következtetésekből.
1.b
Minden tanuló elérte legalább a haladó szintet.
1.c
2 tanuló két területen kezdő szinten maradt: a tapasztalati következtetések és a szocialitás területén.
A DIFER mérések eredményei 7 tanévet tekintve:

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

Elemi és kezdő Haladó szint
szint
18%
30%
17%
29%
10%
22%
29%
22%
24%
23%
19%
25%
7%
16%

Befejező szint

Optimum

20%
24%
34%
30%
33%
32%
49%

32%
30%
34%
19%
30%
24%
28%

Mérések a környezeti nevelés területéről
Környezeti nevelés bemeneti mérése( 1. évfolyam)
A mérésben három osztály, 72 tanuló vett részt.
1. kérdés: 62 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 86-a.
2. kérdés: 51 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 70%-a. (Az uzsonna maradékát 5 tanuló dobná a
szemétbe, ez 7%-a.)
3. kérdés: 28 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 39%-a. (Ebben a kérdésben könnyítés történt, mégis
ez bizonyult a legnehezebbnek a tanulók körében.)
4. kérdés: 70 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 97%-a. A legtöbb tanuló tisztán és alapos munkával
elkészített képet rajzolt az őszi fáról.
5. kérdés: 57 tanuló adott helyes választ, ez a tanulók 79%-a.
Néhány prioritás helyzete az elmúlt 7 tanév során:
Mért terület
A szelektív
hulladékgyűjtés
fontossága

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008_09

2009_10

2010_2011

76%

31%

55%

78%

80%

81%

79%

36

A környezetkímélő
járművek ismerete

31%

55%

60%

61%

70%

69%

71%

Összegzés: Úgy tűnik, hogy tanulóink ismerik, hogy miként lehetne környezetükért többet tenni. Az
„Ökoiskola” cím ismételt elnyerése, s a hozzá kapcsolódó tevékenységek sora is nagyon jól szolgálja a
környezettudatos magatartást.
Környezeti nevelés kimeneti mérése
A globális problémákkal többnyire tisztában vannak a tanulók, a válaszok alapján a takarékossággal is, de
a gyakorlat nem ezt tükrözi.
Az erdei iskolával kapcsolatos kérdésre (8.) adott válaszok azt sugallják, hogy nem érzik az erdei iskola
fontosságát. Hozzájárul ehhez a kérdés szokatlan feltétele. Feladatunk: több erdei iskolai programot kell
szervezni.
Nagy figyelmet érdemel a 2. kérdés, amely a helyi nevezetességeink felől érdeklődik. 0-1 vagy 2
nevezetességet 24 tanuló tudott felsorolni a 3 osztályból, a 4 közül. Feladatunk, megismertetni a tanulókat
Gyomaendrőd nevezetességeivel, hiszen nagyon sok szép épület, szokás, táj van itt, s ebből mindössze 4et kellett volna felsorolniuk.
Százalékos kimutatásban a tanulók 78, 6 %-ban válaszoltak helyesen a feltett kérdésekre.
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Összegzés:
Az iskola környezetvédelmi neveléssel kapcsolatos programja eredményesnek mondható.
A megkérdezett végzős tanulóink megfelelő tájékozottságot mutatnak a helyi és globális problémák
megoldásának irányába. Az eredmények megerősítik a nevelőtestületet abban, hogy a környezettudatos
magatartás kialakítása jó irányba halad, a megkezdett munkát ilyen irányban kívánjuk folytatni.
5.4.2. Az Oktatási Hivatal által szervezett hazai mérések
4. évfolyamos készség és képességmérés
A személyiség működése, adaptációja és fejlődése alaprendszerének fejlettségétől függ. A személyiség
alaprendszere tucatnyi kulcskompetenciával, a kulcskompetenciák pszichikus alapkomponensekkel
(alapmotívumokkal, alapképességekkel, alapkészségekkel, alapszokásokkal, alapismeretekkel)
működnek. Az alapkomponensek különböző komplexitásúvá, különböző absztrakciós szintűvé
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fejlődhetnek, és bármikor aktiválhatóknak, használhatóknak kell lenniük, vagyis állandóvá kell
fejlődniük.
A szükséges komplexitású és absztrakciós szintű alapkomponensek állandósulttá és optimális
használhatóságúvá fejlődése többéves folyamat. Ezért folyamatos, témákon, tanéveken,
iskolafokozatokon átívelő fejlesztésre, van szükség. Ennek az a feltétele, hogy ismerjük az optimális
elsajátítás, használhatóság jellemzőit, kritériumait, amelyekhez viszonyítva feltárhatjuk a fejlődés
folyamatát, megtudhatjuk, hogy ehhez képest hol tart a tanuló, az osztály, az iskola, az ország az értékelés
időpontjában, megtudhatjuk, hogy mit kell még tenni, mekkora utat kell még bejárni az optimális
használhatóság kritériumának eléréséig
A 2010. májusában a 4. évfolyamon elvégzett országos felmérés a fejlődési folyamatokat feltáró előzetes
kutatásoknak köszönhetően ilyen diagnosztikus kritériumorientált értékelést tett lehetővé. E folyamat
közbülső eredményeire mutatnak az adott eredmények.
Olvasáskészség
A szövegértő, élményszerző olvasás azt jelenti, hogy a tanuló a leggyakoribb 5000 szó jelentését ismeri.
E nélkül a diák csak betűző olvasásra képes.
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Íráskészség
A tevékeny iskolai tanulás ma még nélkülözhetetlen eszköze a megfelelő íráskészség. A betűket rajzoló,
erre koncentráló írás gyakorlati célra használhatatlan.
íráskészség k%p

100
90
80
k%p
70
60

51

49

50
iskolai átlag

országos átlag

38

Elemi számolási készség
E megnevezés alatt a számírás készségét, a mértékegység-váltás és a négy alapművelet 100-as
számkörben történő végzésének készségeit mérték fel.
számolási készség k%p
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Elemi gondolkodási készség
Az elemi gondolkodási képesség teljes kiépülése, elsajátítása a
továbbfejlõdésének, az eredményes iskolai tanulásnak kritikus előfeltétele.

gondolkodási

képesség

gondolkodási készség k%p
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Elemi rendszerező készség
Az elemi rendszerező képesség teljes kiépülése, elsajátítása a gondolkodási képesség továbbfejlődésének,
az eredményes iskolai tanulásnak szintén kritikus fontos előfeltétele, akárcsak a gondolkodási képesség.
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elemi rendszerező készség k%p
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Elemi kombinációs készség
Az elemi kombinációs képesség teljes kiépülése, elsajátítása
továbbfejlõdésének, az eredményes iskolai tanulásnak prioritása.
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Összegzés: Az alapkészségek fejlettségének tekintetében az elmúlt években nem történt szignifikáns
változás, diákjaink egyenletesen és jó szinten teljesítenek.
Egyetlen negatívum van a jó eredményeink között : a párhuzamos osztályok teljesítménye között 30%-nyi
különbség van.
Az Oktatási Hivatal 2010. májusi mérésének eredményei a 6. és 8. évfolyamokon.
Az először 2001 őszén megrendezett Országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben
meghatározott tanulók 6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a
matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek,
illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a
felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott
évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett
feladatok megoldása során.
Új skálákon a korábbi mérések eredményeit is összekapcsolták, amelyek most már 1500 pontos átlaggal
és 200 pontos évfolyamonkénti szórással rendelkeznek.
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Az új skálák új képességszinteket is definiálnak, immár 7 szintet.
A régi és új képességskálák megfeleltetése

Elért és várható országos eredmények (2008-2014)

6.évfolyam

matematika
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Szövegértés

matematika
szövegértés

Országos eredmény
1498 (1497-1498)
1483 (1482-1484)

Iskolai eredmény
1482 (1427-1523)
1508 (1447-1546)

Összegzés: Mindkét területen az országos átlagnak megfelelően teljesítettek tanulóink, az eredményeink
nem mutatnak szignifikáns eltérést.
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8. évfolyam
matematika

szövegértés
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matematika
szövegértés

Országos eredmény
1622 (1622-1623)
1583 (1582-1584)

Iskolai eredmény
1598 (1561-1619)
1584 (1549-1614)

Összegzés: A tanulóink az országos átlagnak megfelelően teljesítettek a szövegértés területén de kissé
elmaradtak eredményeik a matematika területén
A 2008-2010. közötti évekre tekintve átlageredményeink nem térnek el jelentős mértékben.

5.4.3 Részvétel nemzetközi mérésekben: TIMMS és PIRLS mérések
Iskolánk az idei tanévben felkérést kapott egy nemzetközi vizsgálatban való részvételre.
Mindkét mérésben a 4. évfolyamos tanulóink vettek részt, Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési
Osztályának szervezésében. A két napos mérés eredményeit még nem ismerjük, de a pontos és jól
megszervezett lebonyolítást, valamint a tanulóink és tanítóik példamutató munkáját az Oktatási Hivatal
kapcsolattartója külön megköszönte.
A TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study - A matematika és természettudomány
nemzetközi összehasonlító teljesítménymérése) felméréssorozat célja, hogy a 4. és 8. évfolyamon tanuló
diákok matematika és természettudományi ismereteit vizsgálja, illetve ezzel összefüggésben képet adjon
az iskolai és otthoni tanítási-tanulási szokásokról.
A PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study - Nemzetközi Szövegértés-vizsgálat)
felméréssorozat célja a 9-10 éves tanulók olvasásképességének vizsgálata, az iskolai és otthoni tanításitanulási szokások feltérképezése.
5.5. Beiskolázás - továbbtanulás
A tanköteles korú óvodásaink – 36 fő – közül 30 fő kezdi meg ősztől általános iskolai tanulmányait, 6
kisgyermek még további egy nevelési évet az óvodában marad, ez 16%
A középiskolai beiskolázás évről-évre újabb feladatokat állít a pályaválasztási felelős és az
osztályfőnökök elé. A jelentkezéssel kapcsolatos valamennyi adminisztrációs feladatot az osztályfőnökök
végezték el, a szülőkre nem hárítottunk ezzel kapcsolatos teendőket.
A továbbtanulás alakulását szemlélteti az alábbi táblázat:
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Vidéken tanul tovább

Nem tanul tovább

Gyomaendrőd

8.A

23 fő

12

3

8

12

7

4

0

20

3

0

0

8.B

27 fő

14

8

5

14

7

6

0

25

2

0

0

8.C

28 fő

15

8

5

15

5

8

0

22

3

3

0

Össz/fő

78 fő

41

19

18

41

19

18

0

67

8

3

0

%

100%

52,6

24,4

23

52,6

24,4

23

0

85,9

10,3

3,8

0

Osztály

Létszám

Iskola típusa

Gimnázium

Szakközépiskola

Szakképző

Kner Imre
Gimnázium

Bethlen G.
Szakképző

Melyik helyen megjelölt
iskolába nyert felvételt

I.
hely

II.
hely

III.
hely

IV.
hely

A helyi középiskolákba 60 fő jelentkezett, ez a végzős tanulók 76 %-a.
A pályaválasztási munkában két ponton változtattunk a 2010-2011-es tanévben.
- A beiskolázási szülői értekezletet kiterjesztettük a megye középiskoláira is. A vidéki
középiskolák képviselői helyben tájékoztatták az érdeklődő szülőket és tanulókat a
továbbtanulási lehetőségekről.
-

A felvételi tájékoztató anyagokat, kiadványokat tanév égén már kiosztottuk a 7. osztályos
tanulóknak.

5.6. Nevelési értekezletek
A 2010-2011-es nevelési – oktatási évben két kolléganő a Tanulás tanítása című módszertani
programról tartott előadást a pedagógusoknak majd két bemutató órát nézhettünk meg.
Májusban pedig a Szeged Városi Kollégium által működtetett Arany János Kollégiumi Szakiskolai
Programot ismertük meg, mely a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását segíti elő.

6. SZOLGÁLTATÁS
6.1. Nevelési-oktatási ismeretközvetítés
Az óvodai és az iskolai ismeretközvetítés az egységes Pedagógiai programunkban (része a helyi óvodai
nevelési program és a helyi tanterv), valamint az Éves munkatervben meghatározottak alapján történt. A
fő hangsúlyt az alapkészségek fejlesztésére fektettük. Igyekeztünk figyelembe venni az egyéni
adottságokból, a szociális háttértényezőkből, az életkori sajátosságokból fakadó eltéréseket. A kooperatívtechnikák, a kompetencia alapú -, a moduláris, a differenciált- és a projektoktatás olyan módszertani
elemek, tanulásszervezési eljárások, amelyek ennek megvalósítását segítik. Emellett az idegen nyelvi és
az informatikai ismeretek közvetítése kapott nagyobb teret az országos oktatáspolitikai koncepciónak, az
uniós előírásoknak és a helyi elvárásoknak megfelelően.
Csoportbontást alkalmaztunk az idegen nyelv és az informatikai órákon. Az órabontásra fordított
valamennyi órát a tanórán kívüli órakeret terhére lett biztosítottunk.
A hátránykompenzálást és a tehetséggondozást egyaránt fontosnak tartjuk, ennek megfelelően sikerült
megvalósítani kitűzött céljainkat.
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6.2. Napközi – egész napos ellátás
A napközis (egész napos) ellátást 88 óvodás gyermek és 284 (+60) tanuló veszi igénybe, 5 óvodai és 12
iskolai napközis csoportban. Óvodában a gyermekek 90,07 %-a, 1-4. évfolyamokon a gyermekek 98,08
%-a, míg 5-8. évfolyamokon csupán 10,08 %-uk napközis. Az óvodában valamennyi csoport egész
naposként működött, az 1-4. évfolyamokon „tiszta csoportokat” (egy osztály egy napközis csoport)
hoztunk létre. Az 5-8. évfolyamok valamennyi osztályából egyetlen csoport szerveződött az igénylők
számának megfelelően. A tanév során jelentős létszámemelkedést tapasztaltunk a felső évfolyamos
csoportban, a következő tanévben 2 napközis csoportot szervezünk a felső évfolyamokon is.
Napközis munkaközösség működött a nevelési év során, mely egységes feladat- és elvárásrendet alakított
ki a tanulásszervezés, az ebédeltetés és a szabadidős programok terén.
Alsó tagozaton, mivel egy osztály alkot egy csoportot, jól szervezhető a délutáni tanulmányi munka. Több
lehetőség van így a tananyag elsajátíttatására akár közösen, akár differenciált feladatok adásával.
Problémát okoz azonban, hogy nagyon sok tanulónak van délután különféle elfoglaltsága. Sokan sok
helyre járnak, így szinte soha nincs teljes létszám délután. A felső tagozaton a legnagyobb gondot az
okozza, hogy több osztály tanulói alkotják a csoportot. Sokszor problémás a házi feladatok elkészítése,
mert a gyerekek nem jegyzik meg, nem írják fel, hogy mi a lecke, mit kell megtanulniuk.
6.3. Csoportfoglalkozáson- és tanórán kívüli foglalkozások
A csoportfoglalkozáson- és a tanórán kívüli foglalkozásokat az e célra felhasználható, a
csoportbontáson túl fennmaradó iskolai órakeret terhére biztosítottuk. A szakköri foglalkozásokat,
valamint a tehetséggondozást egyéni jelentkezés alapján vették igénybe tanulóink. A felzárkóztatásban az
osztályfőnök és a szaktanár ajánlása alapján részesültek a diákok. Az óvodában is több, teljesen
térítésmentes választható foglalkozást tudtunk így biztosítani.
A csoportfoglalkozáson, tanórán kívüli foglalkozások csoportosítását és megnevezését, valamint a
résztvevő gyermekek és tanulók számát mutatja az alábbi adatsor óvodában, illetve 1-8. évfolyamokon
összesítetten:
Óvodában:
Foglalkozás megnevezése
Részt vevő óvodások száma
Választható foglalkozások
 Angol nyelv
12
 Úszásoktatás
21
 Kézműves foglalkozás
11
 Tánc foglalkozás
27
 Zenei foglalkozás
10
 Torna
13
Fejlesztés
 Fejlesztés
5
 Gyógytestnevelés
5
Iskolában:
Foglalkozás megnevezése
Szakkörök
 Énekkar
 Irodalmi színpad
 Újságíró
 Dekoratőr
 Rajz
 Informatika
 Környezetkommandó

Részt vevő tanulók száma
37
29
12
15
15
16
12
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Sportfoglalkozások
 Sakk
 Gyógytestnevelés
 Torna
 Röplabda
 Tömegsport - labdajátékok
Tehetséggondozás
 Nyelvvizsga előkészítő
 Angol
 Német
 Felvételi előkészítő
 Magyar
 Matematika
 Kiscsoportos tehetséggondozás
 Magyar
 Matematika
 Honismeret
 Természetismeret
 Történelem
 Biológia
Felzárkóztatás
 Magyar
 Matematika
 Környezetismeret
 Történelem
 Kémia
 Biológia
 Földrajz

24
10
51
14
69

14
32
18
16
32
25
9
5
11
6
62
59
9
6
3
4
5

A foglalkozások skálája és a résztvevő tanulók igen magas aránya mutatja az érdeklődést és igényt, a
mérések pedig az eredményességet.
A 2010/11-es nevelési-oktatási évben a TÁMOP 3.4.3. pályázati projekt keretén belül a következő
tehetséggondozó foglalkozásokat tartottuk még az intézményben:

5

3

6

1. ÉVFOLYAM

10

4

6

6

6

4

4

2. ÉVFOLYAM

8

4

4

4

4

4

4

3. ÉVFOLYAM

7

3

6

5

10

4

3

4. ÉVFOLYAM

8

4

4

4

12

4

4

5. ÉVFOLYAM

8

4

3

3

11

8

11

1

1

4

5

6. ÉVFOLYAM

7

2

3

3

6

4

13

4

10

7

6

7. ÉVFOLYAM

8

3

3

3

5

7

5

4

2

4

5

8. ÉVFOLYAM

7

3

1

8

9

9

11

5

1

2

6
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RAJZ

4

TÖRTÉNELEM

MATEMATIKA-LOGIKA

-

TERMÉSZETISMERET

IRODALOM

4

INFORMATIKA

ÍRÁS, NYELVTAN

6

ANGOL NYELV

ÉNEK-ZENE

ÓVODA

NÉMET NYELV

korcsoportok

SPORT

kategóriák

6.4. Testnevelés, sport
6.4.1. Sporttevékenység
Az előző pontban ismertetett óvodai és iskolai sportfoglalkozások rendszere megítélésünk szerint
széleskörű lehetőségeket biztosít, az előző évekhez képest folyamatosan emelkedik a foglalkozásokon
részt vevők aránya.
Jelentős sportrendezvényeket szervezett és bonyolított le a Diáksport Egyesület és a Testnevelési
munkaközösség, a programokba bekapcsolódott iskolánk és a település diáksága is:
 2010 méteres futás: idén 2. alkalommal vettünk részt az országosan meghirdetett sportnapon,
iskolánk valamennyi tanulója lefutotta ezt a távot.
 Wesselényi Sportnap: idén is megrendeztük a város három általános iskolájának részvételével,
 Teljes óvodás, tanulói és munkavállalói létszámmal kapcsolódtunk be a város által szervezett
„Kihívás Napja” sportprogramjaiba, a délelőtti futóprogramunkhoz több iskola és óvoda is
csatlakozott a város különböző helyszínein
 A mindennapos testnevelés keretében megtartott tartásjavító torna igen népszerű az óvodás és az
iskolás gyerekek körében is.
 Óvodában a vízhez szoktatást, iskolában a testnevelési órák keretében a moduláris úszásoktatást 3.
és 4. évfolyamokon is biztosítjuk.
 Sportegyesületi pályázati támogatással bővíteni tudtuk eszközparkunkat is a sporteszközök terén.
A következő sportfoglalkozásokon vettek részt a gyermekek:
 fiú torna 1-3 korcsoport
 leány kézilabda 3-4 kcs.
 fiú labdarúgás 1-4 kcs.
 atlétika fiú-leány 1-4-kcs.
 leány röplabda 3-4 kcs.
 alsó tagozaton 2-szer 2 óra játékos sportfoglalkozás
 leány torna
 sakk szakkör
6.4.2.Sportversenyek, eredmények
A tanév során a következő Diákolimpiai számokban versenyeztek a tanulók:
 fiú torna
 leány kézilabda
 fiú labdarúgás
 atlétika
 asztalitenisz
 sakk

MEGNEVEZÉS

INDULÓK
SZÁMA

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
tanulói
INDULÓ
DÍJAZOTT TANULÓK
TANULÓK
SZÁMA
SZÁMA

Őszi körzeti

47

48

16 fő

atlétika-verseny

Körzeti úszóverseny

1-3. helyezés

34

19 fő
1-3. helyezés

Köreti asztaliteniszverseny

5

5 fő
1-3. helyezés

Megyei
asztaliteniszverseny

5

1 fő
1. helyezés

Körzeti sakkverseny

69

52

17

Megyei sakkverseny

3 fő

6 fő
1-3. helyezés

1 fő
2. helyezés

Köreti
Terematlétikaverseny

9 fő
1-3. helyezés

Terematlétika
2. forduló
Békéscsaba

12
1-3. helyezés

Megyei
tornaverseny

2 csapat
1. helyezés
Egyéni: 1-3. helyezés

Diákolimpia
Megyei B kategóriás
úszóverseny

6

5 fő
1-4. helyezés

Torna
Országos elődöntő

Egyéni:
3. helyezés

Csabagyöngye
Nemzetközi
sakkverseny

1 fő 3. helyezés
1 fő 5. helyezés

Körzeti mezei

105
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8 csapat 1-3. helyezés

futóverseny

Egyéni:
4 fő
1-3. hely

Megyei mezei
futóverseny 1 kcs
fiú
Országos B
kategóriás
úszóverseny
Körzeti többpróba
Atlétika-verseny

Csapat: 6. helyezés
Egyéni:
4. helyezés
Egyéni: 5. helyezés

Körzeti atlétika
verseny egyéni
MISI Kupa atlétika
verseny
Megyei Diákolimpia
Atlétika egyéni
bajnokság
Országos
Diákolimpia
Atlétika egyéni
bajnokság

18 tanuló

1 tanuló

1 tanuló

Csapat: 8 db 1-3. helyezés
Egyéni: 6db
1-3. helyezés
13 fő
1-3. helyezés
4 fő
1-3. helyezés
Kislabda hajítás
2. helyezés
Kislabda hajítás
4. helyezés

Összegzés:

Az iskola tanulói rendkívül sikeresek voltak, tovább öregbítették az intézmény és a sportegyesület
hírnevét. Felkészülésüket azonban negatívan befolyásolta a sportolásra alkalmas udvar és
sportpálya hiánya.

50

6.4.3.Fizikai állapotmérés

Átlag alatti teljesítmény

Átlagos teljesítmény

Átlag feletti teljesítmény

Igen gyenge
Fizikai állapota gyenge.
A mindennapi fizikai-szellemi
tevékenységből
rendszeresen
fáradtak, kimerültnek érzi
magát.

Gyenge
Egésznapi tevékenységétől még
gyakran elfárad.
Estére fáradtak, levertnek,
kimerültnek,
rosszkedvűnek
érzi magát.

Elfogadható
A
rendszeres
mindennapi
tevékenységtől már ritkán fárad
el, de a váratlan többletmunka
még erősen igénybe veszi.

Közepes
Elérte az a szintet, amely
elengedő ahhoz, hogy az
egészséges
létezése
stabil
maradjon,
azaz
tartósan
kiegyensúlyozottan,
jó
közérzettel éljen.

Jó
Ezt
a
szintet
általában csak azok
érik
el,
akik
valamilyen
sportágban alacsonyabb szinten edzenek, versenyeznek.

Kiváló
Már jól terhelhető
fizikailag.
Valamilyen sportágban élsportoló.

Extra
Általános
fizikai
képessége, terhelhetősége kiváló.

Mérések fajtái: hasizom, házizom, ruganyosság, hasizom, állóképesség
Év elején a tanulók 40,66%-a átlag alatti teljesítményt nyújtott. Év végére 30,01%
Év végén a tanulók többsége 50,49 %-a bekerül az átlagos teljesítményt nyújtók közé. Jól látható az
éves munka eredménye, a fejlődés ősztől-tavaszig.
Sok az alulteljesítő gyermek. Ennek oka némely esetben lehet az érdektelenség is. A javuláshoz teljes
életmódváltásra, helyes táplálkozásra, sokkal több mozgásra lenne szükség.
A túlsúlyos gyermekek eleve a leggyengébb kategóriába tartoznak.
A legtöbb pontot a Cooper-teszttel lehet elérni. (12 perc futás távolságra)
Ezt a tanulók ősszel általában kellemes időjárási viszonyok között futják. Tavasszal viszont több
osztálynak is a testnevelés órája (5. és 6. óra), és amikor betör a kánikula, nem tudnak a teljesítményükön
javítani.
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Igen gyenge
0-20,5 pont
Ősz
Tavasz
1.a
21
11
1.b
11
3
1.c
14
6
2.a
1
1
2.b
4
1
2.c
4
3
3.a
6
3
3.b
5
4
3.c
2
1
4.a
3
3
4.b
Összesítés
71
36
Ősszel mért tanulók száma: 258
5.a
2
5.b
3
2
5.c
0
6.a
2
1
6.b
1
6.c
4
7.a
3
3
7.b
1
8.a
8.b
6
2
8.c
2
1
Összesítés
24
9
Ősszel mért tanulók: 245
Osztály

Iskolai szinten
mért tanulók
száma 503 fő

Gyenge
21-40,5 pont
Ősz
Tavasz
3
11
8
9
8
9
5
3
3
3
8
6
2
5
8
6
6
6
1
4
1
38
59
11
4
6
9
7
7
6
6
5
5
8
72

Elfogadható
Közepes
Jó
41-60,5 pont
61-80,5 pont
81-100,5 pont
Ősz
Tavasz
Ősz
Tavasz
Ősz
Tavasz
2
6
7
1
7
4
8
2
1
8
8
6
7
2
2
7
6
7
6
1
6
4
5
4
5
1
2
10
5
3
8
1
1
9
12
5
9
6
5
5
3
4
2
6
5
8
10
7
8
9
8
3
3
64
72
42
53
21
28
Tavasszal mért tanulók száma: 258
4
3
9
1
3
1
2
2
4
11
9
2
4
3
3
2
5
8
4
5
4
3
5
5
5
1
5
5
5
4
4
4
1
6
6
5
8
2
2
1
7
4
3
7
7
3
1
5
3
3
10
8
3
4
1
11
7
7
10
5
6
5
4
9
7
2
6
4
11
9
5
8
2
6
47
55
58
64
71
20
44
Tavasszal mért tanulók száma: 245

Kiváló
101-120,5 pont
Ősz
Tavasz
1
1
1
2
4
1
4
4
10

Extra
121-140 pont
Ősz
Tavasz
-

1
1
1
1
3
7

1
1
2
1
3
4
2
14

1
1

1
2
3

95

45

110

106

119

130

106

124

41

72

11

24

1

3

18,8

8,94
45

21,86

21,07
106

23,65

25,84

21,07

24,65
124

8,15

14,31
72

2,18

4,77
24

0,19

0,59
3

151
30,01%

130
25,84%

223
44,33%

6.5. Speciális oktatás
6.5.1. Integrációs Pedagógiai Rendszer

Megfigyelhetjük társadalmi szinten, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek az
iskoláztatásuk alatt az óvodától az egyetemig különböző támogatásokban,
ösztöndíjprogramokban, pályázatokban vehetnek részt s ezeket a lehetőségeket
intézményünk megerősíti azzal, hogy már a 7. tanéve felvállalja s magas színvonalon
biztosítja az integrációs program működtetését.
Az IPR a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szociokulturális hátrányainak
kompenzálását, társadalmi beilleszkedését elősegítő pedagógiai program.
Létszámadatok
A tavalyi évhez képest 12 fővel növekedett az IPR programjában részt vevő gyerekek száma az
iskolánkban.
Az óvodában 12 kisgyermek vesz részt a programban.
Az alsóban 26 tanuló (ebből 2 fő a beemelt), a felsőben 37 tanuló (ebből 4 fő a beemelt) az IPRes program kedvezményezettje. Így összesen 75 gyermek vett részt intézményünkben ebben a
tanévben az IPR-es programban.
Az óvodában még mindig nem éri el a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya a 15%ot, így ott nem kérhettünk normatívát a hhh óvodás gyerekek után. Azonban ez már a negyedik
tanév, hogy az óvodában is eredményesen működtetjük a programunkat.
Programműködtetés
A program működtetését egy hátom tagú munkacsoport koordinálja évek óta. A szeptemberben
elkészített az Ütemterv alapján haladnak a tanév folyamán.
Az óvodában a kisgyermek mindkét óvodapedagógusa végzi az IPR-rel kapcsolatos feladatokat,
az iskolában pedig az osztályfőnök mellett a tanítók, szaktanárok is bekapcsolódnak a munkába.
A munkavégzés részleteit, folyamatát, munkaközösségi gyűléseken és egyéni alkalmakon
beszélik meg a kollégák.
Kapcsolat az óvodákkal, a középiskolákkal
Kapcsolat a középiskolákkal:
Még a 2007-2008-as tanévben a HEFOP 2.1.5. B nyertes pályázat adta lehetőség keretében
kiterjesztettük az IPR-es programunkat az óvodára és a Bethlen Gábor Szakképző Iskolára.
Ebben a tanévben a Kner Imre Gimnáziummal is kiépítettük az IPR-es kapcsolatunkat.
Kapcsolat az óvodákkal:
Az óvoda-iskola átmenet megsegítése céljából a Százszorszép Óvodánk meghívta és vendégül
látta a jelenlegi 1. osztályosokat és a tanító néniket a Szüreti Napon. Ez alkalommal egy kellemes
délelőttöt tölthettek el együtt óvodások és kisiskolások.
Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység az IPR-es munkában
A szülőkkel való három havonkénti beszélgetéseken kötelezően részt vesz a gyermek és
ifjúságvédelmi felelős is. Igény esetén segít a szülőknek az ügyintézésben, tanáccsal is ellátja
őket az életvitellel kapcsolatosan felmerülő problémák esetén. Az osztályfőnökökkel napi
kapcsolatban van, az esetmegbeszélések, a közös családlátogatások is segítik a tanulók
hátrányainak megismerését, s ekkor konkrét segítségadással is próbáljuk enyhíteni a már meglévő
hátrányaikat.
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6.5.1.5. Az IPR-es tanulók hiányzásairól
Az óvodában nem volt kimagaslóan sok hiányzás, s az is betegségek miatt történt.
Az alsóban két tanulónál fordult elő igazolatlan hiányzás. 1 tanuló nem hiányzott a félév
folyamán. A legtöbb hiányzás 35 nap volt.
A felsőben az IPR-es tanulóknál nagyon sok a hiányzás.
Igazolatlanul hiányzott 9 tanuló, közülük egy 48 órát. Az új törvény szerint 50 óra igazolatlan
hiányzás esetén felfüggesztik a családi pótlékot. Ugyanennél a tanulónál a hiányzás 80 nap volt,
ami miatt osztályozó vizsgát kell tennie.

Az IPR-es tanulók hiányzási átlagának összehasonlítása az iskola tanulónak hiányzási átlagával:

20,1
16,8
napok

13,5

alsós IPR-es
hiányzási átlag

11,4

felsős IPR-es
hiányzási átlag

összes IPR-es
hiányzási átlag

iskolai hiányzási
átlag

A diagramból jól látszik, hogy a felsős IPR-es tanulók hiányzása nagyon magas. Az összes IPRes tanuló is az átlagnál jóval többet hiányzott. Érdekes, hogy az 50 óra igazolatlan hiányzást senki
sem lépte túl.
Az IPR-es tanulók bukásairól
Az alsó tagozaton 1 tanuló szülői kérésre évet ismétel.
A felső tagozaton 8 tanuló bukott meg egy és több tantárgyakból is. Közülük 5 tanulónál a
hiányzás is közrejátszik az alulteljesítésben.
Továbbra is célunk a hiányzások és a bukások mérséklése.
Felzárkóztatást, esélyegyenlőséget elősegítő foglalkozások, programok
Az IPR-es gyerekek a tanév során bekapcsolódtak a DÖK rendezvényeibe. Az
osztályfőnökök különösen odafigyeltek, hogy őket válasszák a különböző feladatokra,
versenyekre, játékdélutánokra, sorversenyekre, szereplésekre. Az osztályfőnökök figyeltek, hogy
az osztályprogramokon is részt vegyenek.
Sokan szerepeltek a Megasztár iskolai gálán, a Családi napunkon. Ez is nagyszerű alkalom arra,
hogy a hhh gyermekek megmutassák tehetségüket.
Ebben a tanévben is lehetőség volt arra, hogy kulturális program keretében az IPR-es gyerekek
térítésmentesen kiránduljanak június 8-án Budapestre. Először Veresegyházán a Medveotthont
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nézték meg, majd megismerkedtek Budapest nevezetességeivel, a program a Fővárosi
Nagycirkusz felejthetetlen előadásával zárult.
Az IPR-es gyermekek részvétele szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon:
Az óvodában 12 IPR-es gyermekből csak 3 gyermek járt (25%) tehetséggondozó foglalkozásra:
1-1 gyermek kézműves foglalkozásra, mozgás tehetséggondozásra és a zene-ovi foglalkozásaira.
9 kisgyermek sehová nem járt.
Az alsóban már sokkal jobb az arány, mert 26 tanulóból 19 járt (73%) valamilyen
tehetséggondozó foglalkozásra. Közkedveltek: tömegsport, énekkar, irodalmi színpad, torna,
atlétika, foci, lánytorna néptánc, hittan, szakkörök (sakk, matematika, magyar), zeneiskola
(hangszerek).
1 tanuló négyféle foglakozásra is eljárt, 1 tanuló háromfélére, 6 tanuló kétfélére, 11 tanuló
egyféle foglalkozásra járt el. 7 tanuló sehová nem járt.
A felsőben 37 tanulóból csak 18-an járnak el valamilyen tehteséggondozó foglalkozásra.(49%)
Közkedveltek az énekkar, atlétika, szakkörök (informatika, természetismeret, sakk), német
nyelvvizsga előkészítő, angol, mazsorett, néptánc, társas tánc, lovaglás, zeneiskola (hangszerek),
kajak. Csak 1 tanuló járt háromfélére, 7 tanuló kétfélére, 9 tanuló egyféle foglalkozásra járt el.
20 tanuló sehová nem járt.
A 75 IPR-es gyermek közül összesen 40 gyermek járt el valamilyen tehetséggondozó
foglalkozásra, ez 53%, jónak mondható.

Az IPR-es gyermekek részvétele a
tehetséggondozó foglalkozásokon.
nem vett részt részt vett

nem vett
részt; 35 fő =

részt vett;
40fő; =

47%

53%

Az IPR-es gyermekek részvétele versenyeken, eredményeik:
Az óvodában a 12 gyermek közül 4 vett részt valamilyen versenyen. (33%)
Náluk még a lehetőségek korlátozottak, de azért a legkedveltebb ebben az évben a „Merj a
legjobb lenni!” tehetséggondozó verseny volt. Volt, aki három versenyben is szerepelt.
Az alsóban 26 gyermek közül 16 tanuló versenyzett (62%).
A legkedveltebbek a „Merj a legjobb lenni!” tehetséggondozó verseny, sportversenyek, az
iskolánk által rendezett Darvas Tibor versenyek, a Megasztár fellépések, atlétikai versenyek,
futóversenyek.
A felső tagozaton 37 tanulóból 18-an vettek részt versenyeken (49%).
Kimagasló eredményt ért el Szendrei Balázs országos és nemzetközi táncversenyeken.
(1. és 2. helyezések)
A 75 IPR-es gyermek közül 36 próbálta ki magát versenyeken. Ez a 48% a tavalyi évhez képest
javulást mutat.
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Az IPR-es gyermekek részvétele versenyeken,
pályázatokon
nem vett részt

részt vett

nem vett
részt; 39 fő =
52%

részt vett
36 fő= 48%

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a következő tanévekben is figyeljük tehetségüket és
ösztönözzük őket a szakkörökre, versenyekre, a megmérettetésre, a közösség előtti szereplésre!
6.5.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
A sajátos nevelési igényű gyermekek a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága által készített Szakértői vélemények
alapján jogosultak különleges gondozásra.
Jelenleg: 6 óvodás, 12 fő alsó -, és 30 felső tagozatos tanuló. 1fő magántanuló sajátos nevelési
igényű.
A táblázat a 2011. június 15-i állapotot mutatja.
Diagnózis
SNI a.) organikus okra visszavezethető
SNI b.) organikus okra vissza nem vezethető
Összesen

38 fő
10 fő
48 fő

A BTMN tanulók
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek létszáma a Térségi
Humánsegítő Szolgálat Nevelési Tanácsadójának szakértői véleményei alapján:
A táblázat a 2011. június 15-i állapotot mutatja:
Beilleszkedési,
tanulási,
nehézséggel küzd

magatartási

Óvodás

1-4. évf.

5-8. évf.

Összesen

9 fő

24 fő

20 fő

53fő

6.5.2.2. Személyi feltételek
Ebben a tanévben 15 fő segítette rendszeresen a SNI és a BTM nehézséggel küzdő
tanulók fejlesztését.
A következő szakemberek vettek részt a gyermekek ellátásában:
 2 fő fejlesztő óvodapedagógus
 1 fő óvodapedagógus
 1 fő fejlesztőpedagógus
 2 főgyógypedagógus, logopédus
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 1 fő gyógypedagógus/pszichopedagógus
 1 fő gyógytestnevelést tart az óvodában
 1 fő gyógytestnevelő
 1 fő szomatopedagógus, TSMT-terapeuta
 1 főgyógypedagógus, a THSZ munkatársa
 1 fő fejlesztőpedagógus, THSZ munkatársa
 1 fő gyógypedagógiai asszisztens
A Közmunka program keretében felváltva volt segítségünkre:
 2 fő pedagógiai pedagógiai asszisztens
Tárgyi feltételek
A fejlesztő foglalkozások az óvodában egy fejlesztő helyiségben és a tornaszobában
történnek. Az iskolások a Hősök úti iskolaépület 2 fejlesztő helyiségét, 1 tantermét és
tornaszobáját használják. A fejlesztéshez rengeteg eszköz és szakirodalom áll rendelkezésre, a
kollégák szívesen fordulnak a fejlesztő pedagógusokhoz szakirodalomért, segítségért.
Az intézményvezetők jó együttműködésének köszönhető, hogy ettől a tanévtől már mindkét
fejlesztő szobánkban van számítógép. A Határ Győző Városi Könyvtártól kaptunk egy személyi
számítógépe, mellyel a hatékonyabb tanulást segítjük.
6.5.3.Magántanulók
Két tanulónk van:
 egy 5. c osztályos kislány, aki egyben SNI/a tanuló, vele heti 10 órában foglalkoznak a
kollégák.
 egy 3.b osztályos kisfiú, aki hosszan tartó betegsége miatt a tanórák látogatása alól
felmentést kapott, a tanév végén osztályozó vizsgát tesz.
6.6. Szabadidős tevékenység
Valamennyi szabadidős program szervezését, koordinálását a Diákönkormányzat végzi,
munkájukat 8 éve két patronáló pedagógus kolléganő (alsó- és felső tagozaton) segíti.
A DÖK munka folyamatosan megújul, hagyományok köre, száma egyre bővül.
A Diákönkormányzatot segítő pedagógusok mellett a legfőbb segítők az osztályfőnökök, alsós
munkaközösség-vezetők, felsős osztályfőnöki munkaközösség-vezető, a programok
szervezésébe, lebonyolításába minden pedagógus kolléga bekapcsolódik, a technikai dolgozók
pedig biztosítják a zökkenőmentes megrendezést.
A éves munkatervet ebben a évben először összehangoltuk az Egészségnevelési és
Környezetvédelmi programokkal.
Szívesen vettek részt és segítették a szabadidő hasznos eltöltését a szülők, nagyszülők, testvérek,
nyugdíjas pedagógusok. Az anyagi támogatást a Gyermekekért Alapítvány nyújtotta.
A Diákönkormányzat célja továbbra is: színvonalas szabadidős programok szervezése,
hagyományteremtés és ápolás, ahol a diák-pedagógus-szülő jól érzi magát.
- Működik a Sulirádió
- Megjelent a Suli-tükör e tanévi 2 száma
- A Diákönkormányzat beszámolói, anyagai rendszerint felkerülnek a Honlapra
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A Diákönkormányzat és a Kis Bálint Általános Iskola Gyermekekért Alapítványának
rendezvényei, programjai voltak a tanévben
1. Osztálydekoráció, DÖK-faliújság készítése, melyet folyamatosan, az aktualitásnak
megfelelően bővítettünk
2. Fecskeavató kisdiákoknak, melyen a nagycsoportos óvodások is részt vettek
3. Méhecskeavató (nagydiákoknak)
4. Szüreti mulatság (kisdiákoknak-az alsós munkaközösséggel karöltve)
5. Suli-bulik nagydiákoknak
Szüreti -8.a szervezésében
Mikulás – 8.b szervezésében
Farsang – 8.c szervezésében
6. Gyere velünk, mozdulj velünk! (3 fordulós programsorozat) 4. alkalommal
7. Alkotók délutánja (külön a kis és nagydiákoknak) találkozó és kiállítás megnyitó: A
tanév első félévének új programja, melynek nagy sikere volt diákok, pedagógusok, szülők
körében egyaránt! Hagyomány válhat belőle!
8. Versenyek, pályázatok meghirdetése és értékelése Darvas Tibor Emlékversenyek
(versmondó, prózaíró, illusztrációs), Beranek Ottóné Emlékverseny, Puskás László
emléktúra
9. Leg-díjak odaítélése: (Év diákja, szülője, nagyszülője, pedagógusa, Legjobb közösség)
10. Vidor délután 2. alkalommal
11. Bálint-Valentin Napi Kavalkád 8. alkalommal
12. Farsangi Kavalkád (kisdiákoknál munkaközösséggel karöltve)
13. Iciri-piciri Mesemondóverseny és illusztrációs verseny
14. Meg a sztár 3 fordulós verseny
15. Együtt lenni jó! – közösségépítés
16. Kis Bálint-próba 5. alkalommal
17. Kis Bálint Napok
18. Diákközgyűlés
19. Játékdélutánok
20. Ügyes kezek délutánok
21. A nagyenyedi diákok csereüdültetése
22. Alapítványi tábor
A diákönkormányzat munkájának eredményeként igen sokrétű és folyamatosan bővülő a
programkínálat, melyek hatékonyan segítik a nevelési célkitűzéseink megvalósítását, a
hagyományteremtést, ezáltal intézményünk arculatformálását. A szervezett szabadidős
programokkal is ellensúlyozni kívánjuk a negatív társadalmi hatásokat. Egyre több szülő és
nagyszülő kapcsolódik be a programok lebonyolításába, mely nem csak az eredményességet
segíti, hanem az építő jellegű kapcsolatteremtést is.
A szabadidős tevékenységeinkbe teljes egészében sikerült bevonni az óvodásainkat is, még a
csárdaszállási feladat-ellátási helyről is több alkalommal bekapcsolódtak a gyermekek a
programokba. (autóbusszal, illetve személyautóval hoztuk át a gyermekeket).
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Óvodában szervezett programjaink:
- Részvétel az „Ovi-Olimpián”
- Szüreti mulatság
- Farsangi délután
- Kiszézés
- Maci nap
- Húsvéti játszóház
- Ballagás
- Nyílt napok
- Gyermeknap
- Családi délután
- Kirándulások (Szarvas, Debrecen)
- Mozi- és színházlátogatások
- Föld Napja ovis programjai
- Madarak és Fák Napja ovis programjai
Programjainkat, rendezvényeinket, akcióinkat igyekszünk színvonalasan megszervezni, úgy
ítéljük meg, hogy ez többnyire sikerül is, hiszen a látogatottság és a külső visszajelzések ezt
bizonyítják.

7. SZERVEZET ÉS VEZETÉS
7.1. Intézményi arculatformálás
Az intézményi arculatformálás terén a pedagógiai-módszertani fejlesztéseink és alkalmazásaink
(IPR-működtetés, nyelvoktató- és nyelvvizsga-előkészítő program, moduláris úszásoktatás,
kompetencia-alapú oktatás, integrációs oktatás, mind eredményes innovációk), az országos és
régiós intézményekhez történő szakmai kapcsolódás, uniós és egyéb pályázataink,
versenyeredményeink, nyelvvizsga-eredményeink révén ismertté vált már intézményünk. A
nevelőtestület továbbképzések keretében történő szakmai megújulása folyamatosnak mondható.
Igyekszünk bővíteni a nevelési színtereket a rendszeres szabadidős programok szervezésével,
ellensúlyozva az egyre erősödő negatív társadalmi hatásokat.
Az intézményünk szakmai tevékenységének fejlesztésére különösen nagy hangsúlyt fektetünk, s
ehhez partnereket találunk a társintézményekben is.
7.2. Szervezetépítési tevékenység
Mivel intézményünk több telephellyel rendelkezik és a feladatellátási tevékenységünk is több
részből tevődik össze, tudatosan törekszünk arra, hogy a szervezet tagjai minél jobban
megismerjék egymást, mert a napi oktató-nevelő munkában szoros együttműködésre van szükség
a kollégák között. Ezért tantestületi kirándulást is szerveztünk ebben a tanévben. Elmondható,
hogy az intézmény valamennyi feladatellátási helyén a dolgozók jól tudnak együtt
tevékenykedni.
7.3. Kommunikáció
A kommunikációs munkacsoport feladata az iskolában folyó oktató – nevelő munkáról,
eredményekről, tanulmányi versenyekről, továbbképzésekről, pályázatokról, kulturális – és
szabadidős eseményekről összefoglaló, reális képet adjon a helyi újságoknak. Intézményünk
honlapjára és más honlapokra is felkerülnek a rólunk szóló hírek.
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Minden hónapban jelenik meg iskolánkról hír a következő újságok hasábjain:
- Gyomaendrődi Hírmondó
- Városunk
- Szó – Beszéd
- Gyomaendrődi Új Hírlap
Intézményünk honlapján jól elkülöníthetően, áttekinthetően, mégis szoros egységben
találhatóak az óvodai, - az iskolai - és az alapítványi élet bemutatását szolgáló cikkek, képek.
A Békés megyei Online-ra is küldünk híreket, akárcsak a Békés Megyei Újságba, a www.hír6.hura, a Gyomaendrőd Online-ra, a www.gyomaendrod.mconet-re, és újabban a
www.gyomaendrod.com oldalra is.
7.4. Intézményi Minőségirányítási Program működtetése
Két éve került kidolgozásra az Intézményi Értékelési Rendszer. Teljesítményértékelési
rendszerünket az előző évhez hasonlóan működtetjük.
7.5. Ellenőrzési tevékenység
Az intézményi szintű ellenőrzési tevékenységet az intézményvezető, a szakmai- és gazdasági
intézményvezető-helyettesek, az óvodai intézményegység-vezető és a munkaközösségek vezetői
végzik.
7.6. Munkaközösségek
Kilenc szakmai munkaközösség szervezi és koordinálja a szakmai feladatokat. Óvodában egy
munkaközösség segíti a szakmai munkát mindkét feladatellátási helyen. 1-4. évfolyamon két
munkaközösség működik:
- Anyanyelvi, szövegértés, szövegalkotás és
- matematikai-logikai kompetencia területen.
Az 5-8. évfolyamokon tantárgycsoportonként szerveződnek a munkaközösségek:
- humán
- reál
- testnevelési
- idegen nyelvi.
Az osztályfőnöki és a napközis munkaközösség átfogja az 1-8. évfolyamokat.
A munkaközösségek vezetői a szakmai feladatok szervezésén és koordinálásán túl ellenőrzési
feladatokat is ellátnak.
7.7. Munkacsoportok működése
A szakmai munkaközösségek mellett állandó munkacsoportok működnek, melyek elsődleges
feladata a nevelő-oktató munka segítése, valamint az intézmény működtetéséhez elengedhetetlen
közvetlen és közvetett háttértényezők megteremtése. A munkacsoportok kialakítása felkéréses
megbízás alapján történik egy nevelési- és oktatási évre, a szakmai kvalitások figyelembe
vételével. A kollégák anyagi elismerése a többletmunkavégzésért járó kereset-kiegészítés terhére
történik havi rendszerességgel.
Munkacsoportjaink:
- Pályázatíró
- Kommunikációs- és honlap-fejlesztő
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-

Mérési
Minőségirányítási
Diáklap- és diákrádió-szerkesztő
SNI-koordinációs
IPR-működtető
Óvoda-iskola átmenetet segítő
az ÖKO iskola programért felelős

8. KAPCSOLATRENDSZER
Az oktatási-nevelési folyamat egyik kulcsszereplője a szülő. Alapvető fontosságúnak
tartjuk a szülőkkel történő fokozott kapcsolattartást, a kölcsönös kommunikációt: szülői
értekezlet, fogadó óra, nyílt nap, családlátogatás, közös szabadidős programok, értékelő
megbeszélések, egyéni beszélgetések formájában a tanulók teljes körű képesség- és
személyiségfejlesztése érdekében.
A társintézményekkel alkotó, kölcsönös és napi együttműködésre törekszünk. Nyitottak
vagyunk a hatékony feladatszervezés érdekében, akár közös pályázat esetén, konzorciumban
történő eredményes projektmegvalósításra, közös továbbképzések szervezésére, szakmai
értekezések, konzultációk lebonyolítására.
Igyekszünk szakmai kapcsolatot kialakítani külső szakmai- és felügyeleti szervezetekkel,
iskolákkal ( őri Bibó István Általános Iskola, szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola,
Szeged Városi Kollégium, Educatio KFT, OOIH, SZTE, Békés Megyei Tudásház, Ipszilon Kft).
Jó példák a hatékony és fejlesztő együttműködésre a szakmai és módszertani napjaink, nevelési
értekezleteink. A helyi társadalom civil szervezeteivel is szorosabbra fűztük
együttműködésünket: így a Német Kisebbségi Önkormányzattal, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal és a Gyoma Szülőföld Baráti Körrel. Kapcsolatrendszerünk a szakmai
fejlesztést, fejlődést szolgálja.
Nagyenyed testvérváros Axente Sever Általános Iskolájával már több mint tíz éves a
testvériskolai kapcsolat, melynek keretében kölcsönös látogatásokat (csereüdültetést) szervezünk.
Az idei tanévben a nagyenyedi diákok látogatnak el v árosunkba.

61

A 2010/2011-es nevelési- és oktatási év feladatellátásáról készült szakmai beszámoló a
Gyomaendrőd Város Közoktatási Intézményrendszerének Működési – Minőségirányítási
Programjának (ÖMIP) 4.2.2. pontjában meghatározott szempontok alapján készült.
Tanulói nevek a személyiségjogok védelme érdekében nem szerepelnek, kizárólag a
versenyeredményeknél.

Gyomaendrőd, 2011. június 20.

……………………………………..
Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető

Záradék:
Az Éves beszámolót a nevelőtestület a 2011. június 20-án megtartott értekezletén egyhangúlag
elfogadta.
Gyomaendrőd, 2011. június 20.
…………………………………….
F. Nagy Lajosné
jkv-vezető
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BEVEZETÉS
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a 2010/2011-es tanévben sok örömet és számos
kihívást élt meg.
Az Önkormányzat fenntartói elvárásainak megfelelően törvényszerűen és költségorientáltan működtünk, előadásainkkal, kiállításainkkal a település kulturális életének
színesítésében is közreműködtünk. Művészetek szeretetére és művelésére neveltünk,
felkészítettünk versenyekre és felvételikre diákokat, megszerveztük alap-, félévi és tanév-végi
vizsgáikat.
A 2010/2011. tanévben a demográfiai változások közepette növendéki bázisunkat a
tanszakok többségén megőriztük, s a tehetséggondozás területén is sikerült több művészeti ágban
kiemelkedő tanulói eredményeket elérnünk. Mindeközben nem adtuk fel a reményt, hogy minél
többen felismerik, a művészeti nevelés kiválóan alkalmas a személyiség kiteljesítésére, a
kreativitás, az érzelmi intelligencia, a kommunikációs kultúra és még számos, az életben
nélkülözhetetlen készség fejlesztésére. Célunk a művészetoktatás jövő számára történő
megőrzése, hiszen ez a feltétele annak, hogy minden gyomaendrődi gyermeknek esélye legyen
művészetoktatásban részt venni, éljen akár a legszegényebb körülmények között is.
Persze az idei tanév jelentős változásokat is hozott az intézmény életében. Eddigi
vezetője, Holubné Hunya Anikó betegségét, majd nyugdíjazását követően jelenleg a
képviselőtestület által megbízott intézményvezető látja el a vezetői feladatokat. A tanév során
több olyan, személyzeti és gazdasági ügyeket érintő intézkedés történt, melyeknek célja a
költséghatékonyabb gazdálkodás, a törvényes működés és a szakmai fejlődés biztosítása volt. A
3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosításra került az alapfokú művészetoktatás
követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.)
MKM rendelet. A központi tartalmi szabályozás megváltozásával összefüggésben pedig először
az intézmény Alapító Okiratának módosítására került sor, majd ezt követte az iskola Pedagógiai
Programjának megújítása is.

I. GAZDÁLKODÁS, TANÜGYIGAZGATÁS
1.

Gazdálkodás

1. 1. Pénzforgalmi adatok


2010. költségvetési év:

Intézményünk jóváhagyott 2010. éves költségvetése, valamint az OKM pályázat bevételei a
tervezet szerint alakultak, illetve 3 640 000 Ft pénzmaradványt eredményeztek. Mindez a
költség-hatékony gazdálkodás, valamint a dologi kiadások minimalizálása mellett valósulhatott
meg. A feladattal terhelt pénzmaradványát (1 333 000 Ft-ot) a 2011. évben az intézmény
felhasználta, azonban a fennmaradó 2 307 000 Ft pénzmaradvánnyal az intézmény a fenntartó
utasítására nem gazdálkodhatott.
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2011. költségvetési év június 7-ig terjedő szakasza:
Megnevezés

Intézményi szintű (Ft)
Mód.e.i.
Teljesítés
(Ft)
(Ft)

Tandíjból származó bevétel
Bérleti díjak
Előző évi pénzmaradvány
Bevétel összesen
Személyi juttatások

3 252 000
0
1 333 333
4 585 000
30 266 000

159 305
18 400
0
177 705
15 883 197

Pénzügyi
teljesítés
(%)
4,90
0
0
4,00
52,48

Munkaadót terhelő járulékok

7 972 000

4 221 316

52,95

9 343 000
47 581 000

2 736 155
22 840 668

29,29
48,00

Dologi és egyéb folyó kiadások
Kiadások összesen

A működési bevételek pénzügyi teljesítése azért minimális (4,90%), mert az éves térítési
díjak beszedési határideje 2011. október 31, így ezt követően fog realizálódni.
A személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege meghaladja az elvárható 50%-ot,
mivel Holubné Hunya Anikó szabadságának előre nem tervezett pénzbeli megváltása jelentősen
megnövelte a személyi kiadások összegét.
1. 2. Pályázatok
Sajnos tevékenységi körünkhöz illeszkedő pályázati lehetőségek hiányában az intézménynek a
2010/2011. tanévben nem állt módjában pályázatot készítenie.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata által benyújtott:
 17/2010. (III. 30.) OKM rendelet 17. § szerinti pedagógus szakvizsga
továbbképzés támogatás elnyert összege 125 000 Ft volt, amit az intézmény teljes
egészében felhasznált;
 18/2010. (IV. 7.) OKM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatási
intézmények támogatásából az intézmény 2 574 000 Ft-tal gazdálkodhatott,
melyet az intézmény 2011. június 30-ig teljes egészében felhasznált.
1. 3. Fejlesztések, felújítások
A művészeti iskola épületeinek, eszközeinek állagmegóvására, felújítására jelentős
erőfeszítéseket tesz, habár ennek mértékét jelentősen korlátozzák szűkös anyagi forrásai. Az
intézmény folyamatosan törekszik a takarékos gazdálkodásra, ezért a 2010/2011. tanévben
megvalósuló kerítés-felújítás, tisztasági festések során és az eszköz-, jelmez- és viselettár
kialakításakor csak anyagköltség jelentkezett, a kivitelezésre külön munkadíjat kifizetni nem
kellett, azt az iskola karbantartója végezte el. Társalgót alakítottunk ki az aulában a várakozó
gyerekek és szülők számára.
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Fejlesztések, felújítások költségei
Hullámpala, cement, sóder, szállítás (kerítés):
Vihar kár miatti bádogozás (beázás ellen):
Ecsetek, festékek (termek festése):
Bútorlapok, szekrényanyagok összesen (kelléktár):
Balett-szőnyeg ragasztása (táncterem):
Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata:
A vizsgálat során felmerült problémák kijavítása:

82 400 Ft
40 819 Ft
111 430 Ft
257 607 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
100 600 Ft

További beszerzések:
Porszívó
Einhell ívheggesztő
Fúrógép
Kávéfőző
Vasaló
NOD 32 vásárlás (6 gépre)

19 999 Ft
17 990 Ft
8 990 Ft
13 000 Ft
3 200 Ft
92 500 Ft

1. 4. Szakirodalom vásárlása:
A szakirodalom vásárlásra fordítható összeg a 2011. költségvetési évtől sajnos megszűnt.
1. 5. Ellenőrzések
 2010 júniusától a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás végzett belső ellenőrzést. Az
ellenőrzés tárgya: átfogó pénzügyi ellenőrzés az ÖMIP alapján.
A művészeti iskola önállóan működő közoktatási intézmény, melynek gazdálkodását a
polgármesteri hivatalban intézik, a személyügyeket pedig a hivatalban és a művészeti
iskola titkárságán közösen. A belső ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy mind
személyügyi, mind gazdasági kérdésekben megfigyelhető az összehangoltság hiánya, a
felelősségi körök tisztázatlansága. Dokumentációs hiányosságok keletkeztek a
munkaügyi okmányok kezelésekor, valamint eltérések voltak tapasztalhatók az iskola és
az önkormányzat leltári nyilvántartásában.
A törvényi előírások (Áht., Kjt., Mt.) betartása érdekében a következő vezetői
intézkedések történtek:
A munkaköri leírások és a belső szabályzatok, az SZMSZ módosítása az intézményi
eszközhasználat, az eszközkölcsönzések leszabályozása, a leltározási rend kialakítása, az
óraváltoztatások dokumentálása érdekében, valamint munkaügyi szakjogász felkérése a
munkaügyi dokumentumok átvilágítására, és ahol szükséges volt, a kinevezések,
besorolások módosítása.
 2011 januárjában a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás végzett belső ellenőrzést.
Ellenőrzés tárgya: A 2010. évi normatív hozzájárulás teljesítmény mutatóinak
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ellenőrzése. Az intézmény csak azon tanulók után jogosult normatív hozzájárulást
megigényelni, akik a térítési díjat befizették. Nehézséget jelent, hogy az intézmény a
térítési díjak beszedésére nem rendelkezik szankcionálási joggal, ennek ellenére a
vizsgálat során megállapításra került, hogy a 2010/2011-es tanév során csak két tanuló
nem fizette be december 31-ig a térítési díjat, vagyis a nem fizetők mértéke a korábbi
évekhez képest számottevő javulást mutatott.
1. 6. Normatív létszám
2010. október 1-jei állapot

Tanszakok

Beiratkozott
tanulók (fő)

Normatívára jogosult
tanulók (fő)

HH*
tanuló (fő)

HHH**
tanuló (fő)

SNI***
(fő)

Csoportok
száma

zeneművészet

106

106

23

8

0

12

előképző

12

6

0

3

0

0

képzőművész.

140

140

51

22

2

9

táncművészet

191

189

65

24

1

14

színművészet

44

44

15

6

0

4

összesen:

493

485

154

63

3

39

*HH = hátrányos helyzetű
**HHH = halmozottan hátrányos helyzetű
***SNI = sajátos nevelési igényű
Az általános iskolákban Hangoló, Művészetek Délutánja, és Szín-Játékok elnevezéssel
beiskolázási rendezvényeket tartottunk. Ennek köszönhetően tanulói létszámnövekedés volt
megfigyelhető a zeneművészeti, a képzőművészeti és a színművészeti ágon, valamint a néptánc
tanszakon, viszont csökkenést okozott, hogy a társastáncos növendékek jelentős része más
település művészeti iskolájában folytatta tanulmányait.
Hunya telephelyen az alsó tagozatosok rendkívül alacsony létszáma miatt sajnos az
oktatást a 2011/2012 tanévben meg kell szüntetnünk. A tanulók nagy része a gyomaendrődi Szt.
Gellért Általános Iskolában folytatja általános iskolai tanulmányait, és így művészeti képzésben
ott részesülnek, vagyis a gyerekeknek lehetőségük lesz művészeti tanulmányaik továbbvitelére.
1. 7. Év közbeni tanulói mozgás
Művészeti ág

Zeneművészet
Képző- és iparművészet
Táncművészet
Színművészet
Összesen:

Beiratkozott tanulók
2010. október 1. után
(fő)
4
1
5

Kimaradt tanulók
2010. október 1. után
(fő)
3
2
1
6

Az év közbeni tanulói változás az előző évekhez viszonyítva minimális.
8

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2010/2011. tanév

1. 8. Túlórák alakulása
A túlórák számának meghatározásakor a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 11/A. § (2)
bekezdése az irányadó, mely meghatározza, hogy az ellátandó heti kötelező óraszám felett
tanítási óra megtartása a teljes munkaidőn belül milyen esetekben rendelhető el. Eszerint
pedagógus-munkakörben az ellátandó heti kötelező óraszám felett tanítási óra, foglalkozás
megtartása a teljes munkaidőn belül akkor rendelhető el, ha az elrendelt órák száma a napi két
és a heti hat órát nem haladja meg, ezen felül továbbá akkor, ha
 a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
 a munkakör nincs betöltve és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt,
feltéve továbbá, hogy a regionális munkaügyi központ regionális kirendeltségének
munkaközvetítése sikertelen maradt, valamint nem hozták létre - a Kt. 87. §-ának (4)
bekezdésében szabályozott - pedagógusok állandó helyettesítési rendszerét, vagy annak
megkeresése sem vezetett eredményre,
 a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt
váratlanul lehetetlenné vált.
A néptánc szakon csökkent a pedagóguslétszám és nőtt a diákok száma. Az álláshely
folyamatos hirdetése ellenére néptánc tanár nem jelentkezett. Így a férfi táncoktató rendkívüli
munkavégzés keretén belül látta el a feladatot, továbbá az iskola egy fő női pedagógiai
asszisztens alkalmazásával pótolta a női táncoktató hiányát. Szintén nőtt a gitár szakos
pedagógus túlóraszáma a tanulói létszámnövekedés miatt, de a tanév végére ennek mértéke a
kimaradó növendékek miatt csökkent. Túlóraszám emelkedés volt megfigyelhető a képző- és
iparművészeti ágon is, melyet egyrészt a vezetőváltásból adódó kötelező óraszámváltozás
okozott, másrészt a tanulói létszámnövekedés. A művészeti ágon helyi óraadók
foglalkoztatásával sikerült megoldani a szaktanári ellátottságot.
A túlórák számának növekedése a törvényes kereteket, tehát a heti 6 túlórát egyik pedagógus
esetében sem haladta meg, valamint az intézmény költségvetésének szempontjából sem okozott
hátrányt, mivel vidéki kollégák utazási költségének kifizetésére így nem kellett sort keríteni ezen
feladatok ellátása céljából.
Időszak: 2010. szeptember – 2011. június
Pedagógusok
száma (fő)
Túlóra elrendeléssel érintett
pedagógusok esetében

6
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Évi összes átlagos
túlóra szám (fő)
115,7

Évi összes
óraszám/túlóra
arány (%)
12. 1 %
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II. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK
1. Személyi feltételek
Az oktatási intézményeknek feladataik ellátásához rendelkezniük kell állandó saját alkalmazotti
létszámmal. A Közoktatási tv. 38. § (1) bekezdése szerint az intézményben akkor biztosított az
állandó saját alkalmazotti létszám, ha alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt
alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munka- illetve
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.
Az intézményben főállású pedagógusok dolgozik, további jogviszonyban határozatlan
időre foglalkoztatottak, és óraadó pedagógusokat alkalmazunk. Az elmúlt tanév során Holubné
Hunya Anikó hosszabb időre táppénzre kényszerült, így az intézményvezető és a megbízott
helyettes intézményvezető óráit helyettesítés céljából, határozott időre szóló szerződéssel
óraadók látták el. 2011. márciusától Holubné Hunya Anikót követően Hevesi-Nagy Anikó látja
el a vezetői feladatokat. A 4 fő technikai dolgozó közül 1 főt 8 órában, 2 főt 6 órában
alkalmazunk, egy fő pedig GYES-en van. Az idei tanév októberétől a korábbi nyugdíjas
karbantartó helyett a munkaügyi központ közhasznú támogatásával alkalmazunk egy új kollégát.
Az önkormányzat által engedélyezett álláshelyeket betöltöttük.
A táncművészeti ágon két kolléganő GYES-en volt a 2010/2011 tanév során. A társastánc
tanszakon a tanulói létszámcsökkenés miatt csak egy főállású pedagógus került alkalmazásra. A
néptánc tanszak létszámnövekedése, valamint a női táncoktató hiánya indokolta egy fő
pedagógiai asszisztens alkalmazását 2010. szeptemberétől. A zeneművészeti ágon megfelelő a
pedagógus-ellátottság. 2011. augusztus 31. napjával a gitártanszak pedagógusának
munkaviszonya közös megegyezéssel megszűntetésre kerül – az így megüresedett álláshelyet
folyamatosan hirdetjük. A színművészeti ágon egy budapesti főállású, és egy helyben lakó
óraadó kolléga tanít. A képzőművészeti ágon mind a főállású, mind az óraadók tekintetében
egyelőre a törvényi előírásoknak megfelelő a szakos ellátottság, de az új tanterv bevezetésével az
elkövetkező években továbbképzésekre lesz szükség.
A 2010/2011-es tanév pedagógus létszáma
Művészeti ág/
Magasabb
Tanított
Pedagógus
vezető/vezető
tantárgyak
neve
beosztás

1.

2.
3.

Zeneművészet
Holubné Hunya
Anikó

Intézményvezető szolfézs

Pappné Németh
Hedvig
Berg Andrea

hegedű,
szolfézs
zongora,

10

Ellátott további
feladatok

munkaközösség-

Jogviszonya

főállású
pedagógus,
2011.
márciusától
leszázalékolás
miatt
munkaviszonya
megszűnt
főállású
pedagógus
főállású
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4.

Halász János

5.

Halász Valéria

6.

Szabó Mária

szolfézs,
korrepetíció
trombita,
szaxofon,
kürt, harsona,
zenekar,
kamara
furulya,
klarinét,
fuvola
gitár

7.

Imre Mária

szolfézs

8.

Kovács
Gabriella
Táncművészet
Weigert László

zongora

9.

10. Weigertné
Gubucz Edit

néptánc

11. Jenei Éva

néptánc
pedagógiai
asszisztens
társastánc

12. Kállai Lili

társastánc

13. Gózon
Mihályné
Majorosi Tímea
14. Novák Éva

néptánc,

vezető

főállású
pedagógus

főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
óraadó
(helyettesítés)
további
jogviszony
munkaközösségvezető

képző- és
iparművészet

16. Molnárné Pésó
Irma
17. Kondorné
Tímár Erzsébet
18. Dinya Lívia

képző- és
iparművészet
képző- és
iparművészet
rajz-festés11

főállású
pedagógus
óraadó

GYES-en,
főállású
pedagógus
főállású
pedagógus
GYES-en,
főállású
pedagógus
további
jogviszony

balett

Képző- és
Iparművészet
15. Hevesi-Nagy
Anikó

pedagógus

munkaközösségvezető

főállású
pedagógus,
2010. március 1től helyettes
intézményvezető,
2011.
márciusától
megbízott
intézményvezető
további
jogviszony
óraadó
(helyettesítés)
óraadó
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Szín- és
bábművészet
19. Kónyáné Jakab
Ida
20. Vági Eszter

mintázás,
kézműves

(helyettesítés)

színjáték

óraadó

színjáték

főállású
pedagógus

2. Tárgyi feltételek
Az intézmény az 1993. évtől nyitotta meg kotta-, szakkönyv- és hangzóanyag tárát. 2011. június
29-ig 1 144 db kotta- szakkönyv- közoktatási kézikönyv, illetve 116 db hangzó anyag szerepel
bejegyezve a nyilvántartásba. A tananyagtartalom megváltozásából és a kották elhasználódásából
adódóan viszont bővítésre szorul az intézmény kotta-, szakkönyv- és hangzóanyag-tára. Az 1.
számú melléklet tartalmazza a beszerzésükre vonatkozó ütemtervet. A jelenleg rendelkezésre
álló 771 kotta közül 5-10 db-os példányban is szerepelnek hangszeres-iskolák, szolfézs
tankönyvek, gyakorló füzetek (Kodály: 333 olvasógyakorlat, Ötfokú zene, Szolfézs példatárak
stb.). Az új tantervek szerint előírt kotta készlet kb. 1700 db, a hiányzó kottamennyiség 435 - 450
db. A kottaválasztás az ajánlott tananyagnak, a tárgyat tanító pedagógus választásának, a
növendék egyéni képességének, haladási ütemének, kettejük ízlésének a függvénye.
A 123 db szakkönyv között 5 db néptánc szakkönyv, 2 db színjáték szakkönyv, 57
oktatási és adminisztrációs kézikönyv, 59 zenei szakkönyv, valamint a szolfézs tankönyvekhez
tartozó tanári útmutatók találhatóak. A többi szakkönyv zeneszerzők életét bemutató regény,
vagy szakkönyv, aminek jó részét a Kner nyomda ajándékozta intézményünknek. Ezek közül 2
db szerepel a művészetoktatás tantervében. Az előírt szakkönyvi állományból 51 db hiányzik.
Hangzó anyagból jelenleg rendelkezésre álló készlet: 86 db (magnókazetta, CD és DVD).
Ezek közül 15 db néptánc oktatófilm DVD-n. Az új tanterv alapján hiányzó hanganyag 52 db
zenei CD. A már meglévő magnókazettán lévő hangzó anyagokat szeretnénk CD-re íratni, a
hosszabb ideig tartó felhasználás érdekében.
A következő évek során a zeneművészeti ág valamennyi tanszakán további
hangszerfelújításokra lesz szükség, valamint cserét igényel a szolfézsterem bútorzata, és
meglehetősen rossz állapotban vannak az iskola pianínói. A tanulók által otthon használt iskolai
hangszerek karbantartási költségein próbál enyhíteni a 2011. évtől bevezetett hangszerkarbantartási díj.
A táncművészeti ágon a szükséges felszerelések, a megfelelő technikai, tárgyi feltételek
rendelkezésre állnak, viszont a tánctermi probléma megoldatlan maradt. Kora ősszel sor került a
balett szőnyeg letételére, ami a balett és néptánc számára megkönnyítette az oktatást, de a
társastánc számára alkalmatlan, ezért terembérléssel kellett a problémát megoldani. A ruhatár
megfelelő elhelyezésére szolgáló szekrények kialakítása elkezdődött, az elméleti oktatáshoz
nélkülözhetetlen felszerelések, eszközök beszerzése pedig folyamatosan történik.
A színjáték tanszakon folyamatos a jelmeztár fejlesztése, a későbbiekben szakirodalom és
egyéb kellékek biztosításáról is gondoskodni kell fokozatosan.
A képző- és iparművészeti ágon sikerült a régóta hiányzó, az eszközkövetelmények
között szereplő nagyméretű grafikai prést beszereznünk és az alapanyagok megfelelő
elhelyezésére szolgáló tárolót kialakítanunk. A különböző alapanyagokat és fogyóeszközöket
12
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(festékek, papír, ceruzák, ecsetek, agyag stb.) az elhasználódás mértékében rendszeresen
pótoljuk, valamint a szakkönyvállomány, a számítógép park és a grafikai szoftverállomány
fejlesztésére kell a jövőben hangsúlyt fektetni.
Elhasználódtak a tanügyi adminisztráció során használt számítógépek, a rendszeres
meghibásodások miatt gyakran szervízelésre szorulnak.
Az Oktatási Minisztérium által kiírt alapfokú művészetoktatási pályázatból elnyert támogatásokat
a 11/1994. MKM rendeletben foglalt kötelező eszközök és felszerelések karbantartására és
beszerzésére, valamint működési kiadásokra fordítottuk.

Elnyert támogatás:
Működésre felhasznált támogatás:
Tárgyi eszközre, szakmai anyagra felhasznált támogatás:

Zeneművészet:
Trevor fuvola tisztítás
Trevor fuvola generál

48 750 Ft
68 750 Ft

Jupiter fuvola tisztítás,
50 000 Ft
beállítás
Fuvola javítás
58 427 Ft
Gitárhúrok
20 240 Ft
Hegedű javítás
50 000 Ft
Yamaha elektromos
zongora javítás
37 500 Ft
Roland elektromos
zongora javítás
37 000 Ft
Zongoramechanika jav.
50 000 Ft
Zeneművészet összesen: 420 667 Ft
Táncművészet:
8-8 db nadrág és mellény
varrás
10 pár karakter cipő
Szövet, bélés
Írható CD-k, DVD-k

60 000 Ft
70 625 Ft
34 050 Ft
5 000 Ft

9 db szakmai DVD

28 100 Ft

8 pár sarkantyú

40 000 Ft

20 db szoknya
Szakkönyvek, térkép

60 000 Ft
13 995 Ft

1 pár egyedi karakter
cipő
10 pár balettcipő, lycra

10 000 Ft
48 650 Ft
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3 db vékony harisnya
10 méter muszlin
Szalag (6 méter)
Trevion televízió

7 200 Ft
7 000 Ft
11 868 Ft
34 000 Ft

Táncművészet összesen: 430 488 Ft
Képzőművészet:
Szakmai anyagok
(filc,ceruza, ragasztó)
Szakmai anyagok (dipa,
múnyomópapír stb.)
Zománcok, lemezek

93 206 Ft
27 008 Ft
107 625 Ft

Szakmai anyagok
(filctoll, hegyező,
gyurmaradír stb.)

24 412 Ft

Szakmai anyagok
(hollótus, ecset, filctoll
stb.)

11 747 Ft

Szakmai anyagok
(ragasztó pisztoly, tus,
dekor karton

18 996 Ft

Szakmai anyagok
(temperák, üvegfesték,
mozgószem stb.)

19 643 Ft

Szakmai anyagok
(akvarell papír, vízfesték,
olló stb)
58 885 Ft
Szakmai anyagok
62 094 Ft
Présgép
100 000 Ft
Képzőművészet összesen: 523 616 Ft
Színművészet:
Szakkönyvek
Bőrkesztyű (12 pár)
Lepedő
Függöny dekor
Színművészet összesen:

2 000 Ft
3 600 Ft
1 700 Ft
11 200 Ft
18 500 Ft

Művészeti ághoz nem kötődő általános beszerzéseink: tintapatronok, pendrive-ok, irodaszerek,
monitorok, keretlécek stb. 255 197 Ft értékben.

3. Továbbképzés
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A 2010/2011. évi beiskolázási tervet az iskola továbbképzési programjának megfelelően
készítettük el. Az intézmény továbbképzési programját 2011. márciusában felülvizsgáltuk,
módosítottuk. A jogszabályokban előírt képesítési követelményeknek az intézmény maximálisan
igyekszik megfelelni. A felkészülést jelentősen megnehezíti, hogy az újabb minősítési eljárás
során az előírt tanári végzettségek, szakképzettségek tekintetében még nincs egységes szakmai
álláspont. Nem ismert a várható törvényi szabályozás pontosan, ily módon a felsőoktatási
intézmények képzési kínálata sem igazodott a majdani előírásokhoz. Intézményünk a
továbbképzési program módosítása során az alábbi szempontokat vette figyelembe:
 Újabb minősítési eljárás várható a 2012/2013. tanév során - a 2011/2012. tanév rendjéről,
valamint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 30/2011. (VI. 7.) NEFMI
rendeletben foglaltak alapján.
 A 2011. szeptemberétől bevezetésre kerülő tantervi követelmények – a 3/2011. (I. 26.)
NEFMI rendelettel módosításra kerülő, az alapfokú művészetoktatás követelményei és
tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet
– alapján várható, hogy a képző- és iparművészeti, a korábbi végzettségekkel csak alapfok
3 évfolyamig lesz lehetőség az oktatásra, valamint a színművészeti ágak esetében is
szükségessé válik az érintett kollégák továbbképzése.
 A tantestület jelenlegi személyi-képzettségi összetétele.
 A partnerek igényei.
 Az intézmény pedagógusainak szakmai törekvései.

4. Innováció
Intézményi szinten zajló fejlesztéseink a tanulói létszám megőrzése, a szaktanári ellátottság
biztosítása, az oktatáshoz használt eszközpark, és az oktatás színvonalának fejlesztése köré
összpontosultak elsősorban. Új ötleteink, elképzeléseink fokozatosan kerülnek a napi gyakorlat
során megvalósításra, eredményességük, vagy esetleges kudarcuk - némely esetben - évek alatt
dőlhet el. Iskolánk innovációs tevékenysége a 2010/2011. tanévben az alábbi területeket érintette:
 Játékos, vetélkedővel egybekötött beiskolázási rendezvények szervezése (Hangoló,
Művészetek délutánja, Szín-Játékok).
 Tanévzáró Művészeti Gálaműsorunk iskolai hagyománnyá fejlesztése a szülői
munkaközösség, a Hallható Hang Alapítvány, a tantestület és az összes művészeti ág
szervezésében.
 Molto Semplice program kidolgozása, és szükség esetén meghirdetése a felsőoktatási
intézményekben iskolánk hosszú távú oktatói utánpótlásának biztosítása érdekében. A két
éven át tartó program célja, hogy tehetséges, elkötelezett, pályakezdő fiataloknak
gyakornoki lehetőséget biztosítson, melynek során betekintést nyerhetnek egy művészeti
iskola munkájába, megismerhetik értékeit, szervezeti kultúráját.
 Kottatár bővítésére irányuló folyamatos, nyilvános felhívás közzététele a gyomaendrődi
zenebarátok bevonásával.
 Az újonnan bevezetésre kerülő pedagógia programunkban intézményi sajátosságként
megjelenő fejlesztési elképzeléseink:
o Tömbösített órák keretében félévenként egy-egy családi délelőtt szervezése vendég
művész/mester meghívásával a képző- és iparművészeti ágon.
o A zeneművészeti képzés területén a tananyag korszerűsítése, változatosabb tanulói
repertoár kialakítása a szülői, tanulói igényekhez történő fokozottabb alkalmazkodás
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érdekében. Új műfajok meghonosításának előkészítésére és a tanulói kreativitás
fejlesztésére improvizációs óra-lehetőségek biztosítása. A családok számára alacsony
költséggel járó, de eddig az iskola tanszakkínálatából hiányzó magánének szak
bevezetéséhez a feltételek megteremtése (Alapító Okirat módosítás, álláshirdetések
megjelentetése).
o Békés megye többnemzetiségű megyének mondható (szlovákok, románok, németek,
cigányok stb.), ezért az intézmény néptánc tanszakának célrendszere kiterjesztésre
került e nemzetiségek kultúrájának megismertetésére és ápolására is.

III. OKTATÁS, KÉPZÉS
1. Weigert László, a táncművészeti ág munkaközösség-vezetőjének tanév-végi
beszámolója
Néptánc tanszak
 Verseny- és fesztivál-szereplések, vizsgákon történő részvétel
Amikor szereplésről beszélünk, a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszaka
és a Körösmenti Táncegyüttes csoportjai műsorszolgáltatás szempontjából nem minden esetben
különíthetők el élesen egymástól. Majdnem minden városi rendezvényen szerepeltünk, ezeken
kívül több megyei, regionális, országos és nemzetközi rendezvényen vettek részt a tanszak
növendékei. A néptánc tanszak táncosai 100%-os részvételi arányban vettek részt a félévi és év
végi vizsgákon, valamint a művészeti alapvizsgákon. A követelményeket sikeresen teljesítő
tanulók aránya 100%.
A 2010/2011 tanévben az elmúlt évekhez viszonyítva több, kizárólag művészetoktatási
intézmények számára kiírt versenyen, fesztiválokon vettek részt a néptánc tanszakos csoportok.
Ilyenek:
- Kis és Gyermek Együttesek Találkozója
- Gyermek Néptáncosok XII. Országos Szólótánc Fesztiválja
- III. Országos Néptáncverseny (Kamaracsoport)
- V. Országos Gyermektánc Fesztivál
- Békés Megyei Táncosok Találkozója
- „Így járjuk mi” XVII. Nemzetközi Népművészeti Fesztivál, Arad
 Eredmények, kudarcok: versenyeredmények, sikertelenségek
A 2010/2011 tanév az elmúlt évekhez képest, mind a versenyek és fesztiválok számában, mind
ezeken a versenyeken elért eredmények tekintetében kimagaslónak mondható.
Minden néptánc tanszakot érintő verseny, fesztivál felmenő rendszerű, amely azt jelenti, hogy a
versenyek kiírását követően, a megyei, a regionális, vagy különböző előselejtezők sikeres
teljesítése után juthat el valaki az országos versenyekre, fesztiválokra.
Ezen információk figyelembe vételével, ha valaki országos versenyre, fesztiválra jut be, az azt
jelenti, hogy abban a tanévben, abban a versenykiírásban ténylegesen az ország legjobbjai között
szerepel.
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A 2010/2011. tanévben versenyeink között szerepel:
- 1 megyei
- 2 regionális
- 2 országos
- 1 nemzetközi verseny, fesztivál.
Megyei fesztivál:
- Békés Megyei Táncosok Találkozója – Néptáncfesztivál, ahol a délutáni programban 14
tanulónk, az esti gálaműsoron pedig 45 A/1 – T/4 tanuló szerepelt.
Regionális verseny, fesztiválok:
- Gyermek Néptáncosok XII. Országos Szólótánc Fesztiválja – melyen két tanulónk
regionális szintig jutott.
- Kis és Gyermek Együttesek Találkozója - ezen a fesztiválon 14 tanuló szerepelt, ahol az
országos szövetség által kijelölt szakmai zsűri az általuk előadott műsorszámot
felterjesztette az Országos Néptánc-fesztivál gálaműsorára. (Az Örökség Gyermek
Néptánc Egyesület minden éven kijelöl szakmai zsűrit, melynek tagjai folyamatosan
járják az országban megrendezett versenyek, fesztiválok helyszíneit, ahol a látott
gyermek produkciókból válogatják ki az országos gyermek gálaműsor szereplőit.)
Országos verseny, fesztivál:
- III. Országos Néptáncverseny (Kamaracsoport) – az Oktatási Hivatal által kiírt felmenő
rendszerű versenyen országos döntőjébe jutott 10 tanulónk.
- V. Országos Gyermektánc Fesztivál - 2010/2011 tanév Gyermekfesztiválokon bemutatott
koreográfiák alapján országos gálaműsorba jutott 14 tanulónk.
Nemzetközi fesztivál:
- Így járjuk mi” XVII. Nemzetközi Népművészeti Fesztivál, Arad – a 2010/2011 tanévben
elért eredmények alapján a Művészetoktatási Intézmény néptánc tanszaka Nemzetközi
Fesztiválra kapott meghívást, melyen 21 tanulóval képviselték az intézményt, ahol a
táncosok Különdíjban részesültek, valamit a színvonalas munkáért az intézmény vezetője
és a felkészítő pedagógus pedig elismerő oklevélben részesült.
A néptánc tanszak a 2010/2011 tanévben nem tud kudarcról beszámolni.
Ami kudarcként élhető meg, az az, hogy a néptánc tanszakon egyre több jó képességű gyermek
található, akik megérdemelnék a számukra megfelelő versenyekre való felkészítést, részvételt.
Ebben a tanévben ez a lehetőség csak az A/5 évfolyam feletti gyermekeket érinthette. Ahhoz,
hogy a kisebb évfolyamok is lehetőséget kapjanak tudásuknak megfelelő rendezvényeken való
részvételre, többletóra és nagyobb anyagi ráfordítás szükséges.
 Tagozatlétszám alakulása az előző évekhez viszonyítva
2010/2011 tanévben az oktatást a néptánc tagozat 7 csoporttal kezdte meg. Minden csoport
létszáma a törvényben előírt minimális csoportlétszám felett volt, néhány csoportnál pedig bőven
felette. Ha összességében nézzük, az elmúlt évhez, évekhez viszonyítva a gyermeklétszám
alakulása növekedést mutat.
 A pedagógusok óraszámának alakulása a korábbi évekhez viszonyítva
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A 2010/2011 tanévet a csoportok minimális óraszámaira lecsökkentve kezdte meg 1 főállású
pedagógus és 1 pedagógiai asszisztens (4 óra). A gyermeklétszám növekedése, valamint a
pedagógiai programban szereplő tananyag teljesítése mindkét pedagógus számára külön
többletmunkát eredményezett.
Amennyiben a következő tanévtől ismét lehet gyermeklétszám növekedésre számítani, abban az
esetben, főleg, ha figyelembe vesszük a néptánc tanszakon táncoló gyermekek nemenkénti
megoszlását (lány-fiú arány) a rendszer igényelne még egy női oktatót.
 Eszközellátottság áttekintése (javítások, felújítások, szükséges felszerelések)
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei tanévben is sikerült az eszközfelszereltségünket javítani,
mind az oktatáshoz szükséges technikai eszközökkel, mind pedig az oktató anyagok tekintetében.
Sikerült viseletkészletünket bővíteni lányka és fiú ruhákkal, karaktercipőkkel, csizmákkal.
Mindezen fejlesztések ellenére a versenyeken, fesztiválokon, műsorokon való szereplésekhez,
elengedhetetlen volt a Körösmenti Táncegyüttes ruhatára.
Összességében elmondható, hogy az eszköztár fejlődik, de még így is komoly hiányosságokat
mutat, főleg a viseletek területén.

Társastánc tanszak
A társastánc tanszakon a korábban már jelzett tanulói létszámcsökkenés okozott nehézséget a
tanév kezdetekor. Eddigi táncoktatóink - az egyik kolléga GYES-en, a másik munkaviszonya
külföldi munkavállalás miatt megszűnt - után új, megfelelően képzett pedagógus alkalmazására
került sor. A művészeti iskola által is jegyezhető, az intézmény minősítésekor is értékelhető
eredmények nem születtek a tanszakon, szereplésekre a település óvodáiban és a tanévzáró gálán
került sor. Jelenleg a jövő tanévre jelentkező gyermekek száma meglehetősen kevés. A városban
két kiválóan működő, a várostól anyagi támogatásban is részesülő tánc-sport egyesület (Kner és
Rumba) működik, amelyek magas színvonalon látják el a műfajt művelni vágyó fiatalok
oktatását. Amennyiben nem lesz elég jelentkező, megfontolandó, hogy a társastánc tanszakot
érdemes-e az alapfokú művészetoktatás keretében is működtetnie a fenntartónak.
Balett tanszak
A klasszikus balett tanszak fejlődését mutatja, hogy növendékei nagy sikerrel szerepelnek
különböző rendezvényeken. A tanszak karácsonykor a város óvodáiban mutatkozott be, majd
2010. december 6- Gyulán, a Táncgálán. Békéscsabán 2011. május 1-jén, a Jókai Színházban, a
Táncművészet Világnapja alkalmából rendezett 17. Táncgálán és Budapesten, május 28-29-én, a
IV. Országos Klasszikus Balett-versenyen vettek részt növendékeink.

2. Berg Andrea zenei munkaközösség-vezető tanév-végi beszámolója
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény zenei tagozatán 2010 szeptemberében 112
tanuló kezdte meg tanulmányait a következő tanszakokon: furulya, fuvola, gitár, hegedű,
szaxofon, zongora. Az előző tanévek tanulói létszám problémái után ebben a tanévben sikerült az
egyéni-és csoportos létszámot működő képessé tenni, sikerült a fúvós tanszakon is megfelelő
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létszámú tanulót beiskoláznunk Reméljük, ez a következő tanévben is hasonlóan alakul. A
gyerekek körében a gitár és a zongora a legkedveltebb hangszer. Zongora tanszakon a
negyedévenként megtartott bemutatókkal a tanulók 90%-át sikerült rávenni a rendszeres
munkára.
A zenei tagozat tantestületének tagjai: Halász Valéria, Halász János, Imre Mária, Kovács
Gabriella, Pappné Németh Hedvig, Szabó Mária, Berg Andrea. Gitár tanszakon, valamint a
nyugdíjas szolfézs óraadó helyett tanárváltás várható a következő tanévben.
Két terület problémás a zenei tagozat munkájában. Sajnos hegedű tanszakra az idén is
csekély volt az érdeklődés. A gyerekek nincsenek hozzászoktatva a rendszeres életvitelre, a
rendszeres és kitartó munkára; ami- főként a hegedűnél- elengedhetetlen. A Gálaműsor zenei
tagozatának közös műsorszáma (hegedűk, 2 fuvola, zongora) esetleges ösztönzést adhat a
hegedűtanulásra.
Másik megoldásra váró probléma a kötelező csoportos foglalkozások presztízsének
visszaállítása. Szolfézs és zenetörténet órákon csak rendszeres és aktív részvétellel lehet
eredményt elérni. Ezen a területen még sok pozitív változásra lesz szüksége a tagozatnak.
Ez a tanév talán kevésbé bővelkedik versenyeredményekben (az előző évekhez képest),
de még így is szép eredmények születtek. Továbbtanuló tanulónk ebben a tanévben nem volt, de
Keresztes Kata zenei pályán szeretne a későbbiekben tovább tanulni. Legtöbb versenyen a gitár
tanszak vett részt. A többi tanszakon sajnos kevesebb verseny került meghirdetésre.
Szerepléseink száma viszont magas volt a különböző rendezvényeken.
Rendezvény
neve/helyszíne/időpontja
Zenei Világnapi Hangverseny
Gyomaendrőd
Polgármesteri Hivatal Díszterme
2010. Október

Zenei Világnapi Hangverseny
Dévaványa
Művelődési Ház
2010. Október
XIII. Őszi Tárlat
Kiállítás megnyitó
Gyomaendrőd
Városi Képtár
2010. Október
Weiner Leó Fesztivál
Budapest
2010. December
Karácsonyi hangverseny
Gyomaendrődi Óvodák
2010. December
Karácsonyi hangverseny
Gyomaendrőd
Az iskola balett- és hangverseny
terme
2010. December

Résztvevő tanuló/tanár

Felkészítő tanár

Iskolánk jelenlegi és volt tanulói:
Roncsek Tünde
Megyesi Hajnalka
Kovács László
Bela Gréta Virág
Dinya Milán Tibor
Cserenyec Dóra
valamint
Berg Andrea
Füzes András
gitár

Halász Valéria
Berg Andrea

Füzes András
gitár

Szabó Mária

Keresztes Kata
zongora

Berg Andrea

A zenei tagozat tanulói

Zenei tagozat tanárai

A zenei tagozat tanulói

Zenei tagozat tanárai
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Mindenki Karácsonya
Gyomaendrőd
Katona József Művelődési Ház
2010. December
A Magyar Kultúra Napja
Gyomaendrőd
OMART Könyvesbolt
2011. Január
Sváb Batyus Bál
Gyomaendrőd
Katona József Művelődési Ház
Február
XIII. Gyomaendrődi Nemzetközi
Sajt-és Túrófesztivál
2011. Május
Tavaszköszöntő Hangverseny
Művelődési Ház
Dévaványa
2011. Május
Békés Megyei Német Kisebbségi
Találkozó
Békés
2011. Május
SAX-BAND Koncert
Gyomaendrőd
Apolló mozi
2011. Május

Hősők Napja
Gyomaendrőd
2011. Május
Junger Chor Intonation
((Schöneck)
Gyomaendrődi Zenabarátok
Kamrakórus koncertje
Gyomaendrőd
Szent Imre templom
2011. Június

Berg Andrea, valamint iskolánk
volt tanulója,
Bela Gréta Virág
Füzes András
gitár
Berg Andrea, valamint iskolánk
volt tanulója,
Bela Gréta Virág
Kurilla Zoltán
gitár
Valah Roberta
fuvola

Szabó Mária
Berg Andrea

Szabó Mária
Halász Valéria

Fúvószenekar

Halász János

Mertz Ádám
Kurilla Zoltán
Füzes András
gitár

Szabó Mária

Szaxofon együttes

Halász János

Iskolánk jelenlegi és volt tanulói:
Balog Tímea
Czinczár kitti
Molnár Albert
Mraucsik Tamás
Szujó Viktor
szaxofon
Zakari Dániel
klarinét
Valah Roberta
Halász Valéria
fuvola
Fúvószenekar
Berg Andrea
zongorakíséret

Halász János

Halász Valéria
Halász János

Verseny neve/helyszíne/időpontja

Résztvevők

Felkészítő tanár

IX. Nemzetközi Gyermek és
Ifjúsági Fesztivál - Verseny
Budapest
2010. Október 27-28.
IV. Regionális Gitárverseny
Szeged
2011. február 26.

Füzes András
Ezüst diploma

Szabó Mária

Gecsei Zita:
III. helyezés
Kurilla Zoltán:
III. helyezés
Füzes András:

Szabó Mária
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Békés Megyei Zene- és Művészeti
Iskolák Trombitaversenye
Szarvas
2011. Április 15.
V. Guitar Open Festival
Szabadka
2011.május 13-15.

II. helyezés
Mertz Ádám
Kovács Róbert
Nagy Balázs:
III. helyezés
Mertz Ádám
6. helyezés
Kurilla Zoltán
5. helyezés
Füzes András
4. helyezés

Halász János

Szabó Mária

A tagozat ebben a tanévben nem vásárolt új hangszert (eszközt). Helyette a meglévő, már
kevésbé- vagy egyáltalán nem működő hangszereinket javíttattuk meg. Az OKM pályázaton
nyert pénzből számos hangszerünket sikerült rendbe hozatnunk. A tanév végére azonban a
katolikus iskolában lévő Petrof pianínónk is javításra szorult. Egyik volt tanítványunk, Dinya
Milán nagyszülei saját költségükön javíttatták meg iskolánk számára a hangszert. Ezúton is
köszönetünket fejezzük ki érte.
A 2010/2011-es tanév végére (június 16-ig) 70 zenei tagozatos tanuló adta le jelentkezési
lapját a következő (2011/2012-es) tanévre: Ez a létszám - várhatóan szeptemberben- növekedni
fog. Várjuk az új jelentkezőket, valamint számítunk a még be nem iratkozott régi tanulóinkra is.

3. A képző- és iparművészeti ág tannév-végi beszámolója
1. Tagozatlétszám alakulása az előző évekhez viszonyítva
Az utóbbi években problémaként jelentkezett, hogy alig jelentek meg új felsős tanulók az
általános iskolákból intézményünkben. A felső tagozaton a szakmai szempontoknál gyakran
vonzóbb volt a szülők számára a szakmai szempontoknál a délutáni szakkörök ingyenessége,
helyben történő lebonyolítása. Ez nem csak a művészeti iskola, hanem a város számára is
hátrányos volt, hiszen megnehezítette a művészetoktatás finanszírozását, mivel kevesebb tanuló
után kevesebb az állam anyagi hozzájárulása is.
Az idei tanévtől viszont javult az általános iskolákból a beiskolázási arány, népszerű a
képzés a gyerekek körében. Jó választásnak bizonyult az iskolák rajz szakos pedagógusainak
óraadóként történő alkalmazása, akikkel a diákok napi kapcsolatban állnak. Jó megoldás a picik
foglalkozásainak általános iskolákban történő megtartása is. Korábbiakban a szülők számára
komoly problémát jelentett a gyermekek intézményünkbe való eljuttatása nap közben, vagy a
gyerekeknek okozott megterhelést a hosszú gyalog út. Ez hamar kedvüket szegte, inkább
kimaradtak intézményünkből. A felső tagozatos vagy középiskolás korosztály számára
kényelmesebbé vált a kerékpárút újabb szakaszának kiépítése után a jól felszerelt, hangulatos
iskolai műhelyünk megközelítése. Összességében megállapítható, hogy az idei tanévben a
kézműves tanszak növelni tudta vonzerejét a lakosság körében.
2. A pedagógusok óraszámának alakulása a korábbi évekhez viszonyítva
Az idei tanévre is jellemző, hogy azok a tanulók, akik eredményeket érnek el versenyeken vagy
felvételiken, lényegesen több órás képzésben részesülnek, mint tanáraik kötelező óraszáma, vagy
az óratervekben szereplő kötelező minimális óraszám ezt lehetővé tenné. A tagozaton továbbra is
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gyakorlat, hogy a szűkös költségvetési keret miatt a tehetséggondozó munkát a pedagógusok
szakmai elkötelezettségből, és nem külön óradíjért vállalják.
3. Verseny- és felvételi eredmények, kiállítások és vizsgákon történő részvétel
A 2010/2011-es tanév során a képző- és iparművészeti tagozat több kiállításon és egy
nemzetközi versenyen vett részt, valamint különböző rendezvényeken vállalt tevékeny szerepet.
 Továbbképzős növendékeink több munkája került a XIII. Őszi tárlat anyagába
beválogatásra, ahol színvonalasan képviselték intézményünket a felnőtt alkotók között.
 Iskolánk továbbképzőseinek és volt növendékeinek nyílt közös kiállítása tavasszal az
OMART-ban.
 A képző- és iparművészeti ág tanulói a 2010/2011. tanévben a Kányádi Sándorról
elnevezett Nemzetközi Illusztrációs Versenyen indultak. A grafikai versenyen közel 300
résztvevő 900 munkája közül Koma Zsuzsanna tanulónk hidegtű sorozata különdíjat
érdemelt ki.
 A Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában, az intézmény Karácsonyi rendezvényének
kirakodóvásárára az idén is szép munkákat készítettek a kézműves tanszak tanulói.
 A békéscsabai Evangélikus Gimnázium és Művészeti Szakközépiskolába Csüllög Zsófia,
Nemes Zita Ágnes, Tímár Tamara grafika szakra, Gyurcsán Nikolett festő szakra nyert
felvételt.
 A Rózsahegyi Napok keretében szép kiállítást rendeztek Csüllög Zsófia tanulónk
munkáiból az endrődi általános iskolában.
 Sikeres és látványos vizsgakiállítást rendezett a kézműves tanszak a júniusi Tanévzáró
Gálaműsor alkalmával. Tanulóink tombolatárgyak készítésével járultak hozzá az
alapítvánnyal közösen megrendezett műsor sikeréhez. A gála közönségének fődíját, egy
kerámiakészletet Nagy Gabriella továbbképzős növendékünk ajánlotta fel.
 Minden hatodik alapfokú évfolyamot befejező, és továbbképzős évfolyamainkon
továbbtanulni szándékozó tanulónk sikeres művészeti alapvizsgát tett.

4. Eszközellátottság áttekintése (javítások, felújítások, szükséges felszerelések)
Az idei tanévben legnagyobb beruházásunk a 11/1994. MKM rendeletben foglalt kötelező
eszközök és felszerelések között szereplő nagyméretű grafikai prés beszerzése volt, valamint a
régóta esedékes alapanyag-tároló kialakítása. Az elkövetkező években a szakkönyvállomány
fejlesztése, számítógépek, képszerkesztő és grafikai szoftverek beszerzése, valamint meglévő
eszközeink folyamatos karbantartása, pótlása vár ránk.

4. A szín- és bábművészeti ág tanév-végi beszámolója
1. Tagozatlétszám alakulása az előző évekhez viszonyítva
A színjáték tanszakon szeptemberben, mind az endrődi, mind a gyomai helyszíneken létszámbeli
növekedés volt megfigyelhető. A tanév végére, a gyomai székhelyen azonban az érdeklődés
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hanyatlása tapasztalható a kisebbek (alsó tagozatos korosztály) körében, ami a csoportokat
irányító oktató határozott fellépéséből, személyiségalkatából is fakadhat. A tizenéves korosztályt,
a nagyobbakat viszont a lelkesedés növekedése és a pedagógushoz való fokozottabb ragaszkodás
jellemzi. Gyomai székhelyen működő csoportjaink jövőjét a 2011/2012-es tanév szeptemberi
jelentkezési adatai fogják eldönteni. Endrődi csoportjaink létszámának csökkenése nem
valószínű, az érdeklődés stabil, illetve növekvő tendenciát jelez előre.

2. Verseny-eredmények, szereplések
A 2010/2011-es tanévben a gyomai székhely 12-16 éves korosztályából szerveződött Csak csajok
csoport szép sikereket ért el. 2010. november 27-én a II. Szülőföldünk Békés megye amatőr
művészeti fesztiválon, Mezőkovácsházán, ahol bronz minősítést kaptak, majd 2011. áprilisában
az Országos Diákszínjátszó Egyesületek fesztiválján is szerepeltek a lányok. Ezt követte a 2011.
május 29-június 02. között, Isztambulban megrendezésre kerülő II. Nemzetközi Diákszínjátszó
Fesztivál, ahonnan élményekkel gazdagon, jó hangulatban tértek vissza tanulóink. Endrődi
telephelyen működő csoportunk számos városi rendezvényen szerepelt: Mindenki Karácsonya a
Katona József Művelődési Házban, karácsonyi és farsangi fellépések az idősek otthonaiban és a
Cigánykisebbségi Önkormányzatnál, sikeresen vettek részt a Városi Versmondó Verseny,
valamint a Rózsahegyi napokon.

IV. SZOLGÁLTATÁS
Intézmény hétvégenként, illetve az esti órákban kihasználatlanul álló tantermeit, próbahelyiségeit
rendszeresen bérbe adja a következő gyomaendrődi civil kulturális egyesületeknek: Körösmenti
Néptáncegyüttes, Csillagpor Művészeti Egyesület, Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa. A
2011/2012. tanév szeptemberétől, amennyiben megfelelő érdeklődés lesz rá, iskolánk egy
könnyű-zenei gitárkurzusnak is helyet kíván biztosítani a gitár szak növendékei számára.

V. SZERVEZET ÉS VEZETÉS
1. Kommunikáció
Az intézményben az információk kétirányú áramlására a felek között az alábbi lehetőségek
biztosítottak:
Vezetés↔pedagógus: nevelőtestületi értekezlet (havonta, illetve rendkívüli értekezleten).
Rendkívüli értekezletet hívhat össze az intézményvezető, ha fontos ok
azt szükségessé teszi. Köteles összehívni, ha azt a nevelőtestület
legalább egyharmada aláírásával, és az ok megjelölésével kezdeményezi,
illetve ha a szülői munkaközösség kezdeményezésének elfogadásáról a
nevelőtestület döntött. Észrevételeivel a pedagógus közvetlenül is
felkeresheti az intézményvezetőt.
Vezetés↔munkaközösség-vezetők: beszámolás (hetente, illetve rendkívüli esetben).
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Vezetés↔Szülő: észrevételeivel közvetlenül is felkeresheti az intézményvezetőt.
Vezetés↔szülői munkaközösség: tájékoztatás (tanévenként egy alkalommal az intézmény
munkájáról).
Munkaközösség-vezetők↔pedagógus: megbeszélés (alkalmanként, illetve rendkívüli esetben).
Szülő↔pedagógus: félévi és tanév végi bemutatók, fogadó órák, illetve közvetlenül is
felkereshetik a pedagógust előre egyeztetett időpontban.
Szülői munkaközösség↔tantestület: képviselője véleményezéssel érintett napirendi pont
tárgyalásakor minden esetben részt vesz a
nevelőtestületi értekezleten.
Diákok vélemény nyilvánításának módja: Észrevételeit jelzi a szaktanárnak, aki azt továbbítja
az intézményvezető felé.
Közvetlenül is felkeresheti az intézményvezetőt.
A fenntartóval való kapcsolattartás:
Az intézményvezető minden rendkívüli eseményről 24 órán belül jelentést tesz a fenntartó
szervnek. E jelentési kötelezettség a következőkre terjed ki:
 A nevelő-oktató munkát tartósan akadályozó, vagy váratlanul fellépő esemény.
 A társadalmi tulajdonban bekövetkezett nagyobb kár.
 A dolgozók, vagy a tanulók súlyosabb balesete, a dolgozók súlyosabb fegyelmi, vagy
büntetőjogi felelősségre vonást igénylő cselekménye.
 Minden olyan esemény, amelyről a nevelő-oktató munkára gyakorolt hatása miatt - az
intézményvezető megítélése szerint - a fenntartó szervek tájékoztatása szükséges.
Az iskola dolgozói - a jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve - az
intézményvezető útján fordulhatnak az irányító szervhez. Az intézményvezető a hozzá benyújtott
kérést - a véleményével, javaslataival együtt - továbbítja.

2. Szervezeti kultúra, klíma
A vezetés és az alkalmazotti kör egyik legfontosabb célja, hogy a tanulóinknak, szülőknek, a
város lakosságának pozitív összképe alakuljon ki az iskoláról.
A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az államháztartásból származó
költségvetési pénzekből gazdálkodik. Vezetője épp ezért fokozottan felelős az iskola
államháztartási törvényben, közoktatási törvényben, illetve a munka törvénykönyvében
meghatározottak szerinti, gazdaságos és szakmai követelményeknek megfelelő működtetéséért, a
vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, a belső ellenőrzés hatékony
működtetéséért. A vezetői intézkedések célja minden esetben a szabálytalanságok kiküszöbölése,
az oktatás minőségének javítása, vagyis hosszútávon a partneri elégedettség növelése.
Az intézmény vezetése a munkahelyi hangulat javítása érdekében fokozottabb hangsúlyt
helyez a tantestület közösséggé formálása érdekében. Ezt egyrészt közös élményszerzési
lehetőségekkel, a feladatok igazságosabb elosztásával, az iskola környezetének, felszereléseinek
gondozottabbá tételével kívánja elérni. A vezetés színvonalának emelését szolgálja még az
oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztésére való törekvés, az intézményi és az egyéni
igényeknek a továbbképzési lehetőségekkel történő összehangolása, a tanárok és az iskolavezetés
közötti kommunikáció javítása.
Elengedhetetlen az alkalmazotti közösség részéről a munkamorál javítása, a fenntartói és
munkáltatói döntések, munkaköri kötelességek következetesebb betartása. A munkakör ellátása
szempontjából fontos, hogy pedagógusaink rendelkezzenek a szükséges szakmai ismeretekkel, a
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szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képességgel, felelősség- és hivatástudattal,
munkájukat pontosság, szorgalom, igyekezet jellemezze.

3. Minőségfejlesztési csoport működése
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 2006. évi módosítása kötelezővé teszi az
iskola teljes körű önértékelését, illetve a pedagógusok és a vezetők munkájának értékelését.
Megbízási szerződéssel a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján minőségfejlesztési csoportot
neveztünk ki, a csoport egy vezetőből (Bárkainé Szmola Andrea) és két tagból (Berg Andrea és
Szabó Mária) állt. A minőségfejlesztési csoport vezetésével megbízott Bárkainé Szmola Andrea
beszámolója a 2. számú mellékletben található.

VI. KAPCSOLATRENDSZER, TÁRSADALMI ELISMERTSÉG
1. Szülői visszajelzések
A tanév során az alábbi szülői visszajelzések érkeztek az intézményvezetés felé:
Pozitív visszajelzések:
A táncművészeti ág néptánc és balett tanszakának működésével a szülők rendkivül elégedettek
voltak, beszámolójuk szerint a gyerekek nagyon nagy örömmel készültek a foglalkozásokra,
szereplésekre. A balett tanszak pedagógusát nagyon szeretik tanítványai és a szülők is.
Néptáncos pedagógusainkat a sok-sok szereplés, a változatos, tanórán kívüli programok, a közös
utazások tették rendkívül közkedveltté a családok körében. Az óraadóként alkalmazott
pedagógiai asszisztens hivatalos óraszámának többszörösét végezte el, folyamatosan kimagasló
színvonalon, töretlen energiával és elhivatottsággal.
Pozitív visszhangja volt az endrődi színjáték tanszak tevékenységének is, sokan
szeretnének járni a gyerekek közül a jövő tanév során. A gyomai színjáték tanszak foglalkozásai
a tizenéves korosztály körében voltak végtelenül népszerűek, a pedagógust őszintén
megkedvelték tanítványai.
A kézműves tanszak mindegyik telephelyen sikeres volt, a két újonnan alkalmazott
óraadó pedig kedvességével hamar vonzó lett a gyerekek körében, a foglalkozások érdekesek és
jó hangulatban telnek a szülők beszámolója szerint.
Negatív visszajelzések:
A gyomai színjáték tanszak pedagógusának nem sikerült kisebb növendékeit csoporttá
kovácsolnia, több szülő jelezte, hogy gyermeke szeptembertől nem folytatja a színjátéktanulást.
Erősen megoszlott a szülők véleménye a gitártanszak működésével kapcsolatban is.
Néhány szülő a pedagógus tevékenységével kapcsolatban negatív tapasztalatokról számolt be az
intézményvezetésnek. A tanárnő munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt a tanév végén.
Ezzel összefüggésben több téves információ látott napvilágot, ami néhány szülő körében
riadalmat keltett. A pontos tájékoztatás érdekében az iskola vezetése írásos tájékoztatót küldött a
szülők részére a tanszak további működésével kapcsolatos elképzelésekről. A változtatások a
műfaji kínálat fejlesztését célozzák meg.
Legtöbb kritika a társastánc szak pedagógusát és tevékenységét érte, empátiakészségén és
konfliktuskezelő technikáján sokat kell fejlesztenie a sikeresebb munkavégzés érdekében.
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2. Külső szakmai kapcsolatok
Fontos feladatunk a partnerekkel való jó kapcsolat kialakítása, továbbfejlesztése. Tőlük kapunk
motivációt újabb tevékenységeinkhez, segítséget nehézségeink leküzdéséhez, visszajelzéseik
pedig útmutatók munkánk értékeléséhez. Az iskolát külső kapcsolataiban az intézményvezető,
vagy az általa megbízottak képviselik.
2. 1. Városon belüli kapcsolatok
Intézményünk rendszeresen együttműködik a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolával,
a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodával és a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvodával, a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskolával és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola
és Kollégiummal.
Hangversenyeink, kiállításaink megrendezéséhez a Közművelődési- Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény Katona József Művelődési Központ telephelyétől, az Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjteménytől, a Déryné Közösségi Háztól, a Határ Győző Városi
Könyvtártól, a Városi Önkormányzattól kapunk segítséget.
Az iskola tanárai és diákjai rendszeresen közreműködnek a különböző városi
rendezvényeken (Városi Képtár, O-Mart Könyvesház, Endrődiek Baráti Köre, Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórusa, Csillagpor Egyesület, Családsegítő Központ, Idősek otthonai, stb.).
Munkánkban nagy segítségünkre van a Hallható Hang és a Körösmenti Táncművészeti
Alapítvány, melyek a Gyomaendrődön élő gyermekek művészeti képzését támogatják.
Besegítenek a nehezebb anyagi körülmények közt nevelkedő gyermekek éves térítési díjába, a
versenyekre, fesztiválokra történő utaztatás, vagy az időközönkénti táboroztatás költségeibe is.
2. 2. Belföldi és külföldi cserekapcsolatok
Iskolánk az alábbi városon kívüli szervezetekkel tart rendszeres szakmai kapcsolatot:



















Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Országos Szövetsége
Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet, Nyíregyháza
Bartók Béla Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, Békéscsaba
Szarvasi ÁMK, Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szarvas
Harruckern János Közoktatási Intézmény, Gyula
Jókai színház, Békéscsaba
Royal Balett, Szeged
Viharsarok Néptáncszövetség, Békéscsaba
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, Szarvas
Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, Békéscsaba
Vizuális Pedagógiai Műhely, Győr
Munkácsi Mihály Múzeum, Békéscsaba
Békéstáji Művészeti Társaság, Békéscsaba
Interart Alapítvány, Nagyenyed
Aradi Gyermek Palota, Arad
Evangélikus Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Békéscsaba
Tömörkény István Művészeti Szakközépiskola, Szeged

26

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2010/2011. tanév

27

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: KOTTA ÉS HANGZÓ-ANYAG
BESZERZÉSI ÜTEMTERV

2010/2011.

Készítette: Berg Andrea
zenei
munkaközösség-vezető

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2010/2011. tanév

Előképző1. évfolyam + 2011/2012. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
klarinét:
A szeretet dalai klarinét –zongora „Alkotó
Muzsikusok Társasága”
Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio
Tatabánya PZ 001)

zongora:
Papp Lajos: Csordapásztorok
Csermely Zsuzsa: Kis zongoristák
karácsonyi dalai

trombita:
Colin: Trombitaiskola kezdőknek
kürt:
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1
(Hresztomatyja Muzgisz, Muzika Moszkva)
szaxofon:
Londeix: Szaxofoniskola I. (Schultz
Blasmusik–verlag A/847)
Ormándlaky P. Gyakorolni jó! (Edit.
Simonffy )
hegedű:
Pleyel: Duók
Négy évszázad könnyű triói Z. 13548
A barokk triószonáta Z. 13549
szolfézs:
Horváth Guidóné: Utazás a zene
birodalmába I. tanmenet
Kodály Zoltán: Kis emberek dalai
Forrai Katalin: Ének az óvodában
Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában
Dobszay László: A magyar dal könyve
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Cini-mini muzsika (Óvodások verskönyve)
Szabó Helga - Réber László: Te is tudsz
énekelni
Borsai I.-Haider E: Magyar népi
gyerekjátékok
Horváth Istvánné:Smid Anna:Cicsergő 2
útmutató
zenetörténet:
Szabolcsi Bence: A zene története Az
őskortól a 19. század végéig Budapest
(Zeneműkiadó,1974)
Darvas Gábor: A totem zenétől a
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hegedűversenyig Budapest
(Zeneműkiadó,1977)
Régi muzsika kertje Kétezer év irodalmából
összeválogatta: Szabolcsi Bence (Budapest,
Zeneműkiadó 1957)
Szőke Péter: A zene eredete és 3 világa
(Budapest, Magvető,1982)
Dobszay László: A gregorián ének
kézikönyve. (Budapest, Editio Musica 1993)
Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián?
(Budapest, Zeneműkiadó1981)
Escigno, E-Garavaglia, R.: A keresztény és
világi ének a középkorban. (Budapest,
Zeneműkiadó 1987)
Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei
iskola (Budapest:Zeneműkiadó,1986)
Hangzóanyag
Muzsikáló évszázadok - Ének-Zenei
hanganyag az ált. és középiskolák számára
(CD-ben, vagy magnókazettáról digitalizálni
CD-re) I - V.-ig.
Süss fel nap – Ének - Zenei hanganyag az
ált. iskolák számára (CD-ben, vagy
magnókazettáról digitalizálni) I. - VI. - ig.
Kulcs a muzsikához 1., 6.,7.,10.,11.,13.,14.
CD
Kulcs a muzsikához 2.,3.,4.,5.,8.,9.,12.,15.
(Magnókazettáról digitalizálni CD-re, vagy
Cd-ben megvenni.)

Előképző 2. évfolyam + 2012/2013. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Bólya József: Magyar karácsonyi énekek
gyermekeknek zongorára
Papp Lajos: Csordapásztorok
Csermely Zsuzsa: Kis zongoristák
karácsonyi dalai

hegedű:
Négy évszázad könnyű triói Z. 13548
A barokk triószonáta Z. 13549
Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók,
Triók
Szervánszky: Duók (Z. 3083)
szolfézs:
Horváth Guidóné : Utazás a zene
birodalmába II. útmutató
Ádám Jenő:A dal mesterei I.-II. kötet
Kerékényi M.György:Százszínű csokor
Fantóné- Komjáthyné-Hernádiné:Régi
táncok gyermekeknek
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Komjáthyné:Zongoraiskola II
Dalkísérletek I. Szőlő érik (Tankönyv kiadó)
Kezdők zongoramuzsikája sorozat
(Purcell,J.S.Bach,Handel)
zenetörténet:
Palisca, Claude V.: Barokk zene (Budapest
Zeneműkiadó 1976)
Lise,G.-E.Rescigno:A 18.századi opera
Scarlattitól Mozartig (Budapest,Zeneműkiadó
1986)
Barna István: Georg Friedrich Handel
életének krónikája (Budapest Zeneműkiadó
1977)
Wolff, Christoph: A Bach család (Budapest,
Zeneműkiadó 1989)
Hangzóanyag
Schütz-német egyházi zene a 17 században
Purcell : Dido és Aeneas
Corelli- concerto grossok
Vivaldi: A négy évszak
Domenico Scarlatti szonátái
Telemann - Tafelmusik

1. évfolyam + 2013/2014. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Bólya József: Magyar karácsonyi énekek
gyermekeknek zongorára
Papp Lajos: Csordapásztorok
Csermely Zsuzsa: Kis zongoristák
karácsonyi dalai

klarinét:
Kurkiewicz : Válogatott gyakorlatok I.
(PWM 4550)
kürt:
Sollár – Uszov : Kürtiskola (válogatva)
(Hresztomatyja Muzgisz, Zimmermann
Frankfurt)
Szilágyi – Beleznay : Előadási darabok
kürtre I. (EB 53002)
szaxofon:
É.&P. Perényi: Saxophone methode (in Es,
in B)
Bumeske : Etűdök szaxofonra I. (Elite Edit.
350)
fuvola:
Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar
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gyermekdalok két és három furulyára vagy
fuvolára
Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok
fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB
7768)
hegedű:
Haydn: Menüett D–dúr, F–dúr
Rubinstein: Polka
Vivaldi: e–moll, E–dúr Koncert
Vivaldi: d–moll Kettősverseny
Stamitz: B–dúr Koncert
Remekművek sorozat I.-II.-III
Corelli: A–dúr Szonáta
szolfézs:
Bárdos Lajos:70 kánon
Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlat
Szabó Helga: Énekes improvizáció az
iskolában
Balázs Oszkár – Zempléni László:
Ritmusgyakorlatok kezdőknek
Dalkísérletek I. Szőlő érik (Tankönyv kiadó)
Sulyok Gizella: Pilletánc I – II - III kötet
Nógrádi László-Papp Károlyné - Spiegel
Marianna: Dallamírási feladatok I.-II.
Kezdő hangszeres kottagyűjteményei,
előadási darabjai
zenetörténet:
Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn,
Mozart, Beethoven (Budapest,Zeneműkiadó
1977)
Somfai László: Joseph Haydn
zongoraszonátái (Budapest
Zeneműkiadó,1979)
Sadie, Stanlei : Mozart ( Grove
monográfiák) Budapest,Zeneműkiadó 1987
Parouty, Michel: Mozart az isten
kegyeltje.(Budapest, Park könyvkiadó 1991)
Kermann, Joseph-Alan Tyson: Beethoven
(Grove monográfiák )
Budapest,Zeneműkiadó 1986
Bartha Dénes: Beethoven és 9 szimfóniája
Budapest, Zeneműkiadó 1975
Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és
műalkotás 2 korszak határán Budapest:
Gondolat 1960
Hangzóanyag
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Gluck: Orfeusz és Euridiké
Johann Stamitz művei
Beethoven: versenyművek, vonósnégyesek,
zongoraszonáták
Haydn: vonósnégyesek, oratóriumok,
zongoraszonáták

2. évfolyam + 2014/2015. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka
M., EMB)
szolfézs:
Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk
és klasszikus zenében
Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk!
Németh Rudolf-Nógrádi László - Puster
János: Szolfézs antológia
Forrai Miklós: Duettek I.-II.
Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet
Frank Oszkár: Schubert dalok
Frank Oszkár: A klasszikus moduláció
Frank Oszkár: Hangzó zeneelméket
Schubert: Die schöne Müllerin
Kodály Zoltán - Vargyas Lajos:Magyar
népzene
Bartók Béla: Mikrokozmosz I – VI.
Nógrádi László-Papp Károlyné-Spiegel
Marianna: Dallamírási feladatok IIIFrank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz
világába
Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és
formavilága
Máriássi István: Bevezetés a barokk zene
világába

zongora:
Geszler György: Magyar karácsonyi énekek
zongorára 4 kézre
Dalos karácsonyi album zongorára szöveggel
Pálffy Béla: Karácsonyi dalok innen-onnan

szaxofon:
Mule: 24 könnyű etűd (Leduc A1 20455)
É.&P. Perényi: Saxophone Methode (in Es
in B)
Lilo: Könnyű darabok II. (in Es) (Coppelia
266451 0523)
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kürt:
Szilágyi – Beleznay: Előadási darabok kürtre
I. (EB 53002)
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 1, 2
(Hresztomatyja Muzgisz, (Muzika Moszkva)
Kling: Kürtiskola (válogatva) (IMC New
York)
trombita:
Colin: Skálatanulmányok
Krumpfer: Trombitaiskola I.
Cole: Granit
Fischer: Induló
furulya:
Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises
Keuning, Hans P.: 30 simple studies
klarinét:
Pèrier: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L.
19075)
fuvola:
Renate Unger: Die Querflöte (VEB
Deutsche Verlag für Musik BN
30040)
Rieger – Unger: Das Querflöten
Spiel I. (Hofmeister 8060)
M. Moyse: Le debutant Flutiste
(Leduc 18802)
Classical Album for Flute and Piano
(Rudall C. 730)
Klassisches Spielbuch (Peters 12295)
Händel: Menüette (Hofmeister
B.144)
Mozart: Themes I–II. (Fentone F
413–A, B)
Leichte Spielmusik des Rokoko
(Schott 5248)
Das Notenbüchern des 18.
Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006)
Das Notenbüchern des 18.
Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498)
Gariboldi: Gyakorlatok kezdő
fuvolásoknak (EMB 8519)
Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos)
Magyar gyermekdalok két és három
furulyára vagy fuvolára (EMB 7768)
hegedű:
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Bach: a–moll Koncert
Mozart: D–dúr (Adelaide) Koncert
Stamitz: B–dúr Koncert
Beriot: a–moll Koncert
Corelli: A–dúr Szonáta
Bartók: Szonatina
Tartini: F–dúr Szonáta
zenetörténet:
Dobák Pál: A romatnikus zene története
(Budapest Könyvkiadó 1983)
Scubert-Kalauz (Szerkesztette Gádor Ágnes)
Budapest, Zeneműkiadó 1981
Fischer-Dieskau,Dietrich: a Schubert dalok
nyomában (Budapest,Gondolat 1975)
Frank Oszkár: A romantikus zene
műhelytitkai, Schubert dalok Budapest,Akkor
kiadó 1994
Hangzóanyag
Schumann-Zongoradarabok, dalok,
kamarazene
Weber:A bűvös vadász
Grieg zongoradarabok
Berlioz: Fantasztikus szimfónia
Brahms Dalok, zongoradarabok
Dvorak szláv táncok
Mendelssohn: e-moll hegedűverseny,
szimfóniák, Szentivánéji álom

3. évfolyam + 2015/2016. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó)
furulya:
Markovich J. Gradus a barokk furulyához 3.
Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106)
Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II.,
III.(EMB 12002)
Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta III–IV.
tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071)
Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és
karakterdarab
Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303)
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Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130)
Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel
(EMB 13100)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta
III., IV. tétel (EMB 13160–3)
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel
Pepusch, J. Chr.: C–dúr szonáta (6
szopránszonáta/1.)
klarinét:
Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L.
2124)
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal
UE 18264)
Giampieri: Raccolta di esercizi e studi
(Ricordi ER 2183)
trombita:
Davidson: Befújási gyakorlatok
kürt:
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 3.
(Muzika Moszkva)
O. Franz: Kürtiskola (Carl Fischer New
York)
szaxofon:
Londeix: Szaxofoniskola II. (Schultz
Blasmusik–verlag A/848)
Bumcke: Etűdök szaxofonra II. (Elite Edit.
350)
É.&P. Perényi: 222 Etüd szaxofonra (EMB
Z 14371)
Beekum: Studies (HU 37994)
Verroust 24 Études I (Billaudot G.2138 B)
Kraszna L. Szaxofonmuzsika (in Es in B)
(EMB) 14251
Előadási darabok I szaxofonra és zongorára
(Edit. Simonffy 053/A)
Előadási darabok II szaxofonra és zongorára
(Edit. Simonffy 053/B)
fuvola:
Werner Richter: Schule für die Querflöte
(Schott ED 4777)
Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer
43191)
Der junge Flötist (Zimmermann 1394)
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J. Hook: Szonatina (F–dúr) (Schott 10138)
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques I–
II. (Leduc 19480, 19481)
J. Hook: Szonatina (C–dúr) (Schott 10139)
J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra
(Mosóczi – Vági) (EMB 12915)
hegedű:
Mozart: G–dúr Koncert
Spohr: d–moll Koncert
Bartók: Román népi táncok
Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre
Kabalevszkij: C–dúr Koncert
zenetörténet:
Walter,Bruno: Malher (Budapest:Gondolat
1981)
Petrovics Emil: Ravel (Budapest,Gondolat
1982)
Debussy,Claude: Croche úr a műkedvelők
réme. (Budapest,Zeneműkiadó 1959)
Batta András:Richard Strauss
(Budapest,Gondolat 1984)
Hangzóanyag
Satie művei
Mahler, Schönberg,Webern,Berg művei
Puccini opera, Wagner opera és
Muszorgszkij opera
Janacek művei
A jazz mint stílus elem a 20. század első
felében
Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics művei

4. évfolyam + 2016/2017. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Zongoráskönyv (Bognár, Darvas,
Hortobágyi)
furulya:
Händel, G. Fr.: F–dúr szonáta III., IV. tétel
Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100)
Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095)
Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d–moll szonáta
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III., IV. tétel (EMB 13100)
klarinét:
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L.
17089)
Kratochvil: 66 etűd
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.
(PWM 4594)
100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal
UE 18264)
Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L.
19075)
Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700)
trombita:
Fitzgerald: Angol szvit
kürt:
Szilágyi: Hangpalota
Poleh: Dal–, darab–, etűdgyűjtemény no. 4.
(Muzika Moszkva)
szaxofon:
Londeix: Szaxofoniskola III. (Schultz
Blasmusik–verlag A/849)
Verroust: 24 Études II. (Billaudot G.2057 B)
Demler: Zenekari részletek I–II. (Edit.
Simrock Eg 5187)
Bumcke: Etűdök szaxofonra III (Elite Edit.
350)
fuvola:
Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007)
M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)
Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB
Hofmeister– Leipzig 7237)
Salon–Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b)
M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op.
4 I–II. (Leduc 19480 19481)
Flöte Lernen mit Trewor Wye II.
(Zimmermann ZS. 243)
Flötenetüden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM
31050)
Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára (Csupor
László) (UE 17288)
Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172)
Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy)
(EMB 13612)
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Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB
Hofmeister– Leipzig 7237)
Telemann: Sechs Sonaten im Kanon
(Hofmeister 124)
Blavet: 15 Duette für Flöten
(Heinrichschofen 1340)
Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters
9664)
zenetörténet:
Salzman, Eric: A 20. század zenéje.
Budapest: Zeneműkiadó, 1980.
Fábián Imre: A huszadik század zenéje.
Budapest: Gondolat, 1966.
Kókai Rezső-Fábián Imre: Századunk
zenéje (Budapest, Gondolat,1967.)
Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról
Budapest,Editio Musica
Miért szép századunk operája?
(Szerkesztette: Várnai Péter)
Budapest,Gondolat 1979.
Kroó György: Bartók - Kalauz (Budapest,
Zeneműkiadó,1980)
Somfai László:18 Bartók tanulmány
(Budapest, Zeneműkiadó 1981.)
Miért szép századunk zenéje?
(Szerkesztette: Kroó György) Budapest:
Gondolat,1974

5. évfolyam + 2017/2018. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex)
Mozart: 6 bécsi szonáta

zongora:
Mike Cornick: Sleigh Ride for two (piano)

furulya:
Kállay G. Hangnemgyakorló
szopránfurulyára (EMB14071)
Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888)
d’Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB
14071)
Loeillet, J. B.: e–moll szonáta I., II. tétel op.
3/7
Loeillet, J. B.: F–dúr szonáta
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(szopránkiadásból 3/2.)
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta II., I. tétel
Telemann, G. Ph.: II. G–dúr Partita –
tételek
Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I.,
II. (EMB 13100)
Marcello, B.: B–dúr szonáta op. 2/7 III., IV.,
V. tétel
Marcello, B.: d–moll szonáta op. 2/2
Pepusch, J. Chr.: G–dúr „altszonáták” 6/3.
szopránon
Vivaldi, A.: d–moll szonáta RV 36 I., III.
tétel (EMB 14130)
Loeillet, J. B.: h–moll szonáta op. 3/10
Händel, G. Fr.: C–dúr szonáta III., IV. tétel
Pepusch, J. Chr.: B–dúr „altszonáták” 6/6.
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta III., IV.
tétel
Veracini, Fr. M.: G–dúr szonáta I., II. tétel
(12/2)
klarinét:
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III.
(PWM 4905)
trombita:
Peters: Gyakorlatok kezdőknek
Colin: 100 Warm Ups
Barat: Orientálé
Händel: Hallei szonáta
Rangers: Velencei karnevál
Botti: Románc
kürt:
Maxim–Alphonse: Etűdök (A.Leduc Paris)
Bordogni–Gabler: Vokalisen (Doblinger)
szaxofon:
Előadási darabok III szaxofonra és zongorára
(Edit. Simonffy 53/C)
fuvola:
Album of Sonatinas for young Flutists
(Schirmer 44374)
Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM
666)
Flöten Studien in alten und neuen Stil I. (E.
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List) (VEB Hofmeister 7352)
Das Flötenbuch Friedrich des Grossen
(Breitkopf 5606)
Das Flötenbuch Friedrich des Grossen
(Breitkopf 5606)
Bononcini: Táncok és szonáták II.
(Máriássy) (EMB 13613)
Album of Sonatinas for young Flutists
(Schirmer 44374)
Telemann: F–dúr szonáta (Amadeus GM
666)
Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für
Querflöte und Basso continuo (Hortus
Musicus 135)
Quantz: Sonata in F–dur op. 3 no. 6 (Peters
9675)
Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663)
Hotteterre: Trio Sonatas I–II. (Musica Rara
1806, 1807
Bengráf József: Magyar táncok a 18.
századból fuvolára, gitárra és gordonkára
(Pejtsik) (EMB 12804)
Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)

6. évfolyam + 2018/2019. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
furulya:
Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D–dúr (EMB
14071)
Bellinzani, P. B.: C–dúr szonáta op. 3/3
Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888)
Telemann, G. Ph.: I. B–dúr Partita – tételek
Fesch, W.: G–dúr szonáta I., II. tétel
Anonymus: Greensleeves to a Ground
Bach, J. S.: Menuett h–moll (EMB 13100)
Marcello, B.: op. 2/4 e–moll szonáta I., II.
tétel
Telemann, G. Ph.: „kis” C–dúr szonáta I.,
II. tétel (TWV 41: C 2)
Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095)
Vivaldi, A.: g–moll szonáta op. 13/6 III., IV.
tétel
Veracini, Fr. M.: a–moll szonáta (12/6)
klarinét:
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Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi E.R.
2541)
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III.
(PWM 4905)
trombita:
Peters: Gyakorlatok
Stamp: Warm Ups+Studies
Collin: Warm Ups, Lip flexibilites
Balay: Adante et allegro
Hanus: Impromtus
Thome: Fantázia
Bogár: Concertino I.
Cimarosa: F–dúr concerto (FAM
Desportes: Introductions
Hidas: Concerto no. 2, I. tétel
Bogár: Concertino II.
kürt:
Szilágyi–Beleznay: Előadási darabok kürtre
II
szaxofon:
J. Harle : Easy Classical Studies (Universal
Edition UE 17770)
Mule: 53 etűd (Leduc 20 441)
Bumcke: Etűdök szaxofonra IV. (Elite Edit.
350)
Mule: 24 könnyű etűd (Leduc AL 20455)
Londeix: Szaxofoniskola IV. (Schultz
Blasmusik–verlag A/850)
klarinét:
Gabucci: 20 studi di medio difficolta
(Ricordi ER 2169)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök
I. (Leduc A. L. 17348)
Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233)
Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L.
17089)
Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok
(Skálaiskola) (Hofmeister 6018)
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845)
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat
(Leduc A. L. 18035)
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt
Musicverlag, Heilbronn 457–460)
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fuvola:
Eördögh J.: Középfokú technikai és
olvasógyakorlatok I. (EMB 1801)
Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán)
(EMB 12062)
M. Moyse: Exercises Journaliers pour La
Flûte (Leduc 16638)
M. Moyse: Vingt–QuatreÉtudes Mélodiques
avec variations (Leduc 18026)
Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de
Mécanisme (Leduc 17204)
Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy)
(EMB 5739)
Händel: Hallei szonáták (Peters 4554)
Händel: Hallei szonáták (EMB 7217)
Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003)
Händel: 6 szonáta fuvolára és basso
continuóra I–II. (Malina – Máriássy) (EMB
13404 13405)
Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED.
FTR15)
Boismortier: Sechs Sonaten I–II. (Schott
5056, 5057)
Eördögh J.: Középfokú technikai és
olvasógyakorlatok I. (EMB 1801)

Továbbképző 7. évfolyam+ 2019/2020. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Haydn: Szonáták (Urtex, Peters)
Bartók: Szonatina
Bartók: Három rondó népi dallamokkal
Debussy:2 arabesque
J. S. Bach: Francia szvitek
Liszt: Etűdök (Zempléni)
Schubert:Impromtus
klarinét:
Gabucci: 20 studi di medio difficolta
(Ricordi ER 2169)
Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942)
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök
I.(Leduc A. L. 17348)
Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233)
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Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400)
Baermann (C.): Napi gyakorlatok
(Skálaiskola) (Hofmeister 6018)
Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845)
Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat
(Leduc A. L. 18035)
Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt
Musicverlag, Heilbronn 457–460)
trombita:
Colin: Lip Flexibilities
Clarke: Technical Studies
Cimarosa: Concerto
Fekvéstágító skálák
Keller: Szonáta
Barat: Fantázia
Handel: c–moll Concerto
Vivaldi: d–moll Concerto I.–II. tétel
Richter: Concerto I. tétel
Maggio: Mindennapi Gyakorlatok
kürt:
Kling: Etűdök (IMC New York)
Kofron: Etűdök
Ónozó: Kürtiskola I–II.
Bujanovszkij: Válogatott etűdök
Vivaldi: Concerto 2 kürtre
Franz Danzi: Esz–dúr szonáta
Marcello: a–moll szonáta
szaxofon:
Harle: Scale and Arpeggios (Universal)
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL
3186/6023)
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402)
15 Études Chantantes (Leduc AL 6404)
Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211)
Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441)
Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra
(Edit. Simonffy 041)
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden
(Zimmermann)
Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy
042)
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló
(EMB 14449)
Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. (Leduc
AL 15 801/802)
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fuvola:
Flötenetüden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM
31057)
Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien
(UE 14672)
Szemelvények zenekari művekből
(Gyöngyössy) (EMB 12949)
Telemann: Zwölf methodische Sonaten
(Peters 13069)
Kuhlau: 12 Caprices I–II. Ger. (Billaudot
1801, 1802)
Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533)
Das Italianische Barokk (Máriássy) (EMB
13534)
Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003)
Corelli: La Follia (Schott 43236)
Czerny: Rondo facile et brillant (G–dur)
(Kunzelmannn GM 831C)
Benda: Sonata C–dur (Hofmeister 742)
Barokk mesterek variációi II. (Kállay) (EMB
14137)
Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán)
(EMB 12062)
Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte
(Bärenreiter 2971)
Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für
Querflöte und basso continuo (Hortus
Musicus 135)
J. S. Bach: Suite no. 2 (h–moll) tánctételek
(EMB 13185)
Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870)
Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB
2953)

Továbbképző 8. évfolyam
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Cramer: Etűdök
furulya:
Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7–11.
Fesch, W.: 6 szonáta op. 6
Vivaldi, A.: RV. 427. D–dúr koncert
(szoprán)
Veracini, Fr. M.: 12 szonáta
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Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!)
trombita:
Davidson: Napi Gyakorlatok Fekvéstágító
skálák
Neruda: Esz–dúr trombitaverseny I.
Veracini: Concerto
Tartini: Largo és Allegro
Bach: Passacaglia
kürt:
Loeillet: Szonáta
Wagner: Walter dala
Saint– Saens : Koncert
Matis: Koncert
Rachmaninoff: Vocalise
Franz Strauss: Notturno
Dvorak: X. szláv tánc
Maxim Alfonz: Eüdök II.
szaxofon:
Händel: Sonate (?. 1) (in B) (Leduc AL
25 143)
Händel: Sonate en Sol Mineur(in B) (Leduc
AL 21 144 )
fuvola:
Eördögh J.: Középfokú technikai és
olvasógyakorlatok II. (EMB 1838)
Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.)
(EMB 8520)
Fürstenau: 24 Etüden für Flöte (Hofmeister
7293)
Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792)
Blavet: Szonáták (Fleury) (Rudall 585, 594,
597, 626, 632)
Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G.
3190/b)
Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts
(Máriássy) (EMB 13536)
Telemann: f–moll Sonata (Amadeus GM
666)
C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten
(Doblinger 05023)
Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova
Music NM 165)
J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037–38)
J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P.
Rampal) (IMC 1958)
46

VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
TANÉV VÉGI BESZÁMOLÓ
2010/2011. tanév

Továbbképző 9. évfolyam + 2021/2022. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Czerny: A kézügyesség iskolája 4.
Mozart: Szonáták
Beethoven: Szonáták
J.S.Bach: Das Wohltemperierte Klavier I –
II.
Chopin:Etűdök
Bartók: Négy sirató ének
Debussy: PreludesI–II.
furulya:
Collette, J. 12 melodikus gyakorlat
Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1
(EMB 13160–3)
Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB
13160–3)
Marcello, B.: 12 szonáta
Vivaldi, A.: a–moll koncert RV 108 (+ 2
hegedű + bc.)
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 5
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2
Vivaldi, A.: g–moll szonáta (Il Pastor fido 6
szonáta)
Vivaldi, A.: F–dúr koncert op. 10 no. 1 (La
tempesta di Mare)
Bach, J. S.: F–dúr (fuvolára írt) szonáta
BWV 1031
Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für
Altblockflöte
Telemann, G. Ph.: a–moll fantázia
Vivaldi, A.: D–dúr koncert op. 10 no. 3 (Il
Gardellino), (piccolo)
szaxofon:
Harle: Scale and Arpeggios (Universal)
Klosé: Méthode Compléte 1. 2. (Leduc AL
3186/6023)
25 Exercices Journaliers (Leduc AL 6402)
15 Études Chantantes (Leduc AL 6404)
Exercices Journaliers (Leduc AL 20 211)
Mule: 53 Études 1. (Leduc AL 20 441)
Rózsa P.: Három szólódarab szaxofonra
(Edit. Simonffy 041)
Bernhards: 24 Virtuosen Etüden
(Zimmermann)
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Szabó F.: Etűdök szaxofonra (Edit. Simonffy
042)
É.&P. Perényi: Répertoire szaxofon szóló
(EMB 14449)
Blémant: 20 Études Melodiques 1.2. (Leduc
AL 15 801/802)
trombita:
Quinque: Atmung Stütze Ansatz Methode
Hidas: Concerto no.2
Bozza: Capriccio
Manfredini: B–dúr Concerto két trombitára
Gedike: Koncertetűd
kürt:
Panseron: 20 cantilena
Kopprasch: Etűdök I. (Hofmeister)
Thevet: 60 Etűd I. (A. Leduc)
Geisler: Kürtiskola (Hofmeister)
Bozza: En Irlande
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 3.
(Breitkopf & Hartel)
Mozart: D–dúr kürtverseny (Breitkopf &
Hartel)
fuvola:
Jean–Jean: Modern etüdök
J. Chr. Bach: Sonata F–dur per flauto e
cembalo (EMB 8977)
Boccherini: Concerto in D major (Rampal)
(IMC 10017)
Schubert: Téma variációkkal, B–dúr (Bántai
– Sipos) (EMB 12573)
Schumann: Három románc op. 94 (EMB
12841)
Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB
958)
G. Fauré: Pièces Cèlebres pour Flûte et
Piano (Leduc 29002)
G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56,
Pièce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229)
Dávid: Szonáta (EMB 1867)
Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671)
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Továbbképző 10. évfolyam + 2022/2023. tanév
Tananyag - Szerző/Cím
Ünnepek – Szerző/Cím
zongora:
Chopin: Prelűdök
Liszt: Consolations
Bartók:Román népi táncok
Chopin: Fantázia impromtu
furulya:
Telemann, G. Ph.: B–dúr szonáta
Telemann, G. Ph.: F–dúr szonáta
Brüggen, F. 5 etűd
Valentine, R.: 12 szonáta op. 2
Bach, J. S.: C–dúr (fuvolára írt) szonáta
BWV 1032
Bach, J. S.: F– (vagy G–)dúr (fuvolára írt)
szonáta BWV 1035
Telemann, G. Ph.: a–moll szvit
Vivaldi, A.: G–dúr koncert op. 10 no. 6
Telemann, G. Ph.: d–moll fantázia
Telemann, G. Ph.: B–dúr fantázia
klarinét:
Jean–Jean: Progresszív és melodikus etűdök
II. (Leduc A. L. 17446)
Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L.
5963)
Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV.
(PWM 4906)
Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB
Z 8852)
Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB
4235)
Wiedemann: Gyakorlatok VI.( Breitkopf EB
4236)
Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB
4234)
trombita:
Arutjunjan: Trombitaverseny
Hindemith: Szonáta I.
Händel: Szonáta két trombitára
Vivaldi: B–dúr Concerto két trombitára
Valentino: Szonáta
kürt:
Jan Vaclav Stich: Concerto No.7.
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S. R. Mercadante: Concerto
O. Franz: Dal szöveg nélkül
Koetsier. Ramance
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 2
Mozart: Esz–dúr kürtverseny no. 4
Mozart: Kürtkvintett
Hidas: Concerto per corno
Ravel: Pavane
R. Strauss: Kürtverseny op. 11.
R. Strauss: Andante
F. Strauss: Téma és variációk
Bordogni–Gabler: Cantilenák
szaxofon:
Ferling: 48 etűd (A. Leduc AL 20402)
Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc
AL 6403)
Beekum: 35 Studies (Harmónia HU 3794)
fuvola:
Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára
(táblázat) saját kiadás
Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050)
Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára
(Hofmeister 7141)
Romantikus fuvolavirtuózok I–II. (EMB
13538, 13539)
Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675)
Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay –
Nagy) (EMB 3770)
F. Mendelssohn–Bartholdy: Rondo
capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195)
P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB
13949)
Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM
877/a, b)
Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC
2787)
Devienne: Trio D–dur (Eulenburg 10005)
E. Bozza: Trois pièces (pour 4 flûtes) (Leduc
25584)
J. Castérède: Flûtes en Vacances Quatre
Pièces pour 3 flûtes (ad libitum 4 flûtes)
(Leduc 23296)
J. Haydn: Die Jahreszeiten für zwei Flöten
(UE 18036)
Mozart: Die Hochzeit des Figaro für 2
Flöten (UE 16773)
Láng: Duo (EMB 4532)
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Bozza: Kvartett (Leduc 21318))
S. Karg–Elert: 30 Capricien op. 107
(Steingräber 2240)
E. Bozza: Quators Études – Arabesques
(Leduc 22830)
Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra
(Szebenyi – Nagy) (EMB 4723)
Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98
(Billaudot MB 23178)
J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE
18030)
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1. AZ INTÉZMÉNYVEZETÉS ÉRTÉKELÉSE
1.1.

Az intézményvezetés alapdokumentumai és a vezetői szerepvállalás

Az alapdokumentumokat az intézményvezető készíti, folyamatosan együttműködve a
munkaközösség-vezetőkkel. Az idei tanévben - törvényi előírások miatt - módosításra került
az intézmény alapító okirata, Pedagógiai Programja.
A tanév elején elkészültek a munkaköri leírások, melyben egyértelműen meghatározásra
kerültek az alkalmazottak feladatai, hatáskörei.
Az intézményvezető személyes példamutatása tapasztalható saját felkészültségének
növelésében és ösztönzi a munkatársak képzését is. A pedagógusok továbbképzésen,
szakvizsgán való részvételét a továbbképzési program és az éves beiskolázási tervek
tartalmazzák. A továbbképzések finanszírozását a központosított normatíván felül az
intézmény saját költségvetéséből is támogatja.
A rendezvények szervezése team munkában történik.

1.2.

Az intézményvezetés együttműködése az intézmény közvetett és
közvetlen partnereivel:

A szülő és az intézmény közötti kapcsolattartásnak megvannak az intézményes keretei:





félévente (tanszaki bemutatóval egybekötött) szülői értekezlet,
félévi és év végi bemutató,
nyílt tanítási napok
telefonos kapcsolattartás

A közvetlen és közvetett partnerekkel történő kapcsolattartást az intézményvezető, a
munkaközösség-vezetők, megbízott felelősök, szükség esetén a szaktanárok látják el. Az
intézményvezető tartja a kapcsolatot a fenntartóval, valamint a közoktatási vagy kulturális
intézményekkel.

1.3.

Az intézményvezetés motivációja

A dolgozók munkáját a kétévente megvalósuló teljesítményértékelés alapján értékeli
az intézményvezető.
A Jutalom Kifizetési Szabályzat szabályozza az elért eredmények utáni értékelést.
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A Közoktatási törvény 118.§-ának (10)-(12) bekezdése alapján kiemelt
munkavégzésért járó kereset-kiegészítés megállapításra van lehetőség. Az erre szolgáló
keretet a költségvetési törvényben megállapított – 5250 Ft/hó/pedagógus – összeggel tervezte
meg az intézmény. Lényeges, hogy tervezésnél a kereset-kiegészítés számításának alapjául
csak szakmai létszám vehető figyelembe, míg az így megállapított összegből a nem
pedagógus munkakörben dolgozók is részesedhetnek Az intézmény megbízási szerződéssel a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján - minőségfejlesztési csoportot nevezett ki, a csoport
egy vezetőből és két tagból állt. A kereset-kiegészítés összege a minőségfejlesztési csoport
vezetőjének a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapjának (5250
Ft/hó) 300%-a, míg a minőségfejlesztési csoport tagjainak a 200%-a. A kereset-kiegészítést
egy tanítási évre határozta meg az intézmény, mely összeget havi rendszerességgel fizetet. A
fennmaradó összeget az alkalmazottak teljesítményének figyelembe vételével osztja szét az
intézményvezető.
Az alkalmazottak az intézményvezetést kiemelkedő eredménnyel értékelték.
Erősségeink:
 Feladatok egyértelmű meghatározása.
 Szakos ellátottság, szakmai felkészültség.
Fejlesztendő területek:
 Alkalmazottak ötleteinek, kritikájának figyelembe vétele.

2. STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV TERVEZÉS
Az intézményvezető rendszeresen figyeli a jogszabályokat, oktatáspolitikai
elképzeléseket, szakirodalmat, internetet, amelyek az alapdokumentumok esetleges
módosítását eredményezik. Az intézményvezető tanévnyitó értekezleten ismerteti a tanév
legfontosabb feladatait, egyeztet a munkatársakkal.
Az intézményben az alábbi információs csatornák működnek:
 tanévnyitó értekezlet
 tanévzáró értekezlet
 megbeszélések
 értekezletek
 tanszaki bemutatók
A munkaterv összeállítása az intézmény munkaközösség-vezetőinek segítségével történik,
akik folyamatos kapcsolatot tartanak az intézményvezetővel és az alkalmazottakkal.
Az alkalmazottak az intézmény stratégiai és operatív tervezését kiemelkedő eredménnyel
értékelték.

Erősségek:


Az intézmény küldetése, pedagógiai hitvallása megfogalmazott.

Fejlesztendő területek:
 Figyelemmel kísérni a megfogalmazott célok érvényre jutását.
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3. A DOLGOZÓK IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE
A munkaköri leírások tartalmazzák a munkatársak feladatait.
Rendszeresek a szakmai (pedagógiai) és vezetői ellenőrzések, melyek szempontjait
szintén megismerték a kollegák. A szakmai ellenőrzések a pedagógusok szakmai képességeit,
a vezetői ellenőrzések a munkaköri leírások betartását kívánják vizsgálni.
A továbbképzési programba és az éves beiskolázási tervbe történő felvétel során az
intézményvezetés a pedagógusok szakmai képzettségének fejlesztését támogatja.
Rendszeres nevelőtestületi értekezleteken (a hónap utolsó szerdáján) történik a kétirányú
kommunikáció az intézményvezető és a munkatársak között.
Az alkalmazottak a dolgozók irányítását kiemelkedő eredménnyel értékelték.

Erősségek:
 Ismertek az alkalmazottakkal támasztott elvárások.
Fejlesztendő területek:
 Új belépőkkel megismertetni az intézmény küldetését, szabályait.

4. ERŐFORRÁSOK ÉRTÉKELÉSE
4.1.

Emberi erőforrás

Az oktatási törvény előírja, hogy az oktatási intézményeknek rendelkezniük kell feladataik
ellátásához szükséges feltételekkel: állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti
létszámmal. Ez utóbbi azt jelenti, hogy alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt
alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban,
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja.
Az intézményben jelenleg 11 fő főállású pedagógus dolgozik, további jogviszonyban 6 főt
foglalkoztatnak. Az iskola 3 fő technikai dolgozó közül 1 főt 8 órában, 2 főt 6 órában
alkalmaz. Az önkormányzat által engedélyezett álláshelyek betöltöttek. A tantestület stabil
összetételű, az iskolai végzettségek a jogszabályoknak megfelelőek. Valamennyi dolgozó
névre szóló munkaköri leírással rendelkezik.

4.2.

Tárgyi erőforrások

Az épületek állaga: az intézmény külső és belső megújítása érdekében az elmúlt évben
jelentős erőfeszítések történtek. Az intézményben a 2009. évben 1 millió Ft-ot fordított
felújításra, a korhadt nyílászáróit műanyag ablakokra cserélte, irodát szigeteltette. 2010-ben a
hátsó kerítés felújítása történt 82 400 Ft értékben, tisztasági festések zajlottak a kézműves- és
táncteremben 111 430 Ft értékben, valamint kelléktárral bővült a táncművészeti ág 257 600 Ft
értékben. Az intézménynek az azt megelőző években csak a legszükségesebb karbantartásra,
állagmegóvásra volt elegendő forrása
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A VAMI székhelyén 6 szaktanterem, 1 rajzterem, 1 műhelyterem, valamint egy jól felszerelt
táncterem található, melyek megfelelnek a minősítési feltételeknek.
Az energia költségeket az intézmény minden évben tudta fedezni, minden dolgozó kiemelt
felelőssége az energia-takarékosság.

4.3.

Pénzügyi erőforrások

Az intézmény eszköz- és felszerelési állományát a Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány által kiírt eszközpályázati forrásokból illetve az Oktatási Minisztérium
központosított állami támogatásából tudta bővíteni. Az utóbbi állami támogatásra 2011.
szeptember 1-jétől nem lesz lehetősége az intézménynek pályázni, mivel a 2011. évi
költségvetési törvényből törölték az Oktatási Minisztérium központosított állami támogatását,
mint támogatási forrást. A művészetoktatás normatívája évről évre folyamatosan csökken, így
óriási teher hárul a szülőkre is az emelkedő térítési és tandíj fizetési kötelezettség miatt. A
szülőkre már nem lehet több anyagi terhet hárítani. A művészeti oktatás nem a gazdag
családok gyermekeinek kedvtelése, sőt a hátrányos helyzetű gyermekek számára az egyetlen
lehetőség az általános iskolán kívüli képzésre, tehetséggondozásra.
Az alkalmazottak az erőforrásokat kiemelkedő eredménnyel értékelték.

Lehetőség:
- Épület felújítása, energiákkal való gazdálkodás.
- Országos és EU-s pályázatok keresése
Veszélyek:
- Csökkenő tanulólétszám
- Csökkenő normatíva
- OKM pályázat megszűnése miatt kevesebb eszközbeszerzés
- Növekvő térítési díjak

5. A FOLYAMATOK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGOK
ÉRTÉKELÉSE
Pedagógiai program szabályozza:
- a tanítási folyamat teljes egészét
- az iskola hagyományainak ápolását
Helyi tantervek szabályozzák:
- a tanulók teljesítmény értékelésének szempontjait
- a tankönyvek, taneszközök kiválasztását
SZMSZ tartalmazza:
- az intézmény működésének rendjét
- az iskola vezetését, hatásköröket, ellenőrzéseket
- kapcsolattartási rendszert
- a nevelőtestület működésére vonatkozó szabályokat
- a pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendjét
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- a tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályait
- fizetési kötelezettségeket
- a tanulók értékelését
A munkaköri leírások tartalmazzák:
- a munkatársak munkaköri feladatait
Az intézményi tevékenységek folyamatos fejlesztéséhez - a belső és külső mérések
eredményeit - beépítjük a következő év munkatervébe.
Az alkalmazottak a folyamatokat és a szabályozottságot kiemelkedő eredménnyel értékelték.

Erősségek:
 megfelelő oktatási módszerek
 partneri elégedettségek
 munkaközösségek működése
Fejlesztendő területek:
 tehetséggondozás (B tagozatosok, órakedvezmény)

6. A FOLYAMATOS FEJLESZTÉS ALKALMAZÁSÁNAK
SZINTJE
Az IMIP mind fenntartói, mind intézményi szinten a közép- és hosszú távú tervezés
eszköze.
A fejlesztési folyamatok meghatározása során fontos a tervezés, a követelményeknek való
megfelelés, azt követően az eredményesség és a hatékonyság vizsgálata A fejlesztési
eredmények, javaslatok beépülnek az intézményi szabályozás rendszerébe.

Az alkalmazottak az intézmény folyamatos fejlesztésének alkalmazását kiemelkedő
eredménnyel értékelték.

Erősségek:
 A fejlesztési eredmények beépülnek intézményi szabályozás rendszerébe.
Fejlesztendő területek:
 Mérések után fontos a javítandó folyamatok meghatározása.

7. A SZERVEZETI KULTÚRA ÉRTÉKELÉSE
Az alkalmazottak szerint elvárható egy intézménynél, hogy az ösztönzés legyen kellően
differenciált - az elvégzett munka és az eredmények alapján - ne a javak egyenlő elosztására
törekvés legyen jellemző.
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Intézményünkben a Jutalom Kifizetési Szabályzat, a minőségi munkavégzésért járó
kereset-kiegészítés és teljesítményértékelés szempontjai ezt a célt szolgálják, így ez az elvárás
teljesül az intézményben.
Az alkalmazottak szerint egy intézmény hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy a
munkatársak azonosuljanak a célkitűzésekkel, nyitottak legyenek az újakra, ami a helyi
gyakorlatban sajnos nem valósul meg.
Erősségek:
 Az ösztönzés kellően differenciált.
Fejlesztendő területek:
 A munkatársak azonosuljanak az intézmény által meghirdetett célkitűzésekkel.
 Legyünk nyitottak az újra, ne féljünk a változásoktól!

8. BELSŐ PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGE
8.1.

Az alkalmazottak elégedettsége

Kiosztott kérdőívek száma: 17
Beérkezett kérdőívek száma: 11 (64,7%)
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8.2.

Tanulói elégedettség

Kiosztott kérdőívek száma: 408
Beérkezett kérdőívek száma: 141 (34,6%)

Ssz. Kritériumok
1-5 átlagpontszám
Milyen a képzési tevékenységről, az oktatás
4,76
színvonaláról alkotott képed?
Az intézmény dolgozóiról alkotott kép
4,81
(kedvesség, segítőkészség,
problémakezelés,
támogató magatartás)?
Az iskolai légkörről alkotott kép?
4,61
Tanár-diák viszonyáról alkotott kép?
4,82
Tanár-szülő viszonyáról alkotott kép?
4,50

1.
2.

3.
4.
5.

Adat
Minősítés
eredménye
kiemelkedő
kiemelkedő

kiemelkedő
kiemelkedő
kiemelkedő

Erősségek:
 Kiemelkedő tanár-diák viszony
Fejlesztendő területek:
 Tanár-szülő viszony

8.3.

Szülői elégedettség

Kiosztott kérdőívek száma: 388
Beérkezett kérdőívek száma: 147 (37,9%)

Ssz.

1.
2.

3.
4.
5.

Kritériumok

Adat
1-5 átlagMinősítés
pontszám
eredménye
Milyen a képzési tevékenységről, az oktatás
4,71
kiemelkedő
színvonaláról alkotott képed?
Az intézmény dolgozóiról alkotott kép
4,60
kiemelkedő
(kedvesség, segítőkészség,
problémakezelés,
támogató magatartás)?
Az iskolai légkörről alkotott kép?
4,24
kiemelkedő
Tanár-diák viszonyáról alkotott kép?
4,80
kiemelkedő
Tanár-szülő viszonyáról alkotott kép?
4,73
kiemelkedő

Erősségek:
- Tanár-diák viszony.
Fejlesztendő területek:
- Iskolai légkör.
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9. Külső partnerek elégedettsége
Az értékelést Tóthné Rojík Edit, oktatási előadó végezte.

9.1.

Fenntartói elégedettség

Kérdések:
1. Kérem, ismeretei alapján, minősítse intézményünk működését!
2. Milyennek ítéli meg az intézmény közéleti szerepét?
3. Ön szerint milyen színvonalon folyik az oktatás?
4. Hogyan ítéli meg a munkatársak szülőkkel való együttműködését?
5. Milyennek ítéli meg az Önkormányzat és a VAMI kapcsolattartását?
6. Hogyan ítéli meg a VAMI kapcsolatát a város más közoktatási
intézményeivel?

Értékelés:
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó
Jó

1. Miért javasolná iskolánkat az Önhöz forduló ismerősének?
Az intézményben lehetőség nyílik arra, hogy a különböző művészeti ágakban tájékozódjon,
ismereteket szerezzen a gyermek, mely a továbbtanulásban, szakirány választásban segítséget,
szakmai alapismereteket nyújthat. Lehetőség nyílik szakmai napokon, versenyeken való
részvételre.
2. Mit tart az intézmény munkájában feltétlenül javítandónak?
Intézményen belüli kommunikációt. Szülők és gyermekek felé irányuló motiváció növelését.
3. Kérem, írja le javaslatait partnerkapcsolatunk javítása érdekében!
A meglévőek éltetése, újabb kapcsolatok kiépítése pl. más művészetoktatási intézményekkel,
esetleg színházzal vagy múzeummal.

Értékelés pontszámai:
1,25 pont alatt: nem megfelelő minősítés
1,26-2,5 pontig: kevéssé megfelelő minősítés
2,6-3,75 pontig: megfelelő minősítés
3,76-5,00 pontig: kiemelkedő minősítés

10.
SWOT ANALÍZIS AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
ALAPJÁN
Számba kell venni erősségeinket, gyengeségeinket, a lehetőségeket és veszélyeket, ez alapján lehet
elkészíteni a SWOT analízist, amely az iskola jelenlegi állapotának megismeréséhez és a fejlesztendő
területek meghatározásához ad segítséget. Az erősségek és gyengeségek mindig az iskolára, annak
belső életére vonatkoznak, a lehetőségek és veszélyek pedig az iskolát körülvevő környezetre, azok
hatására, természetére.
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SWOT
elemzés

SEGÍTIK a célok elérését
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

BELSŐ TÉNYEZŐK
(szervezeti jellemzők)

1.

KÜLSŐ
TÉNYEZŐK
(környezeti
jellemzők)

GÁTOLJÁK a célok elérését

Feladatok egyértelműen
meghatározottak.
2. Szakos ellátottság, szakmai
felkészültség.
3. Az intézmény küldetése, pedagógiai
hitvallása megfogalmazott.
4. Ismertek az alkalmazottakkal
támasztott elvárások.
5. Megfelelő oktatási módszerek.
6. Munkaközösségek működése.
7. Az ösztönzés kellően differenciált.
8. Munkakörülmények.
9. Szakmai irányítás.
10. Tanár-diák viszony.

LEHETŐSÉGEK

1. Alkalmazottak ötleteinek,
kritikájának figyelembe vétele.
2. A megfogalmazott célok érvényre
jutása, azokkal való azonosulás.
3. Az intézmény küldetésének és
szabályainak megismertetése az új
belépőkkel.
4. Tehetséggondozás (B tagozatosok,
órakedvezmény hiánya)
5. Mérések után a javítandó folyamatok
meghatározása.
6. Az újra való nyitottság.
7. A munka nem anyagi megbecsülése
8. Iskolai légkör.
9. Tanár-szülő viszony.

VESZÉLYEK

1. Épület felújítása, energiákkal való
gazdálkodás.
2. Pályázatok keresése (országos, EU).
3. Partneri elégedettségek.
4. Fejlesztési eredmények beépülnek a
szabályzatokba.

1. Csökkenő tanulólétszám.
2. Csökkenő normatívák.
3. OKM pályázat megszűnése miatt
kevesebb eszközbeszerzés.
4. Növekvő térítési díjak.

A gyengeségek tekintetében a változtatást meghatározza a pénzügyi források szűkössége (pl.
órakedvezmény biztosítása). „B” tagozatos tanulók számára csak akkor tud az iskola foglalkozásokat
indítani, ha létszámuk eléri az indítható minimális csoportlétszámot (mivel emelt szintű a szolfézs óra
tananyaga is az esetükben).
A tanár-szülő viszony értéke a találkozások hiányából is fakad. Ennek javítása a szülők leterheltsége
miatt nehezen képzelhető el szülőértekezletek vagy fogadóórák keretében. Inkább a Szülői
Munkaközösség tagjaival való szorosabb együttműködés lehet célravezető.
A többi területen az intézményvezetés megpróbál lehetőségeihez mérten tevőlegesen javítani, ennek
feltétele a kétirányú kommunikáció akadálytalan áramlása. Az újra való nyitottság javulásához
valamennyi dolgozó szemléletváltása szükséges.
A lehetőségek területén az épület felújításokat a fenntartó további elképzelései, szándékai határozzák
meg. Ugyanez vonatkozik az energiákkal való gazdálkodásra is.
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8. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak
2011. évi érettségi vizsga eredményéről
Tóthné Rojik Edit
dr. Kovács Béla
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2010/2011-es tanévben a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményben, az alábbi jelentés
alapján történt a középszintű érettségi vizsga:
12/B osztály 2011. június 20.-21.-22.-én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 26 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Csatlakozott a csoporthoz kettő fő, aki kiegészítő és öt fő, aki ismétlő érettségi vizsgát tett.
·
Előrehozott érettségit 3 tanuló tett.
·
Emeltszintű érettségit nem tettek a jelöltek.
·
Három tanuló nem jelent meg az érettségi vizsgán, távolmaradásuk okát jelezték.
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
12/C osztály 2011. június 23.-24. -25.-én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 27 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Emeltszintű érettségit egy tanuló tett.
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
13/A osztály 2011. június 14.-15.-16.-17.- én tett érettségi vizsgát
·
Az osztályból 52 fő jelentkezett érettségi vizsgára.
·
Előrehozott érettségit 24 tanuló tett.
·
Emeltszintű érettségit kilenc tanuló tett.
·
A vizsgaeredményekről készült jelentés, a mellékletben olvasható.
Az érettségi elnökök megállapításai a jegyzőkönyvek alapján:
12/B osztály
Komódi Andrea vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
A szóbeli érettségi vizsgát a jogszabályoknak megfelelően, rendkívül körültekintően szervezték meg. A tanulók
számára minden előírt segédeszköz a rendelkezésre állt.
„… Valamennyien megfelelő érettségről tettek tanubizonyságot a három nap alatt. A feleletek nyugodt légkörben
zajlottak, a pedagógusok nagy empátiával fordultak diákjaik felé. A szaktanárok türelmesen vizsgáztattak, ha kellett,
segítő kérdésekkel igazították el a vizsgázókat.
… a diákok többsége nemcsak helytállt, hanem erején felül teljesített, gyakran túlszárnyalta lehetőségeit. Ez minden
képpen hatalmas eredmény. Ebben pedig benne van az – a szintén nem mérhető – hozzáadott pedagógiai érték,
amelyet a tantestület tagjai tettek ehhez a teljesítményhez.”
12/C osztály
Tóth Erika vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
Az iskolavezetés megfelelő körülményeket biztosított a vizsgához. A szóbeli vizsgák ütemesen, a tervnek
megfelelően folytak.
„Iskolai szinten elismerésem fejezem ki a vizsgaszervzés gondosságáért, a körültekintésért, precizitásért. Manapság
egyre ritkábban tapasztalható ez a családias hangulat, egymásra maximálisan odafigyelő kollegalitás, amit a szóbeli
vizsgarész során megtapasztaltam. Elismerésem ezért a nevelőtestület tagjainak és az iskola vezetésnek is.
Az írásbeli és szóbeli eredmények után megszülettek a végső minősítések, melyek legtöbb esetben az elmúlt évek
munkáját tükrözik.
Egyet nem szabad elfelejteniük: ez a bizonyítvány mindenki számára egy alap, egy kiinduló pont, mely további
munkára és tanulásra ösztönöz.
Hiszen olyan világban élünk, amikor a folyamatos ismeretszerzés, képzés és önképzés elengedhetettlenül a siker
feltétele.”
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13/A osztály
Berkéné Dr. Sajti Ilona vizsgabizottság elnökének rövid értékelése:
Az intézmény vezetése a szóbeli vizsga lebonyolításához biztosította azt a megfelelő légkört, amely a nyugodt
vizsgáztatást megteremtette.
„A feleltek során érződött a tanár –diák kapcsolat, az elvárások és megfelelések dinamikája. A teljes vizsga során
látható volt, hogy a vizsgára való felkészülés nem az utolsó években vette kezdetét, hanem ez egy hosszabb,
igényesebb folyamat volt, és a tanulók igyekeztek megfelelni az elvárásoknak és saját maguknak is. Gratulálok a
vizsgáztató tanároknak ehhez a nehéz, de örömteli munkához és az iskolavezetésnek, hogy a szükséges feltételeket
megteremtette..”
A jelentéseket alátámasztó jegyzőkönyvek az oktatási előadónál a titkárságon megtekinthetők.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a tájékoztatót elfogadni.
Döntési javaslat
"Tájékoztató a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanulóinak 2011. évi érettségi vizsga
eredményéről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és
Kollégiumban 2011. évben érettségi vizsgát tett tanulók eredményeiről készített tájékoztatót.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII.
Tv. 16.§ (15) bekezdése módosította – 2011. szeptember 1-i hatállyal - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 121.§ (1) bekezdés 29. pontját, mely a sajátos nevelési igényű gyerekek (röviden: SNI) tanulók fogalmát
tartalmazza:
„121. § (1) bekezdés 29. a) pontjában a „megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével” szöveg helyébe a „megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével” szöveg lép.”
Az intézmény alapító okiratának módosítása szükséges az SNI-s normatíva igénylése miatt, mivel a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 3. számú melléklet kiegészítő szabályok 10.
c) pontja értelmében a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a hozzájárulás, ha az
intézmény alapító okirata meghatározza a - Közoktatási tv. 121.§
29. pontja szerinti - fogyatékosság típusát is.
A fenti módosítás hiányában a 2011. évi 4/12 vonatkozásában az SNI-s gyerekek/tanulók részére a normatíva
igénylés nem lesz megvalósítható.
A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete az előterjesztés
mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ismerje meg az előterjesztést és a döntési javaslat alapján módosítsa és
fogadja el az alapító okirat változtatást.
Döntési javaslat
"A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő – testületének az alábbiakat:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények
módosításáról szóló 2010. évi CLIII. Tv. 16.§ (15) bekezdése alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alapító
okirat módosítását megismerte és elfogadja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 288/1999. (X. 28.)
KT. számú határozatával elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okiratot érintő módosítási javaslatok az alábbiak:
1.
Az alapító okirat 4.1.1. pontjának 852021 szakfeladat számú része
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)
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Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók nevelése oktatása eltérő
tanterv alapján önálló csoportban vagy integráltan:
enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
2.
Az alapító okirat 4.1.1. pontjának 852022 szakfeladat számú része
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása
3.
Az alapító okirat 4.1.3. pontjának 851012 szakfeladat számú része
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető vagy vissza nem vezethető
tartós és súlyos rendellenessége.
- autista gyermekek különleges gondozása
az alábbiak szerint módosul
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége,
- autista gyermekek különleges gondozása.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12

, KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
TERVEZET

Törzsszáma: 346634
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 288/1999.(X. 28.) KT. számú határozata,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. tv. 88. § és 90. §-ban foglaltak szerint, valamint a Közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdésében, 3,4 foglaltak alapján a 2. számú Általános Iskola
és Óvoda alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva a következők szerint,
határozza meg:
Egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 106/1999. (IV. 29.) KT. számú határozat 3/b mellékletét.
5

1./ A költségvetési szerv neve:
KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
6

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz.
7

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
1995. augusztus 1.-től az alapításig visszamenőleg a 109/1995. (V. 31.) KT. számú határozat
szerint a volt 1. számú Általános Iskola.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek egyben jogutódja.
8

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 852010 ALAPFOKÚ OKTATÁS
9
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 852010
4.1.1.Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása- Alapfokú
oktatás 8 évfolyammal tagozat nélkül
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdése alapján
Közoktatási feladatait a Közoktatási törvényben kötelezően biztosított órakerettel láthatja el.
Szakágazat szám: 852010 TEÁOR szám: 8520
10

Szakfeladat szám: 85201 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz.
 852011 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyamon)

1

Módosította a 118/2004. (IV.29.) KT. sz. határozat – névváltozás hatályos 2004. július 01.-től
Módosította a 184/2007. (VI. 26.) Gye. Kt. határozat III. pontja – hatályos 2007. augusztus 01-től
3
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
4
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
5
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
6
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
7
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
8
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
9
Módosította a 225/2009. (V.28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
10
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
2

Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852012 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (1-4. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési
igényű tanulók nevelése oktatása eltérő tanterv alapján önálló csoportban vagy
integráltan:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
- 11 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége,
- 12- autista gyermekek különleges gondozása
 852013 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
Szakfeladat szám: 85202 - Alapfokú iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz.
 852021 - Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyamon)
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
képesség-kibontakoztató felkészítése, integrációs nevelése, oktatása.
Felzárkóztató oktatás:- fejlesztő felzárkóztatásban résztvevő tanulók ellátása.
Általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása.
 852022 – Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása (5-8. évfolyamon)
Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás - sajátos nevelési igényű tanulók
integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók,
13
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége,
- 14- autista gyermekek különleges gondozása
 852023 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyamon)
- Hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás német nyelven.
4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
11

Módosította a ………/2011. (VII. 25.) Gye. Kt. számú határozat.
Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 1. pontja
13
Módosította a ………./2011. (VII. 25.) Gye. Kt. számú határozat.
14
Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 1. pontja
12

Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
15

Szakfeladat szám: 85591 – Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
 855911 – Általános iskolai napközi otthoni nevelés
 855912 – Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelés
 855913 – Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthonos nevelése
4.1.3.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
16
Iskola előkészítő oktatás
Szakágazat szám: 851020 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
 851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
integrált nevelése
Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók neveléseoktatása.
 •851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű
tanulók integrált ellátása:
- enyhe fokú testi-, érzékszervi-, beszéd, és értelmi fogyatékos tanulók;
- 17 a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenessége,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenessége,
18
- autista gyermekek különleges gondozása
19
4.1.4. Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban részt vevők, dolgozók étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
 562912 –Óvodai intézményi étkeztetés
 562917 – Munkahelyi étkeztetés
20
21 22

, 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56292 – Egyéb vendéglátás
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
 562920- Egyéb vendéglátás
15

Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.1.
17
Módosította a ………/2011. (VII. 25.) Gye. Kt. számú határozat.
18
Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 2. pontja
19
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1..
20
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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Módosította a 367/2009. (IX.1.) Gye. Kt. sz. határozata
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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4.1.6. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Szakágazat szám: 856000 TEÁOR szám: 8560
Szakfeladat szám: 856099 - Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Jókai út 6. sz., Hősök út 45. sz., Kossuth út 7. sz.
24 25
,
26 27

, 4.1.7. Egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855100 TEÁOR szám:8551
Szakfeladat szám: 855100 - Sport, szabadidős képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.
Szakágazat szám: 855200 TEÁOR szám:8552
Szakfeladat szám: 855200 - Kulturális képzés
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., Hősök út 45. sz.

28

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
29 30

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint közoktatási feladatokat ellátó költségvetési szerv.
Alapfokú oktatás 1-8. osztályokban: Gyomaendrőd Város közigazgatási területén kötelező
felvételre kijelölt körzete:
Áchim András utca végig, Ady Endre utca végig, Álmos utca végig, Álmosdomb utca végig,
Arany János utca végig, Árpád utca végig, Attila utca végig, B Molnár Imre utca végig,
Bacsalaposi út végig, Bacsó Béla utca végig, Bajcsy-Zsilinszky út végig, Balassi Bálint utca
végig, Bánomkerti út végig, Bányász utca végig, Batthyány Lajos utca végig, Béke utca
végig, Bem utca végig, Bercsényi Miklós utca végig, Berzsenyi Dániel utca végig,
Besenyszegi utca végig, Bessenyei György utca végig, Bocskai István utca végig, Botond utca
végig, Budai Nagy Antal utca végig, Csokonai Vitéz M. utca végig, Damjanich János tér
végig, Dankó Pista utca végig, Diófa utca végig, Dobi István utca végig, Dobó István utca
végig, Eötvös József utca végig, Erkel Ferenc utca végig, Erzsébet liget végig, Esze Tamás
utca végig, Fáy András utca végig, Fazekaszugi 5-ös gátőrház végig, Fegyvernek utca végig,
Fő út 135-től és 160-tól végig, Fürst Sándor utca végig, Gárdonyi Géza utca végig, Gyóni
Géza utca végig, Halász utca végig, Hámán Kató utca végig, Hantoskerti út végig, Hársfa utca
végig, Határ út végig, Hatház utca végig, Hősök útja végig, Hunyadi János utca végig,
Ifjúsági lakótelep végig, Iskola utca végig, Jókai Mór utca végig, Juhász Gyula utca végig,
Kálvin János utca végig, Kántorkert sor végig, Kárász utca végig, Kató József utca végig,
Katona József utca végig, Kazinczy Ferenc utca végig, Keleti utca végig, Kinizsi Pál utca
végig, Kis utca végig, Kisfaludy utca végig, Kisréti utca végig, Kiss Bálint utca végig, Kiss
Lajos üdülő-telep végig, Kner tér végig, Kner utca végig, Kondorosi út végig, Kossuth tér
végig, Kossuth Lajos út végig, Kölcsey Ferenc utca végig, Könyves Kálmán utca végig, Kör
utca végig, Körgát utca végig, Kőrös sor végig, Kőrös utca végig, Kőrösi Csoma Sándor utca
végig, Lehel utca végig, Lévai utca végig, Liszt Ferenc utca végig, Losonczi István utca
23

Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
Kiegészítette a 14/2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 2. pontja
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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Kiegészítette a 311/2010.(VIII. 26.) Gye. Kt. határozat 3. pontja
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
29
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
30
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
24

végig, Madách Imre utca végig, Martos Flóra utca végig, Mátyás király utca végig, Mikszáth
Kálmán utca végig, Mirhóháti utca végig, Móricz Zsigmond utca végig, Munkácsy Mihály
utca végig, Nagy Sándor utca végig, Nap utca végig, Németzugi sor végig, Páskumi út végig,
Pásztor János tér végig, Pásztor János utca végig, Petőfi Sándor utca végig, Polyákhalmi út
végig, Pósa Lajos utca végig, Radnóti Miklós utca végig, Rákóczi Ferenc út végig, Rév utca
végig, Rózsa Ferenc utca végig, Ságvári Endre utca végig, Sallai Imre utca végig,
Semmelweis Ignác utca végig, Sócózugi 1/5-ös gátőrház végig, Somogyi Béla utca végig,
Szabadság tér végig, Szabó Dezső utca végig, Szántó Kovács János utca végig, Szarvasi út
végig, Széchenyi István utca végig, Székely Bertalan utca végig, Szondy György utca végig,
Szőlőskert utca végig, Tanács utca végig, Tanya III. végig, Tanya IV. végig, Tanya V. végig,
Tanya VI. végig, Templomzug végig, Tokai Ferenc utca végig, Toldi Miklós utca végig,
Tompa Mihály utca végig, Ugari út végig, Vadász utca végig, Vásártéri lakótelep végig,
Vidovszky Béla utca végig, Vízmű sor végig, Vörösmarty Mihály utca végig, Wesselényi
Miklós utca végig, Zalka Máté utca végig, Zrínyi Ilona üdülő-telep végig, Zrínyi Miklós utca
végig.
31

Óvodai nevelés:
A Százszorszép Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: gyomai városrész Katona
József utca, Nagy Sándor utca, Kató József utca, Kossuth út, Szabadság tér, Fő út, Vízműsor,
Keleti utca, Bessenyei Gy utca, Kazinczy utca, Bajcsy út, Bánomkerti út által határolt terület.
32

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
33 34

, 7./ A költségvetési szerv jogállása
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel
rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény vezetője, teljes
munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézmény vezetője az
intézményvezető, aki képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja.
35

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
36

A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító
Gyoma Község Tanácsának Végrehajtó Bizottsága
31

Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
33
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
34
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
35
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
36
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
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5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1952.
12./A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
13./ Az intézmény típusa
Többcélú, közoktatási intézmény.
14./Az intézmény tagintézménye
15./Az intézmény telephelyei
 Iskolai feladatellátás:
Gyomarndrőd, Hősök útja 45. sz.
Gyomarndrőd, Jókai út 6. sz.
 Óvodai feladatellátás:
Százszorszép Óvoda - Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
37

 Napközi konyha:
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz.
38

16./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
 Gyomaendrőd
- általános iskola: 650 fő
- óvoda:114 fő
 39
Az intézményben nappali oktatás folyik.
17./Évfolyamok száma
 Gyomaendrőd
- általános iskola 1-8. évfolyam
- óvoda: 3-7 éves kor
40

18./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik.
A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Hősök útja 45. sz. Hrsz: 1591
Gyomaendrőd, Fő út 181. sz. Hrsz: 72/2
Gyomaendrőd, Kossuth út 3. sz. Hrsz: 6
Gyomaendrőd, Jókai út 6. sz. Hrsz: 69
37
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1.
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41

Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hrsz: 113

42

A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár
szerint nyilvántartott vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat.
Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

Gyomaendrőd, 2011. május 26.
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző

Záradék:
A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát,
a
Gyomaendrőd
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
……………./2011(VII. 25.) sz. határozatát 2011. augusztus …………. hatállyal hagyta jóvá.
A kivonat hiteléül:
Gyomaendrőd, 2011. augusztus……….

P.H.

Várfi András
polgármester
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Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat I. pontja
Módosította a 298/2011. (V. 26.) Gye. Kt. számú határozat. Hatályba lép 2011. szeptember 1..

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

AVárosi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának
fenntartói jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 297/2011. (V.26.) számú határozatával
elfogadta a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítását, valamint utasította az
intézmény vezetőjét, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelően dolgozza át az intézmény Pedagógiai
Programját (röviden: PP), melynek tartalmaznia kell a kimenő és a 2011/2012-es tanévtől beiratkozott tanulókra
vonatkozó tantárgyi illetve vizsga követelményeket.
A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel módosításra került az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantárgyi
programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet, mely alapján a különböző
művészeti ágakban megváltozott a képzés struktúrája, módosultak a tanszakok és tantárgyak elnevezései.
A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet 3.§ (4) és (5) bekezdése értelmében:
„(4) Az e rendelet 1. melléklete szerint - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet hatálybalépését megelőzően - folytatott
képzések felmenő rendszerben folytathatók, oly módon, hogy a tanulmányaikat már megkezdett tanulók azt
legkésőbb a 2026/2027. tanévig be tudják fejezni.
(5) E rendeletnek - a 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. mellékletét első alkalommal a 2011/2012.
tanévben megkezdett képzésekre felmenő rendszerben kell alkalmazni.”
A PP-ot az intézményvezetőnek a nevelőtestület jóváhagyásával 2011. július 1. napjáig kellett elkészíteni, majd a
fenntartó szakértői vélemény alapján 2011. augusztusi testületi ülésen fogadhatja el.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdése alapján - „ A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve pedagógiai
program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles
az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni, jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni.” külső tanügyigazgatási szakértőt kért fel a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átdolgozott pedagógiai
programjaik véleményezésére.
A PP szakértői véleményezését Brachna Irén tanügyigazgatási szakértő végezte el és összegző javaslata alapján az
alábbi megállapítást tette: „Javaslom a fenntartónak az intézmény pedagógiai programjának elfogadását,
jóváhagyását.”.
A pedagógiai program a titkárságon megtekinthető, a szakértői vélemény teljes tartalma az előterjesztés
mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.
DÖNTÉSI JAVASLAT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el a döntés javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső tanügyigazgatási szakértői vélemény alapján jóváhagyja, elfogadja a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának átdolgozását, mely tartalmazza a 27/1998.
(VI.10.) MKM rendelet tartalmi elemeit.
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Döntési javaslat
"A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el a döntés javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső tanügyigazgatási szakértői vélemény alapján jóváhagyja, elfogadja a
Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjának átdolgozását, mely tartalmazza a 27/1998.
(VI.10.) MKM rendelet tartalmi elemeit.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

27

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A gyomaendrődi háziorvosok kérelme
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Frankó Károly háziorvos levéllel fordult az Önkormányzathoz, melyben az alábbi problémát tárta a Képviselőtestület elé (a beadvány az előterjesztés mellékletét képezi):
A jelenleg városunkban dolgozó háziorvosok többsége a nyugdíjkorhatár felett van. Az orvosok között történt
megbeszelés során kiderült 5 háziorvos rövid időn belül nyugdíjba szeretne vonulni.
A háziorvosok azt kérik a Képviselő-testülettől, hogy a jelentkező új orvosok számára vissza nem térítendő
támogatásként az Önkormányzat vásárolja meg a praxist.
Ennek gyakorlati megvalósításaként azt javasolják, hogy az Önkormányzat 2012-2013 évtől kezdődően hozzon létre
pénzügyi alapot, mely biztosítaná a praxisok megvásárlását és az új praxisok szakmai rendeleteknek való
megfeleltetését, valamint megteremtené a nyugdíjba vonulók anyagi biztonságát, lelki nyugalmát.
Az alábbi táblázatban városunk háziorvosaival, praxisaival kapcsolatos főbb adatokat foglaltuk össze:
Felnőtt háziorvosok
név

Születési idő

Dr. Palya József
1937.09.18.
Dr. Bánki Gyula
1939.01.15.
Dr. Veréb Lajos
1937.10.19.
Dr. Frankó Károly
1940.08.18.
Dr. Darvas Tamás
1950.01.01.
Dr. Lizák Anna
1948.04.03.
Dr. Kolozsvári Árpád 1956.07.24.
Dr. Macsári Judit
1980.01.25.
Gyermek háziorvosok
Dr. Fekécs Tünde
1963.03.22.
Dr. Katona Piroska 1960.12.13.
Dr. Varga Géza
1951.11.25.

Nyugdíjkorhatárt
elérte/eléri
1999.09.18.
2001.01.15.
1999.10.19.
2002.08.18.
2012.01.01.
2010.04.03.
2018.07.24.
2042.01.25.

Mióta
dolgozik Körzetszám/kártyaszám
városunkban
1967.11.05.
8.körzet/1994
1986.09. hónap
7.körzet/1240
1968.03.01.
1.körzet/937
1966.03.01.
2.körzet/1740
1981.09.01.
4.körzet/1147
1984.07.16.
3.körzet/1290
1991.05.01.
5.körzet/1650
2010.10.01.
6. körzet/1376

2025.03.22.
2022.12.13.
2013.11.25.

1993.01.01.
1989.12.16.
1985.12.01.

2.körzet/890
3.körzet/947
1.körzet/727

A Bizottság Elnökökből álló Munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta, a Bizottság Elnökök egyetértettek a
probléma felvetésével, azonban a jelenlegi költségvetési helyzetben nem biztosított a probléma helyi szinten történő
kezelése. Álláspontjuk szerint mivel nem csak gyomaendrődi a probléma szükséges megvárni, hogy a Kormány
milyen intézkedéseket kíván tenni az orvoshiány megszüntetése érdekében.
Továbbá a Munkacsoport szükségesnek látja a háziorvosi körzetek számának felülvizsgalátát a lakosságszám
csökkenésére való tekintettel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen állást foglalni Dr. Frankó Károly háziorvos levelével kapcsolatban.
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Szarvas Város Önkormányzatának kérelme gyermekorvosi helyettesítéssel
kapcsolatban
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Szarvas Város Önkormányzata az alábbi kéréssel fordult a Képviselő-testülethez:
A Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi körzet orvosa 2011. augusztus 31. napjával befejezi orvosi tevékenységét.
2011. szeptember 1. napjával helyettesítéssel kell megoldaniuk a feladatot, ezért kérik, hogy Dr. Varga Géza, Dr.
Fekécs Tünde és Dr. Katona Piroska gyermekorvosok heti 1-1-1 alkalommal 3 óra rendelést biztosítsanak Szarvas
Városában. Szarvas Város Önkormányzata levelében kifejezte, hogy e kérésükkel nem kívánják veszélyeztetni
városunk gyermekorvosi ellátását.
Dr. Katona Piroska gyermekorvossal történt telefonos egyeztetés szerint a helyettesítést négyen fogják ellátni, Dr.
Varga Géza hétfői és keddi, Dr. Fekécs Tünde pénteki, míg Dr. Katona Piroska csütörtöki napokon. Szerdai napokon
nem gyomaendrődi gyermekorvos látja el a helyettesítést.
Dr. Katona Piroska arról is tájékoztatott, hogy ők hárman biztosítják egymás helyettesítését a szarvasi helyettesítés
időtartama alatt. A helyettesítés folyamatos biztosításával nem kerül veszélybe városunk gyermekeinek ellátása.
Kockázatelemzés
Amennyiben Önkormányzatunk hozzájárul a helyettesítéshez, úgy előnyként jelentkezik, hohy erősödik a kistérségi
kapcsolat, ugyanakkor hátrányként jelentkezhet az, hogy a gyomaendrődi gyermekorvosi ellátás veszélybe kerülhet.
Azonban azzal, hogy a helyettesítésben részt vevő három gyermekorvos folyamatosan biztosítja a Gyomaendrődről
éppen távollévő gyermekorvost, ezzel a folyamatos helyettesítéssel e hátrány elkerülhető és így a szarvasi
helyettesítés ideje alatt is folyamatos marad a gyomaendrődi gyermekek betegellátása.
A Bizottság Elnökökből álló munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek
az előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy gyermekorvosaink heti 1-1-1
alkalommal 3 óra rendelést biztosítsanak Szarvas Város lakossága számára.
Döntési javaslat
"Szarvas Város Önkormányzatának kérelme gyermekorvosi helyettesítéssel kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 152. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Varga Géza, Dr. Fekécs Tünde valamint Dr. Katona Piroska
gyermekorvosok helyettesítést lássanak el Szarvasi 1. számú gyermek háziorvosi körzetben.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Jelentés a Fő u. 3. sz. alatti háziorvosi szolgálatnál végzett ellenőrzésről
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi
Népegészségügyi Intézete 2011. július 6-án ellenőrzést tartott a Fő u. 3. szám alatti felnőtt háziorvosi szolgálatnál:
- Dr. Macsári Judit – önkormányzati működésben lévő szolgálat
- Dr. Palya József – vállalkozó háziorvosi szolgálat.
Az ápolásszakmai ellenőrzés mindkét szolgálat esetében az alábbi hiányosságokat tárta fel:
Négyszemközti konzultációt lehetővé tévő helyiség nem biztosított
Beteg öltöző/vetkőző helyiség nem biztosított.
Dr. Palya József háziorvosnál további hiányosságként kimutatta, hogy „a praxisban a körzeti ápoló előjegyzési
rendelést nem vezet, nem dokumentál.”
Dr. Palya József ez utóbbi hiányosságra az alábbiakban reagált: „Folyamatos orvosi ellátást biztosítunk, minden
beteget ellátunk. Amennyiben a beteg előjegyzést kér, nyilvántartásba veszik, előjegyzik.”
Dr. Torma Éva írásban jelezte, hogy az önkormányzati működésben lévő háziorvosi szolgálat esetében feltárt
hiányosságokat az intézmény saját erőből megoldja:
Belső átalakítással kialakítható a négyszemközti konzultációt lehetővé tévő helyiség, melyet terv szerint az
épületben rendelő két háziorvos (Dr. Palya József, Dr. Bánki Gyula) is használhat.
A beteg öltöző/vetkőző kialakítására az épületben csak oly módon nyílik lehetőség, hogy a rendelőkből
paravánnal/függönnyel leválasztanak egy részt, melyben egy szék elhelyezésével a beteg tud öltözködni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Dr. Palya József vállalkozó háziorvos között megkötött szerződés alapján a
rendelő tárgyi minimumfeltételeit a vállalkozó háziorvosnak kell biztosítania, ezért a szerződés értelmében Dr. Palya
Józsefnek, mint vállalkozó háziorvosnak kötelessége megvalósítani az öltöző leválasztását, hiszen így felel meg a
rendelő a tárgyi minimum feltételeknek.
A Bizottság Elnökökből álló munkacsoport az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek
az előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Jelentés a Fő u. 3. sz. alatti háziorvosi szolgálatnál végzett ellenőrzésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata felkéri a Városi Egészségügyi Intézményt, hogy a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Orosházai, Szarvasi Kistérségi Népegészségügyi Intézete
által 2011. július 6. napján tartott ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetését az Intézmény saját
30

költtségvetéségből belső átalakítással oldja meg.
Ezzel egyidejűleg felhívja Dr. Palya József, mint vállalkozó háziorvos figyelmét, hogy a szerződésben foglalt
kötelezettségének tegyen eleget, rendelőjében alakítson ki beteg öltőző/vetkőző helyiséget.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása, telephely
változás
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.) jelenleg az alábbi egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtja a város lakosainak:
- fizikai környezetjavító szolgáltatás
- egyéb humán-egészségügyi ellátás
A Városi Egészségügyi Intézmény bérelt helyiségben látja el a gyógytorna tevékenységet.
Mindkét intézmény működése szempontjából kedvezőbb helyzetet teremtene, ha a gyógytorna tevékenységet a
fürdő területén tudná ellátni, mert általában a gyógytorna valamely egyéb mozgásszervi megbetegedés kiegészítő
gyógymódja. A mozgásszervi megbetegedések gyógyításában pedig a Liget Fürdő Kft. közvetlenül vesz részt.
Amennyiben a gyógytorna tevékenység ellátására lehetőség lenne a fürdőben, akkor vélhetően a gyógyítási
egységek közelsége miatt mind az orvosok, mind a betegek nagyobb arányban vehetnék igénybe ezt a
tevékenységet. E mellett a már a fürdő területén tartózkodó beteg nagyobb eséllyel veszi igénybe a fürdő egyéb
szolgáltatásait is. Ez forgalomnövekedéssel járhat, és ez mindkét szervezet részére várható gazdasági előnyt
jelentene.
Mindezek alapján előterjesztéssel élünk a képviselő-testület felé annak érdekében, hogy módosítsa a Városi
Egészségügyi Intézmény alapító okiratát, és abban a gyógytorna telephelyéül a Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
szám alatti ingatlant jelölje meg, állapítsa meg, hogy a telephely használata a Városi Egészségügyi Intézmény
részéről ingyenes.
A helyiségek ingyenes használatáról szóló bérleti szerződést a Fürdő Felügyelő Bizottsága jóváhagyta, az elfogadott
megállapodáson az előterejesztés készítésével párhuzamosan változtatásokat eszközölt. A megállapodás
jóváhagyása a Felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik, így a megállapodást tájékoztatás céljából terjesztjük a
Tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát az előterjesztés alapján
módosítsa.
Az alapító okirat módosítását az 1. számú döntési javaslat tartalmazza, valamint az előterjesztés mellékletét képezi
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat.
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24) KT számú határozatával elfogadott alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
4.1.2. negyedik bekezdése
32

¨
„869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 51. szám
Szakfeladat szám: 2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás „
az alábbiak szerint módosul
4.1.2. negyedik bekezdése
¨
„869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás”
„14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Hősök útja 51. szám
Gyógytorna
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás”
az alábbiak szerint módosul
14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fürst S. u. 3. szám
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Hősök útja 57. szám
Járóbeteg-szakellátás
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Hősök útja 40. szám
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Fő u. 3. szám
Háziorvosi alapellátás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1), (3) bekezdésében1 valamint 90.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapján,2,3 az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.,
valamint a 63/2003.(X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és
egységes szerkezetbe foglalását, 1999. július 1-től az alábbiak szerint határozza meg:
4

1./A költségvetési szerv neve:
Városi Egészségügyi Intézmény
5

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
6

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987. 01. 01.)- Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 862200 SZAKORVOSI JÁRÓBETEG - ELLÁTÁS
7
4./ A költségvetési szervek jogszabályban meghatározott közfeladata
4.1. Alaptevékenység:
8

Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200
4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86221 Járó beteg-szakellátás:
♦ 862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
1

Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
3
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
4
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
5
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
6
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
7
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
8
Módosította a 225/2009. (V. 28.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
2

Urológia
Bőrgyógyászat
♦ 862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó
9

4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
10
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás

4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv. alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86903
szolgáltatás:

Egészségügyi

kiegészítői

♦ 869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
♦ 869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
♦ 869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
♦ 11869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 2010 évtől–86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi
ellátás
♦ 869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
♦ 869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. Szám
12
13 14

,

9

Kiegészítette a 119./2010. (III. 25.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
11
Módosította a …./2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. számú határozata
12
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
13
Kiegészítette a 14./2010. (I. 28.) Gye. Kt. számú határozat 3. pontja
14
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
10

15

4.3.16 Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
17 18

, 5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi
szakellátás és gondozás.
19 20

, 6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
21 22

, 7./ A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes
jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője,
teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Az intézet vezetője az
intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó
orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok
végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
23

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
24

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
A közalkalmazotti jogviszony: a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
25

15

10./ A költségvetési szerv alapítójának neve és címe:

Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
17
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
18
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
19
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
20
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
21
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
22
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
23
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
24
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
25
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
16

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
26

11./ A költségvetési szerv alapításának ideje:
1994. április 1.

12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./A költségvetési szerv tagintézménye:
27 28
, 14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Fürst S. u. 3. szám
Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő u. 3. szám

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás

29

15./ A feladatellátást szolgáló vagyon, s a költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési
joga:
A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
- Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám Hrsz: 5008/2
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, a költségvetési szervnél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
A költségvetési szervnél a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.

16./
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület - 8/1998. (I. 29.) KT. számú
határozata, - 167/1998. (VI. 25.) KT. számú határozata hatályát veszti.
Gyomaendrőd, 2010. március 30.
Várfi András s.k.
polgármester
26

Dr. Csorba Csaba. s.k.
jegyző

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
28
Módosította a …../2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. számú határozata
29
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
27

Záradék:
A Városi Egészségügyi Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2011. (VIII. 25.) Gye. Kt.
számú határozatával 2011. augusztus 25-i hatállyal hagyta jóvá.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 25.
P.H.

Várfi András
polgármester

15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város Lakásgazdálkodási Koncepció elfogadása I. forduló
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakhatás az életfunkciókhoz kötődő szükségleteket követő legfontosabb életszükséglet. A lakáspolitika a lakhatás,
a lakásellátás összetett társadalmi-gazdasági, jogi, környezeti feltételrendszerével foglalkozó tevékenység. Célja
azoknak az alapelveknek, kereteknek, feltételeknek a meghatározása, amelyek között a társadalom minden tagja
megfelelő minőségű, megfizethető lakáshoz juthat. A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a
már meglévő lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzati
lakásgazdálkodás – az önkormányzati vagyongazdálkodás részterületeként - a kormányzati lakáspolitika több
területének helyi viszonyokra történő adaptálása, gyakorlati alkalmazása.
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat.
A koncepció az önkormányzati bérlakás-szektorra koncentrál, azonban a fontos kapcsolódási pontokon „átnyúl” a
szigorú értelemben vett, fizikai és pénzügyi tekintetben lehatárolható területen a városfejlesztés vagy a
társadalomfejlesztés területeire is.
A lakáskoncepció készítését indokolják azok a gazdálkodási körülmények, amelyek mellett a lakásállomány
működtetéséhez nem áll rendelkezésre külső forrás sem a város költségvetésében, sem kormányzati támogatások
formájában. Ennek következtében a lakásállomány önfenntartó működésének feltételeit kell megteremteni, ezért a
készülő lakásgazdálkodási koncepciónak vizsgálni kell annak lehetőségét, hogy milyen esélyekkel rendelkezik a
város egy fejlődő és önfenntartó lakásgazdálkodás megvalósításához.
Jelen előterjesztéssel az elkészült koncepció-tervezetet első fordulóban kívánjuk a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a koncepció- tervezetet megvitatni.
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Lakásgazdálkodási
Koncepció- tervezet
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1. LAKÁSPOLITIKA, LAKÁSGAZDÁLKODÁS
1.1. Lakáspolitika
Az emberi élet egyik legalapvetőbb szükséglete és joga a megfelelő minőségű lakhatás. A
lakáspolitika ezekkel a szükségletekkel és jogokkal foglalkozó közösségi tevékenység. A
lakáspolitikának komplex feladatai vannak: a társadalom széles rétegeinek az igényeit kell
kielégítenie, figyelembe véve a szociális szféra, a népesedéspolitika, a terület- és
településfejlesztés, a munkaügy, az építésügy dimenzióit is.
A lakáspolitikától elvárható, hogy prioritásként kezelje a fiatalok első lakáshoz jutásának
segítését, de ugyancsak kiemelten fontos célja legyen - a szociális gondoskodás szempontjait
is figyelembe véve - az alacsony státuszú rétegek, ill. az idős emberek megfelelő
lakhatásának biztosítása is.
Az ENSZ megfogalmazta a lakhatással kapcsolatos alapvető emberi jogokat, majd 1966-ban
elkészült a Nemzetközi Egyezségokmány, melyhez Magyarország is csatlakozott. Az
Egyezségokmányhoz kapcsolódó jogértelmezési keret egyik legfontosabb pontja szerint nem
csak az állam kötelessége a lakhatással kapcsolatos problémák megoldása, de a piaci
viszonyoknak sem szabad ezt a területet kiszolgáltatnia. Ebből következően az állam és az
önkormányzat feladata olyan szabályok létrehozása, amelyek az ember alapvető igényét szem
előtt tartva segítik a lakásszektor kibontakozását.
A lakáspolitika minden lakhatással összefüggő kormányzati döntést, koncepciót, tervezetet is
magában foglal, és ezzel meghatározza az építésügyön keresztül a lakással, lakhatással
kapcsolatos elvárásokat, befolyással van a szociális ellátásokra is.
Az önkormányzati lakáspolitika célja a kormányzati lakáspolitikában megfogalmazott elvek
helyi viszonyokra történő adaptálása, szem előtt tartva a helyi igényeket, lehetőségeket és
adottságokat. Ezek alapján kell reális és hosszú távú ingatlan és lakáspolitikát kialakítani,
amely összhangban van a várospolitikai prioritásokkal, fejlesztési irányokkal, fejlődési
lehetőségekkel, rendezési tervvel.
Az önkormányzatnak elsődlegesen a város lakóinak igényeit kell figyelembe vennie,
lakáspolitikájába beépítve a különböző szociális szempontokat és egyéb, a település által
meghatározott célokat.
További fontos elvárás, hogy hozzá tudjon járulni a város népességének megtartásához,
lélekszámának esetleges növeléséhez. Nagyon fontos a fiatalok városban tartása, illetve idevonzása. Ehhez olyan lakáspolitika kell, amely élhető környezetet tud biztosítani, és vonzóvá
tudja tenni a települést.
Az önkormányzati ingatlanpolitika kialakítása és gyakorlása során meg kell, hogy jelenjen a
tulajdonosi szemlélet is.

1.2. Lakásgazdálkodás
A lakáspolitika egyik fontos területe a lakásgazdálkodás, amely a már meglévő
lakásállomány fenntartásával, kezelésével, bővítésével foglalkozik. Az önkormányzatok
esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra, felújításra, korszerűsítésre,
lakás-elosztásra irányulhat. Az önkormányzati lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is
jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi,
szociális helyzetet tartósan konzerváljon.
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A lakásgazdálkodás szűkebb értelemben az önkormányzat tulajdonában lévő
lakásállománnyal való gazdálkodást jelenti, ezen belül a törvény kötelező feladatként a
szociális rászorultság alapján történő bérbeadás feltételeinek meghatározását jelöli meg.
Tágabb értelemben azonban a lakásgazdálkodás sok egyéb területet is érint. A
lakásgazdálkodási döntések meghatározhatják egy adott város, városrész fejlődésének
irányát, de befolyásolhatják egy településrész etnikai összetételén át a demográfia helyzetet
is.
A lakásgazdálkodás gyakorlati megvalósítása során olyan kompromisszumra kell törekedni,
amely a szociális szempontok mellett a város egyéb érdekeit is figyelembe veszi.

1. 3. Az önkormányzati lakásgazdálkodási koncepció készítésének
közvetlen céljai:
- tárja fel, összegezze és értékelje a lakáspiac külső gazdasági környezetét, a változó
környezethez való alkalmazkodás helyi esélyeit,
- határozza meg az önkormányzat hosszú és rövid távú irányuló elképzeléseit, konkrét
intézkedéseket és fejlesztéseket.
A lakásgazdálkodási koncepció megalkotása lehetővé teszi Gyomaendrődön az egységes és
következetes lakáspolitika kialakítását. A koncepció fő irányvonalainak meghatározásakor
figyelembe kell venni az önkormányzat teljesítőképességét, a mindenkori pénzügyi
lehetőségeket, törekedve arra, hogy a kötelező feladatokon túl minél több önként vállalt
feladat épüljön be a koncepcióba. Emellett törekedni kell arra, hogy a koncepció stratégiailag
illeszkedjen az Európai Unió és az országos lakásgazdálkodási dokumentumokhoz.
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2. A LAKÁSPOLITIKA STRATÉGIAI ILLESZKEDÉSE
Az Európai Unióban a lakáspolitika kérdésköre leszűkül a lakástámogatásokra. Az Unió a
lakhatással kapcsolatos tevékenységekre közvetlenül nem nyújt semmiféle támogatást, mivel
álláspontjuk szerint a lakhatás nem közös uniós politika, ezért célzott, erre a területre
koncentráló támogatást csak közvetett formában lehet szerezni, pl. városrehabilitációs akciók
keretében.
A Lipcsei Charta a fenntartható európai városokról, 2007 c. dokumentum rögzíti, hogy
„városaink egyedülálló kulturális és építészeti sajátosságokkal erős társadalmi integrációs
erővel rendelkeznek, ugyanakkor demográfiai problémákkal, társadalmi egyenlőtlenséggel,
egyes népességcsoportok társadalmi kirekesztődésével, a megfelelő, de megfizethető lakások
hiányával és környezeti problémákkal küzdenek. A városok hosszútávon csak akkor tölthetik
be a társadalmi fejlődés és gazdasági növekedés motorjaként a szerepüket, ha sikerül
megőrizniük a társadalmi egyensúlyt a városokon belül és a városok között, fenntartanunk
kulturális sokféleségüket és kimagasló színvonalat elérnünk a várostervezés, az építés és
környezetvédelem területén.”
A Charta második pontja kapcsolódik a lakáspolitikához, mely szerint:
„Annak érdekében, hogy a városokban és városi területeken a társadalmi kohézió és
integráció megvalósuljon, egy jól kidolgozott lakáspolitika is hatékony eszköz lehet. Az
egészséges, megfelelő és megfizethető lakások vonzóbbá tehetik a városi területeket mind a
fiatalok, mind az idős emberek számára és hozzájárulhatnak a városrészek stabilitásához.”
A dokumentum hangsúlyozza, hogy „a városfejlesztési politikát nemzeti szinten kell
meghatározni, az innovatív megoldásokat nemzeti, de más szinteken is ki kell dolgozni.
Városainknak elégséges cselekvési hatókört kell adni a helyi feladatok felelősmódon történő
ellátásához valamint megbízható pénzügyi alapot, amely biztosítja hosszútávon a stabilitást.
Ebből eredően fontos az is, hogy a tagállamok felhasználhassák az Európai strukturális
alapokat a kellő jelentőségű integrált városfejlesztési programjaikhoz. Az alapok
felhasználása során a speciális nehézségekre és a lehetőségekre kell összpontosítani a
tagállamok lehetőségeinek és nehézségeinek figyelembe vételével.”
A magyar kormányzat 2003-ban kiadta az Otthon Európában c. vitaanyagot, amely hosszú
távú minőségi, elérhető és fenntartható lakáspolitikát kíván megalapozni és megvalósítani. A
vitaanyag a Nemzeti Lakásprogram előkészítésével foglalkozik.
Az Otthon Európában vitaanyag stratégiai céljai:
• a lakosság igényeit kielégítő, európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat
kialakulása;
• az épített és természeti környezet értékeinek megőrzése, lakhatóság és az életminőség
javulása;
• a rászorultak számára igazságos, arányos és fenntartható támogatási rendszer
létrehozása és működtetése.
A kormányzat célja volt a Nemzeti Lakásprogram (NLP) kialakítása is. 2003-ban létrejött önálló államigazgatási szervként, miniszteri felügyelet alatt - az Országos Lakás és
Építésügyi Hivatal. A folyamat azonban nem tudott kiteljesedni, jelenleg az ÚJ
Magyarország Lakásfelújítási Program zajlik, amelynek keretében panelfelújításra,
kéményfelújításra és energiahatékonysági fejlesztésekre lehet pályázni.
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Az önkormányzat kiemelkedően fontos feladata lakáspolitikájának a helyi körülményeknek
megfelelő kialakítása, mivel mind a lakosság szociális körülményeit, mind a városképet, az
arculatot közvetlenül meghatározó és egyben befolyásoló intézkedésekről van szó a
lakásgazdálkodási koncepció megalkotásakor. A koncepcióban meghatározott irányelvek
megvalósítása, felügyelete, illetve ellenőrzése a későbbi lakásstratégiai intézkedések
meghatározása szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.
Jelen koncepcióban megfogalmazott irányelvek összhangban állnak az önkormányzat
mindenkori vagyongazdálkodási irányelveivel.
A jelenlegi koncepciót megelőzte a 2000-ben készült lakáskoncepció, amely célul tűzte ki,
hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata a nehéz gazdasági körülmények ellenére is
kiemelten kezeli a szociális problémák megoldását, azt a helyi társadalom által elvárt szinten
működteti. A terv meghatározta a fejlesztési prioritásokat és a szervezeti tartalmi változások
keretét. Hangsúlyozta, hogy a települési lakáshoz jutáshoz programnak kettős szerepet kell
betöltenie, egy felől olyan tevékenységeket kell előirányoznia, amelynek megvalósításával
aktívan hozzájárul az országosan prioritásnak tekintett problémák megoldásához, másfelől
hatékony eszköze kell, hogy legyen a település által legfontosabbnak tekintett helyi
problémák kezelésére. A koncepció összegzésképpen az alábbi stratégiai célokat, előnyöket
fogalmazta meg egy évtizeddel ezelőtt:
• a település lakásvagyonának növelése, a lakáshoz jutási esélyek érdekében a bérlakás
állomány mind mennyiségi, mind minőségi mutatóinak emelése szükséges,
• a bérlakás számának növelése kedvezően befolyásolja a lakások mobilitását,
• a bérlakás építés kedvező hatást gyakorol a település gazdasági életére, mert segíti az
ipari park érdemi beindulását, csökkenti a településről az elvándorlást, ezáltal javítja a
lakosság hangulatát, munkahelyet teremt,
• az új bérlakások hasznosításából származó bérleti díj bevételéből javítható a meglévő
szociális bérlakások karbantartása, illetve felújítása,
• a költségalapú bérlakások felépítése mind a fiatalok, mind az idősek számára,
• az önkormányzatnak a jövőben is fenn kell tartani a támogatási rendszert, mely
hatékonyan szolgálta a lakáshoz jutás feltételeinek javítását.
A koncepció készítése során a helyzetelemzést követően meg kell vizsgálnunk, hogy a tíz
évvel ezelőtt megfogalmazott célok mennyiben valósultak meg, illetve az elemzést követően
tudjuk meghatározni a Gyomaendrődi lakásgazdálkodás stratégiai céljait.
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3. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS ÉS A LAKÁSPOLITIKA JOGSZABÁLYI
HÁTTERE, ELJÁRÁSREND
3.1. Európai Uniós jogszabályi háttér
A lakhatáshoz való jog több uniós ország jogszabályaiban rögzítésre került, azonban
egységes európai alapjoggá nem lépett elő. Az Európai Unió Alapjogi Chartája a
lakástámogatáshoz való jogot rögzíti.

3.2. Törvények és rendeletek vonatkozó részeinek ismertetése
A Magyar Alkotmány illetve a 2012. január 1. napjával hatályba lépő Magyarország
Alaptörvénye a szociális biztonságról, illetve a lakhatásról, mint alapvető emberi jogról nem
rendelkezik:
Magyarország Alaptörvénye XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot
nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül
bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben
meghatározott támogatásra jogosult.
(2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében
a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg.
(3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő
személynek a közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja.
(4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló
egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi
intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való
jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is
megállapíthatja.
XXII. cikk
Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa.
A lakásgazdálkodás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján
önkormányzati feladat, azonban nincs meghatározott, kötelezően felállítandó hivatali
struktúra, vagy szervezeti keret. A képviselő-testület saját hatáskörében, a fennálló
jogszabályoknak megfelelően alakíthatja az önkormányzati tulajdonú lakások gazdálkodási
és kezelési formáját, az ezen a területen a meghatározott keretek között érvényesíthető
prioritásait.
1990. évi LXV. törvény
„8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a
településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a
lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi
közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában
álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb
közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi
tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi
tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban,
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a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az
egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való
gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti
tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének
biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.”
Konkrét, csak az önkormányzati lakásgazdálkodásra vonatkozó törvény nincs, több törvény
alapján kell az önkormányzatoknak a helyi rendeleteiket megalkotniuk, a lakások kezelését
megoldaniuk. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be:
Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról
szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezik az önkormányzat vagyonáról, így a korábbi
tanácsi bérlakásokról is.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban lakástörvény) biztosítja az
önkormányzati lakásgazdálkodás elsődleges jogi kereteit. A lakástörvény ugyanakkor a
helyiségek és lakások bérbeadásának szabályait rendezi, tehát nemcsak az önkormányzati
lakásokra vonatkozik, hanem egyéb magántulajdonú bérletekre is. A törvény alapján
kötelesek az önkormányzatok a helyi rendeleteiket megalkotni.
Az önkormányzatoknak a törvényhozó szerint a lakásértékesítésből befolyó
összegeket egy külön számlán kell kezelni, amelyet csak a törvényben meghatározott
feladatokra és célokra fordíthatnak. Az önkormányzatoknak a pénz felhasználására a
jogszabály tág teret enged - közművesítésre, telek kialakításra, telepfelszámolásra, stb. -, nem
mondja ki egyértelműen, hogy az ebből befolyt összeget, csak az önkormányzati bérlakásszektorra köteles fordítani, ugyanakkor nem helyez kilátásba szankciókat a törvényi
kötelezettség elmulasztása esetén.
A törvény sok kérdésben a bérlő és bérbeadó megállapodására bízza a lakásokkal
kapcsolatban felmerülő költségek megosztását.
Az önkormányzatoknak a bérleti szerződés felmondásán és bírósági eljárás indításán
kívül nincsenek egyéb lehetőségei. Jogi eszközökön túl, szankciók nincsenek a rendszerbe
építve. A meglévő jogi eszközökkel hatékonyan kell bánnia az önkormányzatoknak.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban
szociális törvény) lakhatással összefüggő szabályozása elsősorban a különböző
támogatási/segélyezési lehetőségeket részletezi. A törvény két fontos eleme az
adósságkezelési szolgáltatás, illetve a lakásfenntartási támogatás biztosítása. Részletesen
szabályozza az igénylők körét, az igénylés formáját, szabályait, mechanizmusait. Az
Országgyűlés 2011. szeptember 01. napjával kiterjeszti a normatív lakásfenntartási
támogatásra jogosultak körét, megemeli a jövedelemhatárt, valamint bővíti a támogatás
felhasználási körét, melyet fenti időponttól már nemcsak áram-, víz-, és gázszolgáltatásra,
hanem akár fával történő tüzelés költségeinek enyhítésére igénybe veheti az arra szociálisan
rászoruló személy.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. évi törvény nem
rendelkezik külön a lakhatásról. Az önkormányzatnak ezen a téren nincsenek
lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatai.
A törvény a pénzbeli és természetbeni ellátások között az otthonteremtési támogatást is
szabályozza, ez figyelembe veendő szempont a lakásgazdálkodás szempontjából. Az állam
ezzel az eszközzel segíti a hátránnyal induló állami gondozásban élő fiatalokat. Célja a
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lakhatás tartós megoldásának az elősegítése, ez azonban, mivel az összeg alacsony, kevéssé
hatékony. Az anyagi támogatás azonban nem tudja a különböző hiányzó ismereteket,
szocializációs modelleket pótolni.
A törvény 7.§ (1) bekezdése kiemeli, hogy a gyermeket kizárólag anyagi okokból a
családjától elválasztani nem szabad. Ebből adódóan, pl. egy önkényes lakásfoglaló vagy a
jelzáloghitelét fizetni nem képes család esetén a kilakoltatás következtében a gyermek is
utcára kerülhet.
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 8. §-ában felsorolt tulajdonságok alapján – pl.: nem, faji hovatartozás, bőrszín,
családi állapot, vagyoni helyzet, társadalmi származás - a lakhatás területén is az egyenlő
bánásmód elvének kell érvényesülnie. A törvény 26. §-a egyenlő bánásmód
követelményrendszerét rögzíti a lakhatás területén:
„(1) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes személyeket
a) közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetéssel sújtani a lakhatást segítő állami
vagy önkormányzati támogatások, kedvezmények vagy kamattámogatás nyújtásával
kapcsolatosan,
b) hátrányos helyzetbe hozni az állami vagy önkormányzati tulajdonú lakások és építési
telkek értékesítése vagy bérbeadása feltételeinek meghatározása során.
(2) A használatbavételi és egyéb építési hatósági engedély kiadásának megtagadása, illetve
feltételhez kötése sem közvetlenül, sem közvetve nem alapulhat a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságokon.
(3) A lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve
településrészen mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján
elkülönüljenek.”

3.3. Helyi rendeletek bemutatása
Az önkormányzat a lakástörvényben kapott felhatalmazás alapján megalkotta a lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendeletét, melyben
rögzítette a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakásokban létrejövő
lakásbérletek szabályait, a bérlő és a bérbeadó jogait és kötelezettségeit, valamint megalkotta
a helyiséggazdálkodás, az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályrendszerét.
A rendelet átfogó felülvizsgálatára az elmúlt tíz év során nem került sor. Szükségesnek
tartjuk, hogy a helyzetelemzés elvégzését, a koncepció elfogadását követően kerüljön sor a
rendelet felülvizsgálatára, mely által a rendelet koherensé válik a koncepcióban
megfogalmazott elvárásokkal, célokkal.
Az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II.
10.) KT rendelettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évtizedekhez hasonlóan
továbbra is biztosítja a gyomaendrődi fiatalok számára az első lakás vásárlásához, építéséhez
bővítéséhez biztosított önkormányzati támogatást. Önkormányzatunk anyagi lehetőségeihez
mérten mindig kiemelten kezelte a fiatalok lakhatásának segítését, felismerve azt, hogy
milyen fontos a fiatalok településen való tartása. A támogatás kamatmentes hitel és vissza
nem térítendő önkormányzati támogatásként adható, maximum összege 500 e Ft, bővítés
esetén ezen összeg 50 %-a nyújtható.
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Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati
támogatásokról szóló 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelettel az önkormányzat a meglévő
lakások helyreállításához nyújt anyagi segítséget, amennyiben ár, belvíz, rendkívüli időjárás,
vihar, vagy tűz bekövetkeztekor a káresemény a kérelmező által lakott lakóházban kárt
okozott, és lakhatását vagy a lakóház helyreállítását e támogatás nélkül nem képes
megoldani.
A támogatás mértéke a kár nagyságától, a család jövedelmi viszonyaitól, szociális helyzetétől
függ, maximális összege 400.000,- Ft-ot nem haladhatja meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata önállóan vállalt feladatként biztosítja az
adósságkezelési szolgáltatást, felismerve azt, hogy egyre több család, vagy egyedül élő
személy képtelen egyedül, segítség nélkül a lakhatással kapcsolatos rezsiköltséget
folyamatosan vállalni. Az önkormányzatok számára 90 %-os állami normatíva áll
rendelkezésre az adósságkezelési szolgáltatás biztosítására.
Az adósságkezelés helyi szabályait a szociálisan hátrányos helyzetben lévők
adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról szóló 20/2003.
(VIII. 12.) KT rendelet tartalmazza. A rendelet alapján az adósságkezelési szolgáltatás
körébe vonható adósság a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás (vezetékes
gáz-, áramdíj-, víz- és csatornahasználati díjtartozás), a társasházi lakások esetén fizetendő
közös-költség hátralék, lakbérhátralék.
A szociális törvényben meghatározott jogszabályi keretek között önkormányzatunk kötelező
feladatként biztosítja a helyi lakásfenntartási támogatást, melynek feltételeit az egyes
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló
3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet tartalmazza. A helyi lakásfenntartási támogatás a normatív
lakásfenntartási támogatásra jogosult személyeknek nyújt további pénzbeli támogatást, havi 1
e Ft összegben, összesen 12 e Ft értékben.
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4. HELYZETELEMZÉS – GYOMAENDRŐD
LAKÁSKONCEPCIÓ SZEMSZÖGÉBŐL

ADOTTSÁGAI

A

4. 1. A település helyzetét bemutató általános adatok
Az alábbi általános infrastrukturális adatokból arra lehet következtetni, hogy milyen
feltételeket biztosít az önkormányzat lakosai számára:
Lakóépületek száma 2010. január 1-i adat szerint: 6591 db, mely lakásokból alacsony
komfort fokozattal rendelkező lakások száma 3275 db (2303 db félkomfortos, 972 komfort
nélküli). Öt évre visszatekintve a lakásállományon belül az alacsony komfort fokozatú
lakások aránya nem változott, tekintettel a település lakóinak szociális és anyagi helyzetére ez
az arány várhatóan az elkövetkezendő években sem fog változni. Az önkormányzat szociális
és költségalapú bérlakások kiutalásával segít az arra rászoruló emberek lakhatási gondjainak
megoldásában. Gyomaendrődön 2002. évben a Széchenyi-terv keretében 24 db költség alapú
bérlakás épült. A 24 db lakásból 16 db az Endrődi u. 5-7. szám alatt, még 8 db a Magtárlaposi
u. 14-16. szám alatt található. A bekerülési érték: 157.429.767 Ft, ebből az összegből az
állami támogatás: 120.800.000 Ft, az önkormányzati készpénzes saját erő 22.229 767 Ft, a
saját erőként beszámított ingatlan érték: 14.400.000 Ft.
A bérlakások kiutalása Gyomaendrődi Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának hatáskörébe tartozik. A kiutalás
feltételeit a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt
számú rendelet 8/A. §-ai szabályozzák.
A Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat:
- aki a 35. életévét még nem töltötte be,
- aki és a vele együtt költöző, forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik,
- aki legalább 5 éves lakáselőtakarékossági szerződéssel rendelkezik, vagy annak megkötését
30 napon belül vállalja,
- akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, melynek összege 2011. évben:
57.000,- Ft.
A kijelölt bérlővel a bérleti szerződés határozott időre szólhat (5 év), mely indokolt esetben
egy alkalommal, maximum 3 évre meghosszabbítható.
Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos pályázat,
aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, illetve az, aki a 18.
életévét betöltötte és munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette.
A kijelölt bérlővel a lakásbérleti szerződés határozatlan időre kerül megkötésre.
Mind az Endrődi úton, mind a Magtárlaposi úton lévő lakások kihasználtsága 100 %-os. Igaz
a lakások átadását követően az Endrődi úton lévő lakások kiutalása két alkalommal történt,
mivel az őszi meghirdetéskor nem volt annyi érdeklődő, hogy a 16 db lakás kiutalásra
kerüljön, majd 2003. tavaszán töltődött fel, azóta azonban a lakások kihasználtsága 100 %-os.
A fent említett költség alapú bérlakáson kívül, az önkormányzat tulajdonában még 18 db
szolgálati-, [mely lakások komfort fokozata: összkomfortos-, (11 db) vagy komfortos (7 db)]
és 19 db szociális bérlakás van [a lakások komfort fokozata: komfortnélküli (11 db),
komfortos (8 db)].
A szolgálati bérlakások kiutalása a Képviselő-testület-, míg a szociális bérlakások kiutalása
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság hatáskörébe
tartozik.
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4. 2. Demográfiai adatok
A lakosság száma 2010. január 1. napján 14.625 fő. A helyi népesség döntő többsége
magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a magukat német (sváb)
nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz tartozók. A cigány
közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi önkormányzattal.
Az alábbi táblázatban 2007-2010 évekre vonatkozóan mutatjuk be a város lakosságának
korcsoportonkénti megoszlását:
1. számú táblázat

0-2
2007. 01.01.
2008. 01.01.
2009. 01. 01.
2010. 01. 01.

407
367
343
327

3-5
441
425
424
403

6-13
1121
1125
1081
1083

14-17 18-54 55-59 60-69 70-79 80-X
738
710
697
651

7727
7601
7455
7328

1104
1126
1168
1193

1652
1670
1672
1666

1214
1185
1199
1247

740
763
738
727

Külterületi
Lakosok száma
1057
1063
1030
1019

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

A táblázat adataiból látható, hogy a gyermekek, és az aktív korú személyek száma
csökken, míg a nyugdíjas korú személyek száma stagnál településünkön. Négy év alatt 243
fővel 8,9 %-kal csökkent a 0-17 lakosok száma, valamint 3,5 %-kal csökkent az aktív korú
lakosok száma.
A táblázatból látható, hogy városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik
számára a közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
Települési lakossági adatok
2. számú táblázat
Év
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
lakszám 16045 15900 15600 15523 15540 15399 15321 15237 15144 14972 14777 14625
Forrás: KSH illetve Saját adatgyűjtés – helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján

A város lakosságszáma 1999-hez viszonyítva 1420 fővel, 8,8 %-kal csökkent.
A népesség lélekszámának visszaesése közel harmincéves folyamat, mely az ország területein
különbözőképpen megy végbe, a természetes fogyás tekintetében Békés Megye élen járt az
elmúlt nyolc évben, 7,6 %-kal csökkent a megye lélekszáma (KSH: A népmozgalom területi
különbségei), sajnos az országos és a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen
az elmúlt 10 év alatt 8,1 %-kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség
számának csökkenése mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a
gyermekkorúak számának csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az
idősödési folyamat szintén megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az
önkormányzatra, hiszen az idősek ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia.
A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet játszik még az el és bevándorlás. A település
külterületeire (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető meg nagyobb arányú bevándorlás az
alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy része anyagilag és szociálisan rászorult
személy illetve család.
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4. 3. A település szociális helyzete és foglalkoztatottsága
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2007 – 2010. február havi munkanélküliségi adatai:
3. számú táblázat

Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

2007
1035
10,68
108
236
125

2008
1049
10,87
168
204
117

2009
1232
12,8
236
338
104

2010
1306
13,7
339
289
131

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

2007-ben Békés megyében a gazdasági aktivitás tartósan a régió és az ország átlagánál
kedvezőtlenebbül alakult, annak ellenére, hogy 2007 év első negyedévében nőtt a
foglalkoztatottak száma és aránya. Az országos munkanélküliségi ráta 7,5 %, Békés
megyében 7,7 %, melyet 3 százalékponttal meghaladja a Gyomaendrődi mutatószám. 2008ban jelentős változás nem következett be sem a megyében, sem városunkban a gazdasági
aktivitás területén, a munkanélküliségi ráta városunkban illetve a megyében
kedvezőtlenebbül alakult, mint az országos mutatószám. 2009-ben a Békés megyei
munkanélküliségi ráta 13,3 % volt, míg a gyomaendrődi munkanélküliségi ráta 12,8 % volt,
így városunkban a megyei helyzetnél kedvezőbben alakult a munkanélküliség. A táblázat
adataiból látható, hogy a gazdasági világválság 2009 évben elérte városunkat, hiszen
emelkedett a munkanélküliek száma, illetve csökkent a foglalkoztattak száma. A Dél-Alföldi
Régióban 2010. évben a munkanélküliségi ráta további 1,5 százalékponttal nőtt (14,8 %). A
Régión belül Békés megyében mérték a legmagasabb munkanélküliségi és a legalacsonyabb
foglalkoztatási rátát. Gyomaendrődön 2010-ben is a régiós átlag alatt maradt a
munkanélküliségi ráta, de 1,1 százalékponttal meghaladta az egy ével korábbi adatot. Biztató,
hogy 2011. első negyedévében tartósan a munkanélküliségi ráta csökkenése figyelhető meg.
Az ÁFSZ jelentése alapján a város 2011 első negyedévének munkanélküliségi adatai:
4. számú táblázat

Regisztrált munkanélküliek száma
Munkanélküliségi ráta
1 évnél régebben nyilvántartásban lévők száma
Járadék típusú ellátásban részesülők száma
Segély típusú ellátásban részesülők száma

Január
1278
13,56
307
227
196

Február
1274
13,52
280
262
203

Március
1205
12,79
257
221
176

Forrás: Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

Regisztrált munkanélküliek három havi átlaga: 1252 fő, mely a munkaképes lakosok (18-60
évesek) 13,2 %-a. A munkaképes lakosság száma: 9422 fő. A munkaképes korú lakosság
száma viszonylag magas, ám a regisztrált munkanélküliek száma is jelentős. Jelentős azoknak
a személyeknek a száma is, akik regisztrált munkanélküliek, illetve akik álláskeresési
járadékban, segélyben részesülnek.
A következő két táblázatban a főbb pénzbeli és természetbeni szociális ellátások valamint a
közfoglalkoztatás alakulását mutatjuk be.
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Pénzbeli ellátások
5. számú táblázat
2008. év
A segély típusa

fő

2009. év

Pénzügyi
Költségve Lakosság
felhasználás
tés
zám %ezer Ft
%-ban
ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezerFt

2010.

Költségvetés Lakosság zám
%-ban
%-ban

fő

Pénzügyi
felhasználás
ezer Ft

Költségvetés Lakosság szám
%-ban
%-ban

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

961

9.603

0,23

6,42

992

10.701

0,26

6,71

1046

11.339

0,23

7,15

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

437

5.126

0,12

2,92

538

5.983

0,15

3,64

597

3.956

0,08

4,08

Rendszeres szociális segély
(egészségkárosodottaknak)

31

9.210

0,22

0,21

20

7.569

0,18

0,14

68

16.588

0,33

0,46

379

12.2218

2,90

2,53

399

117.955

2,86

2,70

620

135.056

2,70

4,24

Időskorúak járadéka

12

4.237

0,10

0,08

11

3.752

0,09

0,07

8

3.205

0,06

0,05

Ápolási díj + 18% nyugdíj járulék

83

30.896

0,73

0,55

93

40.350

0,98

0,63

89

38.998

0,78

0,61

Lakásfenntartási támogatás

399

23.784

0,56

2,66

383

24.249

0,59

2,59

534

35.332

0,71

3,65

Adósságcsökkentési támogatás

85

3.496

0,08

0,57

120

8.528

0,21

0,81

118

14.541

0,29

0,81

Temetési segély

124

1.413

0,03

0,83

104

1.163

0,03

0,70

123

1.701

0,03

0,84

Köztemetés

19

2.330

0,06

0,13

29

3.876

0,09

0,2

30

4.560

0,09

0,21

Közgyógyellátás (méltányosági) 75%

28

721

0,02

0,19

42

1.083

0,03

0,28

47

1.350

0,03

0,32

Átmeneti segély (felnőtt)

218

1.598

0,04

1,46

126

834

0,02

0,85

329

3.971

0,08

2,25

Mozgáskorl. támogatása

370

3.944

0,09

2,47

328

3.234

0,08

2,22

314

3.060

0,06

2,15

Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális
segély 2008. december 31-ig, 2009. január 01.
napjától rendelkezésre állási támogatás

Saját adatgyűjtés 2008-2010
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosulttá váló gyermekek száma 85 fővel 8,5
%-kal emelkedett az elmúlt három év során, ez a tendencia felerősödve figyelhető meg a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében, itt az emelkedés 36 %-os.
A pénzbeli ellátások közül az adósságcsökkentési támogatásra jogosultak száma is
megnövekedett, míg 2008-ben 85 fő igényelte, addig 2010-ben 118 fő igényelte a támogatást.
E változások nagyon jól szemléltetik azt, hogy a családok anyagi helyzete az elmúlt három év
során romlott, egyre több családnál okozott gondot egy-egy nagyobb kiadás teljesítése, az
iskolakezdéssel járó költségek, a közüzemi számlák, elszámoló számlák rendezése.
Közcélú és közhasznú foglalkoztatottság
6. számú táblázat

Év

Közhasznú foglalkoztatás
Létszám (Fő)

Közcélú foglalkoztatás

2009

30

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
15.459

Létszám
(Fő)
272

Felhasznált összeg
(ezer Ft)
111.749

2010.

55

19.417

335

147.600

2011. április 30

-

-

171

18.543

Saját adatgyűjtés 2009-2011

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt években folyamatosan kiemelt feladatnak
tekintette a közhasznú és közcélú foglalkoztatás megszervezését. A közfoglalkoztatással
átmenetileg megoldható a munkaerőpiac perifériájára szorult, a munka világából kikerült
személyek és családok megélhetési problémája, ezért is tartja az Önkormányzat kiemelt
feladatának a közfoglalkoztatás megvalósítását.
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5. A LAKÁSPOLITIKA ÉS A LAKÁSGAZDÁLKODÁS RENDSZERE,
SZERVEZETI HÁTTERE GYOMAENDRŐDÖN
5.1. A lakásgazdálkodás döntéshozatali szervezeti háttere Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Az önkormányzat kötelezettségeit, feladatait és jogait a 4. pontban felsorolt törvények, helyi
rendeletek rögzítik.
A lakásgazdálkodással kapcsolatos kérdésekben a Képviselő-testület a legfőbb döntéshozói
szint, de döntési kompetenciájának egy részét a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendeletében átruházta az
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságra (továbbiakban
Üokke Bizottság), mely döntően egyedi/szakmai ügyekben dönthet.
A Képviselő-testület felé a döntés-előkészítés, a javaslattétel az Üokke Bizottság feladata. A
polgármester rendkívüli esetben dönthet lakhatási kérdésekben, az ehhez kapcsolódó
jogosítványai a Képviselő-testülettől származik (pl. elemi kár esetére megállapítható
önkormányzati támogatás.)
Az Üokke Bizottság egészségügyi, szociális, oktatási és lakáskérdésekről egyaránt dönt,
havonta ülésezik.
A lakhatással kapcsolatosan nincs más szervezetnek, intézménynek döntési kompetenciája.

A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti háttere
A testületi döntések végrehajtó szervezete a Humánpolitikai Osztály. Az osztálynak a
kérelmezőkkel kapcsolatos feladatokat kell megoldania, vagyis kérelmek, panaszok,
bejelentések intézése, megválaszolása, engedélyezésre való előkészítése. Feladatuk továbbá a
lakásgazdálkodással kapcsolatos koncepciók, programok kidolgozása. Az osztályon belül az
előterjesztések elkészítése, a megszületett döntések végrehajtása egy fő felsőfokú
végzettséggel rendelkező szociális ügyintéző feladata.
Az osztályon kívül a Pénzügyi Osztály (költségvetés), illetve a Városüzemeltetési Osztály (a
bérlakásokkal kapcsolatos felújítási, karbantartási munkák műszaki tartalmának ellenőrzése)
is érdekeltek a lakhatással kapcsolatos kérdésekben.

5.2. A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
Gyomaszolg Ipari Park Kft.
A bérleményekkel kapcsolatos kezelői feladatok az alábbi területekre terjednek ki:
• bérlemény átadása a bérlő részére,
• bérleményhasználat idején felmerülő feladatok (ellenőrzések, azonnali veszélyelhárítás,
felújítások, bérleti díj beszedése)
• bérlemény átvétele,
• üres bérlemény fenntartása, kezelése.
A Humánpolitikai Osztály végzi a pályázatokkal, lakáskiutalásokkal, a cserék
lebonyolításával kapcsolatos előkészítő feladatokat, a döntést követően elkészíti a bérleti
szerződéseket.
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A Humánpolitikai és a Városüzemeltetési Osztály a lakásgazdálkodással kapcsolatban a
lakás-felújítási feladatok megrendelését, a kivitelezés ellenőrzését közösen, együttműködve
látja el.
Jelenleg bérlakások műszaki állapotával a kezelő és a tulajdonos együttműködve foglalkozik.
A lakbér-hátralék kezelését a Gyomaszolg Ipari Park Kft. végzi.

5.3. Tevékenységükkel a lakhatáshoz kapcsolódó szervezetek
Térségi Humánsegítő Szolgálat feladata a családok problémáinak teljes feltárása, komplex
kezelése. Az önkormányzati bérlakásokban élők nagy része megjelenik a szolgálat
ügyfélkörében. Az intézmény kliensei érdekében egyrészt jelzéssel élhet a Humánpolitikai
Osztály, illetve az Üokke Bizottság felé, másrészt a kliensét segíti a pályázati eljárásban való
részvételben. A szolgálat e tevékenysége körében folyamatos kapcsolatban áll a
Humánpolitikai Osztállyal.
Önkormányzati intézmények vezetői a Képviselő-testület által megjelölt hiányszakmák
betöltése érdekében kérheti az adott munkakör betöltése érdekében szolgálati bérlakás
kiutalását az általa foglalkoztatni kívánt személy számára.
Együttműködési kultúra a szereplők között
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti hátterében az elmúlt év során
tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő szervezet feladata és hatásköre. A
feladatmegosztásnak a mindenkori hatályos helyi rendeleten kell alapulnia.
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6. A LAKÁSPOLITIKA ÉS
RENDSZERE, FOLYAMATA

LAKÁSGAZDÁLKODÁS

HELYI

6.1 Az eljárásrend bemutatása
Jogosultság
Az önkormányzati bérlakások szociális, költségelvű és piaci alapon adhatók bérbe. Az
önkormányzat a lakásállomány nagy részét szociális alapon adja bérbe, alacsony bérleti díjért.
A szolgálati és a költségalapú bérlakások esetében is hasonlóan alacsony a lakbér összege. Az
önkormányzat a szolgálati bérlakások alacsony lakbérével kedvezményes feltételekkel
szeretné lakáshoz juttatni azokat a szakembereket, akiknek szakértelmére városunknak
szüksége van. A költségalapú bérlakás a szociális/kedvezményes illetve a piaci alapon
bérbeadott lakástípus között helyezkedik el. Relatíve ennél a kategóriánál sem magas a lakbér,
ugyanakkor a lakbérek értékállóságát biztosítania kell. A következő lakástípus a piaci alapon
bérbe adható lakás, ilyen típus Gyomaendrődön nem található.
Jelenleg nincs olyan lakás, amelyet az önkormányzat ilyen formán hasznosítani tud. Nincs a
piaci alapú bérbeadáshoz megteremtve a kínálat, nincs felmérve a várható kereslet, és a
lehetséges bérlők igényei sem.
Költségelven bérbe adott lakások száma 24 db.
8 db lakás fiatalok számára határozott időtartamra, maximum öt évre utalható ki, abban az
esetben, ha a leendő bérlő vállalja, hogy lakás előtakarékossági szerződést köt.
16 db lakás a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyek
számára utalható ki, határozatlan időtartamra.
Költségelvű lakásoknak a bérleti díja a lakás műszaki állapotának fenntartását fedezi. A
lakások mobilitása a fiatalok esetében biztosított, a nyugdíjasok számára kiutalható lakások
esetében ez nem mondható el, a lakások nagyrészében a 2002-es átadás óta ugyanaz a bérlő
lakik. Elmondható, hogy mindkét lakástípusnál nagy igény mutatkozik, melynek kielégítésére
a lakásállomány bővítése lenne a megoldás.
Szociális alapon azok az állampolgárok igényelhetnek lakást,
• akiknek a közös háztartásban élők esetében egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a
mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimumot,
• létfenntartáson felül szükséges mértéken felül ingó és ingatlan vagyona nincs továbbá
• forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezik.
Az igénylők szükségleteit a szociális bérlakás állomány sem műszakilag, sem
nagyságrendileg nem elégíti ki.
A jogosultság ellenőrzése
A kérelmező jövedelmi viszonyait munkáltatói igazolás alapján köteles igazolni.
Munkanélküliség vagy egyéb ellátási formákat (nyugdíj, gyes) az illetékes szerv
(önkormányzat, munkaügyi központ, államkincstár stb.) igazolása alapján fogadnak el. Az
ingatlanvagyonról és az ingóvagyon értékéről nyilatkozattétel szükséges.
A pályázati adatlap benyújtását követően a Humánpolitikai Osztály minden esetben
környezettanulmányt készít, mely során a kérelmező lakás-, szociális-, és anyagi
körülményeiről tájékozódik.
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Bérlőkijelölés
Az önkormányzat a Belügyminisztériumnak adott bérlőkijelölési jogot. A bérlőkijelölést az
önkormányzat térítésmentesen biztosítja. A bérlőkijelölési joggal érintett önkormányzati
lakások száma 5. Ez a teljes állománynak 8 %-át teszi ki, mely lakások jobb minőségűek,
magasabb komfortfokozatúak.
A bérleti szerződés felmondása
Bérleti szerződést több ok miatt lehet felmondani, melyeket a törvény nem kötelezettség,
hanem lehetőségként szabályoz:
• a bérlő a lakbért a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg;
• a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges
kötelezettségét nem teljesíti;
• a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérbeadóval vagy a lakókkal szemben az
együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsítanak;
• a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakást, a közös használatra szolgáló
helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják;
• a bérlő részére megfelelő és beköltözhető lakást (a továbbiakban: cserelakás) ajánl fel.
Véleményünk szerint Gyomaendrőd Város Önkormányzata helyi rendeletében megfelelő
módon szabályozott az eljárásrend.
A kilakoltatás folyamata jogszerű és jogszerűtlen bérlő esetén is meglehetősen hosszadalmas.
A panasz beérkezésétől a lakáselhagyásáig minimum másfél év telik el. A bérleti szerződés
felmondása és a bírósági eljárás hosszadalmas ügymenetet jelent, a kétséges eredmények
miatt így megfontolja a bérbeadó az eljárás megindítását.
Városunkban az elmúlt évtizedben egy alkalommal fordult elő kilakoltatás, melynek oka a
felhalmozott lakbértartozás volt (2000. évben közel 100 eFt lakbérhátralék)

6. 2 A lakás mobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a mobilitás alacsony foka. A
lakások mobilitása alatt azt értjük, hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az
igényeknek megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó igényeknek
megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem cserélődik, a lakásokban élők tartós
megoldásnak tekintik az önkormányzati bérlakást.
A lakások mobilitását elősegítő egyik eszköz lehetne a csere minden formájának szélesítése.
Jelenleg nincs olyan kommunikációs tér, ahol az önkormányzati bérlakásban élők fel tudnák
egymással venni a kapcsolatot, ha különböző okokból cserében gondolkodnának.
Az információ áramlása a Polgármesteri Hivatalon, illetve a kezelő szerven keresztül folyik,
akik nem képesek ezeknek a problémáknak a kezelésére. Az aktuális informáltság hiánya a
csere-lehetőségek jelentős beszűkülését eredményezi.
Jelentős probléma a csere-kínálat minőségi, de főként mennyiségi hiánya is.
A csere-lehetőségek szélesítésének jogi háttere adott, azonban a gyakorlatban, mivel nincs
kidolgozott objektív szempont-rendszere és menete, ezért meglehetősen esetlegesen működik.
A mobilitás kérdéséhez kapcsolódik az is, hogy bár a törvény lehetőséget biztosít
magántulajdonos és önkormányzati bérlő közti cserére, ennek a gyakorlata meglehetősen
nehézkes, törvényileg„túl-szabályozott”. A magántulajdonos és a bérlő közti csere nem
jellemző megoldási mód.
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A fent leírtak elsősorban a szociális bérlakásokra igazak, hiszen a fiatalok részére kiutalható
költségalapú bérlakások esetében az öt évre szóló szerződésekkel biztosított a bérlő
személyének változása. A szolgálati bérlakásoknál és az időskorúak részére kiutalható
bérlakások esetében már erősebben jelentkezik a fenti probléma, ez elmúlt évek tapasztalata
alapján elmondhatjuk, hogy mindkét lakástípusnál egy-egy bérlő hosszú éveken keresztül
bérlői státuszban marad.
A bérlők szociális és anyagi helyzetéből adódóan városunkban nincs realitása a lakásmobilitás
erősödésének. A bérlők nagy része végleges megoldásnak tekinti a bérlői státuszt, rossz
anyagi és szociális helyzetük miatt nem jelentkezik életcélként saját tulajdonú lakás
megszerzése.
A csere lehetőség közvetett eszközként elősegítheti a lakás mobilitás erősítését.

6. 3. Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív programok
A különböző lakásprogramok elsődleges célcsoportja a fiatal korosztály, amely anyagilag
még nem kellően erős az első lakás megvételéhez. Ezek az önkormányzat által indított,
fiatalokat segítő programok azonban meglehetősen kevés fiatalnak nyújtanak valódi
alternatívát. A fiatalok számára nem állnak rendelkezésre változatos, lakhatást elősegítő
programok, támogatási formák (telek-kialakítás, önkormányzati garanciavállalás lakáshitelhez
stb.). Különösen a keresett szakmával és munkaerő-piaci kompetenciákkal rendelkezők
körében lenne fontos a városban való letelepedés lehetőségének megteremtése, mivel a
városban képzett fiatalok jelentős része máshol találja meg a tartós életfeltételeket.
A nyugdíjas-korú személyek részére bérbe adható költségalapú bérlakások bővítésére
pályázati lehetőségek kihasználása nélkül nincs elég kapacitása az önkormányzatnak.
Egyéb lehetséges célcsoportokra irányuló lakásgazdálkodási koncepciók teljesen hiányoznak.
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási ötletek, lakáspolitikai koncepciók, nincsenek
olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre koncentráló lakásgazdálkodási programok,
amelyek jelentős bevételt, profitot is termelnek. A kérdés az, hogy kellenek-e új programok
vagy inkább az Önkormányzatnak arra kellene minden erejét fordítania, hogy a meglévő
programokat minél tökéletesebben működtesse.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül a meglévő lakásállomány műszaki állapotát
sem képes fenntartani, új lakások építésére is csak pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
A koncepció a későbbiekben bemutatja a lakásállomány műszaki állapotát és elmondhatjuk,
hogy az állomány nagyobb része igen rossz műszaki állapotban van.
Nagyon nagy igény mutatkozik a nyugdíjas korúak körében a költségalapú bérlakásokra,
kétszer-háromszor ennyi bérlakás bérbe adása is megvalósulhatna, ha a megfelelő mennyiségű
bérlakással rendelkezne az önkormányzat.
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7. A LAKÁSGAZDÁLKODÁS
RENDSZERE

JELENLEGI

FINANSZÍROZÁSI

7.1. Az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatos bevételek és
kiadások
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a bérlakások működtetésével kapcsolatos bevételek és
kiadások alakulását:
7. számú táblázat
2005
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2006
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Karbantartás

Felújítás

Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

53 514

875 801

929 315

1 922 000

1 922 000

-

992 685

-

39 119

8 000

47 119

1 285 435

1 362 185

136 250

1 315 066

1 070 301

129 900

320 600

1 520 801

1 420 250

1 420 250

134 105

-100 551

520 155

634 434

528 152

1 682 741

2 131 375

2 131 375

427 349

448 634

1 590 456

856 967

1 732 553

4 179 976

6 759 060

6 835 810

697 704

2 655 834

348 083

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

2 307 751
Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

205 415

120 786

1 328 888

1 655 089

1 932 000

1 932 000

-

276 911

-

14 110

22 792

36 902

1 471 895

1 471 895

110 205

1 434 993

4 325 108

374 967

431 880

5 131 955

1 393 645

1 393 645

58 500

-3 738 310

1 481 729
6 012 252

669 877
1 179 740

420 776
2 204 336

2 572 382
9 396 328

2 194 407
6 991 947

2 194 407
6 991 947

516 950
685 655

- 377 975
- 2 404 381

- 4 116 285

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható
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1 711 904

2007
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2008
Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

57 439

1 059 343

1 116 782

1 932 000

932 000

-

815 218

-

32 223

-

32 223

1 315 750

1 315 750

126 250

1 283 527

429 180

71 782

509 500

1 010 462

1 343 710

1 343 710 65 250

429 180

287 130
448 574

428 543
1 997 386

715 673
2 875 140

2 479 540
7 071 000

2 479 540
7 071 000

-

333 248

258 447
449 947

1 763 867
4 195 860

2 097 115

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

Felújítás

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

2 098 745

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

120 229

1 393 047

1 513 276

1 912 000

1 912 000

-

398 724

-

540 666

88 598

629 264

1 622 566

1 622 566

47 284

993 302

-

780 150

5 579 222

1 895 899

1 895 899

61 561

- 3 683 323

660 895

494 549
2 756 344

494 549
8 216 311

2 500 642
7 931 107

2 500 642
7 931 107

66 659
175 504

2 006 093
- 285 204

4 799 072
4 799 072

- 1 677 230

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható
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1 392 026

2009

Felújítás

Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

2010

Karbantartás Üzemeltetés

Lakbér

Bevételek
összesen

Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

195 401

1 189 086

1 384 487

1 861 000

1 861 000

-

476 513

-

260 847

84 397

345 244

1 464 386

1 464 386

83 955

1 119 142

139 265

137 761

426 658

703 684

1 367 890

1 367 890

35 360

664 206

259 595
398 860

736 343
1 330 352

408 851
2 108 992

1 404 789
3 838 204

246 344
4 939 620

2 426 344
7 119 620

44 462
163 777

1 021 555
3 281 416

1 685 761
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Felújítás

Endrődi u. 5-7
költségalapú
bérlakások
Magtárlaposi
költségalapú
bérlakások
Szolgálati
bérlakások
Szociális
bérlakások
Összesen:
Szociális és
szolgálati
bérlakások
egyenlege
Költségalapú
bérlakások
egyenlege

Kiadások
összesen

Karbantartás Üzemeltetés

Kiadások
összesen

Lakbér

Bevételek
összesen

1 595 655
Bevételek és
kiadások
egyenlege

Lakbérhátralék

-

602 513

1 247 875

1 850 388

1 937 600

1 937 600

-

87 212

-

72 630

26 000

98 630

1 615 445

1 615 445

20 475

1 516 815

2 838 416

847 750

443 486

4 129 652

1 244 880

1 244 880

-

- 2 884 772

2 838 416

1 986 209
3 509 102

322 342
2 039 703

2 308 551
8 387 221

1 921 831
6 719 756

1 921 831
6 719 756

131 132
151 607

- 386 720
- 1 667 465

- 3 271 492

csak a költségalapú bérlakások felújítására karbantartására fordítható

1 604 027

Saját adatgyűjtés

Az önkormányzati bérlakások költségoldalán a működési, karbantartási és felújítási költségek
jelentkeznek. Az üzemeltetőnek az általa felhasznált forrásokról, költségekről éves szinten
beszámolói kötelezettsége van.
A költségalapú bérlakásoknál az elmúlt öt év során a kiadások a karbantartási és üzemeltetési
feladatok költségeiből tevődött össze, felújításra 2010. második félévében került sor, mely
felújítás gyakorlatilag felemésztette az épületek átadását követően felgyűlt lakbérbevételek
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összességét. Nem szerencsés a bevételek teljes körű felhasználása, hiszen előre nem látható
problémák költségeire így nem marad fedezet.
Mindhárom bérlakás típusnál a karbantartási feladatok között az épületek közösen használt
részeinek állagmegóvása valamint az egyes lakásokhoz tartozó használati tárgyak cseréje,
pótlása szerepelt. Ez utóbbi feladat elvégzése nem a bérbe adó kötelezettsége, hiszen a bérleti
díjak alacsonyan tartásával az önkormányzat figyelembe vette a bérlők szociális helyzetét,
ugyanakkor az alacsony bérleti díjak nem fedezik a karbantartási feladatok költségeit is.
Ennek a rossz gyakorlatnak véget vetve ettől az évtől kezdve a bérlőnek kötelessége a lakás
berendezési tárgyainak javítása, pótlása, cseréje. Az üzemeltetési feladatok között a gondnoki
díj rágcsálóirtás üresen álló lakások átalánydíja szerepel.
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása nem tervszerű, az elmúlt években a nem
elodázható állagmegóvási feladatok elvégzése valósult meg. Sem a szolgálati, sem a szociális
bérlakások teljes körű felújítása nem történt meg, melynek oka hogy a bevételek nem fedezik
egy komplett felújítás költségeit, s erre állami forrás sem áll az önkormányzat rendelkezésére.
Az egyes lakásoknál – Vízmű sori lakások - komplett felújítás elmaradásának másik oka,
hogy az önkormányzat tervei között a bérlakás felszámolása szerepel, melyet a lakások rossz
műszaki állapota, illetve a Vízmű sori lakások esetében frekventált elhelyezkedése indokolt.
Az Október 6. ltp-i bérlakások felújítását gátolja a vegyes tulajdoni viszonyok.
A szolgálati és szociális bérlakások egyenlege közel - 5 mFt, mely azt mutatja hogy a lakbér
bevétel az ad-hoc jellegű felújítási munkák költségeit sem fedezi.
A lakásbérleti díj nagysága lakástípusonként, bérlettípusonként
A bérleti díj kiszámítása több évtized óta változatlan. A lakbérrendszert az önkormányzat a
lakások komfortfokozata, a lakásnagysága alapján állapítja meg azzal, hogy a lakbérek
elmaradnak a lakáspiaci bérleti díjak mértékétől, a lakbérek meghatározásakor a lakások
műszaki paraméterei mellett megjelennek szociális szempontok.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a lakbérváltozásokat és a lakbéremelések %-os mértékét
2004. óta eltelt időszakban:
8. számú táblázat

Lakástípus
Költségalapú bérlakások
Magtárlaposi „A” típus
Magtárlaposi „B” típus
Endrődi „C” típus
Endrődi „D” típus
Szolgálati bérlakások
Összkomfortos
Komfortos
Szociális bérlakások
Komfortos
Komfortnélküli

Lakbérek összege Ft/m2, lakbérmértékének %-os emelése
2004.
2007.
2010.
2011.
Ft/m2 % Ft/m2
%
Ft/m2
% Ft/m2 %
218
216
295
294

240
238
324
323

10
10
10
10

130
110

30
30

180
150

38
36

187
156

4
4

221
179

18
15

110
60

30
0

150
100

36
67

156
104

4
4

179
114

15
10

Saját adatgyűjtés

A költségalapú bérlakások esetében a lakások átadása óta eltelt időszakban (2002.) egy
alkalommal került sor 10 %-os lakbéremelésre. Az önkormányzat a költségalapú
bérlakásoknál átfogó felújítást az elmúlt tíz év során 2010. évben végzett, mely költsége
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felemésztette az eddig felhalmozott bérleti díjakat. A bérlakás építési pályázatban az
önkormányzatunk vállalta azt, hogy a költségalapú bérlakások bérleti díjának értékállóságát
biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a lakbéremelés szükségességét.
A szolgálati és szociális bérlakások esetében 2004. óta négy alkalommal került sor a lakbéremelésre. Az önkormányzat 2004-ben és 2007-ben mindkét alkalommal 30, illetve 40 %-os
emelést hajtott végre, 2010-ben a lakbérek emelése az infláció növekedésének megfelelően
történt meg. Az önkormányzat ebben az évben újból a lakbérek emelése mellett döntött, mert
a befolyt lakbér összege nem fedezi a lakások felújításának költségeit. A 2011. áprilisától
hatályossá váló bérleti díjak összege nem alakított ki egyensúlyt a bevételek és a kiadások
között, ennek megteremtésére rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata során a bérleti díjak kiszámításánál nagyobb
különbséget kell tenni a szolgálati és a szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás
típusban élő személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól, illetve a
bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik. A bérleti díjak kiszámításánál
figyelemmel kell lenni arra, hogy az elmúlt év során változtattunk a kialakult gyakorlaton,
miszerint a karbantartás költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek kell vállalnia.
Lakásértékesítés
Az elmúlt évtizedben nem jellemző az önkormányzati bérlakások értékesítése, egy-egy
bérlakás értékesítéséről egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat nem rendelkezik elegendő számú bérlakással, így az
önkormányzatnak a bérlakások értékesítése során prioritásokat kell meghatározni, pl. telepek
felszámolása, profiltisztítás (vegyes tulajdon megszüntetése).
Építési költségek
Az önkormányzatnak lakásépítésre az utóbbi öt évben nem volt forrása. 2002-ben állami
támogatással 24 db költségalapú bérlakás épült. A jövőben nem várható uniós és kormányzati
forrás. Az utóbbi évtized legjelentősebb önkormányzati lakásépítése az ezredfordulót követő
néhány évben zajlott.
Lakásvásárlás
Az elmúlt évtizedben jellemzően egyedi kérelem alapján döntött az önkormányzat lakások
megvásárlásáról (pl.: településrendezés céljából).
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8. A GYOMAENDRŐDI LAKÁSÁLLOMÁNY JELLEMZŐI
8.1 A gyomaendrődi lakásállomány általános jellemzői, történelmi
áttekintése
Gyomaendrőd Város lakáshelyzete rendszerváltásig
Számottevő magánerős lakásépítés az 1960-as évek végén, valamint az 1970-es árvíz után
kezdődött. Az új családi ház építéséhez igénybe vehető belvizes kölcsön, melynek összege
100 és 120 eFt között volt, továbbá az akkor hihetetlenül kedvezményesnek mondható 2-2,5-3
%-os kamatozású hitel nagyban hozzájárult a lakásépítési kedv növekedéséhez. Ez a
tendencia mármint a kedvezményes kamatozású lakásépítési hitelkonstrukció, továbbá az,
hogy ezen hitelek futamideje 20-25 éves időtartamú volt, valamint a viszonylagos gazdasági
stabilitás is kedvezően hatott a nagyarányú mintegy évi 200-220 lakás építéséhez.
Elmondhatjuk, hogy folyamatos emelkedést mutattak a magánerős lakásépítkezések, melyhez
meghatározott pénzintézeti hitel munkáltatói támogatás mellett ebben az időszakban döntően
a családi, baráti alapon ún. „kalákában” történő lakásépítés jelentette a fő megvalósulási
formát. Az épülő házak többsége ebben az időszakban zömében téglából épült, ritkább
esetben szilikátból, de fellelhető a vályog is. Többségében két szoba, konyha, előszoba,
fürdőszoba, kamra WC helyiségekből álló félkomfortos, illetve komfortos lakások épültek,
általában 70 m2 alapterülettel.
1969-től a magánerős lakásépítések mellé bekapcsolódtak a településen működő építő ipari
vállalatok is. Ebben élen járt a Fa és Építőipari KTSZ, mely a jelenlegi vásártéri lakótelepen
60 db négylakásos társasházat épített. A lakások 1 + 2 félszobás komfortos lakások voltak.
Kölcsönvetésük 160 eFt volt, melyből 40 eFt saját erő, 120 eFt OTP hitel. Szociálpolitikai
kedvezmény akkor még nem volt.
Megindult a nagyobb munkáltatók által kezdeményezett lakásépítési hullám is. Először a
Vásártéri lakótelepen 4X4 lakásos társasházak, majd később 13X6 lakást épített társasházi
formában. A lakások 69 m2 alapterületű, két és félszobás, komfortos kivitelben készültek, az
igénylők számára jelentős munkáltatói támogatást biztosítva.
További lakásépítés az OTP beruházásában 1971-től volt, háromemeletes, komfortos lakások
épültek, mindösszesen 242 db. Ezek zömében 55 m2-es, kétszobás, komfortos lakások,
bekerülési költségük valamivel többe került, mint az előző időszak 160 ezer forintos lakásárai,
de 1971-től már megjelent a szociálpolitikai kedvezmény, amely könnyítést jelentett a
lakászoz jutásban.
OTP beruházásban 120 db tanácsi bérlakás épült ugyanebben az időszakban.
Gyomaendrőd város lakáshelyzete a rendszerváltást követően
A rendszerváltás utáni az új, illetve az átmenetet szabályozó keretrendeletek 1993-ig nem
születtek meg, s a meghozott rendeletek is komoly jogalkotási hibákat tartalmaztak, amelyek
ellen az Alkotmánybíróság is vétót emelt. Így 1994 középéig az önkormányzatok jelentős
anyagi nehézségek között működtek.
A régi módszereket számos önkormányzat elvetette, új elvek és formák azonban még nem,
vagy csak elvétve alakultak ki. Az önkormányzatok megalakulása óta eltelt évek folyamán,
lényegében a privatizáció az egyetlen, alapvető változásukat eredményező esemény az
önkormányzati tulajdonú lakásszférában. Ennek eredményeként jött létre azaz önkormányzati
lakásállomány, amely majd a szociális lakás-ellátás alapjául szolgálhatott a következő

26

években, hiszen nem valószínű, hogy az önkormányzatok jelentős lakásépítésbe fognának a
közeljövőben.
Az önkormányzati körben a piac negatív hatásainak ellensúlyozása lett a fő feladat, azaz
megtalálni, és lakáshoz juttatni azokat a családokat, amelyeket ebből a lehetőségből a piac
kizárt. E feladatok ellátásának lehetőségeit és korlátait vizsgálva három tényezőről kell
említést tenni.
Egyrészt a szociális lakásra rászorultak körének kialakulásában a privatizáció természetes
szelekció, hiszen – 1995 őszéig – bérlakásukat a benne lakó bérlők alanyi jogon
megvásárolhatták. Az a család, amelyik lakását megvette, kevésbé tekinthető rászorultnak,
mint amelyik erre nem volt képes. Ez még akkor is igaz, ha a lakásukat megvásároltak között
is egyre több volt az olyan család, amelyik az emelkedő fenntartási költségeket már nem volt
képes fedezni. (Nem beszélve a felújítások fenyegető költségeiről).
Másrészt az önkormányzati lakásban maradó, illetve az oda jelentkező családok számára ki
kellett dolgozni a szociális lakás-ellátás feltételrendszerét. Olyan lakáspolitikát kellett
kialakítani, amelynek hatásaként – társadalmilag elfogadható szinten – biztosítani lehet a
lakhatást azok számára, akik erre önerejükből nem képesek. Ennek létrehozásában kemény
korlátot jelentett az önkormányzatok rossz és egyre romló anyagi helyzete.
Harmadik tényező az a sajátos lakásgazdálkodási tapasztalat, amely az elmúlt két évtizedben
halmozódott fel, és amely 1990 tájékán megszűnt.
A politikai, gazdasági helyzet okozta változás negatívan hatott az új családi ház építésekre, de
a lakásvásárlásokra is. Továbbá, jelentős visszaesés következett be a családok egzisztenciális,
anyagi-jövedelmi viszonyaiban is. Jelentősen emelkedtek az építőanyagárak, valamint az
építkezéssel kapcsolatos egyéb költségek. Ez természetesen tovább növelte a bekerülési
költséget. Az új házak egyre emelkedő költségvetése természetesen magával hozta a nem új
családi házak árának emelkedését is. Ezért 1991-től kezdődően huzamosabb ideig tartó
visszaesés tapasztalható mind az új lakások építésében, mind a lakásvásárlásban.
Ebben az időszakban hasonló problémával küzdött az önkormányzat is.
Hiányos költségvetéséből nem tudott hatékony segítséget nyújtani, még a legrászorultabb
rétegek számára sem. Igaz, hogy az épülő új családi házak többsége szép kivitelű egy vagy
kétszintes komfortos, vagy összkomfortos lakóház. Bekerülési költsége az építőanyagától-, a
kivitelezés minőségétől függően kb. 40.000 Ft/m2-ként (1996 évi árakon számítva). Ez olyan
jelentős összeg, hogy ennek fedezetét még a viszonylag jó egzisztenciával rendelkező fiatal
családok sem tudták saját erejükből előteremteni. Nem is beszélve a lakásproblémával küzdő,
a lakosság szociálisan rászorultabb, anyagilag rosszabb körülmények között élő,
többgyermekes családjairól.
Az elmúlt időszakban történt felújítások fejlesztések ellenére a lakosság az új lakás építése
helyett inkább kibővíti meglévő lakását. Gyakori a plusz egy-két szoba hozzátoldása a régi
épülethez. Önkormányzatunk az 1990-es évektől kezdve támogatja a fiatalok első lakáshoz
jutását, melyet mind építkezéshez, mind vásárláshoz illetve későbbi rendeletmódosítást
következtében bővítésre is felhasználhatja kérelmező házaspár. Sajnos azt kell hogy mondjuk,
hogy az egyre romló gazdasági helyzetben egyre kevesebb fiatal pár kéri ezt a támogatást, ami
azt is jelenti, hogy egyre kevesebben vannak abban a helyzetben, hogy lakáshelyzetüket a
szülőktől különköltözve, önállóan tudják megoldani.
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8.2 A jelenlegi önkormányzati lakásállomány bemutatása
Elmondható, hogy a lakások száma folyamatosan csökken:
Lakástípus
szolgálati
szociális
költségalapú

1994
25
72
0

2001
24
33
0

2002
26
34
24

2003
25
36
24

2004 2005
25
25
35
35
24
24
Saját adatgyűjtés

2006
25
35
24

2007
19
33
24

2008
19
33
24

2009
19
33
24

9. számú táblázat
2010
2011
18
18
24
20
24
24

Az 1990-es évek közepén a településünkön is a bérlők nagy része, közel fele élt azzal a
lehetőséggel, hogy az általa bérelt önkormányzati tulajdonú bérlakást megvásárolja. A 2000es évek elejére a vásárlásokat követően alakult ki a szociális bérlakás-állomány, amelynek
nagysága tovább csökkent az utóbbi két évben a Polányi M. u. bérlakások felszámolásának
következtében.
A szolgálati bérlakások esetében is csökkenés figyelhető meg. A bérlők egyedi kérelme
alapján az önkormányzat az elmúlt évek során 7 db szolgálati bérlakást értékesített. A lakás
megvásárlását követően, mint tulajdonosok továbbra is a városban, az önkormányzat
intézményeiben dolgoznak, emelve az önkormányzati szolgáltatások színvonalát.

8.3. A bérlemények földrajzi elhelyezkedése
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások földrajzi elhelyezkedését több tényező befolyásolja.
Az állami tulajdonú lakások kerültek 1990 után önkormányzati tulajdonba, majd értékesítésre.
Mivel a tulajdonosok maguk döntöttek a lakás megvételéről, ezért területileg elszórtan
maradtak meg az önkormányzati bérlakások.
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Sz1
Sz1
Sz1
Sz2

Sz1
Sz2

K16

Sz2

Sz8
Sz4

K8

Sz1

Sz3

Sz1

10. számú ábra
Saját adatgyűjtés
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Sz10

A térképen „fekete Sz” jelzéssel jeleztük a szolgálati lakások területi elhelyezkedését, a
betű után a szám a lakások számát jelöli. Látható, hogy az endrődi városrészen 4 épületben
9 db, a gyomai városrészen 6 épületben szintén 9 szolgálati lakás található.
A térképen „piros Sz” jelzéssel jeleztük a szociális bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli. Szociális bérlakás az endrődi településrészen nem
található, még a gyomai városrészen 3 épületben 19 db szociális bérlakás helyezkedik el.
Leszögezhetjük, hogy az elmúlt évek során kialakult a szociális bérlakások tömbszerű
elhelyezkedése (Vízmű sor, Október 6 ltp.).
A térképen „kék K” jelzéssel jeleztük a költségalapú bérlakások elhelyezkedését, a betű
után a szám itt is a lakások számát jelöli.

8. 4. A lakásbérlemények tulajdonosi szerkezete
Az állomány 64 %-a tisztán önkormányzati tulajdonú épületekben helyezkedik el. A 62
lakásból 40 tisztaprofilú épület, ezeknek a lakásoknak több mint a felét a költségalapú
bérlakások teszik ki.

8. 5 Önkormányzati tulajdonú bérlakások műszaki állapota
Az
önkormányzati
tulajdonú
lakásállomány
magában
foglalja
a
város
legértéktelenebb,legrosszabb műszaki állapotban lévő lakásait (10 db Vízmű sori lakás). Az
építési technológia alapján az önkormányzati tulajdonú bérlakások alapvetően két nagyobb
csoportra oszthatóak, hagyományos és paneles építési módon készült épületek. A
lakásbérlemények 80%-a hagyományos, 20%-a paneles építésű.
A paneles építési technikával készült épületeknél problémát okoz az elavult
vezetékrendszer, a hőszigetelés hiánya.
A hagyományos építésű bérlakásállomány 41 %-a rendkívül leromlott műszaki állapotú.
Lakástípusokra bontva láthatjuk, hogy a hagyományos építésű szolgálati lakások közül 8
lakás, szociális bérlakások közül 12 lakás leromlott műszaki állapotú, költségalapú
bérlakások műszaki állapota a most elvégzett nagy felújítást követően kielégítő. Problémát
jelent a kisméretű és alacsonyépítésű minőségű lakások műszaki állapota (pl. Vízmű sor),
az önkormányzatnak fel kell készülnie a bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a
leromlott műszaki állapotú bérlakások kiváltására.
A koncepció mellékletében található a bérlakásállomány fényképes bemutatása.

8. 6. Az önkormányzati tulajdonú bérlakások komfortfokozat szerinti
megoszlása
11. számú táblázat

Szolgálati
Szociális
Költségalapú

Összkomfort
11
0
24

Komfortos
7
7
0

Komfortnélküli
0
13
2

Saját adatgyűjtés

A bérlakások több mint fele összkomfortos (56 %), a lakások 22 %-a komfortos, még a
lakások 24 %-a komfortnélküli. Ennek az adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat
a bérlakásállomány szerkezeti problémáira, hiszen a szociális bérlakások 65 %-a
komfortnélküli bérlakás, melyek igen leromlott műszaki állapotban vannak.
Önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal.
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9 AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLŐINEK
BEMUTATÁSA
9.1 Az önkormányzati lakásokban élők helyzete
Az alábbi fejezet a Humánpolitikai Osztály 2011. évi felmérésére támaszkodik. Az adatok
feldolgozása, elemzése nem volt teljes körű, néhány fontosabb szempontot emeltünk ki. Az
önkormányzatnak nincs ilyen jellegű, rendszeresen feldolgozott elektronikus adatbázisa.
Az önkormányzati lakásokban a város lakosságának kevesebb mint 1 %-a él, akik
határozatlan és határozott idejű bérleti szerződések alapján lakják az ingatlanokat.
Az önkormányzati
Gyomaendrődön:

Határozott idejű
Határozatlan idejű

lakásbérleti

szerződések

megoszlása

Költségalapú
Magtárlaposi
db
%
7
88
1
12

Költségalapú
Szociális
Endrődi
db
%
db
%
0
0
8
40
16
100 11
60
Saját adatgyűjtés

a

lejárat

Szolgálati
db
6
7

%
46
54

ideje

szerint

12. sz. táblázat
Összesen
db
15
42

%
26
74

A fenti táblázat alapján is látható, hogy a lakások 74 %-a határozatlan idejű szerződésekkel
lekötésre került, intakt állomány.
A szerződések áttekintése során megállapítottuk, hogy a bérlők jogai és kötelezettségei nem
egységesen kerültek meghatározásra, hiszen az adott szerződés megkötésekor hatályban
lévő helyi rendelet határozta meg a bérlő jogait és kötelezettségeit. Ahhoz, hogy minden
bérlőre ugyanazok a jogok és kötelezettségek vonatkozzanak szükségessé válik a
szerződések ilyen irányú felülvizsgálata, egységesítése, melyre azonban csak a bérlőkkel
való közös megegyezést követően kerülhet sor.
A bérlakásállományon belül a fiatalok részére kiutalt költségalapú bérlakások 88 %-a
határozott időtartamú – 5 évre szóló – bérleti szerződés került megkötésre. A határozott
idejű bérleti szerződésekkel biztosítva van a lakások mobilitása, ezzel megerősítve azt a
célt, hogy minél több fiatal a lakás előtakarékosság eszközével élve saját tulajdonú
ingatlanjuk megszerzéséig kedvező bérleti díjú összkomfortos lakásokban élhessenek.
Az idősek számára bérbe vehető költségalapú bérlakások 100 %-a határozatlan idejű bérleti
szerződéssel került kiutalásra. Az önkormányzat eredeti elképzelése az volt, hogy az idős
emberek mindaddig bérlők maradnak, még egészségi állapotuk következtében idősotthoni
gondozásra nem szorulnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ott élő idős emberek koruk
előre haladta, illetve egészségi állapotuk romlása ellenére nem veszik igénybe az
idősotthoni ellátást, bérlői státuszban maradva a gondozás intézményi, vagy családi
formáját választják. A kialakult helyzeten az önkormányzat nem kíván változtatni
felvállalva azt hogy ezen típusú lakások alacsony mobilitással rendelkeznek.
A szociális bérlakások esetében a lakások 60 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a maradék 40 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés
lejártakor újból kérik annak meghosszabbítását. Az érintett személyi kör nehéz anyagi és
szociális helyzetben él, önerőből nem képes lakáshelyzetét megoldani. A szociális
bérlakások mobilitása ebből adódóan rendkívül alacsony, ezt a problémát bérlakások
számának növelésével részben tudná az önkormányzat orvosolni.
A szolgálati bérlakások esetében a lakások 54 %-a határozatlan idejű szerződéssel került
kiutalásra, a maradék 46 % esetében is azt tapasztaljuk, hogy a lakás bérlői a szerződés
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lejártakor újból kérik annak meghosszabbítását. A bérlők nagy része anyagi helyzetükből
adódóan, illetve a munkahelyük bizonytalansága következtében nem kíván/nem tud
városunkban ingatlan tulajdont szerezni. A szolgálati bérlakások mobilitása ebből adódóan
rendkívül alacsony, ezt a problémát a bérlakások számának növelésével részben tudná az
önkormányzat orvosolni.

9.2 Az önkormányzati tulajdonú lakások bérlőinek demográfiai jellemzői
Az 57 db bérlakásban (jelenleg 5 lakás üresen áll) összesen 102 fő él, így elmondhatjuk,
hogy lakásonként átlagban 1-2 fő él. A szociális bérlakásoknál a családok nagyságára
szintén ez jellemző, 5 család létszáma éri el 3-5 főt. A bérlők egy része a szociális és az
idősek költségalapú bérlakásában egyedülálló nyugdíjas, illetve idősebb házaspár.
A szolgálati bérlakások bérlői (valamint a fiatalok költségalapú bérlakásai) fiatal
egyedülálló, vagy családban élő gyermeket vállaló házaspár.
A bérlők korszerinti megoszlása
Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
3
19
13
81
0
0

0 – 18
18 – 59
60 felett

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
8
19
0
0
24
57
16
100 10
24
Saját adatgyűjtés

13. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
9
17
2

%
31
61
8

fő
20
54
28

%
20
53
27

A bérlakás-állományban élők 20 %-a 0 – 18 életkorú, 53 %-a 18 – 59 életkorú még 27 %-a
60 év feletti. Lakás típusonként a szociális és szolgálati bérlakásokban élők korszerinti
megoszlásával érdemes foglalkozni, hiszen a költségalapú bérlakások kiutalása egy egy
életkorhoz kötődik. A szociális bérlakásokban élők 24 %-a 60 év feletti inaktív korú
személy, még 57 % aktív korú népességhez tartozik.
A szolgálati bérlakásokban az arány az aktív korú és gyermekkorú személyek felé tolódik
el, ezekben a lakásokban fiatalabb korosztály él, hiszen a lakások kiutalása munkahelyhez
kötődik.
Levonható következtetés, hogy viszonylag fiatal korstruktúra jellemzi az önkormányzati
bérlakásban élőket.
A bérlők iskolázottsága

Nincs adat
Tan. Köt. Kor alatti
8 általános isk alatti
8 általános
Szakmunkás, szakisk.
Szakközépiskola
Gimnázium
Felsőfok

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
0
0
0
0
0
0
6
37
2
13
5
31

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
8
19
6
37
13
32
5
32
12
28
4
25
7
16
0
0
2
5
1
6
0
0
0
0
0
0
Saját adatgyűjtés
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14. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
1
9
0
0
1
1
0
16

%
4
31
0
0
4
4
0
57

fő
1
20
19
17
12
9
3
21

%
1
20
19
16
12
9
3
20

A bérlakásállomány bérlőinek 39 %-a 8 általános iskolai, vagy az alatti végzettséggel
rendelkező, alacsony státuszú személyekből áll, 44 %-a valamilyen fokú szakmával,
képzettséggel rendelkezik, arra azonban nincs adatunk, hogy e szakmák a munkaerő piacon
korszerűek, piacképesek-e.
A Magtárlaposi úti költséglapú bérlakások bérlő magasan qualifikált, zömében felsőfokú
végzettséggel rendelkező személyek, ugyanez jellemző a szolgálati lakások bérlőire is.
Az Endrődi úti költségalapú bérlakások illetve a szociális bérlakások bérlői alacsony iskolai
végzettséggel rendelkeznek. Az alacsony iskolázottság főként a szociális bérlakásokban
élők számára jelent hátrányt a munkaerőpiacon, hiszen a költségalapú bérlakások lakói már
inaktív korú emberek.
A bérlők foglalkoztatottsága

Nincs adat
Tanuló
Nyugdíjas
Aktívkorú/dolgozik
Aktívkorú nem dolg.
Rendszeres
pénzellát/vállalkozás

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
0
0
11
68
0
0
2
13

Költségalapú
Endrődi
fő
%
0
0
0
0
16
100
0
0
0
0
0
0

Szociális
fő
0
8
14
4
2
14

%
0
19
33
10
5
33

15. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
0
9
1
14
1
3

%
0
31
4
50
4
11

fő
0
20
31
29
3
19

%
0
20
30
28
3
19

Saját adatgyűjtés

A bérlakásállomány bérlőinek 30 %-a nyugdíjas, 19 %-a rendszeres pénzellátásban
részesül, mindösszesen 28 %-a aktív korú dolgozó személy. A kedvezőbb iskolai
végzettségű a Magtárlaposi költségalapú, illetve szolgálati bérlakásokban élő személyeknél
magas a foglalkoztatottság, a szociális bérlakásokban élő személyek csupán 10 %-a
dolgozik, 66 %-a nyugdíjas, illetve rendszeres pénzellátásban részesülő személy, melynek
oka a hátrányos lakhatási és szociális körülményekben keresendő.
A bérlők jövedelmi viszonyainak elemzése

Nincs adat
28.500.-Ft-ig
57.000.- Ft-ig
85.500.- Ft-ig
114.000.- Ft-ig
142.500.- Ft-ig
A felett

Költségalapú
Magtárlaposi
fő
%
0
0
3
19
3
19
5
31
4
25
1
6
0
0

Költségalapú
Szociális
Endrődi
fő
%
fő
%
0
0
0
0
0
0
24
57
0
0
8
19
11
68
10
24
5
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saját adatgyűjtés

16. számú táblázat
Szolgálati
Összesen
fő
0
11
0
5
6
2
4

%
0
39
0
18
21
8
14

fő
0
38
11
31
15
3
4

%
0
37
11
30
15
3
4

A táblázatban a tanulókat is jelöltük, mint a családi pótlék jogosultjait.
A táblázatból látható, hogy a bérlakásállományban élők nagyrészénél, 48 %-nál az egy főre
jutó jövedelem nagysága a létminimumot sem éri el. Ennek okai között szerepel az
alacsony iskolai végzettség, az ezzel összefüggő alacsony gazdasági aktivitás, a betölthető
munkahelyek alacsony bérszintje.
A Magtárlaposi költségalapú, illetve a szolgálati bérlakások bérlőinek magasabb az egy
főre jutó jövedelme, mely a kedvezőbb foglalkoztatottság és iskolázottság a
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következménye. A szociális bérlakásokban élő személyek vannak legkedvezőtlenebb
helyzetben az egy főre eső jövedelmet tekintve, mely a bérlők alacsony státuszából,
gazdasági aktivitásából vezethető le. Meg kell említenünk azt is, hogy a szociális
bérlakások esetében azok pályázhatnak a bérlakás elnyerésére, akiknek az egy főre eső
jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.

9. 3 Szociológiai helyzet
Az önkormányzati szociális bérlakásokban élők - az előző rövid elemzésből láthatóan - a
társadalmi rétegek alsó részéhez tartoznak. Ezek döntően azok a társadalmi csoportok,
amelyek generációk óta halmozódó és újratermelődő társadalmi egyenlőtlenségek miatt a
társadalmi kirekesztődés, a szegregáció különböző fokain élnek. A legtöbb családban
halmozottan több társadalmi probléma jelentkezik.
A társadalmi mobilitás
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az önkormányzati lakásokban élők
társadalmi és földrajzi mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati
bérlakáshoz jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása, annak ellenére, hogy az
önkormányzat zömében csak határozott idejű szerződéseket köt. Felmerül a kérdés, hogy
érdeke-e egyáltalán az önkormányzatnak a lakosság cserélődésének, mobilitásának
beindítása? A jelenlegi lakásállomány minőségi mutatói és a lakosok társadalmi státusza
alapján kevés a szándék és akarat arra, hogy a minimális (meg)élhetési körülményeken
kívül egyéb támogatást, segítséget nyújtson a sokszor önhibájukon kívül csapdába került
emberek számára.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon megszerzésére, lakhatási gondjaik más
jellegű megoldására. A támogatási rendszerek nem kellően hatékonyak. A lakók társadalmi
mobilitásának beindításához komplex (oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, lakhatási)
programok kidolgozására, támogatására lenne szükség. Jelenleg is vannak olyan
kezdeményezések, amelyek a lecsúszóban lévő/ lecsúszott társadalmi csoportok
felemelésére, az esélyegyenlőség megteremtésére irányulnak. Ezek a programok egyelőre
csupán részeredményeket érnek el. Összehangolásuk, következetes egymásra építésük és
végrehajtásuk elengedhetetlen. A komplex problémakezelésbe bevonható források és
kapacitások teljes körű felmérése nem történt meg.
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10. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
10. 1 Az előző koncepció célkitűzéseinek teljesülése
Szükségesnek látjuk megvizsgálni azt, hogy az előző koncepció célkitűzései milyen
mértékben teljesültek.
Az előző koncepció összegzésképpen az alábbi stratégiai célokat, előnyöket fogalmazott
meg egy évtizeddel ezelőtt:
1. a település lakásvagyonának növelése, a lakáshoz jutási esélyek érdekében a
bérlakás állomány mind mennyiségi, mind minőségi mutatóinak emelése szükséges,
2. a bérlakás számának növelése kedvezően befolyásolja a lakások mobilitását,
3. a bérlakás építés kedvező hatást gyakorol a település gazdasági életére, mert segíti
az ipari park érdemi beindulását, csökkenti a településről az elvándorlást, ezáltal
javítja a lakosság hangulatát, munkahelyet teremt,
4. az új bérlakások hasznosításából származó bérleti díj bevételéből javítható a
meglévő szociális bérlakások karbantartása, illetve felújítása,
5. a költségalapú bérlakások felépítése mind a fiatalok, mind az idősek számára,
6. az önkormányzatnak a jövőben is fenn kell tartani a támogatási rendszert, mely
hatékonyan szolgálta a lakáshoz jutás feltételeinek javítását.
Leszögezhetjük, hogy az előző koncepcióban megfogalmazott célok közül a költségalapú
bérlakások felépítése és hasznosítása valamint az önkormányzati támogatási rendszer
fenntartása valósult meg. Sajnos külső állami forrás bevonása nélkül csak a
lakbérbevételekre támaszkodva nem valósult meg sem a lakásvagyon, sem a bérlakás
állomány növelése. Továbbá elmondhatjuk, hogy a lakbérbevétel a meglévő lakásállomány
karbantartását illetve felújítását sem fedezi. (kivétel a költségalapú bérlakás állomány)
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10. 2. SWOT analízis
A helyzetelemzés összegzéséhez a SWOT - analízis módszerét használjuk, melynek alkalmazásával bemutatjuk a lakáshelyzet és
lakásgazdálkodás erősségeit, gyengeségeit. A jelenlegi helyzetben rejlő veszélyeket és a probléma-megoldásokra esélyt nyújtó lehetőségeket.

Erősségek

Gyengeségek

• Politikai szándék a koncepcióalkotásra
• Meglehetősen nagy döntési szabadság a lakhatással kapcsolatos
struktúra kialakításában
• Adósságkezelésre irányuló programok jelenléte (saját tulajdonú
lakások megtartása)
• Lakhatással kapcsolatos önkormányzati támogatási rendszer
fenntartása (első lakáshoz jutók támogatása)
• Költség alapú bérlakások felépítése és hasznosítása
• Szűkülő pénzügyi keretek között új építésű lakások vásárlásával
a bérlakásállomány növelése (Magtárlaposi úti szolgálati
bérlakások)

Nem megfelelő szabályozási rendszer
• A jogi környezet sok területen beszűkíti az önkormányzat mozgásterét (pl.
elővásárlási jog)
• Nagy számú határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező bérlő
Szervezeti és működési problémák
• Az önkormányzat és a kezelő szervezet koordinációja és együttműködési
gyakorlata nem megfelelő
• A lakhatással kapcsolatos szociális problémákba önkéntesek, civil
szervezetek, egyházak nincsenek bevonva
• A felmerülő problémák komplex kezelésének a hiánya
• Egyoldalúan differenciált lakbérrendszer, a lakbér megállapítása a bérlő
anyagi helyzetétől független
• Hiányzó prevenció több területen (műszaki állapot)
• Kevés a bérlakás kínálatot teremtő innovatív kezdeményezés
• Hiányzik az ingatlanvagyon lakásgazdálkodási szempontú felmérése
A lakók kedvezőtlen gazdasági helyzetéből és társadalmi státuszából
eredő problémák
• A lakók alacsony társadalmi mobilitása
• A lakásgazdálkodás nem szolgálja a lakók társadalmi mobilitását
• Motiváció hiánya több területen (tulajdonszerzés, továbblépés)
A lakások rossz műszaki állapota
• Alacsony szintű lakás-mobilitás
• Az állomány jelentős részének rossz műszaki állapota, alacsony
komfortfokozata
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Lehetőségek
• Jogi szabályozórendszer átalakítása
• Az önkormányzati rendelet rendszeres felülvizsgálatának
elmaradása
• Komplex szemlélet kialakítása a lakásgazdálkodás a
szociálpolitika és az ingatlangazdálkodás területén
• További lakásgazdálkodási/lakáspolitikai innovációk
megjelenése, támogatása
• Önkormányzati pályázati lehetőségek felkutatása
• Magántőke megjelenése a bérlakásszektorban
• Vonzó felértékelődő lakásállomány

Korlátozott pénzügyi keretek
• Alacsony kormányzati forrás és az uniós támogatások hiánya
• Egyéb lakáspiaci szereplők bevonása nem történt meg (saját gazdasági
társaság bevonása a bérlakás építésébe, vásárlásába)
• Növekvő finanszírozási költségek, a bevételek növekedése nem biztosítja
a rohamosan romló/leromlott műszaki állapotú lakások helyreállításának
fedezetét
• Hiányoznak a felújításra, karbantartásra vonatkozó közép és hosszú távú
ütemtervek
• A telepek (Vízműsor) megszűntetésére nem áll rendelkezésre elegendő
forrás
• Az önkormányzat nem lakáspiaci szereplő
Veszélyek
• fokozódó, mélyülő társadalmi és egyéb problémák (pl.
gyermekszegénység, bűnözés, alkoholizmus stb.)
• leszakadó rétegek fokozódó újratermelődése
• új, váratlan jellegű lakhatással is összefüggő problémák megjelenése
(deviza hitelek bedőlése)
• lakásállomány folytatódó műszaki romlása
• az önkormányzati vagyon egy jelentős részének elvesztése
• folyamatosan szűkülő önkormányzati források,
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10. 3. A fennálló problémák és célrendszer bemutatása
A koncepció készítésekor meghatároztuk magának a lakásgazdálkodásnak a feladatát, célját:
Az önkormányzatok esetében a lakásgazdálkodás vagyonkezelésre, állagmegóvásra,
felújításra,
korszerűsítésre,
lakás-elosztásra
irányulhat.
Az
önkormányzati
lakásgazdálkodásnak a lakás mobilitáshoz is jelentősen hozzá kell járulnia, nem szabad, hogy
a bérlakás-szektor egy fennálló társadalmi, szociális helyzetet tartósan konzerváljon.
A problémák hosszú távú megoldására vonatkozóan a koncepció fő célként a fenti
célmeghatározáson túllépve az alábbi távlati célt azonosítja az önkormányzat számára:
A távlati cél olyan önkormányzati lakáspolitika megteremtése, mely az önkormányzat
lakásállományának minőségi és mennyiségi növelését hosszú távú fenntarthatóságát
biztosítja, a lakás és lakhatási igényeket differenciáltan kielégíti.
A helyzetelemzés során összegyűjtöttük a lakásgazdálkodás különböző területein fennálló
problémákat, melyek alapján meghatároztuk, hogy a távlati cél eléréséhez mely középtávú
stratégiai célok megvalósításán keresztül vezet az út:
1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
A stratégiai szemléletű tervezés biztosítja, hogy a konkrét intézkedések megszületését
megelőzze azoknak rendszerben történő áttekintése, várható hatásainak végiggondolása. Ez
által elkerülhető az olyan döntések meghozatala, amelyek más kapcsolódó területre, vagy a
jövőre nem várt negatív hatást gyakorolnak.
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának
növelése.
A jelenlegi szokásmechanizmuson alapuló eljárásrendnek a helyi rendelethez való igazítása,
feladatok, hatáskörök pontos lehatárolása, hatékony munkamegosztás kialakítása.
3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
A lakásgazdálkodás központi problémája abból adódik, hogy a bérleti díj bevétel nem
elegendő a lakásállomány karbantartási, felújítási költségeire. Külső forrás hiányában ez a
probléma a karbantartási és felújítási munkálatok elmaradásában csapódik le, mely a
lakásállomány elértéktelenedését vonja maga után.
4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások
számának növelése és minőségének emelése.
Városunk bérlakásállományának döntő többsége romló/leromlott műszaki állapotban van, a
lakások tervszerű felújítására külső forrás, pályázat hiányában az önkormányzat saját erőből
nem képes, ezért nagyon fontos megtalálni a megfelelő pályázati lehetőségeket.
Az alábbi táblázatban a fennálló problémákból kiindulva a stratégiai célok további
elemzésével meghatároztuk azokat a részcélokat, melyekkel e problémákat az önkormányzat
képes kezelni:
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17. számú táblázat

Probléma megfogalmazása

Cél meghatározása

1.) Stratégiai szemlélet érvényesítése a lakáspolitikai és a lakásgazdálkodás területén
Jogszabályi környezet áttekintése
A helyi rendelet átfogó felülvizsgálatára az elmúlt tíz év során nem
került sor. Szükségesnek tartjuk, hogy a koncepció elfogadását
követően kerüljön sor az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, A lakásgazdálkodás helyi jogszabályi környezetének összehangolása
mely által a rendelet koherensé válik a koncepcióban
megfogalmazott elvárásokkal, célokkal: rászorultság kérdése,
lakbérek nagyságrendjének meghatározása, illetve a szerződés
felmondásával kapcsolatos eljárás rendet kialakítása.
A lakhatással összefüggő önkormányzati támogatásokat az
önkormányzat továbbiakban is fenntartja, de szükségesnek tartjuk e
támogatások jogszabályi feltételeinek áttekintését, összehangolását.
2.) A hatékony működtetéshez szükséges koordináció együttműködés hatékonyságának növelése.
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
A lakásgazdálkodás előkészítői és végrehajtói szervezeti hátterében
az elmúlt év során tisztázásra került az egyes osztályok és a kezelő
szervezet feladata és hatásköre. A feladatmegosztásnak a
mindenkori hatályos helyi rendeleten kell alapulnia.
Az önkormányzat és a bérlakásokat kezelő szervezet megfelelő
koordinációjának és együttműködési gyakorlatának kialakítása.
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3.) A mindenkori lakásgazdálkodás pénzügyi fenntarthatóságának megteremtése.
Finanszírozási rendszer
Költségalapú bérlakások esetében - Nem szerencsés a bevételek
teljes körű felhasználása, hiszen előre nem látható problémák
költségeire így nem marad fedezet.
A szolgálati és a szociális bérlakások felújítása nem tervszerű, az Pénzügyi források bővítése, átgondolt következetes felhasználása:
elmúlt években a nem elodázható állagmegóvási feladatok
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának megteremtése, terjesztése.
elvégzése valósult meg. Sem a szolgálati, sem a szociális
• Új szereplő bevonása a bérlakás szektorba.(saját gazdasági társaság
bérlakások teljes körű felújítása nem történt meg, melynek oka
bevonása a bérlakás építésébe, vásárlásába)
hogy a bevételek nem fedezik egy komplett felújítás költségeit, s
• Pályázati és egyéb források felkutatása, egymásra épülő, egymást
erre állami forrás sem áll az önkormányzat rendelkezésére.
kiegészítő felhasználása.
A szolgálati és szociális bérlakások egyenlege közel - 5 mFt, mely
• A lakhatási és szociális problémák kezelésére áttekinthető
azt mutatja, hogy a lakbér bevétel az ad-hoc jellegű felújítási
rendezett és összehangolt pénzügyi háttér kialakítása
munkák költségeit sem fedezi
A bérleti díj fizetési rendszer
A bérlakás építési pályázatban az önkormányzatunk vállalta azt,
hogy a költségalapú bérlakások bérleti díjának értékállóságát
biztosítja. Ezért rendszeresen vizsgálni kell a lakbéremelés
szükségességét.
A 2011. áprilisától hatályossá váló bérleti díjak összege nem
alakított ki egyensúlyt a bevételek és a kiadások között, ennek A bérleti díjfizetési rendszer átalakítása:
megteremtésére rendszeresen vizsgálni kell a lakbérek emelésének
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának megteremtése, terjesztése.
szükségességét, a helyi rendelet felülvizsgálata során a bérleti díjak
• Differenciált, rugalmas lakbérrendszer kialakítása, szociális
kiszámításánál nagyobb különbséget kell tenni a szolgálati és a
lakbérrendszer átalakítása
szociális bérlakások között, hiszen a két bérlakás típusban élő
• A lakbér és fenntartási költségek összhangjának megteremtése.
személyi kör szociális és anyagi helyzete merőben eltér egymástól,
illetve a bérlakások műszaki állapotában is különbség mutatkozik.
A bérleti díjak kiszámításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy az
elmúlt év során változtattunk a kialakult gyakorlaton, miszerint a
karbantartás költségeit 2011. évtől minden esetben a bérlőnek kell
vállalnia.
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4.) A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése. Az igénybe vehető lakások számának növelése és minőségének emelése
Bérlakásállomány
Kevés számú lakás áll önkormányzati tulajdonban.
Problémát jelent a kisméretű és alacsonyépítésű minőségű lakások A meglévő lakásállomány műszaki színvonalának emelése:
műszaki állapota (pl. Vízmű sor), az önkormányzatnak fel kell
• az elbontásra szoruló, felszámolásra ítélt lakások kiváltása,
készülnie a bérlakások gazdaságtalan felújítására, illetve a leromlott
• a lakásállomány komfortfokozat emelése, korszerűsítése energia
műszaki állapotú bérlakások kiváltására.
hatékonyság növelése,
A bérlakások több mint fele összkomfortos (56 %), a lakások 22 %• a lakások műszaki állapotának javítása, az állomány felújítása,
a komfortos, még a lakások 24 %-a komfortnélküli. Ennek az
• innovatív lakhatási megoldások kidolgozása,
adatnak a lakás típusonkénti elemzése is rámutat a A lakásállomány bővítése:
bérlakásállomány szerkezeti problémáira, hiszen a szociális
• önkormányzati bérlakásépítés,
bérlakások 65 %-a komfortnélküli bérlakás, melyek igen leromlott
• nem lakásfunkciójú épületek lakássá alakítása.
műszaki állapotban vannak. Önkormányzatunk nem rendelkezik
szükséglakásokkal.
Az igénylők szükségleteit a szolgálati és szociális bérlakás
állomány sem műszakilag, sem nagyságrendileg nem elégíti ki.
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Lakásmobilitás
A lakásgazdálkodási rendszer egyik legnagyobb problémája a
mobilitás alacsony foka. A lakások mobilitása alatt azt értjük,
hogy a lakások nem cserélődnek a bérlők között az igényeknek
megfelelőn, illetve az önkormányzat nem frissíti a változó A tényleges lakásmobilitás lehetőségeinek megteremtése:
igényeknek megfelelően a lakásállományát. A bérlőállomány nem
• hatékonyabb ösztönző rendszere kialakításával („lelépési díj”
cserélődik, a lakásokban élők tartós megoldásnak tekintik az
aktualizálása).
önkormányzati bérlakást.
• bérlakásállomány növelése.
Az önkormányzatok egyik legnagyobb problémája az
• Közvetett ezközként a csere lehetőségek élénkítése
önkormányzati lakásokban élők társadalmi és földrajzi
mobilitásának alacsony foka. Aki egyszer önkormányzati
bérlakáshoz jut, annak szinte élete végéig rendezve van a lakhatása,
annak ellenére, hogy az önkormányzat zömében csak határozott
idejű szerződéseket köt.
A bérlői állomány nincs motiválva a saját tulajdon megszerzésére,
lakhatási gondjaik más jellegű megoldására.
Nem látjuk a realitását annak, hogy a jelenlegi bérlőállománnyal
növelni lehet a lakások mobilitását.
Lakás-programok és lakhatással kapcsolatos innovatív
programok
Meglévő lakásprogramok fejlesztése, innovatív lakhatási megoldások
Hiányoznak új innovatív lakásgazdálkodási ötletek, lakáspolitikai kidolgozása. Pályázati és egyéb források felkutatása, egymásra épülő,
koncepciók, nincsenek olyan, kínálatot teremtő korszerű igényekre egymást kiegészítő felhasználása.
koncentráló lakásgazdálkodási programok, amelyek jelentős
bevételt, profitot is termelnek.
Az önkormányzat saját erőből külső forrás nélkül a meglévő
lakásállomány műszaki állapotát sem képes fenntartani, új lakások
építésére is csak pályázati erő bevonása mellett kerülhet sor.
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10. 4. A részcélok megvalósítását szolgáló programok, intézkedések, feladatok időbeli ütemezése
A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Cél meghatározása

Lakhatással kapcsolatos helyi rendeletek komplex,
stratégiai felülvizsgálata:
jogszabályi
• 12/2001. (IV. 27.) Kt. rendelet,
• 2/2004. (II. 10.) Kt. rendelet,
• 33/2008. (VIII. 29.) Gye. Kt. rendelet,
• 20/2003. (VIII. 12.) Kt. rendelet,
• 3/2009. (I. 30.) Gye. Kt. rendelet.

Jogszabályi környezet áttekintése
A lakásgazdálkodás helyi
környezetének összehangolása

Határidő

A
koncepció
elfogadását
követő fél éven
belül

A helyi jogszabályok felülvizsgálatát követően az A
helyi
újonnan kialakított eljárás rendnek megfelelő rendeletek
Az önkormányzat és a bérlakásokat kezelő együttműködési gyakorlat kialakítása.
felülvizsgálatát
szervezet megfelelő koordinációjának és
követő 60 nap
együttműködési gyakorlatának kialakítása
A lakásgazdálkodás üzemeltetői háttere
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Felelős
Ügyrendi,
Oktatási,
Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság
(ÜOKKEB)

Polgármester,
Jegyző,
A bérlakásokat
kezelő szervezet
vezetője

Cél meghatározása

Finanszírozási rendszer
Pénzügyi
források
bővítése,
átgondolt
következetes felhasználása:
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának
megteremtése, terjesztése.
• Új szereplő bevonása a bérlakás
szektorba.

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

A piaci alapú bérbeadás lehetőségének
vizsgálata
Új szereplő, külső erőforrás bevonásának
lehetősége a bérlakás szektorba –
befektető felkutatása

•

önkormányzati
lakásépítéshez
Pályázati
és
egyéb
források Az
kapcsolódó
pályázati
lehetőségek
felkutatása, egymásra épülő, egymást
felmérése, komplex kihasználása
kiegészítő felhasználása.

•

A lakhatási és szociális problémák
kezelésére áttekinthető rendezett és
összehangolt
pénzügyi
háttér
kialakítása

A bérleti díj fizetési rendszer
A bérleti díjfizetési rendszer átalakítása:
• Piaci alapú bérbeadás gyakorlatának
megteremtése, terjesztése.
Differenciált, rugalmas lakbérrendszer
kialakítása,
szociális
lakbérrendszer
átalakítása. A lakbér és fenntartási
költségek összhangjának megteremtése.

A helyi jogszabályok felülvizsgálatát
követően az újonnan kialakított eljárás
rendnek
megfelelő
együttműködési
gyakorlat kialakítása.

Határidő

2012. augusztus 31.
Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
A
helyi
rendeletek
felülvizsgálatát követő 60
nap
Folyamatos

A piaci alapú bérbeadás lehetőségének 2012. augusztus 31.
vizsgálata

Felelős

Városfenntartó,
Környezetvédelmi
és Mezőgazdasági
Bizottság
(VKMB)
VKMB

VKMB

Polgármester,
Jegyző,
A
bérlakásokat
kezelő
szervezet
vezetője

VKMB

A helyi rendelet felülvizsgálata során ki
kell dolgozni a céloknál megfogalmazott A koncepció elfogadását ÜOKKEB
szempontok szerinti bérleti díj fizetési követő fél éven belül
rendszert
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Cél meghatározása

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Határidő

Felelős

Bérlakás állomány
A
meglévő
lakásállomány
műszaki
színvonalának emelése:
• az elbontásra szoruló, felszámolásra
ítélt lakások kiváltása,
• a lakásállomány komfortfokozatának
emelése,
korszerűsítése
energia
hatékonyság növelése,

A Vízmű sori bérlakások felszámolására 2012. augusztus 31.
megvalósíthatósági tanulmány készítése

Hatástanulmány készítése a lakásállomány
komfortfokozatának
emelése,
korszerűsítése
energia
hatékonyság
növelésével kapcsolatban
• a lakások műszaki állapotának javítása, Felújítási ütemterv készítése:
a bérlakás állomány felújítása,
• 2012. évre vonatkozóan
• Ötéves terv készítése éves
lebontásban
• innovatív
lakhatási
megoldások Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása
kidolgozása,
A lakásállomány bővítése:
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó
pályázati
lehetőségek
• önkormányzati bérlakásépítés,
felmérése, komplex kihasználása
•
•

2012. június 30.

Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

2011. október 31.
2012. június 30.

Bérlakásokat
üzemeltető szervezet

2012. június 30.

ÜOKKEB

Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor
beszámolási
kötelezettséggel
a
nem 2012. augusztus 31.
lakássá

készítése
nem lakásfunkciójú épületek lakássá Hatástanulmány
lakásfunkciójú
épületek
alakítása.
alakításával kapcsolatban
2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatási 2012. január 31.
közfoglalkoztatás bevonása
terv készítésekor a bérlakásállomány
felújításának figyelembe vétele
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VKMB

VKMB

VKMB

VKMB

Cél meghatározása

A programok, intézkedések,
feladatok kitűzése

Határidő

Felelős

Lakásmobilitás
A
tényleges
lakásmobilitás
lehetőségeinek megteremtése:
• hatékonyabb ösztönző rendszere
kialakításával („lelépési díj”
aktualizálása).
• bérlakásállomány növelése.

Lakás-programok
és
lakhatással
kapcsolatos innovatív programok
Meglévő lakásprogramok fejlesztése,
innovatív
lakhatási
megoldások
kidolgozása. Pályázati és egyéb források
felkutatása, egymásra épülő, egymást
kiegészítő felhasználása.

A helyi rendelet felülvizsgálata során A koncepció elfogadását követő ÜOKKEB
hatékonyabb
ösztönző
rendszer fél éven belül
kialakítására kell törekedni.
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek felmérése,
komplex kihasználása
Hatástanulmány
készítése
a
nem
lakásfunkciójú épületek lakássá alakításával
kapcsolatban
2012. évre vonatkozó közfoglalkoztatási
terv készítésekor a bérlakásállomány
felújításának figyelembe vétele
Hatástanulmány
készítése
a
nem
lakásfunkciójú épületek lakássá alakításával
kapcsolatban
Az
önkormányzati
lakásépítéshez
kapcsolódó pályázati lehetőségek felmérése,
komplex kihasználása
Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása
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Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor beszámolási
kötelezettséggel
2012. augusztus 31.

VKMB

VKMB

2012. január 31.

VKMB

2012. augusztus 31.

VKMB

Folyamatos, a koncepció
felülvizsgálatakor beszámolási
kötelezettséggel
2012. június 30.

VKMB

ÜOKKEB

A következő diagrammal a részcélok és az azok megvalósításához szükséges programok, intézkedések és feladatok összefüggéseit mutatjuk be.
Az ábra szemléletesen mutatja, hogy az egyes programok több részcélhoz köthetők, a lakásgazdálkodás terület fennálló problémákat, csak
összességében, komplex módon tudja az önkormányzat megoldani:

47

Programok,
intézkedések,
feladatok
Üzemeltetői háttér
koordinációja
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Lakásmobilitás erősítése

Innovatív
lakásprogramok
bevezetése

Új célcsoportok bevonására innovatív
lakhatási programok felkutatása

Hatástanulmány készítése a nem
lakásfunkciójú épületek lakássá
alakításával kapcsolatban

Bérlakásállomány
növelése

3.) A mindenkori
lakásgazdálkodás
pénzügyi
fenntarthatóságának
megteremtése

Felújítási ütemterv készítése

Bérleti díj fizetési
rendszer átalakítása

Helyi rendeletek
összehangolása

Hatástanulmány készítése a lakásállomány
komfortfokozat emelése korszerűsítési energia

2.) A hatékony
működtetéshez szükséges
koordináció
együttműködés
hatékonyságának
növelése.

Vízmű sori bérlakások felszámolására
megvalósíthatósági tanulmány készítése

1.) Stratégiai szemlélet
érvényesítése a
lakáspolitikai és a
lakásgazdálkodás
területén

Finanszírozási rendszer
Pénzügyi források
bővítése, következetes
felhasználása

Önk. Lakásépítéshez kapcsolódó pályázati
lehetőségek felmérése komplex
kihasználása, közfoglalkoztatás bevonása

Piaci alapú bérbeadás lehetőségeinek
vizsgálata

Új szereplő bevonásának lehetősége –
befektető felkutatása

Részcélok

Üzemeltetői háttér megfelelő
koordinációjának kialakítsa

Stratégiai
célok

Lakhatással kapcsolatos helyi rendeletek
komplex felülvizsgálata

18. számú ábra

4.) A meglévő
lakásállomány műszaki
színvonalának emelése. Az
igénybe vehető lakások
számának növelése és
minőségének emelése

11. ÖSSZEGZÉS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata elkötelezetten törekszik a magas minőségű környezet és
szolgáltatások kialakítására, illetve a szociális biztonság megszervezésére. Fontosnak tartja
azt is, hogy a fiatalok számára Gyomaendrőd vonzó város legyen. Mind a magas szintű
környezet kialakítása és fenntartása, mind a szociális biztonság megteremtése, mind a fiatalok
helyben tartása összefügg a lakhatási helyzettel, a város lakáspolitikájával.
A helyzetelemzésből levonhatóak a következő tapasztalatok:
•

A bérlakásállományra jelenleg a magas szintű környezet nem jellemző, az
önkormányzati lakások állapota döntően romló/leromlott, a lakások száma nem
elegendő, s összetételük nincs szinkronban az igényekkel. A lakásállomány
fenntartása nagy költséggel jár, állami forrás hiányában csak a lakbérekből származó
bevétel nem fedezi a lakásállomány felújítási és karbantartási költségeit.

•

A város jelenlegi lakás struktúrája önfelszámoló jellegű mivel az alacsony bérleti
díjak s a felújítási – karbantartási tevékenység elmaradása következtében a műszaki
állapotromlás és az értékvesztés nem állítható meg.

•

A város nem rendelkezik a bérlakás szférában folyamatosan átcsoportosítható
jövedelmekkel – a bérleti díjakon felül -, s ilyen célra központi forrás sem áll
rendelkezésre.

•

A koncepcióban megfogalmazott távlati cél megvalósítása, a stratégiai és részcélok
eléréséhez szükséges programok, intézkedések, feladatok végrehajtásával komplex
lakásgazdálkodás valósulhat meg városunkban.

•

Nagy valószínűséggel rövid és középtávon továbbra is vagyonvesztéssel kell
számolni, de amennyiben az önkormányzatnak sikerül a lakhatás helyi jogszabályi
környezetét összehangolni, az üzemeltetői hátteret hatékonyan működtetni, illetve
külső forrásokat találni a bérlakásállomány bővítésére, minőségének javítására, akkor
az önkormányzat hosszú távon fenntarthatóan tud biztosítani megfelelő számú és
minőségű önkormányzati tulajdonú lakást és lakhatást biztosító megoldásokat a
bérlők, az igénylők és a rászorulók számára.

A SWOT analízisben a veszélyek között említettük azt a problémakört mely a közeljövőben
nagy kihívásként fog jelentkezni az önkormányzatoknál: a deviza hitelesek részére fenntartott
moratórium megszüntetése.
A deviza hitelesek problémájával azért is foglalkozni kell, mert negatív összefüggés van a
település népesség megtartó képességével, hiszen aki elveszti a lakhatását könnyen elköltözik
a településről, ez a folyamat az egyéb pályázatok indikátorainál is problémát jelent.
E problémakör kezelésére az önkormányzatoknak két megoldási lehetősége van, vagy lakások
vásárlásával, vagy építésével növeli bérlakás állományát, mely lakásokat aztán vagy piaci
alapon vagy kedvezményesen ad bérbe. A bérlakás-állomány növelésekor szükséges lenne a
lakások kategorizálása:
• Jelenleg önkormányzatunk nem rendelkezik szükséglakásokkal. Ennél a kategóriánál
nem rossz műszaki állapotú lakásokra gondolunk, hanem kis alapterületű,
félkomfortos vagy komfortos lakásokra, melyek kiutalásával az arra rászorultak
lakhatási gondjaira átmeneti megoldást nyújtunk.
49

•

Jobb minőségű szociális bérlakásokkal, melyekkel hosszú távon, magas színvonalon
biztosítjuk a bérlők számára a lakhatást városunkban.
A lakások jobb műszaki színvonalával tudja az Önkormányzat megakadályozni
nyomortelepek kialakulását.
A komplex lakásgazdálkodás egyik fontos eszköze lehet a közfoglalkoztatás, hiszen
közmunkások foglalkoztatásával lehetősége van az Önkormányzatnak a bérlakás-állomány
teljes körű felújítására. Ezzel az eszközzel Önkormányzatunknak mindenképpen élnie kell.
A koncepcióban megfogalmazott távlati cél, mely szerint komplex lakáspolitika kialakításával
és működtetésével önfenntartó lakásgazdálkodást tartson fenn az Önkormányzat úgy érhető
el, ha az itt elért eredményeket is ezen a területen használjuk fel így elérve azt, hogy ne
kelljen támogatást adni a lakások fenntartásához, mely cél elérése ugyanakkor biztosítja a
lakásvagyon megújítását is.
A koncepcióban megfogalmazott intézkedések végrehajtását követő évben szükségessé válik
a koncepció felülvizsgálata, hiszen a végrehajtott feladatok kirajzolnak egy irányvonalat,
mely mentén komplex lakásgazdálkodás, lakáspolitika valósulhat meg városunkban.
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Melléklet

Bérlakásállomány fényképes katalógusa
Szociális és szolgálati bérlakások
Vízmű sor (10 db komfort nélküli lakás)

Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások
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Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások
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Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások hátsó udvar
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Vízmű sori lakások

Vízmű sori lakások
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Fő u. 133. komfort nélküli 2 szobás lakás

Fő u. 133.

Fő u. 133.
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Október 6. ltp.-i lakások
Az „A” és „B” lépcsőházban található önkormányzati tulajdonú lakás, melyből
8 db szociális, 4 db szolgálati bérlakás.

Okt. 6. ltp-i lakások

Okt. 6. ltp-i lakások
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Szolgálati lakások

Álmos u. 11.

Álmos u. 11.
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A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium udvarán található szolgálati bérlakás

Hősök u. 39/B.

Hősök u. 39/B.
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Fő u. 210. gyógyszertár épületében található szolgálati bérlakás

Fő u. 210.

Fő u. 210.
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Fő u. 210.

Fő u. 210.
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Vásártéri lakótelep 4 lakásos épületében található szolgálati bérlakás

Vásártéri ltp. ¼.

Vásártéri ltp. ¼.
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A Gyomai köztemető területén található bérlakás

Katona J. u. 54.

Katona J. u. 54.
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Fő u. 45/1 valamint 45/2. szolgálati bérlakások

Fő u. 45.

Fő u. 45/1.
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Fő u. 45/2.

65

Apponyi u. 24. szám alatt található épületben 3 db szolgálati bérlakás

Apponyi u. 24. a Selyem utca felől

Apponyi u. 24.
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Apponyi u. 24.

Apponyi u. 24.
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Apponyi u. 24. az udvar felől

Apponyi u. 24. az Apponyi utca felől
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Népliget u. 1. szám alatti ingatlanban található 2 db szolgálati bérlakás

Népliget u. 1. szám alatti épület liget felőli homlokzata

Népliget u. 1. szám alatti épület iskolaudvar felől
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Népliget u. 1. szám alatti épület iskolaudvar felől
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Endrődi gyógyszertár épületében található 2 db szolgálati bérlakás

Dózsa Gy. u. 1. szám alatti lakások bejárata az udvarban

Dózsa Gy. u. 1. - melléképület
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Dózsa Gy. u. 1.
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 12. § (4) bekezdése kimondja, hogy a bérbeadó a lakások rendeltetésszerű használatát, valamint a
szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését évente legalább egyszer ellenőrzi.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 15. § (5)
bekezdésében az ellenőrzés évente egy alkalommal került meghatározásra. Erről a bérlőt legalább 8 nappal előbb
értesíteni kell.
Az ellenőrzést ebben az évben a lakásgazdálkodási koncepció készítésével párhuzamosan az alábbi szempontok
alapján végeztük el:
-

a lakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
az épületek állagának, műszaki állapotának felmérése,
szociológiai felmérés a bérlők szociális, anyagi helyzetéről (adatai a lakásgazdálkodási koncepcióba került
beépítésre)

Az ellenőrzés alkalmával megállapításra került, hogy a bérlők a lakásokat rendeltetésszerűen használják.
Az ellenőrzés alkalmával az is megállapításra került, hogy a lakásokban különböző műszaki problémák merültek fel,
melyet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmaz.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) Kt rendelet meghatározza, hogy mely
munkákat köteles a bérlő és mely munkákat köteles a bérbeadó elvégezni:
·
a rendelet 13. § (1) bekezdése alapján: „bérlő köteles gondoskodni a lakás burkolatainak, ajtainak és
ablakainak, valamint berendezéseinek karbantartásáról, pótlásáról, cseréjéről.”
·
ugyanezen rendelet 15. § (4) bekezdése kimondja: „Az épület felújítása, illetőleg a vezetékrendszer
meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről a bérbeadó köteles gondoskodni.”
A felmerült műszaki problémák a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-vel, mint a bérlakások kezelőjével megismertetésre
kerül, azzal, hogy a 2012-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült problémákat vegye figyelembe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Beszámoló a bérlakások ellenőrzéséről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a bérlakások rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről készített beszámolót megvitatta, s azt elfogadta.
A bizottság ezzel egyidőben tájékoztatja a Gyomaszolg Ipari Park Kft-t, mint a bérlakások kezelőjét a bérlakások
műszaki problémáiról és felhívja a figyelmét, hogy a 2012-es felújítási és karbantartási ütemtervében az itt felmerült
problémákat vegye figyelembe.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Szolgálati bérlakások
Önkormányzati
lakás címe

Festése,
mázolása
Nem

Pótlása
Nem

Cseré
-je
Nem

Karbantartása
Igen

Pótlása
Nem

Cseréje
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és járda
állagmegóvása
folyamatosan rendben
folyamatosan biztosított
tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Hősök útja
39/B.

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

-

Fő u. 45/1.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Fő u. 45/2.

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Álmos u. 11

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.

-

-

Igen

-

-

Igen

Igen

-

-

Igen

Igen

Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A lakás rendezett, tiszta
A Humánpolitikai Bizottság a 92/2010. (IV.
19.) Gye. Kt. Hum. Biz. határozatával a lakás
tető javításáról és a bádogos munkák
elvégzéséről döntött, így a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. az elmúlt évben az épületen a tető és
az esőelvezető csatorna kijavítását elvégezte,
valamint a fürdőszobában a linóleum cseréje is
megtörtént.
A bérlő a boylert javítatta, valamint a bejárati
ajtóban zárcserét végeztetett. A lakás rendezett,
tiszta.
A bejárati ajtó, valamint az ablakok szigetelése
nem jó. A vízmelegítő csövének kicserélésére
került sor. A lakás rendezett.
A lakás rendezett, tiszta
Dr. Macsári Judit részére Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a 328/2010. (VIII. 26.) Gye.
Kt. határozatával kiutalásra került a bérlakás. A
bérlő beköltözése előtt a bérlakás teljes körű
felújítása megtörtént. (burkolatcsere, festés,
villanyszerelés).
A bérlő elmondta, hogy a villanyóraszekrény
átnézése, a hibák kijavítását az E.On kb. 1
hónapja elvégezte. A bérlő véleménye szerint a
szennyvíz lefolyása akadozik. A szennyvízakna
teteje eltört.

Önkormányzati
lakás címe

Festése,
mázolása
Igen

Pótlása
Nem

Cseré
-je
Nem

Karbantartása
Igen

Pótlása
Nem

Cseréje
Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és járda
állagmegóvása
folyamatosan rendben
folyamatosan biztosított
tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Népliget u.
1/A.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Népliget u.
1/B.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Apponyi u.
24/A

Apponyi u.
24/B.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.

Apponyi u.
24/C.
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Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A lakásban a falak vizesednek, a bérlő egyszer
egy évben lemeszeli, de az ismét átnedvesedik,
s hull a festék. A konyhában a fal hosszan
megrepedt, ez a külső falon is látszik, ahol a
gázcső került rögzítésre. A lakásban nincs
vízóra. A bérlő almérő beszerelését kéri. A
lakás rendezett, tiszta
A bérlő és családja az év elején költözött a
bérlakásba, mely rendezett és tiszta. A
konvektorral
probléma
volt,
melynek
karbantartását a Gyomaszolg Ipari Park Kft
elvégezte. A kisszoba fala vizesedik.
Az ellenőrzés időpontjában a bérlakás üresen
állt.
A bérlő elmondása alapján nagy eső esetén a
konyhában és az előszobában a villanyvezeték
környékén a fal beázik. A lakás festése,
mázolása időszerű lenne. A bérlő az egyik
szobát speizként használja.
A lakás rendezett tiszta. A bérlő beköltözése
előtt a fürdőszoba felújítását a Gyomaszolg
Ipari Park elvégezte. A szoba és a parkettafestését a bérlő, mielőtt beköltözött saját
költségére elvégezte. A gáztűzhely is saját
tulajdonát képezi.

Önkormányzati
lakás címe

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.
Festése,
mázolása
Nem

pótlás
a
Nem

cseréj
e
Nem

Karbantartása
Igen

pótlás
a
Nem

Nem

Október 6. ltp.
A/13.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Október 6. ltp.
B/8.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Október 6. ltp.
A/2.

Október 6. ltp.
B/3.
.
Vásártéri ltp.
½.

cseréje

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és járda
állagmegóvása
folyamatosan rendben
folyamatosan biztosított
tartott
Igen
Nem
Időszerű Igen
Nem
Időszerű
lenne
lenne

A lakásban a festést és mázolást időszerű lenne
elvégezni. A Gyomaszolg Ipari Park az egyik
konvektoron karbantartást végzett.
Az ellenőrzés alkalmával a bérlő elmondta,
hogy a kisszobában az ablak mellett és alatt a
vakolat málik, mivel beázott, csapadék esetén a
víz befolyik. A nagyszobában az erkélyajtó
alatt az esővíz befolyik. A fürdőszobában és a
WC szellőzőjén, nagyobb csapadék esetén a víz
befolyik. A konyha-ablak alsó részén a fa
elkorhadt.
A lakás rendezett. A helyiségek falai
penészesednek.
az ellenőrzés időpontjában üresen állt

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Dózsa Gy. u.
1/I.
Fő u. 210.

Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

az ellenőrzés időpontjában üresen állt

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Igen
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A bérlakás 2008-ban teljes egészében
felújításra került. Az utcára nyíló ablakok nem
megfelelően zárnak, eső esetén a csapadékvíz
befolyik. A lakás rendezett, tiszta. A 2010-es
ellenőrzés óta eltelt időszakban boyler- csere
történt

Szociális bérlakások
Önkormány
zati lakás
címe

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek:
ablakainak
radiátor, konvektor,
bojler stb.
Festése,
Pót- cseréje
Karban- Pótlá- csemázolása lása
tartása
sa
réje

Vízmű sor
2/E

Nem

Nem

Nem

-

-

-

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen Nem
Idősze Igen
Nem
Időrű
szerű
lenne
lenne
Igen

Vízmű sor
2/F.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor
2/G.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor
2/H.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

Igen

Igen

Vízmű sor
2/I

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Vízmű sor
2/J.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

-

-

Igen

Igen
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Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A lakásban az elmúlt egy évben sem festés, sem mázolás nem
történt, annak ellenére, hogy időszerű lenne. A bejárati ajtó
előtt az ereszcsatornában a csapadékvíz nem folyik le, mivel
tele van falevéllel, annak tisztítása esedékes lenne. A
nagyszoba ablaka rossz, elavult.
A lakás festése mázolása aktuális lenne, mivel a lakás falai
igen piszkos, azonban gondot okoz a lakás belmagassága.
A lakás rendezett, tiszta. A Gyomaszolg Ipari Park Kft a lakás
felújítását és a villanyvezeték átfűzését 2010. évben végezte
el.
A lakás rendezett, festés-mázolás az elmúlt egy évben nem
volt, ennek egyik oka, a bérlakás belmagassága, a másik a
bérlő kora (85 éves).
A lakás a bérlő részére az elmúlt év szeptember 1. napjától
került kiutalásra. A Kft. részéről a lakás tisztán kimeszelt
állapotban került átadásra, de az eltelt idő alatt a bérlő 3
helyiséget átmeszelt (kék, narancsvörös, zöld). A gáz felett a
fal már tiszta zsír. A két szobában linóleum van, mely igen
kopott.
Az ellenőrzés időszakában a lakásban a nagyszoba
kipakolásra került, mivel annak festését a bérlő meg akarta
csinálni. Egyébként az egész lakásban időszerű lenne a festés
és a mázolás. A bérlő elmondta, hogy az épület előtetőrészéről hiányzik az esőcsatorna, eső esetén a vakolatra ömlik
a víz.

Önkormány
zati lakás
címe

Festése,
mázolása
Nem

Pótlása

Cseréje

Karban
-tartása

Pótlása

cseréje

Nem

Nem

-

-

-

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen
Nem
Idősz Igen
Nem
Időerű
szerű
lenne
lenne
Nem

Vízmű sor
2/L.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Nem

Vízmű sor
2/N.

Nem

Nem

Nem

-

-

-

-

Igen

Vízmű sor
2/K.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.

Vízmű sor
2/P.

Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A lakás belmagassága miatt a festés mázolás az elmúlt
időszakban nem került elvégzésre, annak ellenére, hogy az
időszerű lenne. A lakás burkolata linóleum, melynek állapota
elfogadható.
A lakás rendezetlen, piszkos, elhanyagolt.

A lakás festése, mázolása időszerű lenne. A bérlő a lakást
rendeltetésszerűen használja.
Az ellenőrzés időszakában a lakás üresen állt.

Október 6.
ltp. A/12.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6.
ltp. B/2.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6.
ltp. B/5.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

Október 6.
ltp. B/6.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

A lakásban a falak és a nyílászárók festése, mázolása időszerű
lenne. A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Október 6.
ltp. B/10.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

A lakásban a festést, mázolást időszerű lenne elvégezni. A
gázóra a felhalmozódott tartozás miatt kikapcsolásra került.

Október 6.
ltp. B/11.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

-

-

A lakás rendezett, tiszta.
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A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja. A konyha és a
kisszoba tapétázása elvégzésre került, az előszobában pedig
meszelés történt.
A bérlő elmondása alapján a lakásban két éve megtörtént a
festés és a mázolás. A bérlő a lakást rendeltetésszerűen
használja.
A lakásban a falak és a nyílászárók festése, mázolása időszerű
lenne. A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Önkormány
zati lakás
címe

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.
Festése,
mázolása
Nem

Pótlása

Cseréje

Karban
-tartása

Pótlása

cseréje

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Október 6.
ltp. B/13.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Fő u. 133.

Igen

Nem

Nem

-

-

Október 6.
ltp. B/12.

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen
Nem
Idősz Igen
Nem
Időerű
szerű
lenne
lenne
-

-

-

Igen

-

-

-

Igen
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Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A lakás rendezett,
tiszta
A lakásban a konyha kifestésre került, azonban a többi
helyiségben a festés-mázolás időszerű lenne. A lakásban a
gázóra leszerelésre került, a villanytűzhely rossz..
A bérlő testvérével 2011. április 1. napjától bérli a lakást. Azt
megelőzően a lakás kifestésre került, a villanyvezeték pedig
áthúzásra. A lakás rendezett.

Költségalapú bérlakások
Önkormányzati
lakás címe

Festése,
mázolása
Nem

Pótlása

Cseréje

Karbantartása

Pótlá
-sa

cseréje

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen
Nem
IdőIgen
Nem
Időszerű
szerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Magtárlaposi
u. 14/2.

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 14/3.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 14/4.
Magtárlaposi
u. 16/1.

Igen

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 16/2.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 16/3.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 16/4.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

Magtárlaposi
u. 14/1.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.

A fűtésrendszer szellőzőcsövének tisztítását a bérlő
elvégeztette. A Gyomaszolg Ipari Park Kft a felső szint
szigetelését, a szellőzőrendszer beépítését elvégezte. A
felsőszint festése, a munkálatok befejezését követően
megtörtént. A gipszkarton illesztésnél néhol hajszálvékony
repedés látható. A lakás rendezett, tiszta
A lakás rendezett, tiszta. A felsőszinten a Gyomaszolg Ipari
Park Kft a szigetelést, azt követően a festést elvégezte, a
szellőzőrendszer beépítésre került. A gipszkarton
illesztésénél néhol hajszálvékony repedés látható.
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. a felső rész szigetelését,
valamint a szellőzőrendszer beépítését elvégezte. A bérlő a
bérlakást 2011. június 30. napjával leadta.
A lakás felső szintjén és a lépcsőfeljáró falai penészesedik.
A lakásban a szigetelés és a szellőzőrendszer beépítése nem
történt meg, a lakás minimálisan penészesedett az ablak
körül, de a bérlő saját erőből az ablakmélyedéseit nikecellel
leszigetelte. A külső szigetelés, a válaszfal kijavítása történt
meg a Kft részéről.
A lakásban a belső és a külső szigetelés elvégzésre, illetve a
szellőző beépítésre került. A válaszfal kijavítása, festése
megtörtént.
A lakás külső és belső szigetelése és a szellőzőrendszer
beépítése elkészült, illetve a terasz és a válaszfal javítása,
festése is megtörtént..
A lakás szigetelése küvül-belül megtörtént. A
szellőzőrendszer beépítésre került. A terasz válaszfalának
kijavítása, festése elvégzésre került.

Költségalapú bérlakások
Endrődi u. 5-7.
Önkormány
zati lakás
címe

Festése,
mázolása
Nem

Pótlása

Cseréje

Karbantartása

Pótlása

Cseréje

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen
Nem
IdőIgen
Nem
Időszerű
szerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Endrődi u.
5-7 A/2.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7 A/3.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7 A/4.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7 A/5.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7 A/6.

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. B/1.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. B/2.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. B/3.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. B/4.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7 A/1.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.
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Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Önkormány
zati lakás
címe

Festése,
mázolása
Nem

Pótlása

Cseréje

Karbantartása

Pótlása

Cseréje

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Kertes ház esetén
Lakáshoz tartozó
Az udvar, az épülethez
melléképület és kerítés
tartozó közterület és
állagmegóvása
járda folyamatosan
folyamatosan biztosított rendben tartott
Igen
Nem
IdőIgen
Nem
Időszerű
szerű
lenne
lenne
Igen
Igen

Endrődi u.
5-7. C/1.
Endrődi u.
5-7. C/2.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. C/3.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. C/4.

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. C/5.

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

Nem

Igen

Igen

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

Endrődi u.
5-7. B/5.

Megtörtént e az elmúlt egy évben
Lakás burkolatainak:
Lakás központi
falainak, ajtóinak,
berendezéseinek: radiátor,
ablakainak
konvektor, bojler stb.
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Lakás állapotára vonatkozó egyéb megjegyzés

A bérlő a lakást rendeltetésszerűen használja.

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató az Október 6. ltp-i bérlakások műszaki állapotáról
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt. határozatával a Gyomaendrőd, Október 6. ltp.
B/3. és a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakásokat 2011. július 1. napjával a Városi
Egészségügyi Intézmény alkalmazásában álló védőnők részére kiutalta.
A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szolgálati bérlakás bérlőkijelölési joga a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére átadásra került, azonban a 2011. április 18. napján aláírt Megállapodás
alapján a Rendőr-főkapitányság a bérlakás bérlőkijelölési jogát 2011. július 1. napjától – 2012. június 30. napjáig,
határozott időtartamra visszaadta.
A kiutalt szolgálati bérlakások közül - a 2011. augusztus 1. napjától Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén a
védőnői teendőket ellátó - Fodor Csilla az Október 6. ltp. B/3. szám alatti szolgálati bérlakást választotta, a bérleti
szerződés 2011. július 27. napján került megkötésre.
Fodor Csilla védőnő részére a Gyomaszolg Ipari Park Kft. a bérlakást átadta, azonban az átadás során több műszaki
problémára derült fény, melyet haladéktalanul el kellett hárítania, ahhoz hogy a bérlakás lakható legyen. A hiba
elhárításáról a bérlakásokat kezelő Kft. szóban tájékoztatta a hivatalt, azonban a hiba elhárításáról az
önkormányzattól engedélyt nem tudta megkérni, mivel július hónapban ülésszünet volt, így a Tisztelt Képviselőtestülettől utólagosan kéri a karbantartás terhére a hozzájárulást.
A felmerült problémákról, s azok elvégzéséről írásos tájékoztatóját a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2011. augusztus 9.
napján megküldte, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A tájékoztató az Október 6. ltp-i bérlakásokkal kapcsolatban további problémákat is felvet, melynek megoldására a
kezelő az önkormányzat javaslatát várja.
A Hivatal véleménye szerint a felvetett műszaki problémák megoldására ütemtervet kell készítenie a Gyomaszolg
Ipari Park Kft.-nek.
A Városi Egészségügyi Intézmény 2011. augusztus 9. napján érkezett e-mailban arról tájékoztatta az
önkormányzatot, hogy Varga Viktória gyomaendrődi lakosú védőnő előreláthatólag a 135/2011. (III. 31.) Gye. Kt.
határozatban felajánlott Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/C. szám alatti szolgálati bérlakást 2012. március 1. napjától
igényli, mivel a diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsgával nem rendelkezik, ennek megszerzése
folyamatban van.

Döntési javaslat
"Tájékoztató az Október 6. ltp-i bérlakások műszaki állapotáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
javasolja a Képviselő-testület számára, hogy - utólagosan - járuljon hozzá a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. B/3. szám
alatti szolgálati bérlakásban elvégzett munkákhoz, a 2011. évi karbantartás terhére.
Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy utasítsa a Gyomaszolg Ipari Park Kft.-t, hogy a
jelzett műszaki problémák figyelembevételével készítse el a bérlakások 2012. évre szóló felújítási ütemtervét és a
hozzákapcsolódó költségvetést, melyet jóváhagyásra 2011. november 30. napjáig írásban nyújtson be.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMASZOLG IPARI PARK KFT
Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu
T/fax: 66/386-269

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal
Humánpolitikai osztályvezető asszony
Keresztesné Jáksó Éva részére
Gyomaendrőd 5500,
Szabadság tér 1.sz.

Ikt.sz.: 239 /2011
Tárgy: Okt.6 ltp.B/3

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Tudatjuk Önökkel, hogy a Gyomaendrőd Október 6 ltp. B/3 szolgálati lakásban a
védőnő beköltözése előtt GYOMASZOLG KFT -nek meg kellett csináltatni a bejárati
ajtó zárját tekintve, hogy azt ismeretlen személy megrongálta. 2010. augusztus
hónapban a villanyórába belecsapott a villám és a vezeték elégett. Az E-ON a külső
vezetéket kijavította, azonban a lakásban a kapcsolókban kár keletkezett.
(Bekapcsoláskor a szerelvények szikráztak, feszültség-kimaradás keletkezett) Ezt
csak a közelmúltban vettük észre, mivel a lakás 2010. júliustól üresen állt. A bojlert
szintén javítani kellett. A lakásban közel 27 éves berendezési tárgyak találhatók. A
konyhabútor is javításra szorult (15 éve ez a lakás rendőr szolgálati lakásként
működött a bérlők ezeket a bútorokat nem használták). A konyhai villanytűzhelynél
csak egy főzőlap működik. A berendezést csak a központi kapcsolóval lehet
kapcsolni. Ilyen tűzhelyet már sehol nem lehet beszerezni. Egy hasonló új tűzhely
kb. 80-90 ezer forintba kerül. Villanyszerelővel megvizsgáltattuk a lakás
vezetékrendszerét. A vizsgálat eredménye alapján a vezetékek elavultak, cserére
szorulnak. A lakásban a legszükségesebb villanyszerelési munkálatokat végeztettük
el. Erről a jegyző urat értesítettük.
Az Október 6. lakótelepen lévő 12 db. önkormányzati lakás berendezési tárgyai
bármikor elromolhatnak, mivel 27 évesek. A lakásokban csak pár db. konvektor
cseréje történt meg, a konvektorok többségét a többi régiekből kinyert alkatrészekből
javították. A lakásokban bármikor elromolhat a fűtőberendezés.
A lakásrendelet szerint a bérlő köteles a lakás berendezési tárgyait saját maga
javítani, vagy cserélni. Ez életszerű azokkal a bérlőkkel szemben akik 10-20-25 éve
laknak a lakásban, de az újonnan beköltöző bérlők esetében visszás, hiszen elavult,
régi bútorokat és fűtési berendezési tárgyakat kapnak.
A lakásállomány állapota nagyon rossz. A szobákban 27 éves pvc burkolatok
találhatóak. Az Október 6 ltp. A/1-es, A/13-as, B/3-as és a B/8-as szolgálati lakások
nem rendelkeznek vízórával, így a szolgálati lakásokban lakó egyedül álló és
hasonló vízdíjat fizet, mint a nagyobb családos szociális lakó. Szükséges lenne a
külön vízóra beszerelése a lakásokhoz. Az Október 6 lakótelepen lakó lakásokból
csak a szolgálati lakások bérlői cserélődnek, a többi bérlő régóta ott lakik.

A lakástörvény szerint ha a bérlő felújítja a lakást, akkor idegen szolgáltatónak kifizeti
a munkadíjat, holott a Gyomaszolg Kft. dolgozói is eltudnák térítés ellenében végezni
a karbantartási munkákat. A rendelet szerint a lakásra fordított összeget a bérlő
lelakhatja a lakbér terhére, ily módon a Gyomaszolg Kft.-hez kevesebb lakbér folyik
be.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 8.

Tisztelettel:
Egeresi András
ügyvezető igazgató

18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Székhely bejegyzési hozzájárulás kérése
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya az alábbi két kérelemmel fordult Várfi András Polgármester úrhoz valamint a Képviselő –
testülethet (a kérelmek teljes terjedelműkben az előterjesztés mellékletében olvashatók):
1.
Tímár Áron Úr – aki Tímár Máté író, gyermeke – egy alapítványt kíván létrehozni, mely célul jelölte meg az
alábbiakat:
„A Tímár Máté Alapítvány célja, hogy méltóképpen képviselje Tímár Máté író szellemi örökségét, és biztosítsa,
hogy a népi írók meghatároz képviselőjének irodalmi hagyatéka méltó gondozásban részesüljön. Az Alapítvány
megkívánja ismertetni Tímár Máté műveit a fiatalabb generációkkal, és ennek érdekében köteteit újból kiadja,
irodalmi szaktáborokat szervez, ösztöndíjakat alapít.
Fenti tevékenység keretében az alábbi célokat támogatja tételesen:
- ösztöndíjakat alapít
- pályázatokat ír ki, bonyolít és finanszíroz,
- könyveket, kiadványokat adhat ki és terjeszthet,
- kulturális oktatást indíthat,
- nyári irodalmi szaktáborokat szervez,”
A létrehozandó Tímár Máté Alapítvány székhelyéül az 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám alatti Tímár
Máté Fiókkönyvtárat szeretné megjelölni és ehhez kéri, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő –
testületének hozzájáruló nyilatkozatát.
A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.
2. Dinyáné Bánfi Iboly - mint a Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesület képviselője -, azzal a kérelemmel fordult
a fenntartóhoz, hogy járuljanak hozzá a szervezet székhelyének megváltoztatásához.
A szervezet jelenlegi székhelye 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 21. sz. (Endrődi Tájház), amelyet az 5502
Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. sz. Tímár Máté Fiókkönyvtár címre szeretnék áthelyezni.
A társadalmi szervezet februári ülésén döntött a személyi változásról, amely a cégbíróságon jogerőre emelkedett.
Ugyanekkor felmerült az a szándék, hogy az egyesület újítsa meg tevékenységét, terjessze ki, tevékenysége
középpontjába a gyomaendrődi közgyűjtemények, a helyi értékek felkutatása, feldolgozása, nyilvánosságra hozása
kerüljön.
A kérelem az előterjesztés mellékletében olvasható.
Mindkét szervezet kérelemének elfogadását javaslom, mert a megjelölt feladat és célkitűzéseikben a város kulturális
emlékeinek feltárását, ápolását, az utókor számára történő átadását jelölte meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslatok
szerint elfogadni.

1. döntési javaslat
"székhely bejegyzési kérelem"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, az alábbi döntési javaslatok elfogadását:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám alatti
ingatlan tulajdonosa (Hsz.:5948) - hozzájárul, hogy a Tímár Máté Alapítvány székhelyként megjelölje a Tímár Máté
Fiókkönyvtár címét, mely: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"székhely bejegyzési kérelem"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közművelődés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének, az alábbi döntési javaslatok elfogadását:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete - mint 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám alatti
ingatlan tulajdonosa (Hsz.:5948) - hozzájárul, hogy a Múzeumbarátok Köre Közhasznú Egyesület székhelyként
megjelölje a Tímár Máté Fiókkönyvtár címét, mely: 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 21. szám.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -

40

19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Gyomaendrődön
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő- testület!
A Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle
Sándor Alapkezelő (korábban OKM Támogatáskezelő) minden évben meghirdeti. A települési önkormányzatoknak
évente az adott év szeptemberében van lehetőségük az azt követő évi fordulóhoz csatlakozniuk. Ebben az évben a
2012-es fordulóhoz csatlakozhatunk.
A csatlakozási szándékot az adott év szeptember 30-ig lehet megküldeni a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőhöz.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Az elmúlt két fordulóban a Helyi, megyei és
központi forrásból táplálkozó ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi
önkormányzati támogatáshoz a megyei önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica 2011. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13.§-a a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie.(…) A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt két fordulóban egységesen 3.000 Ft-os havi támogatást ítélt meg a
támogatottak részére. A 2010-es és 2011-es költségvetési rendeletben 3.000.000 Ft-ot különítettünk el a Bursa
Hungarica támogatások önkormányzati részeként, melyből mindkét évben csak annak töredéke került
felhasználásra. A 2010-es évben ez az összeg 600.000 Ft, míg a 2011-es évben mindösszesen 960.000 Ft volt.
A pályázatok benyújtási határideje várhatóan 2011.október 31., tehát a novemberi testületi ülésre már látható lesz,
hogy hány érvényes pályázat érkezik, és annak megfelelően kalkulálható a támogatás mértéke.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, A és B. Az „A” típusú pályázatot felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók nyújthatják be, a „B” típusút pedig az adott évben
kezdődő tanévben érettségiző tanulók. Az „A” típusú pályázók esetében egy tanévre szól a támogatás, a „B” típus
esetében pedig 6 félévre, amennyiben a tanuló felvételt nyer, majd hallgatóként is megfelel a 6 félév alatt a
kritériumoknak.
Az utalások évente kétszer esedékesek az OKM Támogatáskezelő felé. Január 31-ig (tanév 1. féléve) az adott év
fordulójában „A” típusú pályázók vonatkozásában, valamint az előző év/ek fordulójának „B” típusú pályázóira
vonatkozóan, majd augusztus 31-ig (II. félév) az adott év „A” és „B” típusú pályázóinak ”illetve az előző forduló/k „B”
típusaira vonatkozva. Az Önkormányzat évente egyszer köteles felülvizsgálni a „B” típusú pályázók szociális
rászorultságát, vagyoni helyzetét, mely alapján a támogatás további folyósítását megszünteti, vagy tovább folytatja.
A 2010-es forduló tapasztalatai:
Gyomaendőd Város Önkormányzata a 2009-es évben csatlakozott először a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázati
rendszerhez. Ekkor a 2010-es fordulóhoz csatlakoztunk. 2009. október 31-ig 19 db A típusú és 2 db B típusú
érvényes pályázat érkezett. A benyújtott pályázatok mindegyike megfelelt a pályázati kiírásnak, és mindegyiket
alkalmasnak találta az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság valamint a Pénzügyi
és Gazdasági Bizottság a támogatás odaítélésére. A támogatás mértéke egységesen 3.000 Ft/fő/hó volt.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2010-es költségvetési évben:
19 db A típusú pályázat X 10 hónap
570.000 Ft
2 db B típusú pályázat X 5 hónap
30.000 Ft
A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi átlagkeresete a 21 pályázóra vonatkozóan:
20.000 Ft alatti
4 pályázó
20-30.000 Ft között
4 pályázó
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30-40.000 Ft között
40-42.750 Ft között

10 pályázó
3 pályázó

A „B” típusú pályázók egyike nem nyert felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, tehát az ő részét (15.000
Ft) az OKM Támogatáskezelője visszautalta az Önkormányzat számlájára.
A 2011-es forduló tapasztalatai:
A 2011-es fordulóban 2010. október 31-ig 34-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot határidőre. A „B” típusra hárman.
Mind a 37 pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, a pályázatokhoz csatolták az előírt mellékleteket, ám az odaítélés
fő feltétele a szociális rászorultság volt, melynek csak 33 pályázó felelt meg.
A 2011. évi költségvetésben előzetesen megtervezésre kerülő 3.000.000.-Ft (100 fő nyertes pályázóval számolva,
akik 10 hónapra, havonta 3.000 Ft ösztöndíjat kapnak) kijelölt forrásból 945.000 Ft (ebből 900.000 Ft az „A” típusú30 főx10 hóx3.000 Ft-, 45.000 Ft a „B” típusú pályázók-3 főx5 hóx3.000 Ft- tekintetében) + 15.000 Ft (a 2010 évi
forduló 1 fő "B" pályázója) került átutalásra az OKM Támogatáskezelő részére.
Települési önkormányzati részünk a következőképpen alakult a 2011-es költségvetési évben:
30 db A típusú pályázatX 10 hónap (2011-es forduló)
3 db B típusú pályázatX 5 hónap (2011-es forduló)
1 db B típusú pályázatX 5 hónap (2010-es forduló)

900.000 Ft
45.000 Ft
15.000 Ft

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi átlagkeresete a 33 pályázóra vonatkozóan:
20.000 Ft alatti
1 pályázó
20-30.000 Ft között
17 pályázó
30-40.000 Ft között
6 pályázó
40-42.750 Ft között
9 pályázó
Amennyiben a 2012-es fordulóhoz is csatlakozni kíván Gyomaendrőd Város Önkormányzata, úgy ennek
feltétele a csatlakozási szándék nyilatkozatának visszaküldése. Ezt minden év szeptember 30-ig kell megküldeni a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelőjéhez, miután az azévi fordulóról szóló
tájékoztatót megküldte részünkre (ez augusztus végén, szeptember elején várható).
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előtejesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer Gyomaendrődön"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2012 évi fordulójához, és felhatalmazza Várfi András polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírásával.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Dobó Anita
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 2011. augusztus 3-án
tartott rendkívüli ülésén határozott a Társulási Megállapodás 2011. szeptember 01. napjával történő módosításáról.
A Társulási Megállapodás módosítását az tette szükségessé, hogy a 2011. szeptember 01. napjától betöltetlen
Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi körzet ellátását Szarvas Város Önkormányzatának kell biztosítani, ezt azonban
csak a Társulás fenntartásában működő Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény) által tudja
megvalósítani, az Intézmény tevékenységi körének új szakfeladattal történő bővítésével.
A rendelőt és felszerelését, valamint a személyi feltételeket Szarvas Város Önkormányzata biztosítja a Szarvas,
Vasút utca 46-48. sz. alatti ingatlanban. Feladatfinanszírozási szerződést az Intézménynek kell kötnie.
dr. Skorka András Kistérségi Irodavezető megküldte önkormányzatunknak a Társulás rendkívüli ülésén tárgyalt
"Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi körzet működtetésének kialakítása" c. előterjesztést, a vonatkozó Társulási
Megállapodás módosítását, és a napirend vonatkozásában meghozott 99/2011. (VIII. 03.) számú határozat kivonatát
a tagönkormányzati Képviselő-testület elé történő beterjesztés és döntéshozatal érdekében.
A Megállapodás módosításának elfogadása önkormányzatunknak nem jelent költségterhet, mert a Társulás javára
kizárólag működési célú hozzájárulást fizetünk. A Társulás intézményeinek - köztük a Humán Szolgáltató
Központnak is - működési és egyéb célú költségeihez nem szükséges hozzájárulnunk, mert Gyomaendrődön a
Békési Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás van hatályban az egészségügyi alapellátás körébe
tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet ellátásának vonatkozásában.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és döntését határozat formájában
meghozni.
Döntési javaslat
"A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának (a továbbiakban: Megállapodás)
módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak
szerint:
1./ A Megállapodás Többcélú Társulás részletes feladatai című III. fejezet 3. pont 3.4. alpontja
„3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai
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a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi

szociális munka;

- tanyagondnoki szolgálat
c) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
- ifjúság- és egészségügyi gondozás
Működési területe:
Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút,
Szarvas települések közigazgatási területe”
az alábbiak szerint módosul:

„3.4. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ Egységes Pedagógiai
Szakszolgálata, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Védőnői Szolgálata
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Székhelye: 5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.
Feladatai
a) Egységes pedagógiai szakszolgáltatás:
- nevelési tanácsadás;
- logopédia;
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- gyógytestnevelés;
- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás;
- pályaválasztási tanácsadás;
- utazó-szakember hálózat működtetése;
- integrált nevelésben, oktatásban részesülő sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
b) Családsegítés:
- rendszeres szociális segélyezettek ellátása;
- adósságkezelési tanácsadás;
- jogi tanácsadás;
- utcai szociális munka;
- konfliktuskezelő mediáció;
szociális munka;

- gyermekjóléti szolgáltatás: készenléti szolgálat, kapcsolattartási ügyelet, utcai- és lakótelepi
- tanyagondnoki szolgálat

c) Védőnői szolgáltatás:
- család- és nővédelmi egészségügyi gondozás;
-

- ifjúság- és egészségügyi gondozás

Működési területe: Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas
települések közigazgatási területe

d) Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi alapellátás
Működési területe: Szarvas település közigazgatási területe

2./ A Megállapodás Kapcsolat és együttműködési rendszer című III. fejezet 5. pontja
5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet
ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a Társulás.
„5.1. A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211, Képviseli: Dr.
Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el
az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsüd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területén.
5.2.
Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött
megállapodás van hatályban.”

az alábbiak szerint módosul:
„5. Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet,
valamint a szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátását megbízási szerződés keretében szervezi meg a
Társulás.
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5.1. A SANI-MED TRANS Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Cg.:04-09-006211, Képviseli: Dr.
Piriczky Béla) 2005. március 17-én kötött megbízási szerződés alapján kerületi ellátási kötelezettséggel látja el
az ügyeleti szolgálatot Békésszentandrás, Csabacsűd, Kardos, Kondoros, Örménykút, Szarvas települések
közigazgatási területén.
5.2. Gyomaendrőd Város és Hunya Község területén a Békési Kistérség Többcélú Társulásával kötött
megállapodás van hatályban.
5.3 Szarvas 1. számú gyermek háziorvosi alapellátás Szarvas közigazgatási területén a Humán
Szolgáltató Központ által megbízási szerződés keretében látja el.

3./ A Megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan formában és tartalommal hatályban
maradnak.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
5540 Szarvas, Kossuth u. 19.

KIVONAT
Készült a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
2011. augusztus 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa
99/2011. (VIII.03) számú határozata

I.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Társulási
Megállapodást 2011. szeptember 01. napjával módosítja az előterjesztés 4. számú
Mellékletének megfelelően.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét a módosítás aláírására, és
utasítja a kistérségi irodavezetőt, hogy azt a tagtelepülési önkormányzatoknak
döntéshozatalra küldje meg, majd az egységes szerkezetbe foglalásról gondoskodjon.
Felelős:
Brlás János elnök
Dr. Skorka András kistérségi irodavezető
Határidő:
2011. augusztus 31-ig

II.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa az általa fenntartott Humán
Szolgáltató Központ Alapító okiratát 2011. szeptember 01. napjával az alábbiakkal
egészíti ki:
„1. Az Intézmény neve:” fejezet kiegészül az alábbi szövegrésszel: „Szarvasi 1. sz.
gyermek háziorvosi ellátás”
„3. Az Intézmény székhelye” fejezeten belül „Az Intézmény telephelyei” kiegészül az
alábbi szövegrésszel: „Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás – 5540
Szarvas, Vasút u. 46-48.”
„5. Az Intézmény” fejezeten belül az „egészségügyi közfeladatok” rész kiegészül az
alábbi szövegrésszel: „Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi egészségügyi alapellátás” és
ugyanezen fejezeten belül „az egészségügyi közfeladatok ellátását meghatározó
jogszabályok” rész kiegészül az alábbi szövegrészekkel:
„1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
18/2000. (II.25.) Korm. rendelet a háziorvosi működtetési jog megszerzéséről és
visszavonásáról, valamint a háziorvosi tevékenységhez szükséges ingó, ingatlan vagyon
és működtetési jog megszerzésének hitelfelvételeiről
4/2000. (II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenységről
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43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről”
„12. /Az Intézmény szakmai alapfeladatként ellátandó közszolgáltató tevékenysége:
/szakfeladatok és megnevezésük/” fejezet „12.1 Alaptevékenysége körében:” rész az
alábbi szövegrésszel egészül ki:
„843044 Gyógyító-megelőző ellátás”
Továbbá az Alapító okirat 1. sz. melléklete III. Egészségügyi alapellátás kiegészül az
alábbi szövegrésszel:
„Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi ellátás – Szarvas, Vasút u. 46-48. , 2125 hrsz.,
2378 m2 /részbeni használat/– Helyiségei: rendelő, váró, szociális helyiség”
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az Alapító Okirat
módosításának aláírására, és utasítja a kistérségi irodavezetőt, hogy egységes
szerkezetbe foglalásról gondoskodjon, és az Alapító okiratot a Humán Szolgáltató
Központ részére küldje meg.
Felelős:
Brlás János elnök
Dr. Skorka András kistérségi irodavezető
Határidő:
2011. augusztus 31-ig

III.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Humán Szolgáltató
Központ álláshelyeinek számát 1 álláshellyel – Szarvasi 1. sz. gyermek háziorvosi
ellátás asszisztenciája – növeli 2011. szeptember 1. napjától, így a jelenleg érvényben
lévő Társulási költségvetési határozat szerint az álláshelyek száma 56 főre bővül.
Az álláshely pénzügyi forrása a Finanszírozási szerződésben foglaltak szerint
történik.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét , a kistérségi irodavezetőt
és Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjét a szükséges
jognyilatkozat
megtételére, aláírására.
Felelős:
Brlás János elnök
Dr. Skorka András kistérségi irodavezető
Bagaméri László intézményvezető
Határidő:
2011. augusztus 31-ig

IV.
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa felhatalmazza a Humán
Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy a meglévő egészségügyi feladatellátást
biztosító működési engedély módosításáról, valamint a finanszírozási szerződés
megkötéséről a Szarvasi 1. sz. gyermekorvosi ellátás tekintetében eljárjon, továbbá az
előterjesztés melléklet képező, a háziorvosi feladatellátásra vonatkozó megbízási
szerződéseket aláírja.
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A Szarvasi 1. sz. gyermekorvosi feladatellátás fedezete állami támogatás (vonatkozó
MEP finanszírozás), mely finanszírozást meghaladó szükséges és indokolt egyéb
költségeket Szarvas Város Önkormányzata saját költségvetésében biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Bagaméri László intézményvezető
2011. augusztus 31-ig

Kmf.

Brlás János s.k
Társulási Tanács Elnöke
Kivonatot hitelesíti:
Kohutné Fekécs Rita
Jegyzőkönyvvezető

Szarvas, 2011. augusztus 3.
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Együttműködési megállapodás, szolgáltatási szerződés a Web and Sales Media
Kft-vel
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Web and Sales Media Kft. június 28-án érkezett levelében együttműködési megállapodásra kéri Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát, szolgáltatási szerződés aláírásával.
A www.hír6.hu hírportál 2009 márciusa óta ingyenesen működteti gyomaendrődi aloldalát. Az eltelt két esztendőben
a hírportál folyamatosan növekvő látogatószámot generált. Gyomaendrődről több mint 2000 egyedi látogatója van az
oldalnak, ami azt jelenti, hogy a település internettel ellátott családjainak döntő többsége látogatja a hír6.hu-t. Idén
május 9-én minden eddigi egyedi látogatószámot megdöntve, több mint 32.000-en látogattak el a hírportálra, mely a
dél-alföldi régióban kiemelkedőnek mondható. Jelenleg Békés, Csongrád és Tolna megyében vannak újságírói a
hír6.hu-nak, de a bekapcsolódó települések száma folyamatosan növekszik. (Az együttműködési megállapodás az
előterjesztés mellékletében olvasható.)
A híroldal 2011. július hónaptól-2012. június 30-ig a települési aloldal hírügynökségi tevékenységét szolgáltatási
díjért tudja vállalni, amit havi 60.000 Ft + Áfa összegben határoz meg. (A szolgáltatási szerződés az előterjesztés
mellékletében olvasható)
Előzmény:
Az Önkormányzat 2010. augusztus 1-jén kötött szolgáltatási szerződést első alkalommal a Kft-vel határozott
időtartamra és meghatározott feladatra (augusztus 1. és szeptember 30. között havonta egy alkalommal megjelenő
PR cikk megjelenése).
A szolgáltatási szerződés a megkötés esetén havonta 60.000 Ft+ áfa (75.000 Ft) összegű kiadást jelentene az
önkormányzatnak, ez a 2011-es költségvetési évben összesen 450.000 Ft lenne, melyre a jelenlegi költségvetésben
nincs forrás. (A Pénzügyi osztály tájékoztatása alapján jelenleg nincs olyan szabad pénzeszköze az
Önkormányzatnak, mely forrása lehetne a fentieknek.) A szolgáltatás a szerződés alapján a 2012-es költségvetési
évre is átnyúlik.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete jelenleg (2008. áprilisa óta) egy hírportálnak fizet havi
rendszerességgel hír megjelentetéséért (havi bruttó 45.000 Ft), melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az
önkormányzat intézményeiben dolgozók készítenek, és töltenek fel az mconet honlapjára (www.bekesmegye.com).
Az oldal látogatottsága az elmúlt héten 45.276 fő/hét volt, a gyomaendrődi híreket ebből 7115 fő/hét nézte meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen, és a határozati javaslat szerint
hozza meg döntését.

Döntési javaslat
"Web and Sales Media Kft"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete forrás hiányában nem köt szerződést a Web and
Sales Media Kft-vel.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kistérségi Iroda 2011. I. félévi beszámolója
Dobó Anita, Hornok Réka
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2011. január 14-én jelent meg az Új Széchenyi Terv. A Polgármesteri Hivatal beruházásokért felelős munkatársai az
előzetes egyeztetések során kiválasztották azokat a pályázati kiírásokat, amelyek érintik, és amelyekre pályázni is
kíván az Önkormányzat. Ezen pályázatok a Gazdasági Programban összefoglalásra kerültek, melyet Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2011.(IV.28.)Gye. Kt. határozattal elfogadott. 2011. I félévében
elsősorban az Új Széchenyi Terv keretein belül benyújtani kívánt pályázatok megismerése, előkészítése volt az
elsődleges feladat.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2011. I. félévében összesen 2 db pályázatot nyújtott be:
-

Raiffeisen Mindenki Ebédel Program: nem nyert

A Körös Kajak Sportegyesület csónakházának infrastrukturális fejlesztése, felújítása című
pályázat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása, 7/2011. (III.9.) BM rendelet
szerinti kiírásra került benyújtásra: az elbírálása folyamatban van
Az Önkormányzat intézményei által benyújtott pályázatok összesítése is megtörtént, az első félév
vonatkozásában az alábbiak szerint alakul:
Sorszám Intézmény neve

Benyújtott
pályázatok
száma

Nyertes/folyamatban lévő
pályázatok száma

1.

Határ Győző Városi Könyvtár

0db

0/0

0

2.

Közművelődési,-Közgyűjteményi és
1db
Turisztikai Szolgáltató Intézmény

1/0

250 000

3.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola

7db

6/0

3 400 000

4.

Térségi Humánsegítő Szolgálat

1db

0/1

0

5.

Városi Egészségügyi Intézmény

0db

0/0

0

6.

Városi Alapfokú Művészetoktatási
0db
Intézmény

0/0

0

7.

Térségi Szociális Gondozási
Központ

0db

0/0

0

8.

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda

9db

4/4

950 000

9.

Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium

0db

0/0

0

Támogatás
összesen (Ft)

A Kistérségi Iroda által 2011. I. félévében végzett további feladatok:
- Közreműködés, kapcsolattartás: Kifizetési Kérelem megküldése az MVH-nak a LEADER program
keretében megvalósuló, XII. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál megrendezését érintő pályázathoz
kapcsolódóan.
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Közreműködés, kapcsolattartás: Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés
elkészítése, valamint hiánypótlása az ÁROP program keretében megvalósuló, a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan.
Közreműködés, kapcsolattartás: Projekt Előrehaladási Jelentések, Időközi Kifizetési Kérelem, Záró
Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, valamint hiánypótlása a DAOP
program keretében megvalósuló, a Kerékpárút-hálózat fejlesztését érintő pályázathoz kapcsolódóan.
Közreműködés, kapcsolattartás: beruházás megvalósítása, Időközi Kifizetési Kérelem elkészítése a
TIOP program keretében megvalósuló, az Oktatási intézmények informatikai infrastruktúra fejlesztését
érintő pályázatokhoz kapcsolódóan.
Közreműködés, kapcsolattartás: Időközi Kifizetési Kérelmek hiánypótlása, változás bejelentések
elkészítése Záró Kifizetési Kérelem és Záró Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása, valamint
hiánypótlása a DAOP program keretében megvalósuló, a Városi örökség megőrzését és korszerűsítését
érintő pályázathoz kapcsolódóan.
-

Közreműködés, kapcsolattartás az MVH-val, a folyamatban lévő IKSZT beruházáshoz kapcsolódóan.

Az uniós pályázatokhoz kapcsolódóan a nyilvánosság biztosítása, kapcsolódó
sajtóanyagok elkészítése.
-

Segítséget nyújtunk az önkormányzat intézményei által benyújtandó pályázatok esetében.

A Körös –szögi Kistérség munkaszervezetével folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, adatot szolgáltatunk
egyes koncepciók, statisztikák elkészítéséhez.
Részt veszünk a LEADER programban, az azzal kapcsolatos információ szolgáltatásban,
kapcsolattartásban.
Valamennyi uniós projektünk működtetés alatti éves után követési jelentését megküldtük az érintett
közreműködő hatóságok felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen és a döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"A Kistérségi Iroda 2011. I. félévi beszámolója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Kistérségi Iroda 2011. I. félévi beszámolóját
elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Hornok Réka
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi Költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) Önkormányzati
rendeletével döntött 6.000.000 Ft rendezvényalap létrehozásáról, mely alapot az Önkormányzat az év során
Gyomaendrődön tartandó színvonalas városi rendezvények támogatására használhat fel. A Képviselő-testület a
2011. március 31-i ülésén a következőkről döntött:
Rendezvény neve
Költsége
XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál április 30.3.000.000 Ft
május 1.
A 166/2011. (III.31.) Gye Kt. határozat
Nemzeti ünnepek: március 15., Hősök Napja május 300.000 Ft (ebből felhasználva az 1. félévben 171.158 Ft)
29., augusztus 20., október 23.
A 173/2011. (III.31.) Gye Kt. határozat
A XIII. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál szakmai és pénzügyi elszámolását a Képviselő-testület 399/2011.(VI.30.)
Gye. Kt. határozatával elfogadta.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a következő nem önkormányzati szervezésű, de nagy
jelentőségű városi rendezvény szervezését is támogatta a rendezvényalap terhére az első félévben:
II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és
Családi Nap
2011. június 12.

500.000 Ft
A 170/2011. (III.31.) Gye Kt. határozat

Gyomaendrőd Város Önkormánya költségvetésről szóló 4/2011(II.15.) számú önkormányzati rendelet 6. § (4)
bekezdésében meghatározott Testvérvárosi és nemzetközi sportkapcsolat és kommunikáció tétel (1.300.000 Ft)
terhére a Képviselő testület április 28-i ülésén három támogatás odaítéléséről döntött:
A Gyomaendrőd FC utazási költségei a nagyenyedi
135.000 Ft
futball tornára
A 228/2011. (IV.28.)Gye. Kt. határozata
2011. június 1-3.
Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus és a
100.000 Ft
schönecki Intonation Junger Chor kórustalálkozója
A 229/2011. (IV.28.)Gye. Kt. határozata
2011. június 2-5.
A Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület tagjai
150.000 Ft
schönecki szakmai útjának támogatása
A 230/2011. (IV.28.) Gye Kt. határozat
2011. május 6-9.
A rendezvények elszámolása a támogatói szerződésnek megfelelően és határidőre, rendben megtörtént (szakmai és
pénzügyi). A szerződést az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezései tették szükségessé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előtejesztést megvitatni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.
1. döntési javaslat
"Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény szervezésében az első félévben megvalósult nemzeti ünnepekről szóló elszámolást (szakmai
és pénzügyi-171.158 Ft-ról) elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elfogadja a Rubin-Park Szabadidőközpont és
Pedagógiai Oktatófarm Kft. szervezésében megvalósult II. Pünkösdi Bográcsos Ételfőző Fesztivál és Családi Nap
rendezvényének elszámolását (szakmai és pénzügyi) az önkormányzat általt megítélt 500.000 Ft-ról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi FC nagyenyedi futball
tornán való részvételének támogatására vonatkozó pénzügyi és szakmai elszámolást az önkormányzat által megítélt
135.000 Ft-ról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. június 2-5. között a Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus és a schönecki Intonation Junger Chor kórustalálkozója támogatására vonatkozó
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szakmai beszámolót, valamint az önkormányzat által nyújtott 100.000 Ft-ról szóló pénzügyi elszámolást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Beszámoló az I. félév Önkormányzatot érintő rendezvényeiről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. május 6-9. között Gyomaendrőd
Város Tűzoltó Egyesület tagjai schönecki szakmai útjának támogatásáravonatkozó szakmai beszámolót, valamint az
önkormányzat által nyújtott 150.000 Ft-ról szóló pénzügyi elszámolást.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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24. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Javaslat tétel a Képviselő-testület működésére tett észrevételekre
Dr. Csorba Csaba jegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző

Tisztelt Bizottság!
Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő asszony a képviselő-testület júniusi rendes ülésén, több észrevételt tett a
testületi munka javítása érdekében. Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az észrevétel egyes elemeit vitassa
meg, és ha szükségesnek tartja, tegyen javaslatot az SZMSZ érintett szabályozásának módosítására. Az észrevétel
egyes elemeinek lezárása során önálló döntési javaslatot nem készítettem, a javaslatokat a bizottság eddig munkája
során szerzett tapasztalata alapján kell megfogalmazni. Az anyag célja inkább a vitára ösztönzés, bízva abban, hogy
ennek során megfelelő megoldás jön létre, így a hagyományos értelemben vett, már megszokott döntési javaslatokat
az előterjesztés végén ne keressék! (A Képviselő Asszony hozzászólását tartalmazó jegyzőkönyv ide vonatkozó
részét mellékletként csatolom) Az észrevétel az alábbi témaköröket érinti:
I.
Nem testületi tagok hozzászólása, mely az alábbi esetekben merül fel az ülés során:
a.) Napirend előtti felszólalások
b.) Napirend során pl. érintettek hozzászólása
a)
Napirend előtti felszólalások:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. (továbbiakban: Ötv.) 1.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint a
törvény keretei között az önkormányzat önállóan alakítja ki szervezetét és működési rendjét. Az Ötv. nem
szabályozza a napirendi pontok előtti felszólalások rendjét, a kérdés rendezését a képviselő-testületre hagyja. A
szabályozás lehetőségével a testület az SZMSZ-ben, az Ötv. helyi „végrehajtási rendeletében” élhet, amely egyben
a települési önkormányzat „Alkotmánya” A képviselő-testület az SZMSZ-ben több kérdést szabályozhat, melyek az
alábbiak szerint csoportosíthatók:
• amelyeket törvény nem érintett,
• amelyek tilalmáról nem rendelkezett,
• amelyekhez a jogalkotó nem kapcsolt végrehajtási részletszabályokat,
• amelyekben alternatív megoldást tesz lehetővé azáltal, hogy felhatalmazza az önkormányzati testületet az
eltérésre.
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/1991.(IX.19.) Kt rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 16.§ (2) d) pontja szerint a napirendi pontok elfogadása előtt a polgármester megadja a szót
az alpolgármester, bizottsági elnökök részére a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk
előadásához, továbbá a Képviselő-testület tagjainak közérdekű kérdések és interpellációk felvetéséhez. A hatályos
szabályozást átvizsgálva az állapítható meg, hogy a nem képviselő-testületi tagok napirend előtti felszólalását az
SZMSZ nem szabályozza, de erre vonatkozó kifejezett tiltó rendelkezést sem tartalmaz. Megvizsgálva a korábbi
testületek gyakorlatát az állapítható meg, hogy a nem képviselő-testületi tagok többször kaptak szót a napirendi
pontok előtt. A hozzászólások tárgyuk szerint nagyon szerteágazóak. 2003-tól vizsgálva a napirendek előtti
felszólalásokat az állapítható meg, hogy erre az igény 2009-ig nem volt jelentős, éves szinten 2-3 esetben kértek
szót, 2009-ben már az esetek száma négy, 2010-ben szintén ugyanennyi esetben kértek szót napirendek előtt nem
testületi tagok. 2003-tól nem találtunk olyan esetet, hogy az ülést vezető polgármester ne adta volna meg a szót az
ilyen igénnyel jelentkezőknek. Az esetek számának növekedése miatt indokolt a szabályozás pontosítása, pl. a
testület határozattal dönt, hogy megadja e a szót, időbeli korlátozást alkalmaz, stb. A kialakult gyakorlatra
figyelemmel nem célszerű a lehetőség megtiltása, a precedens kialakulásában közrejátszott az a tény, hogy ez
idáig minden képviselő-testület és polgármester fontosnak tartotta a lakosság személyes részvételét a testületi
munkában, még abban az esetben is, ha ez időnként élesebb kritikai hangot ütött meg. Sajnos erre a területre is
begyűrűzött a politikai közéletben tapasztalható egyre durvább hangnem.
Összegzés: Az SZMSZ 16.§ (2) d) pontja pontosítható, akár úgy, hogy kizárásra kerül a nem testületi tagok napirend
előtti felszólalás lehetősége, akár olyan formában, hogy ez testületi döntéshez kötődik, időbeli korlátozással.
Lehetséges döntési alternatívák:
jelenlegi szabályozás, és gyakorlat hatályában marad
napirend előtti felszólalás lehetőségét a nem testületi tagok részére kizárja a Testület
egyedi döntési eljárás során a Képviselő-testület hatáskörébe kerül a napirend előtti felszólalás lehetősége a
nem önkormányzati képviselők esetében
b.)

Napirend során pl. érintettek hozzászólása
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Az Ötv. biztosítja a választópolgárok részére a testületi ülésen való részvétel jogát, de ez nem jelenti azt, hogy
általában a vitába bekapcsolódjanak, és ott javaslataikat-véleményeiket elmondhassák. Ezt a választópolgárok a
települési képviselőn keresztül tehetik meg, akiket megillet a kérdezés és interpellációs jog. Főszabályként a
választópolgárok a közérdekű bejelentéseiket, kérdéseiket a közmeghallgatáson tehetik meg. Az SZMSZ 16.§ (2) i)
pontja alapján az ülést vezető polgármester hozzászólást engedélyezhet a napirend tárgyalása során a nem
tanácskozási joggal jelenlevők számára. Az ügyben érintettet az SZMSZ 12.§-a szerint tanácskozási joggal kell
meghívni. A helyi szabályozás álláspontom szerint megfelelő keretet biztosít, mind a bizottsági mind a testületi
ülésen, a megfelelő döntéshozatalhoz. Az esetleges véleménynyilvánításra több esetben a képviselők kérik a
jelenlevőket. A napirend keretében elhangzó hozzászólások érdemi szakmai döntésekkel kapcsolatosak.
Természetesen ezen hozzászólásokat is kötheti a testület az általa határozat formájában meghozandó döntéshez,
melyet célszerű vita nélkül meghozni. A jegyzőkönyvek áttanulmányozása alapján megállapítható, hogy a testületek
ezen a területen is olyan precedenst alakítottak ki az évek során melynek megszüntetése nem célszerű, de
indokolttá válhat a megfelelő korlátok között tartása, segítve ezáltal a testület munkáját.
Lehetséges döntési alternatívák:
a jelenlegi szabályozás és gyakorlat hatályban marad
a nem tanácskozási joggal jelen levők részére nem biztosít a Képviselő-testület hozzászólási jogot
egyedi döntések alapján biztosít a nem tanácskozási joggal jelen levők számára hozzászólási jogot
II.

Zárt ülés tartása

A képviselő-testület ülései főszabály szerint nyilvánosak, a zárt ülés tartásának szabályait az Ötv. állapítja meg,
melyektől a képviselő-testület nem térhet el, így az SZMSZ-ben ebben a kérdéskörben nincs szabályozási
lehetőség. Az Ötv. határozza meg azt, hogy mely esetekben kötelező zárt ülést tartani, és mely esetekben van
választási lehetősége a testületnek az érintett döntésétől függően, illetve milyen esetekben van a testületnek
mérlegelési joga, hogy az adott kérdést zárt vagy nyílt ülés keretében tárgyalja. A Képviselő Asszony által érintett
kérdés kuratóriumi tagságra vonatkozó megbízással kapcsolatos, így az Ötv. 12.§ (4) a) pontjának első fordulatában
meghatározott körbe tartozik. A normaszöveg alapján csak akkor lehet nyílt ülést tartani, amennyiben ebbe az
érintett beleegyezik. Az újonnan megválasztandó kuratóriumi tagok ebbe nem egyeztek bele. Álláspontom szerint a
Képviselő-testület a zárt ülésen elhangzottakat nem hozhatja nyilvánosságra. A vagyoni résszel kapcsolatos
kérdésekről korábban a képviselő-testület nyílt ülés formájában döntött. A zárt ülés a 12.§ (4) a) pontjában
meghatározott esetben az érintettet védi, akiről a döntéshozó dönt, és ezért az érintett döntésétől függ, hogy nyílt
vagy zárt ülésen keretében kerül megtárgyalásra az ügy. A minősítés nem az ott elhangzottak tartalma alapján
történik, hanem az érintettek nyilatkozatára tekintettel. Amennyiben az érintett nincs jelen a testületi ülésén, nem
lehet beszerezni a nyilatkozatát, vagy nem nyilatkozik, a képviselő-testület zárt ülés keretében köteles tárgyalni az
Ötv-ben meghatározott ügyet.
Összegzés: Álláspontom szerint a testületnek nincs lehetősége a zárt ülés anyagát nyilvánosságra hozni. Az Ötv-től
eltérő szabályozásra az SZMSZ-ben nincs lehetőség.
III.

Napirendek elnapolása

A Képviselő-testület megalakulásától számítva összesen 10 ügyben rendelkezett úgy, hogy az adott ülés
napirendjéről leveszi az előterjesztést. Hét esetben a következő soros testületi ülésen született döntés. Az elnapolás
esetén az ismételt előkészítést jelentősen segítené, ha pontosan kerülne meghatározásra, hogy mikorra kell
ismételten előterjeszteni a napirendet és mivel kell kiegészíteni, figyelemmel arra, hogy az esetek jelentős részében
a bizottsági üléseken megkapja a támogatást.
Javaslom, hogy a bizottság tegyen javaslatot az SZMSZ módosítására. A napirend elnapolásra javaslatot tevő
személy a módosítási javaslatának megfogalmazásában ismertesse az ismételt tárgyalás időpontját, az elnapolás
okát, és milyen tények adatok megvizsgálását, ismertetését kéri.
IV.

Intézményi átszervezés (tájékoztató)

Az intézmények átszervezéséről a Képviselő-testület az alábbiak szerint rendelkezett:
A képviselő-testület egyhangú, 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: [Arnóczi István János igen, Betkó
József igen, Béres János igen, Dr. Farkasinszky Erzsébet igen, Iványi Lajosné igen, Lehóczkiné Timár Irén igen,
Marton Dániel igen, Márjalaki József igen, Nagyné Perjési Anikó igen, Poharelec László igen, Toldi Balázs igen,Várfi
András igen.]
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
115/2011. (III. 31.) Gye. Kt. Határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő - testület a 2011/2012-es szorgalmi évet érintő intézmény rendszer
átszervezését nem támogatja.
Javasolja szakértők felkérését az intézmények működési átvilágítására. Javasolja továbbá az átszervezést a
2012/2013-as szorgalmi év kezdetére megvalósítani, melyhez a fenntartói döntést legkésőbb 2012. május 31.
napjáig kell meghozni.
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Határidő: azonnal
Az átszervezés fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 121.§ (1) bek. 15. pontja (továbbiakban
közoktatási tv.) az alábbiak szerint határozza meg:
15. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. § (5)
bekezdésének b) pontjában meghatározottak módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintő döntést, amely
vagyon a feladatellátáshoz továbbiakban nem szükséges;
37.§ (5) b) pontja az alábbiakat tartalmazza: intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és
más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát, az intézmény
székhelyének és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető
maximális gyermek-, tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát, alapfokú
művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
A közoktatási törvény 102.§ (9) (10) bek. az alábbiakat mondja:
(9) A fenntartó tanítási évben (szorgalmi időben), továbbá - a július-augusztus hónapok kivételével - nevelési
évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói
jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
(10) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó jogutódlással
történő megszűnésekor, az önkormányzatok szétválásával összefüggő vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó
halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult. Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell
alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért kerül sor tanítási évben (szorgalmi időben), nevelési
évben, mert a már meglévő épületet, helyiséget, területet megfelelő időben nem lehetett birtokba venni, vagy a
nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul alkalmatlanná vált a rendeltetésszerű
használatra. Nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére a működést engedélyező szerv
engedélyezheti a székhely, telephely változását tanítási évben (szorgalmi időben), nevelési évben más, előre nem
látható okból is. Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó három éven belül másodszor kéri
előre nem látható okból a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a működést engedélyező szervnek le kell
folytatnia az e törvény 80. §-ában szabályozott törvényességi ellenőrzést.
(11) A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat
döntést a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával, átalakításával, megszüntetésével, az
alapfokú művészetoktatási intézményben a tanszak indításával és megszüntetésével kapcsolatban, az egyéb
átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja. Amennyiben a nevelési-oktatási
intézmény fenntartói jogának átadására helyi önkormányzat és olyan kistérségi társulás között kerül sor, melynek az
önkormányzat tagja, akkor az erre vonatkozó döntés meghozatalának határideje július utolsó munkanapja.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 95.§ és 96.§ az alábbiakat mondja:
95. § (1) Az alapító szerv jogosult a költségvetési szervet átalakítani, megszüntetni. A költségvetési szerv átalakítása
történhet egyesítéssel vagy szétválasztással. Az egyesítés lehet beolvadás vagy összeolvadás. A szétválasztás
lehet különválás vagy kiválás.
(2) Beolvadás esetén a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv.
(3) Összeolvadás esetében az egyesítendő költségvetési szervek megszűnnek, jogutódjuk az átalakítással létrejövő
új költségvetési szerv.
(4) Ha az egyesítés több - a 88. § (3) bekezdésében meghatározott - alapító szervhez tartozó költségvetési szervet
érint, az alapító szervek közösen jelölik ki az új költségvetési szerv irányító szervét.
(5) Különválás esetén a különváló költségvetési szerv megszűnik, jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési
szervek.
(6) Kiválás esetén az a költségvetési szerv, amelyből a kiválás történik, az alapító okirat átalakító okirat alapján
történő módosítását követően tovább működik, ezzel egyidejűleg az alapításra vonatkozó szabályok szerint egy új
költségvetési szerv jön létre.
96. § (1) A költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről - az alapításnak megfelelően - jogszabályban
vagy átalakító, megszüntető okiratban kell rendelkezni, melyet legalább negyven nappal az átalakítás,
megszüntetés kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). E határidőtől központi államigazgatási
szervek esetén törvényi rendelkezés, bármely központi vagy köztestületi költségvetési szerv esetén vagy az ország
alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő esetben kivételesen a Kormány eltérően rendelkezhet. Ha a
költségvetési szervet bizonyos feltétel bekövetkeztéig hozták létre, a megszűnés tényét megállapító jogszabályt
(megszüntető okiratot) kell kiadni, melyet haladéktalanul ki kell hirdetni (közzé kell tenni).
(2) Az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabályban (okiratban) rendelkezni kell a megszűnő
költségvetési szerv valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátásáról, valamennyi jogáról és kötelezettségéről,
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ideértve a költségvetési szerv vagyoni jogait és előirányzatait is. A jogszabályban (okiratban) meg kell jelölni
azt a naptári napot ameddig, vagy azt az időtartamot, amelyre vonatkozóan, és meghatározható azon kör,
mérték, amelyre kiterjedően a költségvetési szerv utoljára kötelezettséget vállalhat. A költségvetési szerv
ezzel ellentétes kötelezettségvállalása semmis.
(3) Az állami vagyonról szóló törvény, vagy az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabály (okirat) eltérő
rendelkezése hiányában a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv
jogutódja az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az általuk
kijelölt szerv. A megszűnő költségvetési szerv valamennyi elismert vagy nem vitatott pénz- vagy pénzben
kifejezett tartozásáról rendelkezni kell, ennek megtörténtére külön utalni kell az átalakító, megszüntető
okiratban. A költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése a vele szemben fennálló követeléseket nem
teszi lejárttá.
(4) Ha az átalakításról, megszüntetésről jogszabály rendelkezik, a jogszabály alapján a kihirdetést követő harminc
napon belül - a 90. §-ban foglaltaknak megfelelő tartalmú - átalakító vagy megszüntető okiratot kell kiadni. A 89. §
(1) bekezdés szerinti költségvetési szerv átalakító vagy megszüntető okiratának kiadásához az államháztartásért
felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges. Az átalakításról, megszüntetésről szóló okiratot az alapító
szervnek az okirat kiadásától számított tíz napon belül a kincstárhoz kell benyújtania. A kincstár a kérelem és az
okirat vizsgálatát követően haladéktalanul az átalakításra vagy a megszüntetésre utaló bejegyzést tesz a
nyilvántartásban, és az előírt tartalmú okirat beérkezésétől számított tizenöt napon belül átvezeti a változásokat,
vagy törli a költségvetési szervet a nyilvántartásból, az (5) és (7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(5) A költségvetési szerv a 18/K. § szerinti nyilvántartásból való törlésével, a törlés napjával szűnik meg. Az
átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabály (okirat) későbbi időpontot, törvény más időpontot is
megállapíthat a megszűnés napjaként.
(6) A megszűnő költségvetési szerv átalakításáról, megszüntetéséről rendelkező jogszabályban (okiratban) megjelölt
jogutódja - a megszűnés napjára vonatkozóan - a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló, valamint külön
jogszabályok szerinti egyéb dokumentumok elkészítésére kötelezett.
(7) Átalakítás esetén az átalakulással megszűnő költségvetési szervet a jogutód költségvetési szerv (szervek)
bejegyzésével egyidejűleg, a jogutód feltüntetésével kell törölni a nyilvántartásból.
Az átszervezés és a megszüntetés eljárási lépései
1. szándéknyilatkozat -elvi döntés
2. vélemények beszerzése, egyeztetések lebonyolítása
3. döntés
4. költségvetési rendelet módosítása
5. az esetleges létszámcsökkentések lebonyolítása
6. intézményi dokumentumok, szabályzatok módosítása, jóváhagyása
A közoktatási törvény rendelkezéseiből következően a képviselő-testületnek határozatot kell hoznia, (elvi döntést) a
tervezett szándékáról: az intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről. Általános feltétel a helyi önkormányzati
költségvetési szerv megszüntetésekor a közfeladat-ellátási kötelezettség előzetes felülvizsgálata, valamint, hogy a
közfeladat további ellátásáról az alapító szerv más módon képes legyen gondoskodni.
A képviselő-testületi előterjesztés részeként :
-meg kell fogalmazni az elérendő célt, és az eszközöket,
-célszerű egy ütemtervet készíteni felelősök és határidő megjelölésével,
-számításokat kell végezni, a tervezett döntés pénzügyi-tárgyi, személyi kihatásairól,
-lehetőségek és azok következményei,
-előnyök, hátrányok számbavétele.
A szándéknyilatkozat tartalmazza, hogy
-a képviselő-testület milyen módon kívánja ellátni a feladatot a jövőben,
-a tervezett döntésnek milyen intézményi kihatása lehet,
-a tervezett döntésnek milyen munkajogi következménye lehet,
-a tervezett döntésnek milyen pénzügyi kihatása lehet,
-a feladatellátás során számba kell venni a lehetséges együttműködési (társulási) lehetőségeket,
-felelős és határidő megjelölése
A szándéknyilatkozat képezi a véleményeztetési eljárás alapját. Az idézett határozat a szándéknyilatkozat kialakítást
sem tette lehetővé, a képviselő-testület részére megküldött előterjesztések ezen nyilatkozat megfogalmazását
szolgálták, pontosabban, milyen módon kívánja ellátni a feladatot a jövőben. Az eljárásba bevonásra kerültek az
intézményvezetők is. A költségvetés készítésével párhuzamosan haladt az eljárás, így természetesen, mind
döntéshozói, mind előkészítői oldalon ez feszített munkát, folyamatos felkészülést igényelt, de a jogszabályokban
meghatározott határidők jogvesztőek, így ettől eltérni nem lehetett, annak ellenére sem, hogy a képviselő-testületben
jelentős változások történtek. A tervezett átszervezési intézkedésekből csak a konyhai feladatok terén történtek
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változások. A szándéknyilatkozat megfogalmazását követően nyílik meg a lehetősége annak, hogy a további a
végeleges döntés meghozatalához szükséges feladatok elvégzésre kerüljenek.
A közoktatási törvény 102. § (3) bekezdése értelmében, a fenntartó a közoktatási intézmény megszüntetésével,
átszervezésével, feladatának megváltoztatásával összefüggő döntése előtt beszerzi az intézmény alkalmazotti
közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek (közösségnek), az iskolai diákönkormányzatnak,
véleményét. A vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetővé kell tenni a véleményezési joggal
rendelkezők részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll.
A vélemény kialakításához - az információk hozzáférhetővé tételének napjától számítva - legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.
A közoktatási törvény további garanciákat épít be a közoktatás színvonala védelmében, így a 88. § (6)
bekezdésében foglaltak 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
tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak
igénybevétele a gyermeknek, tanulónak, szülőnek nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szerezni
a megyei önkormányzat - fejlesztési tervre épített - szakvéleményét. A helyi önkormányzat az Országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából.
A szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység,
szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő további ellátását. A szakértő véleményét a megyei
önkormányzat részére - a szakvélemény megkérésével egyidejűleg - meg kell küldeni. A független szakértőre - a
helyi önkormányzat megkeresésére -a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot. Azt, hogy mi
minősül megfelelő színvonalnak és aránytalan tehernek, az értelmező rendelkezéseket tartalmazó 121. § határozza
meg. Aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb
körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló
életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. a változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szükséges
időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri
átszállással lehet megközelíteni);
Megfelelő színvonalon való a gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi
nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú
mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (pl. a
nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szűnik meg
tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatása, tanulási nehézséggel
küzdők nevelése, oktatása) igénybevétele;
A Kjt. 6. § (3) bekezdés alapján a képviselő-testület a döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel
véleményezteti a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés
tervezetét. A tervezetet a döntés előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult
szakszervezeteknek.
A véleményezési eljárást követően dönthet a képviselő-testület az intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről.
Az átszervezés, megszüntetés folyamatában a képviselő-testületnek módosítania kell a közoktatási törvény 85. § (4)
bekezdés szerinti önkormányzati intézkedési tervet.
A döntési folyamat része lehet társulási megállapodás megkötése, módosítása.
Ugyanakkor a 102. § (11) bekezdése értelmében a fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének
május 15-ig hozhat oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának megszüntetésével összefüggő
döntést.
Az intézmény átszervezéséről -az alapító okirat módosításával, az intézmény megszüntetéséről megszüntető
okirat elfogadásával dönt a képviselő-testület.
Az alapító okirat módosításához, megszüntető okirat elfogadásához az Ötv. 15. § (1) bekezdés értelmében
minősített többség szükséges.
A közoktatási intézmény megszüntetése történhet:
-jogutódlással, vagy
-jogutód nélkül.
Ez kihatással van a dolgozók munkaviszonyára, valamint a tanulói jogviszonyra is.
A közoktatási törvény 88. § (13) bekezdése értelmében, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutódlással szűnik meg,
a megszűnés nem érinti a gyermek óvodai elhelyezését, tanulói jogviszonyát, kollégiumi tagsági viszonyát.
A fenntartónak a kincstárnál kérelmeznie kell a költségvetési szerv átszervezésére vonatkozóan a változások
átvezetését a nyilvántartásba, illetőleg megszüntetés esetén a költségvetési szerv törlését a nyilvántartásból.
Az átszervezés és megszüntetés folyamatában a fenntartónak különböző adatszolgáltatásokat is teljesítenie kell.
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A közoktatási intézmény átszervezésekor, vagy megszüntetésekor a fenntartó vagy az általa megbízott személy
köteles feladat-ellátási helyenkénti, alaptevékenységenkénti, valamint pedagógus-munkakörben, illetve nevelő-és
oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó vagy pedagógiai szakértő
munkakörben foglalkoztatottak szerinti bontásban statisztikai célú tájékoztatást adni arról, hogy hány álláshely
megszüntetésére került sor, továbbá hány közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban történő
foglalkoztatást, és milyen jogcím alapján szüntettek meg.
Az átszervezés kapcsán módosítani kell a költségvetési rendelet is. Az intézmény átszervezésének,
megszüntetésének pénzügyi kihatásai is vannak. A képviselő-testületnek módosítania kell költségvetési rendeletét,
mert a döntés érinti az intézmény költségvetését, létszámkeretét.
Az átszervezés során gondoskodni kell az esetleges létszámcsökkentések lebonyolításáról is, melynek során a
közalkalmazotti törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.
Az átszervezés során el kell végezni az intézményi dokumentumok felülvizsgálatát, módosítását, gondoskodni kell
azok képviselő-testületi jóváhagyásáról. Az alapító okirathoz igazodva módosítani kell a szabályzatokat: a szervezeti
és működési szabályzatot, a minőségirányítási programot, a nevelési, illetve pedagógiai programot, valamint a
házirendet.
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Kivonat
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2011. június 30-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Dr. Farkasinszky Erzsébet Poharelec László képviselő vagyonnyilatkozat hiánypótlásával
kapcsolatban megjegyezte, hogy képviselő lehet az, akinek köztartozása van, polgármester nem. Külön
kell választani a képviselőnek a képviselő-testülethez tartozó munkáját és a magánszféráját.
A szétszórt nyomtatványokkal kapcsolatban elmondta, hogy az, hogy az első fejezetekben lévő részek
mennyire fedik a valóságot és mennyire nem ez nem tartozik rá, mint ahogy az sem, hogy egy évvel
ezelőtt hasonló probléma volt. Ettől a Képviselő-testületnek el kell határolódnia. A mai napon
feljelentést tett a rendőrségen a „velem van a bukott rendszer összes csaló tagja” mondat miatt. Ez
alaptalan és valótlan, ezért kívánt rágalmazás miatt is feljelentést tenni a saját nevében. Az
elkövetéssel senkit nem tud gyanúsítani. Amennyiben a testület többi tagja is részben magára veszi,
mindenki megtenné a magán feljelentését ez nyomatékosítaná azt, hogy a városban az ilyen jellegű
dolgoktól el kell határolódni. Vállalja fel magát az illető.
Elmondta továbbá, hogy a városban több elmarasztalást kap, a lakók nem igazán elégedettek a testületi
munka formájával. A testületnek nem arról kell szólni, hogy kinek milyen megnyilvánulásai vannak.
A testületi munkát az önkormányzati törvény behatárolja. A testületi üléshez a lakosságnak lehet
hozzászólása abban az esetben, ha az aktuális kérdésben a polgármester engedélyt ad. A testületi ülést
nem érintő témákban a szolgálati út betartása mellett van lehetőség polgármester, jegyző, testületi
tagokon keresztül és ilyen formában a testület elé kerül az anyag.
A testületi ülésekkel kapcsolatban elmondta, hogy van nyílt és zárt ülése. A nyílt ülésen a
nyilvánosság a Tv-n keresztül is biztosítva van. A zárt ülésnek meghatározott rendje van, van a
szigorúan zárt, illetve lehet kérni, melyeknek megvan a szabályozott formája, nem a testületi tagok
döntik el.
Kérte a következőkben, hogy a testület tegye lehetővé, hogy olyan esetben, amikor nem szigorúan zárt
ülésről van szó, a nyilvánosságot vegyék igénybe. A Papp Zsigmond hagyaték nem merítette ki a zárt
ülés fogalmát, a közvéleménynek joga van megtudni, kérte a testületnek, hogy ennek mind az írásbeli,
mind pedig egyéb anyagát, hanganyagát tegye nyilvánossá. Végignézte, végighallgatta, átolvasta az
anyagot semmiféle Papp Zsigmond örökösökkel kapcsolatos negatív jelzéssel nem élt.
A zárt ülésnek azért van szerepe, hogy mindenkit védjen. Védje, akiről szól, és védje a testület tagjait.
A zárt ülésről a határozat mehet ki.
A testületi ülésen vannak olyan kérdések, melyek elnapolásra kerülnek, ezekről a testületnek akkor
kell dönteni, hogy mikor kívánja behozni ismét a tárgyat. Ha nem adnak meg időintervallumot, akkor
hosszú időközök vannak, és esetleg késve kerülnek feldolgozásra. Ha van, amit SZMSZ-ben kell
szabályozni és módosítani akkor tegyék meg, hogy a jövőben megfelelő formában tudják végezni a
testületi munkát.
Nehéz helyzetben van a hivatal, ha nincsenek egyértelműen megfogalmazott kérések és válaszok,
akkor ők sem tudják megfelelő időben és formában végezni a dolgukat.
Le kell vonni a megfelelő tapasztalatokat, következtetéseket, kérte a testület tagjait üljenek össze,
határolják be azokat a dolgokat, amik az elkövetkezendő munkájukat, megfelelő formában fogja
irányítani.

Dr. Farkasinszky Erzsébet képviselő az önkormányzati törvényt ajánlotta elolvasásra a képviselők
számára, ami sok segítséget ad a további képviselői munkához. Le kell ülnünk, át kell gondolni
hogyan tovább, együtt, mind a 12-en pártállásra, hovatartozásra tekintet nélkül közösen kell tennünk a
dolgunkat, egyik fél részéről sem lehet probléma az együttműködéssel. Az sem biztos, hogy az
elfogadott SZMSZ megfelelő a testület működéséhez. A jegyző úr majd átnézi, mi az a forma, ami a
legjobb lenne ahhoz, hogy a testületen ne a civódás látsszon, hanem az, hogy ez a 12 ember egy
irányba halad. Ha ez nem így lesz, nem sok esélyünk lesz arra, hogy a járási központot megkapjuk.

Kérdésként vetette fel, mi van az intézmények átszervezésére adott megbízással. A maga részéről úgy
gondolta, ez a folyamat halad a maga útján, és időben tud a testület a következő tanévre reális képet
kapni. Tudomása szerint ez nem így van, a dolog nem halad előre.
A testületi ülésen elnapolásra kerülő napirendeknél meg kell határozni azok újbóli beterjesztésének
határidejét is.
Nagyon meg kell nézni, hogy melyek azok a napirendek, amelyek zárt ülésen tárgyalandók. Ennek
szigorú törvényi szabályai vannak.
Amennyire lehet le kell szűkíteni a kört, időben kell az érintetteket nyilatkoztatni, hogy hozzájárulnak
e a személyüket érintő kérdés nyilvános ülésen való megtárgyalásához. Ez azért lényeges, mert ha a
zárt ülésről olyan információ megy ki a közvélemény felé, aminek nem szabadna – amire volt is már
példa – akkor azok az emberek ennek az összes következményét viszik, és soha többé nem tudják
magukat megvédeni.
Jó lenne bizonyos dolgokról feszültségmentesen, kötetlenül elbeszélgetni. Kérte a Jegyző urat, hogy
próbálja meg valamilyen formában segíteni ezeknek a dolgoknak az előrehaladását.
Dr. Csorba Csaba jegyző reagálva a hozzászólásokra hangsúlyozta, a kerékpárúttal kapcsolatban
említett pótmunkák a többlettámogatási igény elismeréséből megtérültek.
A temetkezési szolgáltatás igénybevételéről tudni kell, hogy az önkormányzat közvetlenül nem szólhat
bele, az intézmény a gondozottat nyilatkoztatja az esetleges végintézkedésről, amit tiszteletben kell
tartani, nem lehet befolyásolni.
Az SZMSZ módosításával, felülvizsgálatával sok tekintetben egyetértett. Érdemben hat hónap telt el a
testület működéséből, a testület tapasztalatokra tett szert, most már meg tudja fogalmazni azokat az
elvárásokat, amelyeket az SZMSZ-ben szabályozni kell és lehet. Ehhez előbb egy hosszabb
beszélgetés szükséges, melynek van is alapja. Látni kell azt, hogy a testület működése megváltozott,
két frakció jött létre, a jelenlegi SZMSZ pedig nem erre a működési mechanizmusra készült. Az lenne
szerencsés, ha a képviselői csoportok véleménye hamarabb fogalmazódna meg– bizottság elnöki
ülésen, és nem a testületi ülésen jönne elő, ami a külső számára azt mutatja, hogy döntésképtelen a
testület. A hatáskör felosztást is újra kell gondolni, több érdemi döntési hatáskört kellene adni a
bizottságoknak.

Gyomaendrőd, 2011. augusztus 12.

Jakucs Mária s.k.
jegyzőkönyvvezető

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2011. augusztus 17-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Európai Mobilitási Hét gyomaendrődi programja
Tóth Katalin
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 402/2011. (VI.30.) határozatával döntött arról, hogy a
város idén 3. alkalommal csatlakozzon az Európai Mobilitási Hét programjaihoz. A programok közül az „Autó nélkül a
városban!”- Európai Autómentes Nap megszervezését választottuk, melynek időpontja 2011. szeptember 22-e
(csütörtök).
Részlet a kiírásból:
• Az „Autó nélkül a városban!” – Európai Autómentes Nap rendezvényeinek megszervezése: egy vagy több terület
lezárása az autóforgalom elől egy egész napra (kezdés: egy órával a munkaidő szokásos megkezdése előtt;
befejezés: egy órával a munkaidő végét követően) és átengedése a gyalogosok, a kerékpárosok és a közösségi
közlekedés számára. Amennyiben ezt a lehetőséget választja egy település, akkor annak megtartását lehetőleg
2010. szeptember 22-re kell időzíteni.
A lezárt útszakasznak javasoljuk a Polgármesteri Hivatal előtti egyenes útszakasz lezárását, a Fő úti
kereszteződéstől a Varga Lajos Sportcsarnok épületéig, úgy, hogy a Turul Cipő Kft épülete a Hősök út felöl
megközelíthető. A lezárásról a Polgármesteri Hivatal munkatársa személyesen egyeztetett az érintettekkel, akik
beleegyeztek és tudomásul vették az ezzel járó kellemetlenségeket. Amennyiben a Képviselő- testület is támogatja
ezt az elképzelést, az érintettek írásban is tájékoztatást kapnak a fentiekről.
Azért lenne célszerű ezt az útszakaszt lezárni, mert a lezárás során is jól megközelíthetőek a frekventált pontok.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjen, és döntését határozat
formájában hozza meg.

Döntési javaslat
"Az Európai Mobilitási Hét gyomaendrődi programja "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Csorba Csaba jegyzőt, hogy
engedélyezze a Polgármesteri Hivatal előtti útszakasz lezárását 2011. szeptember 22-én 7 órától 17 óráig az
Európai Autómentes Nap keretében megrendezésre kerülő rendezvény kapcsán, valamint Várfi András
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

60

