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19. Bejelentések

Az Ötv. 12. § (4) bekezdése alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalására zárt
ülésen kerül sor.
1. Intézményvezetők bérének felülvizsgálata
2. Önkormányzati támogatásból adódó kötelezettség vizsgálata
3. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
4. Hubenkó Erzsébet Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. szám alatti bérlő kérelme
5. Nagy József fellebbezése

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2012. január 13.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítása
Megyeri László aljegyző
Dr. Csorba Csaba jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület decemberi ülésén Arnóczi István János képviselő indítványozta, hogy a Képviselő-testületi
ülések hatékonyságának javítása, a hosszú, monológikus és vég nélküli hozzászólások mederben tartása
érdekében az SzMSz módosításával szabjon keretet a különböző típusú hozzászólásoknak. Ennek a munkának az
előkészítésére felkérte az Ügyrendi Bizottságot, illetve kérte a tisztségviselők aktív közreműködését az új
szabályozás kidolgozására. Arnóczi képviselő úr kérte, hogy az új szabályozási-javaslat a januári ülésre kerüljön
beterjesztésre.
Már a decemberi ülésen adott válaszában jelezte Dr. Csorba Csaba jegyző, hogy a négy éve üzemszerűen használt
ülésvezetést és szavazást támogató Mikrovoks-EDtR rendszer alkalmas lehet a szabályozás gyakorlati
megvalósítására. A polgármester ülésvezetését nagymértékben tudja segíteni a gépi rendszer azzal, hogy az
SzMSz szabályai beállíthatók a gépi rendszerben, amely eseményvezérelt módon segíti az ülésvezetőt
(polgármestert, illetve bizottsági ülésen az elnököt) időkorlátokat megszegő felszólalók figyelmeztetésére, nagyon
szigorú szabályozás esetében a szó megvonására is. Ez pl. a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy az időtúllépést
figyelmeztető gong hangja után még ad - a szabályozás szerinti további szólási időt - majd ezt követően a mikrofon
automatikus kikapcsolásával 'megvonja a szót'.
Más önkormányzatok ezirányú gyakorlatát tanulmányozva az tapasztaltuk, hogy széles körben van igény a
hozzászólások idejének ésszerű határok között tartására. Nagyon változatos a kép a liberálisabbtól a nagyon
mélyen struktúrált, szigorú szabályokig.
Készítettünk egy statisztikát is az eddigi leghosszabb, a 2011. novemberi nyilvános ülésről. Az állapítható meg, hogy
a hozzászólások általában rövid ideig tartanak, ritkán lépik túl a 2-3 percet. Tény, hogy nagyon sok a mért
felszólalások darabszáma, vagyis a képviselők többször is hozzászólnak egy napirenden belül. Szintén tapasztalati
tény, hogy a nem mért idő (ülésvezetés, egyéb hozzászólások, szünet, stb.) összességében annyi időt visz el, mint
az összes mért felszólalás.
A SzMSz módosításának előkészítése során figyelembe vettük a képviselői indítványban elhangzottak mellett, a
jelenlegi szabályozásunkat és az eddig kialakult gyakorlatot is.
A fentiekre figyelemmel a következő rendelet módosítást terjesztem be megalkotásra.

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2011. (….) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 16-17. § helyébe a következő rendelkezés lép.
„16. § (1) A polgármester (továbbiakban: ülésvezető) feladatai az ülés vezetésével kapcsolatban:
a) a Képviselő-testület összehívása törvényességének és az ülés határozatképességének a megállapítása,
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b) a jegyzökönyv két hitelesítőjének kijelölése,
c) tájékoztatás adás a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról, az előző ülésen elhangzott bejelentések nyomán
tett intézkedésekről, valamint a legutóbbi testületi ülés óta tett intézkedésekről,
d) napirendek előtti felszólalás biztosítása az alpolgármester és bizottsági elnökök részére a két ülés közötti
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatásuk előadásához és a Képviselő-testület tagjainak közérdekű kérdések és
interpellációk felvetéséhez; továbbá ünnepi, díjátadási és önkormányzati érdeket szolgáló protokolláris esetekben
más jelenlévő személynek,
e) az ülés napirend-tervezetének beterjesztése és szavazásra bocsájtása,
f) napirendi pontonként a vita megnyitása, irányítása, lezárása, valamint a határozatképesség folyamatos
figyelemmel kísérése,
g) napirendi pontonként a határozati javaslatok szavazásra bocsátása, valamint a szavazás eredményének
megállapítása,
h) az ülés zavartalan rendjének fenntartása, melynek keretében:
ha) figyelmezteti azt, aki eltér a tárgyalt témától, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a magatartása,
hb) rendre utasítja azt, aki a Képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít,
hc) ismétlődő rendzavarás esetén - a települési képviselő kivételével - a terem elhagyására kötelezheti a
rendbontót,
hd) felfüggeszti az ülést legfeljebb 30 percre ha tartós rendzavarás, állandó lárma az ülés szabályszerű menetét
lehetővé tevő körülmények megszüntetésére alkalmazott figyelmeztetés nem vezetett eredményre;
he)ismételt rendzavarás estén berekeszti az ülést.
i) a napirendek lezárása előtt hozzászólási jogot adhat a nem tanácskozási joggal jelenlévők számára,
j) biztosítja a képviselők interpellációs jogának gyakorlását,
k) berekeszti az ülést.
(2) Az ülés napirend-tervezetéről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.
(3) Az ülés napirendi pontja egy alkalommal elnapolható. Az elnapolás iránti javaslatot indokolni kell. Az elnapolást
elrendelő Képviselő-testületi határozatban konkrét naptári napban kell megjelöli az elnapolás határidejét.
(4) Sürgősségi indítvány tárgyalásáról a Képviselő-testület vita nélkül dönt.
(5) Ha a Képviselő-testület nem ad helyt sürgősségi indítványnak, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként
kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el napirendi sorrendiségét.
(6) Az ülésvezető minden előterjesztés felett külön nyit vitát, de javasolhatja egyes napirendi pontok összevont
tárgyalását is. Összevont napirendek tárgyalása esetén a határozathozatal külön történik.
17. § (1) Az ülésvezető minden előterjesztés és azzal kapcsolatos határozati javaslat felett külön-külön nyit vitát
melynek keretében:
a) Megadja a szót az előterjesztést véleményező bizottság elnökének a napirend rövid ismertetésére a bizottság
állásfoglalásának, döntési javaslatának ismertetésére.
b) Lehetőséget biztosít az téma előadójának arra, hogy a vita előtt szükség szerint szóban kiegészíthesse,
módosíthassa, visszavonhassa a döntési javaslatát. Ez esetben a módosított, kiegészített döntési javaslat minősül
az eredeti előterjesztői döntésjavaslatnak.
b) Biztosítja, hogy a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhessenek az előadóhoz,
amelyekre a vita előtt válaszolni kell,
c) Mindaddig fenntartja a vita lehetőségét, amíg a hozzászólásra jelentkező képviselők és tanácskozási joggal
résztvevők között van olyan, aki a napirendi ponttal kapcsolatban érdemben még nem nyilvánított véleményt, ennek
hiányában lezárhatja a vitát.
d) A vita lezárása után összefoglalja az elhangzottak lényegét, biztosíthat zárszót a napirend előadója részére is.
e) Ismerteti a vitában megfogalmazódott döntési javaslatok szövegét, azokat szavazásra bocsátja, majd lezárja a
napirendet.
(2) A hozzászólás joga előbb a képviselőket, majd a tanácskozási joggal meghívottakat illeti meg.
(3) Felszólalásra a tárgyban érintett bizottság elnökének és a képviselőknek a jelentkezés sorrendjében, a
tanácskozási joggal megjelenteknek az általa megállapított sorrendben az ülésvezető adja meg a szót.
(4) Napirendi pontokon belül az egyes képviselőknek és tanácskozási joggal meghívottaknak biztosított első
felszólalás időkerete 3 perc, míg minden további felszólalás időkerete 2 perc. Az időkeretek alkalmanként maximum
fél perccel léphetők túl. Az időtúllépés végén - gépi ülésvezetés esetén - a mikrofon hangja is kikapcsolható.
(5) A (4) bekezdésben foglalt első felszólalás időkorlátjának mértéke a tisztségviselők - ide nem értve az
ülésvezetéssel, vagy törvényességi észrevétellel kapcsolatos felszólalást - és bizottság elnökök részére 5 perc.
(6) A napirendi ponthoz hozzászólásra jelentkező állampolgárnak az ülésvezető adhatja meg a szót legfeljebb 3
perc időtartamra.”
Záró rendelkezések
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati
rendelet módosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
ülések hozzászólási időkeretének szabályozását az SZMSZ módosító rendelet-tervezete szerint.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

Idı
Esemény
14:08:12 Mikrofon be
14:08:26 Mikrofon ki
14:08:27 Mikrofon be
14:08:36 Mikrofon ki
14:08:46 Mikrofon be
14:08:51 Mikrofon ki
14:20:11 Mikrofon be
14:22:36 Mikrofon ki
14:22:49 Mikrofon be
14:28:53 Mikrofon ki
14:49:04 Mikrofon be
14:52:49 Mikrofon ki
15:02:59 Mikrofon be
15:06:05 Mikrofon ki
15:06:06 Mikrofon be
15:07:48 Mikrofon ki
15:09:48 Mikrofon be
15:10:28 Mikrofon ki
15:10:41 Mikrofon be
15:12:55 Mikrofon ki
15:13:14 Mikrofon be
15:14:01 Mikrofon ki
15:14:07 Mikrofon be
15:17:55 Mikrofon ki
15:18:00 Mikrofon be
15:18:47 Mikrofon ki
15:18:50 Mikrofon be
15:21:02 Mikrofon ki
15:24:14 Mikrofon be
15:25:29 Mikrofon ki
15:31:27 Mikrofon be
15:32:40 Mikrofon ki
15:37:05 Mikrofon be
15:38:23 Mikrofon ki
15:38:24 Mikrofon be
15:39:37 Mikrofon ki
15:39:44 Mikrofon be
15:40:34 Mikrofon ki
15:41:29 Mikrofon be
15:41:40 Mikrofon ki
15:41:53 Mikrofon be
15:42:09 Mikrofon ki
15:42:18 Mikrofon be
15:42:50 Mikrofon ki
15:42:53 Mikrofon be
15:43:07 Mikrofon ki
15:44:34 Mikrofon be
15:45:12 Mikrofon ki
15:45:24 Mikrofon be
15:49:42 Mikrofon ki
15:50:10 Mikrofon be
15:50:27 Mikrofon ki
15:51:06 Mikrofon be

Pult
-

Képviselı
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Megyeri László (levél felolvasás)
Megyeri László
Megyeri László (levél felolvasás)
Megyeri László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Poharelec László Normál
Poharelec László
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál

Beszélt idı
0:00:14
0:00:09
0:00:05
0:02:25
0:06:04
0:03:45
0:03:06
0:01:42
0:00:40
0:02:14
0:00:47
0:03:48
0:00:47
0:02:12
0:01:15
0:01:13
0:01:18
0:01:13
0:00:50
0:00:11
0:00:16
0:00:32
0:00:14
0:00:38
0:04:18
0:00:17
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2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

15:54:05 Mikrofon ki
15:54:06 Mikrofon be
15:57:17 Mikrofon ki
15:57:19 Mikrofon be
15:57:41 Mikrofon ki
15:57:42 Mikrofon be
15:58:40 Mikrofon ki
15:58:45 Mikrofon be
15:59:48 Mikrofon ki
15:59:50 Mikrofon be
16:01:55 Mikrofon ki
16:22:57 Mikrofon be
16:23:18 Mikrofon ki
16:23:18 Mikrofon be
16:24:12 Mikrofon ki
16:24:41 Mikrofon be
16:26:09 Mikrofon ki
16:26:42 Mikrofon be
16:27:33 Mikrofon ki
16:27:37 Mikrofon be
16:27:57 Mikrofon ki
16:27:57 Mikrofon be
16:28:11 Mikrofon ki
16:28:45 Mikrofon be
16:29:50 Mikrofon ki
16:29:56 Mikrofon be
16:30:18 Mikrofon ki
16:31:06 Mikrofon be
16:32:10 Mikrofon ki
16:32:12 Mikrofon be
16:33:53 Mikrofon ki
16:33:53 Mikrofon be
16:34:27 Mikrofon ki
16:34:39 Mikrofon be
16:34:48 Mikrofon ki
16:34:55 Mikrofon be
16:35:20 Mikrofon ki
16:36:07 Mikrofon be
16:36:55 Mikrofon ki
16:37:01 Mikrofon be
16:37:21 Mikrofon ki
16:38:31 Mikrofon be
16:39:19 Mikrofon ki
16:39:23 Mikrofon be
16:39:55 Mikrofon ki
16:39:57 Mikrofon be
16:40:52 Mikrofon ki
16:43:25 Mikrofon be
16:44:58 Mikrofon ki
16:46:37 Mikrofon be
16:48:01 Mikrofon ki
16:48:02 Mikrofon be
16:48:43 Mikrofon ki
16:50:36 Mikrofon be

-

Dr. Csorba Csaba
Megyeri László Normál
Megyeri László
Betkó József Normál
Betkó József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Márjalaki József Normál

0:02:59
0:03:11
0:00:22
0:00:58
0:01:03
0:02:05
0:00:21
0:00:54
0:01:28
0:00:51
0:00:20
0:00:14
0:01:05
0:00:22
0:01:04
0:01:41
0:00:34
0:00:09
0:00:25
0:00:48
0:00:20
0:00:48
0:00:32
0:00:55
0:01:33
0:01:24
0:00:41

2. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

16:51:22 Mikrofon ki
16:51:28 Mikrofon be
16:51:58 Mikrofon ki
16:53:25 Mikrofon be
16:56:22 Mikrofon ki
16:57:31 Mikrofon be
17:00:00 Mikrofon ki
17:00:00 Mikrofon be
17:00:48 Mikrofon ki
17:01:44 Mikrofon be
17:02:25 Mikrofon ki
17:02:41 Mikrofon be
17:03:33 Mikrofon ki
17:04:41 Mikrofon be
17:07:12 Mikrofon ki
17:09:34 Mikrofon be
17:11:57 Mikrofon ki
17:17:20 Mikrofon be
17:17:46 Mikrofon ki
17:17:47 Mikrofon be
17:18:44 Mikrofon ki
17:18:47 Mikrofon be
17:19:35 Mikrofon ki
17:20:36 Mikrofon be
17:22:06 Mikrofon ki
17:23:25 Mikrofon be
17:25:04 Mikrofon ki
17:26:22 Mikrofon be
17:30:03 Mikrofon ki
17:30:16 Mikrofon be
17:31:22 Mikrofon ki
17:41:49 Mikrofon be
17:46:55 Mikrofon ki
17:53:44 Mikrofon be
17:55:49 Mikrofon ki
17:56:01 Mikrofon be
18:00:17 Mikrofon ki
18:00:18 Mikrofon be
18:02:58 Mikrofon ki
18:03:03 Mikrofon be
18:04:21 Mikrofon ki
18:05:59 Mikrofon be
18:07:28 Mikrofon ki
18:07:29 Mikrofon be
18:08:55 Mikrofon ki
18:11:33 Mikrofon be
18:11:50 Mikrofon ki
18:11:55 Mikrofon be
18:13:21 Mikrofon ki
18:14:52 Mikrofon be
18:15:10 Mikrofon ki
18:16:22 Mikrofon be
18:16:51 Mikrofon ki
18:17:06 Mikrofon be

-

Márjalaki József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Béres János Normál
Béres János
Béres János Normál
Béres János
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Keresztesné Jáksó Éva Normál
Keresztesné Jáksó Éva
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Betkó József Normál
Betkó József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál

0:00:46
0:00:30
0:02:57
0:02:29
0:00:48
0:00:41
0:00:52
0:02:31
0:02:23
0:00:26
0:00:57
0:00:48
0:01:30
0:01:39
0:03:41
0:01:06
0:05:06
0:02:05
0:04:16
0:02:40
0:01:18
0:01:29
0:01:26
0:00:17
0:01:26
0:00:18
0:00:29

3. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

18:17:15 Mikrofon ki
18:17:48 Mikrofon be
18:23:49 Mikrofon ki
18:24:43 Mikrofon be
18:26:40 Mikrofon ki
18:29:41 Mikrofon be
18:30:47 Mikrofon ki
18:30:49 Mikrofon be
18:33:54 Mikrofon ki
19:04:35 Mikrofon be
19:04:36 Mikrofon ki
19:04:36 Mikrofon be
19:06:04 Mikrofon ki
19:06:52 Mikrofon be
19:08:07 Mikrofon ki
19:13:07 Mikrofon be
19:14:17 Mikrofon ki
19:19:13 Mikrofon be
19:21:32 Mikrofon ki
19:22:02 Mikrofon be
19:23:00 Mikrofon ki
19:23:05 Mikrofon be
19:24:36 Mikrofon ki
19:24:50 Mikrofon be
19:24:59 Mikrofon ki
19:25:29 Mikrofon be
19:28:22 Mikrofon ki
19:29:00 Mikrofon be
19:30:01 Mikrofon ki
19:30:32 Mikrofon be
19:31:38 Mikrofon ki
19:32:59 Mikrofon be
19:36:08 Mikrofon ki
19:36:17 Mikrofon be
19:38:59 Mikrofon ki
19:38:59 Mikrofon be
19:41:16 Mikrofon ki
19:41:23 Mikrofon be
19:42:14 Mikrofon ki
19:42:23 Mikrofon be
19:43:22 Mikrofon ki
19:43:28 Mikrofon be
19:44:18 Mikrofon ki
19:44:18 Mikrofon be
19:44:32 Mikrofon ki
19:44:33 Mikrofon be
19:44:47 Mikrofon ki
19:44:53 Mikrofon be
19:45:42 Mikrofon ki
19:46:22 Mikrofon be
19:47:34 Mikrofon ki
19:47:34 Mikrofon be
19:48:01 Mikrofon ki
19:48:12 Mikrofon be

-

Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Béres János Normál
Béres János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Béres János Normál
Béres János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Marton Dániel Normál

0:00:09
0:06:01
0:01:57
0:01:06
0:03:05
0:00:01
0:01:28
0:01:15
0:01:10
0:02:19
0:00:58
0:01:31
0:00:09
0:02:53
0:01:01
0:01:06
0:03:09
0:02:42
0:02:17
0:00:51
0:00:59
0:00:50
0:00:14
0:00:14
0:00:49
0:01:12
0:00:27

4. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

19:48:26 Mikrofon ki
19:51:31 Mikrofon be
19:52:03 Mikrofon ki
19:52:18 Mikrofon be
19:52:37 Mikrofon ki
19:54:01 Mikrofon be
19:54:39 Mikrofon ki
19:54:47 Mikrofon be
19:55:28 Mikrofon ki
19:55:40 Mikrofon be
19:56:17 Mikrofon ki
19:56:49 Mikrofon be
19:57:13 Mikrofon ki
19:57:17 Mikrofon be
19:58:07 Mikrofon ki
19:58:11 Mikrofon be
19:58:29 Mikrofon ki
19:58:31 Mikrofon be
19:58:45 Mikrofon ki
19:59:29 Mikrofon be
19:59:52 Mikrofon ki
19:59:57 Mikrofon be
20:00:19 Mikrofon ki
20:00:21 Mikrofon be
20:00:52 Mikrofon ki
20:00:52 Mikrofon be
20:00:53 Mikrofon ki
20:00:53 Mikrofon be
20:02:03 Mikrofon ki
20:02:08 Mikrofon be
20:04:46 Mikrofon ki
20:06:03 Mikrofon be
20:06:33 Mikrofon ki
20:06:40 Mikrofon be
20:06:51 Mikrofon ki
20:06:51 Mikrofon be
20:06:52 Mikrofon ki
20:06:52 Mikrofon be
20:07:15 Mikrofon ki
20:07:33 Mikrofon be
20:08:44 Mikrofon ki
20:08:52 Mikrofon be
20:10:20 Mikrofon ki
20:10:34 Mikrofon be
20:11:06 Mikrofon ki
20:11:08 Mikrofon be
20:11:21 Mikrofon ki
20:13:52 Mikrofon be
20:14:33 Mikrofon ki
20:16:41 Mikrofon be
20:17:09 Mikrofon ki
20:17:09 Mikrofon be
20:17:10 Mikrofon ki
20:17:10 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Nagyné Perjési Anikó Normál

0:00:14
0:00:32
0:00:19
0:00:38
0:00:41
0:00:37
0:00:24
0:00:50
0:00:18
0:00:14
0:00:23
0:00:22
0:00:31
0:00:01
0:01:10
0:02:38
0:00:30
0:00:11
0:00:01
0:00:23
0:01:11
0:01:28
0:00:32
0:00:13
0:00:41
0:00:28
0:00:01

5. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

20:17:36 Mikrofon ki
20:17:55 Mikrofon be
20:18:16 Mikrofon ki
20:19:15 Mikrofon be
20:19:55 Mikrofon ki
20:20:00 Mikrofon be
20:20:55 Mikrofon ki
20:22:44 Mikrofon be
20:23:35 Mikrofon ki
20:26:02 Mikrofon be
20:26:56 Mikrofon ki
20:27:05 Mikrofon be
20:27:38 Mikrofon ki
20:27:42 Mikrofon be
20:28:34 Mikrofon ki
20:29:26 Mikrofon be
20:29:30 Mikrofon ki
20:29:30 Mikrofon be
20:29:53 Mikrofon ki
20:31:01 Mikrofon be
20:31:42 Mikrofon ki
20:32:40 Mikrofon be
20:34:22 Mikrofon ki
20:37:19 Mikrofon be
20:38:00 Mikrofon ki
20:38:04 Mikrofon be
20:39:16 Mikrofon ki
20:40:56 Mikrofon be
20:41:34 Mikrofon ki
21:02:31 Mikrofon be
21:03:43 Mikrofon ki
21:03:51 Mikrofon be
21:04:12 Mikrofon ki
21:04:12 Mikrofon be
21:04:28 Mikrofon ki
21:07:08 Mikrofon be
21:11:09 Mikrofon ki
21:11:14 Mikrofon be
21:13:59 Mikrofon ki
21:14:03 Mikrofon be
21:14:49 Mikrofon ki
21:14:51 Mikrofon be
21:16:52 Mikrofon ki
21:16:54 Mikrofon be
21:17:49 Mikrofon ki
21:18:11 Mikrofon be
21:18:46 Mikrofon ki
21:19:09 Mikrofon be
21:19:54 Mikrofon ki
21:19:54 Mikrofon be
21:20:29 Mikrofon ki
21:20:31 Mikrofon be
21:23:05 Mikrofon ki
21:23:06 Mikrofon be

-

Nagyné Perjési Anikó
Poharelec László Normál
Poharelec László
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Betkó József Normál
Betkó József
Liszkainé Nagy Mária Normál
Liszkainé Nagy Mária
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József Normál
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Béres János Normál
Béres János
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Betkó József Normál
Betkó József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Marton Dániel Normál

0:00:26
0:00:21
0:00:40
0:00:55
0:00:51
0:00:54
0:00:33
0:00:52
0:00:04
0:00:23
0:00:41
0:01:42
0:00:41
0:01:12
0:00:38
0:01:12
0:00:21
0:00:16
0:04:01
0:02:45
0:00:46
0:02:01
0:00:55
0:00:35
0:00:45
0:00:35
0:02:34

6. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

21:23:38 Mikrofon ki
21:23:38 Mikrofon be
21:24:44 Mikrofon ki
21:24:46 Mikrofon be
21:26:45 Mikrofon ki
21:26:45 Mikrofon be
21:28:38 Mikrofon ki
21:29:30 Mikrofon be
21:30:23 Mikrofon ki
21:30:35 Mikrofon be
21:31:34 Mikrofon ki
21:31:53 Mikrofon be
21:33:12 Mikrofon ki
21:33:14 Mikrofon be
21:33:44 Mikrofon ki
21:33:48 Mikrofon be
21:34:04 Mikrofon ki
21:34:14 Mikrofon be
21:35:56 Mikrofon ki
21:36:54 Mikrofon be
21:37:13 Mikrofon ki
21:38:25 Mikrofon be
21:39:00 Mikrofon ki
21:39:35 Mikrofon be
21:41:08 Mikrofon ki
21:41:23 Mikrofon be
21:41:49 Mikrofon ki
21:41:54 Mikrofon be
21:43:46 Mikrofon ki
21:44:08 Mikrofon be
21:45:23 Mikrofon ki
21:45:26 Mikrofon be
21:47:08 Mikrofon ki
21:47:09 Mikrofon be
21:48:11 Mikrofon ki
21:48:12 Mikrofon be
21:48:27 Mikrofon ki
21:48:28 Mikrofon be
21:48:40 Mikrofon ki
21:48:42 Mikrofon be
21:48:55 Mikrofon ki
21:49:35 Mikrofon be
21:50:50 Mikrofon ki
21:51:09 Mikrofon be
21:51:29 Mikrofon ki
21:51:33 Mikrofon be
21:51:38 Mikrofon ki
21:51:51 Mikrofon be
21:52:38 Mikrofon ki
21:53:23 Mikrofon be
21:53:46 Mikrofon ki
21:54:07 Mikrofon be
21:54:15 Mikrofon ki
21:54:30 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Betkó József Normál
Betkó József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Betkó József Normál
Betkó József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Poharelec László Normál
Poharelec László
Betkó József Normál
Betkó József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba Normál

0:00:32
0:01:06
0:01:59
0:01:53
0:00:53
0:00:59
0:01:19
0:00:30
0:00:16
0:01:42
0:00:19
0:00:35
0:01:33
0:00:26
0:01:52
0:01:15
0:01:42
0:01:02
0:00:15
0:00:12
0:00:13
0:01:15
0:00:20
0:00:05
0:00:47
0:00:23
0:00:08

7. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

21:55:08 Mikrofon ki
21:55:28 Mikrofon be
21:55:36 Mikrofon ki
21:55:37 Mikrofon be
21:55:44 Mikrofon ki
21:56:13 Mikrofon be
21:56:46 Mikrofon ki
21:58:14 Mikrofon be
21:58:52 Mikrofon ki
21:59:17 Mikrofon be
22:00:23 Mikrofon ki
22:00:46 Mikrofon be
22:01:29 Mikrofon ki
22:02:06 Mikrofon be
22:04:46 Mikrofon ki
22:07:07 Mikrofon be
22:07:41 Mikrofon ki
22:09:47 Mikrofon be
22:10:21 Mikrofon ki
22:10:28 Mikrofon be
22:10:42 Mikrofon ki
22:11:22 Mikrofon be
22:11:34 Mikrofon ki
22:11:34 Mikrofon be
22:12:50 Mikrofon ki
22:12:56 Mikrofon be
22:13:52 Mikrofon ki
22:14:30 Mikrofon be
22:14:38 Mikrofon ki
22:14:39 Mikrofon be
22:15:05 Mikrofon ki
22:15:08 Mikrofon be
22:15:25 Mikrofon ki
22:15:26 Mikrofon be
22:15:31 Mikrofon ki
22:15:31 Mikrofon be
22:15:52 Mikrofon ki
22:15:56 Mikrofon be
22:16:27 Mikrofon ki
22:16:30 Mikrofon be
22:16:55 Mikrofon ki
22:16:55 Mikrofon be
22:16:58 Mikrofon ki
22:17:03 Mikrofon be
22:18:05 Mikrofon ki
22:18:05 Mikrofon be
22:18:17 Mikrofon ki
22:18:24 Mikrofon be
22:18:47 Mikrofon ki
22:18:49 Mikrofon be
22:18:56 Mikrofon ki
22:18:58 Mikrofon be
22:19:24 Mikrofon ki
22:19:29 Mikrofon be

-

Dr. Csorba Csaba
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Poharelec László Normál
Poharelec László
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Iványi Lajosné Normál
Iványi Lajosné
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál

0:00:38
0:00:08
0:00:07
0:00:33
0:00:38
0:01:06
0:00:43
0:02:40
0:00:34
0:00:34
0:00:14
0:00:12
0:01:16
0:00:56
0:00:08
0:00:26
0:00:17
0:00:05
0:00:21
0:00:31
0:00:25
0:00:03
0:01:02
0:00:12
0:00:23
0:00:07
0:00:26

8. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

22:19:51 Mikrofon ki
22:19:54 Mikrofon be
22:20:25 Mikrofon ki
22:20:26 Mikrofon be
22:20:26 Mikrofon ki
22:20:26 Mikrofon be
22:21:19 Mikrofon ki
22:23:31 Mikrofon be
22:24:34 Mikrofon ki
22:24:35 Mikrofon be
22:24:48 Mikrofon ki
22:27:29 Mikrofon be
22:30:34 Mikrofon ki
22:30:37 Mikrofon be
22:31:08 Mikrofon ki
22:31:19 Mikrofon be
22:33:59 Mikrofon ki
22:34:00 Mikrofon be
22:34:24 Mikrofon ki
22:34:26 Mikrofon be
22:34:55 Mikrofon ki
22:34:56 Mikrofon be
22:35:40 Mikrofon ki
22:35:40 Mikrofon be
22:35:55 Mikrofon ki
22:36:14 Mikrofon be
22:36:25 Mikrofon ki
22:36:26 Mikrofon be
22:36:30 Mikrofon ki
22:36:33 Mikrofon be
22:36:44 Mikrofon ki
22:36:44 Mikrofon be
22:37:30 Mikrofon ki
22:37:30 Mikrofon be
22:37:49 Mikrofon ki
22:37:52 Mikrofon be
22:39:29 Mikrofon ki
22:41:59 Mikrofon be
22:43:23 Mikrofon ki
22:43:26 Mikrofon be
22:44:41 Mikrofon ki
22:44:42 Mikrofon be
22:46:09 Mikrofon ki
22:46:17 Mikrofon be
22:47:04 Mikrofon ki
22:47:06 Mikrofon be
22:47:42 Mikrofon ki
22:47:43 Mikrofon be
22:48:26 Mikrofon ki
22:48:30 Mikrofon be
22:49:15 Mikrofon ki
22:49:15 Mikrofon be
22:49:41 Mikrofon ki
22:49:46 Mikrofon be

-

Marton Dániel
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Liszkainé Nagy Mária Normál
Liszkainé Nagy Mária
Lehóczkiné Timár Irén Normál
Lehóczkiné Timár Irén
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Arnóczi István János Normál
Arnóczi István János
Iványi Lajosné Normál
Iványi Lajosné
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Poharelec László Normál
Poharelec László
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Dr. Csorba Csaba Normál

0:00:22
0:00:31
0:00:00
0:00:53
0:01:03
0:00:13
0:03:05
0:00:31
0:02:40
0:00:24
0:00:29
0:00:44
0:00:15
0:00:11
0:00:04
0:00:11
0:00:46
0:00:19
0:01:37
0:01:24
0:01:15
0:01:27
0:00:47
0:00:36
0:00:43
0:00:45
0:00:26

9. oldal

2011. novemberi nyilvános ülés
hozzászólási statisztikája

22:50:35 Mikrofon ki
22:50:41 Mikrofon be
22:51:02 Mikrofon ki
22:51:12 Mikrofon be
22:51:14 Mikrofon ki
22:51:22 Mikrofon be
22:52:00 Mikrofon ki
22:52:02 Mikrofon be
22:53:36 Mikrofon ki
22:53:38 Mikrofon be
22:53:50 Mikrofon ki
22:54:12 Mikrofon be
22:54:28 Mikrofon ki
22:55:05 Mikrofon be
22:55:11 Mikrofon ki
22:55:12 Mikrofon be
22:55:29 Mikrofon ki
22:55:32 Mikrofon be
22:55:58 Mikrofon ki
22:56:49 Mikrofon be
22:57:58 Mikrofon ki
22:58:02 Mikrofon be
22:59:57 Mikrofon ki
22:59:58 Mikrofon be
23:01:00 Mikrofon ki
23:01:04 Mikrofon be
23:01:53 Mikrofon ki
23:01:57 Mikrofon be
23:02:02 Mikrofon ki
23:02:05 Mikrofon be
23:02:40 Mikrofon ki
23:02:48 Mikrofon be
23:03:11 Mikrofon ki
23:03:15 Mikrofon be
23:03:37 Mikrofon ki

-

Dr. Csorba Csaba
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Szilágyiné Bácsi Gabriella Normál
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Marton Dániel Normál
Marton Dániel
Nagyné Perjési Anikó Normál
Nagyné Perjési Anikó
Poharelec László Normál
Poharelec László
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Farkasinszky Erzsébet Normál
Dr. Farkasinszky Erzsébet
Márjalaki József Normál
Márjalaki József
Toldi Balázs Normál
Toldi Balázs
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba
Poharelec László Normál
Poharelec László
Dr. Csorba Csaba Normál
Dr. Csorba Csaba

0:00:49
0:00:21
0:00:02
0:00:38
0:01:34
0:00:12
0:00:16
0:00:06
0:00:17
0:00:26
0:01:09
0:01:55
0:01:02
0:00:49
0:00:05
0:00:35
0:00:23
0:00:22

Összes felszólalási idı a polgármester ülésvezetése, továbbá a
tanácskozási joggal meghívottak és egyéb hozzászólások nélkül
[óó:pp:mp]:

4:26:15

Összes egyéb (tanácskozási jogú meghívott, lakosság) felszólalás,
továbbá a polgármester ülésvezetési és hozzászólási ideje, illetve
szünet valmint üresjárati idı együtt:

4:29:10

Összes ülés idı (nyilvános ülés):

8:55:25

Összes hozzászólás a polgármester ülésvezetése nélkül (db):

260

10. oldal

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és
feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban Sztv.) 2012. január 01. napján hatályba lépett változása tette szükségessé:
Sztv. 2012. január 1. napjával hatályon kívül helyezte, megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatást,
ezért a helyi rendeletben a helyi lakásfenntartási támogatással kapcsolatos szabályozást hatályon kívül kell
helyezni.
Sztv. 2012. január 1. napjával lehetővé teszi a települési önkormányzatok számára, hogy rendeletében mind
az aktív korúak ellátására, mind a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként
előírhatja, hogy a kérelem benyújtója illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse. Önkormányzatunk a bérpótló juttatásra vonatkozóan élt e
szabályozási lehetőséggel. Az ellenőrzés a gyakorlatban jól működik, ezért indokoltnak tartjuk a szabályozás
kibővítését a Sztv. által meghatározott személyi körre (rendszeres szociális segély, normatív lakásfenntartási
támogatás).
Indoklás
A rendelet az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó feltételeket teljesítse.
Kockázatelemzés:
Az Önkormányzat számára a helyi rendelet módosítása kockázatot nem jelent. Az Önkormányzat él a törvény adta
lehetőséggel és szélesebb személyi körben további eszközzel léphet fel a település tisztaságának megőrzése
érdekében.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
III. törvény 25 § (3) b pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I.
30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban ÖR.) III. fejezet „2a. Bérpótló juttatásra vonatkozó szabályok” alcíme
helyébe a „2a. Lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó szabályok” alcím lép.
2. § Az ÖR. 30/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív korúak ellátására valamint a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság (továbbiakban:
rendszeres pénzellátás) további feltétele, hogy kérelmező vagy jogosult lakókörnyezete rendezett legyen.”
(2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a rendszeres pénzellátást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa
életvitelszerűen lakott lakást vagy házat
a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
5

b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetésszerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gyomtalanítja, továbbá
d) gondoskodik a kerítéssel kívül határos járda tisztántartásáról, a téli csapadék eltakarításáról, a kerítéssel kívül
határos terület gyomtalanításáról.
(3) A jegyző a rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelem benyújtását, illetve a felülvizsgálati eljárás
megindítását követő 10 napon belül helyszíni szemle – környezettanulmány – lefolytatása során győződik meg a
lakókörnyezet rendezettségéről.
(4) Ha a lakókörnyezet a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, a jegyző tíz napos határidő
kitűzésével felhívja a kérelmezőt, illetve az ellátás jogosultját – az elvégzendő tevékenység konkrét megjelölésével –
a kifogásolt hiányosságok felszámolására, melynek teljesítéséről ismételt helyszíni szemlén győződik meg.
(5) Aki a lakókörnyezete rendezettségét a kitűzött határidőig nem biztosítja, annak rendszeres pénzellátás nem
állapítható meg, illetve a rendszeres pénzellátást meg kell szüntetni, ha a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek – a
felszólítás ellenére – nem tesz eleget.”
Záró rendelkezések
3. § (1) Ez a rendelet 2011. február 1-n lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet II. fejezet „Helyi lakásfenntartási támogatás” alcíme, 6. §
a) pontja, 7. §-a, 8. §-a valamint 10. §-a.
Gyomaendrőd, 2012. január
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a
Tisztelt Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről szóló 3/2009. (I. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja a Tisztelt Képviselő-testület számára.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításának II. fordulója
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 2011. decemberi ülésén döntött a szolgálati, szociális, valamint a költségalapú bérlakások
lakbéremelésének mértékéről:
komfortnélküli lakások esetében 10 %-os,
a komfortos lakásoknál 15 %-os,
az összkomfortos lakásoknál 18 %-os,
még a költségalapú bérlakások esetében 10 %-os lakbéremelést határozott meg.
A Képviselő-testület döntött arról is, hogy a lakásvagyon megóvása, megőrzése érdekében szükséges az alábbi
intézkedéseket megtennie:
további ütemezett lakbéremelés,
az egyes felújítások előtt lakásonként vizsgálni kell azt, hogy az igen leromlott, lelakott lakások felújítása
költséghatékony-e,
a lakások lelakottságának megelőzése érdekében szigorú és folyamatos ellenőrzésre van szükség,
amennyiben a bérlő kötelezettségének nem tesz eleget, úgy élni kell a tulajdonosi jogokkal, élni kell akár a
bérleti szerződés felmondásával is,
a lakbéremelésekkel párhuzamosan vizsgálni kell a bérlők szociális helyzetét, anyagi teljesítő képességét.
Mind a lakásvagyon megőrzése érdekében meghatározott intézkedések, mind a lakbéremelés összhangban áll a
hatályos Lakásgazdálkodási Koncepcióval, hiszen annak egyik legfontosabb elvárása a lakásvagyon megóvása. E
cél elérése érdekében a Koncepcióban megfogalmazott feladatok és intézkedések között szerepel az ütemezett
lakbéremelés, illetve az ellenőrzések folyamatos végrehajtása, a tulajdonosi jogok erősítése, a felújítás előtt álló
lakások áttekintése stb.
Az ütemezett és tervezett lakbéremelés szükségességét alátámasztja az is, hogy a környező települések
önkormányzati lakásainak lakbér összege magasabb az általunk megállapított összegnél, a lakbérek összegének
megállapításakor közelíteni kell a piaci árakhoz, ugyanakkor figyelemmel kell lenni a bérlők szociális és anygai
helyzetére is.
Az alábbi táblázatban hasonlítottuk össze a környező három település önkormányzati tulajdonú bérlakások
lakbérének összegét:
Lakástípus
Összkomfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Költségalapú
- fiatalok
- idősek vagy egyéb

Gyomaendrőd
Ft/ m²
260
205
125

Dévaványa
Ft/ m²
172
143
46

Szarvas
Ft/ m²
290
220
115

Mezőberény
Ft/ m²
368
326
127

283
382

-

-

184
465

A táblázatban Gyomaendrődnél a rendelettervezetben található lakbérekkel számoltunk, azt láthatjuk, hogy az
összkomfortos és a komfortos lakásoknál alacsonyabb a lakbérek összege mint Szarvas és Mezőberény esetében.
A Gyomaendrőd, Kör u. 39. szám alatti szociális bérlakást a benne lakó bérlő 2011. májusában megvásárolta, ezért
a bérlakás kivezetésre került a szociális bérlakások köréből.
A lakások bérleti díja brutto összegben értendő, áfa tartalommal nem rendelkezik.
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Indoklás
Önkormányzatunk a lakbérek összegét illetve az elmúlt évek során eszközölt lakbér emelések mértékét a szolgálati
és szociális lakások alapvető jellemzői, így különösen: a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület
állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése figyelembevételével határozta meg. A jelenlegi
lakbéremelést is fenti szempontok alapján határozta meg az Önkormányzat, más-más mértékű emelést alkalmazva
a komfortnélküli, a komfortos és az összkomfortos lakások esetében. A jelenlegi lakbéremelés a bérlakások felújítási
szakfeladatán lévő hiányt nem szünteti meg csak csökkenti azt, ezért is szükséges további lakbéremelések
ütemezése.
Kockázatelemzés:
Az önkormányzat számára a lakbéremelés nem jelent kockázatot, hiszen a megemelt lakbér összege ezen a
szakfeladaton jelentkező hiányt csökkenti, azonban figyelemmel kell lenni a bérlők szociális helyzetére, anyagi
teljesítőképességére is.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának II. fordulója

TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2012. (.....) önkormányzati rendelete
a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló
12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 34 §-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 1., 2. és
5. melléklete helyébe e rendelet 1., 2. és 3. melléklete lép.
Záró rendelkezések
2. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a 30/2009. (V. 29.) Gye. Kt. rendelet 7. §-a, a 22/2010. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet,
41/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet.
Gyomaendrőd, 2012. január
Várfi András s.k.
polgármester

Dr. Csorba Csaba s.k
jegyző

1. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8

Szolgálati jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
E
Bérlakás címe
Komfort fokozat
M2
Szoba
Lakbér összege
szám
Álmos u. 11
Összkomfort
64
2
16.680
Hősök u. 39/B
Komfortos
59
2
12.140
Fő u. 45/1.
Összkomfort
59
2
15.390
Fő u. 45/2.
Összkomfort
59
2
15.390
Apponyi u. 24/A
Összkomfort
60
2
15.650
Apponyi u. 24/B
Összkomfort
65
2
16.940
Apponyi u. 24/C
Összkomfort
56
2
14.610
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Népliget u. 1/A
Népliget u. 1/B
Október 6 ltp. A/2
Október 6ltp A/13
Október 6 ltp B/8
Október 6. ltp B/3
Vásártéri ltp. ¼
Katona J. u. 54
Dózsa Gy. U. 1. I.
Dózsa Gy. U. 1. II.
Fő út 210.

Összkomfort
Összkomfort
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Összkomfortos
Összkomfortos
Összkomfortos

72
61
58
58
58
55
57
63
60
21
80

2
2
1,5
2,5
2
2,5
2,5
1,5
2
1
2

18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
11.730
12.970
15.650
5.480
28.980

2. melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Szociális jellegű bérlakások lakbér- és egyéb szolgáltatási díja
A
B
C
D
Bérlakás címe
Komfortfokozat
m2
Szoba szám
Vízmű sor 2/E
Komfort nélküli
31
1
Vízmű sor 2/F
Komfort nélküli
41
1
Vízmű sor 2/G
Komfort nélküli
41
1
Vízmű sor 2/H
Komfort nélküli
30
1
Vízmű sor 2/I
Komfort nélküli
97
2,5
Vízmű sor 2/J
Komfort nélküli
35
1
Vízmű sor 2/K
Komfort nélküli
29
1
Vízmű sor 2/L
Komfort nélküli
31
1
Vízmű sor 2/N
Komfort nélküli
30
1
Vízmű sor 2/P
Komfort nélküli
27
1
Október 6. ltp. A/12
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/2
Komfortos
58
2
Október 6. ltp. B/5
Komfortos
58
2
Október 6. ltp. B/6
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/10
Komfortos
58
2
Október 6. ltp B/11
Komfortos
58
2
Október 6. ltp B/12
Komfortos
55
1,5
Október 6. ltp. B/13
Komfortos
58
2
Fő u. 133.
Komfort nélküli
90
2
3.

1
2
3
4
5

melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Költségalapú bérlakások bérleti díja
C
D
E

A

B

megnevezés

Komfortfokozat

Magtárlaposi úti 4 db
A-típusú bérlakás
Összkomfortos
egyenként
Magtárlaposi úti 4 db
B-típusú bérlakás
Összkomfortos
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 14
db C-típusú bérlakás Összkomfortos
egyenként
Endrődi u. 5 - 7. 2 db
D-típusú bérlakás
Összkomfortos
egyenként

E
Lakbér összege
3.880
5.140
5.140
3.760
12.170
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.290

F

m2

Szoba szám

Garázs

70,10

Lakótér+2 fél
szoba

15 m2

19.860

1.210

74,07

Lakótér+2 fél
szoba

15 m2

20.770

1.210

33,93

1 szoba

-

12.980

-

35,70

1 szoba

-

13.630

-

Döntéshozói vélemények
9

Lakbér

G
Garázs bérleti
Díj ÁFÁ-val

Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a rendelet tervezet elfogadását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelet
módosításának II. fordulója "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság a rendelet tervezet 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
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd város köznevelési feladat-rendszerének tárgyalása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés 2011. december 19-i ülésnapján elfogadta a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt
(Röviden: T).
A hatályba lépő rendelkezések alapján a törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de a legtöbb intézkedés
késleltetve illetve fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiak alapján:
2013. január 1.
Magyarázó rész
időpont
- Ekkortól kerülnek főszabály szerint az állam gondoskodik – az óvoda
-2013/2014-es szorgalmi
állami fenntartásba a köznevelési
kivételével – az alapfeladatokról (T 74.§)
évtől
intézmények
- a feladatellátás átvállalható
köznevelési szerződés alapján

- Hatályba lépnek a
szakszolgálatokkal kapcsolatos
változások.

- a települési önkormányzat az államtól
köznevelési szerződéssel átveheti az általános
iskolai, középiskolai nevelést-oktatást, kollégiumi
ellátást, alapfokú művészetoktatást, az SNI
gyermekek nevelését-oktatást, akik nem
foglalkoztathatók együtt a többi gyermekkel
valamint gondoskodik az átvett feladat
tekintetében a felnőttoktatás megszervezéséről
(T 75.§)
- a települési önkormányzat vállalja az
alkalmazottak illetményén és járulékán
kívül jelentkező összes működési költség saját
forrásból történő finanszírozást, épület
állagmegóvását (T 76.§)
- ez a feladatellátás ( Gyomaendrőd esetében
nevelési tanácsadás és logopédiai ellátás) nem
vehető át az államtól (T 74.§)

- Ekkortól érvényesek a
tankötelezettségre vonatkozó
szabályok.

- tanköteles az a gyermek, aki az adott év
augusztus 31. napjáig betölti a 6. életévét (T
45.§)

2013. szeptember 1.
Ekkortól lép életbe:
- az általános iskolában 16 óráig szervezendő
foglalkozások,
- a pedagógus életpálya-modell,
- a pedagógusok új típusú munkaidő-számítása
- a pedagógusok magasabb bérezése.
- Indulnak a köznevelési Híd-programok.
- Ekkortól érvényesek az új csoport- és osztálylétszámok
és tanulói óraszámok.
- Bevezetésre kerül általános iskolában felmenő
rendszerben az erkölcstan és a helyette választható
hittan.
- Hatályba lépnek az intézményvezetők létszáma és

- az önkormányzatnak 2013.
május 31. napjáig döntést
kell hozni a feladat átvétellel
kapcsolatban (T 84.§ (7))

Magyarázó rész
A köznevelési rendszer finanszírozását az állami
költségvetés és a fenntartó hozzájárulása biztosítja. (T
88.§)
Az állami költségvetési törvény határozza meg annak a
támogatásnak az összegét, mely biztosítja a fenntartó
részére az ingyenes tankönyvellátást, illetve a
gyermekek kedvezményes étkeztetésének
megszervezését (T 89.§)
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óraszámai.
- Ekkortól kell nyolc gyermek esetén a szülők kérésére
óvodát vagy alsó tagozatot szervezni a kistelepüléseken.
- Ekkortól hatályos a nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítők létszámára vonatkozó melléklet.
2014. szeptember 1.
3 éves kortól kötelező az óvodába
járás

Magyarázó rész
Abban az évben, mikor a gyermek
augusztus 31. napjáig betölti a 3 életévet a
nevelési év kezdő napjától legalább napi 4
óra óvodai foglalkozáson, vesz részt (T 8.§)

időpont
Az óvodai feladatellátás
átszervezéséről az
önkormányzatnak 2013. május
31. napjáig döntést kell hozni (T
84.§ (7))
A nemzeti köznevelési törvény ismeretében illetve a városban lévő intézmények helyzetét ismerve a Képviselőtestületnek ki kell alakítani a nevelési-oktatási feladat ellátással kapcsolatos és annak helyére (épületátadás)
vonatkozó elképzelését. A Képviselő-testület december hónapban több alkalommal tárgyalta a város nevelésioktatási helyzetének kérdését és azt az elképzelést fogalmazta meg, hogy az oktatás az állam feladata legyen az
óvodai nevelés pedig az önkormányzati fenntartású családsegítő központtal közös költségvetési intézményként
végezze feladatellátását. A fentiek alapján az alábbi alternatívákból választva kell meghatározni a város köznevelési
feladatellátását:
I.
Óvodai nevelés
Jelenleg
- közhasznúsági szerződés alapján
az endrődi városrészen 3 óvoda (a Blaha úti óvoda vezetője jelezet, hogy az óvodai feladatellátást visszaadja 2012.
július1. napjától
a gyomai városrészen 2 óvoda működik
- Önkormányzati fenntartásban lévő óvoda
a Kis Bálin Általános Iskola Kossuth úti - Százszorszép Óvodaóvodája
- Intézményi Társulás fenntartásban lévő óvoda
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola óvodája a Szabadság úti - Napsugár Óvoda.
A decemberi ülésen megfogalmazódott a kimutatott csökkenő gyermeklétszám, és a képviselő-testülethez érkező
kérelmek alapján, hogy a városban az óvodák többsége szabad férőhellyel rendelkezik, melyből adódóan fenntartási
nehézségek jelentkeztek és jelentkeznek (Tulipános Óvoda, Blaha úti Óvoda, Jókai úti Óvoda).
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Jelenleg a Térségi Humánsegítő Szolgálat törzskönyvi nyilvántartás alapján – szociális intézmény, feladatellátása
alapján
pedagógiai szakszolgálatot: nevelési tanácsadás és logopédiai ellátást, valamint
szociális ellátást: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi
bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátást biztosít.
A nemzeti köznevelési törvény alapján a pedagógiai szakszolgálat fenntartásáról az állam gondoskodik, melyet a
települési önkormányzat nem vehet át köznevelési szerződéssel (T 74.§ (4)).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontja alapján az
önkormányzatok által biztosítható közfeladat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátása.
Az említett jogszabályok alapján a Térségi Humánsegítő Szolgálat
- szociális ellátást biztosító feladatait (családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi bentlakásos ellátás - önálló helyettes szülői ellátás biztosítása) és
- az óvodai nevelés feladat ellátását egy költségvetési szervként lenne célszerű összekapcsolni.
A) alternatíva

Előnyök

Hátrányok

Az általános iskolák fenntartásáról
az állam gondoskodik és az óvodai
nevelés leválik az intézményektől.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal
közös költségvetési intézményként
működik tovább az alábbi feladatok
ellátásával:
a)
Térségi Humánsegítő Szolgálat
–szociális és nevelési feladatot lát - intézményi társulás
el:
keretében társulási
12

- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák

Átszervezés
időpontja
2013. május 31.

1. Szociális feladat ellátása:
normatíva igényelhető
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás,
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi
bentlakásos ellátás - önálló
helyettes szülői ellátás
2. Óvodai nevelési feladat ellátása:
- Szabadság úti óvoda,
- Tulpiános és Blaha úti óvoda
összevonva Blaha úton,
- Kossuth úti óvoda
- Jókai úti óvoda működtetése
telephelyekkel
b)
Selyem Úti és a Vásártéri Óvoda a
továbbiakban is közhasznúsági
szerződés keretében látja el az
óvodai nevelést

B) alternatív
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja a két
általános iskola fenntartását
- az endrődi részen a Rózsahegyi
iskolához csatolja a Blaha és a
Tulipános Óvoda feladat ellátást
úgy, hogy a Blaha úti egységben és
a Szabadság úti egységbe alakítja
ki az óvodai feladatellátás
helyszíneit
- a Selyem úti óvoda a továbbiakban
is közhasznúsági szerződés
keretében látja el az óvodai nevelést
- a gyomai városrészen a Kis Bálint
iskolához kapcsolja a Jókai úti
óvodát és az iskola két telephellyel
(Kossuth út és Jókai út) működne
- a Vásártéri Óvoda a továbbiakban
is közhasznúsági szerződés
keretében látja el az óvodai nevelést
C) alternatíva
- az általános iskolai feladatellátás
az állam feladata lesz (a speciális
tagozat épületéből a feladat ellátás
átcsoportosítható)

- Napsugár Óvoda intézményi
fenntartású marad, és hozzá
kapcsolódik a Tulpiános, Blaha,
Kossuth és Jókai Óvoda
működtetése telephelyekkel

bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető a Tulipános
Óvoda épülete
(Polyákhalmi út 1.)
- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei

- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának

- a városnak megmarad a
hagyományokkal
rendelkező két iskolája
- társulási normatíva
igényelhető

- fel kell vállalni az
2013. május 31.
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását
- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának
- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák
bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető a Tulipános
Óvoda épülete
(Polyákhalmi út 1.)
- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei

- nem kell vállalni az
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását

- a városnak nem lesz saját 2013. május 31.
fenntartású iskolája
- értékesíthető, bérbe
adható a jelenleg üresen
álló Jókai út 6. szám alatti
iskolaépület valamint a Fő
út 81/2. szám alatti
iskolaépület
- megszűnik a
vállalkozásban lévő óvodák
bérleti díj fizetése (Blaha,
Jókai és Tulipános)
- a Tulipános gyermekeket
iskola járattal be kell
hordani a Blaha útra
- értékesíthető, bérbe
adható a Tulipános Óvoda
épülete (Polyákhalmi út 1.)

- társulási normatíva
igényelhető
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- a vállalkozási formában
lévő óvodák átvételének
költségei
- biztosítani kell az
önkormányzati kiegészítő
támogatást a két vállalkozói
óvodának

- a Selyem Úti és a Vásártéri Óvoda
a továbbiakban is közhasznúsági
szerződés keretében látja el az
óvodai nevelést

II.
Középiskolai nevelés és oktatás
Jelenleg a városban egy középiskola működik Önkormányzati fenntartásban
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
A középiskolai fenntartói átvállalása szorosan összetartozik a középiskolai kollégiumi nevelés fenntartói
átvállalásával, mert a tanulólétszám alakulását a kollégiumi férőhely biztosítása pozitívan befolyásolja.
Kollégiumi nevelés
Jelenleg a városban két intézmény lát el kollégiumi ellátást
Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola
Kner Imre Gimnázium
A két kollégiumi ellátást akkor érdemes átvállalni, ha a jelenlegi általános iskolai és középiskolai nevelési és oktatási
feladatok átvállalásra kerülnek.
A) alternatíva
az önkormányzat nem vállalja át az
- értékesíthető, bérbe
2013. május 31.
általános iskolai és a középiskolai
adható a jelenleg üresen
fenntartását és a jelenleg
álló Hősök útja 41. szám
hozzátartozó kollégiumi ellátást
alatti iskolaépület
B) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
- az általános iskola fogadni - fel kell vállalni az
2013. május 31.
szerződéssel átvállalja csak az
tudja a kollégiumi ellátás
intézmények működéséhez
általános iskola fenntartását és a
biztosításával a szociálisan szükséges fenntartói
jelenleg hozzátartozó kollégiumi
rászorult, illetve
hozzájárulás biztosítását
ellátást
külterületeken élő
gyermekeket
C) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja csak a
középiskolai fenntartását és a
jelenleg hozzátartozó kollégiumi
ellátást
D) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja az általános
iskolai és a középiskolai
fenntartását és a jelenleg
hozzátartozó kollégiumi ellátást

- a középiskola fogadni
tudja a kollégiumi ellátás
biztosításával a vidéki
tanulók felvételét –
pozitívum a felvételinél

- fel kell vállalni az
2013. május 31.
intézmények működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását

- az általános iskola fogadni - fel kell vállalni az
2013. május 31.
tudja a kollégiumi ellátás
intézmények működéséhez
biztosításával a szociálisan szükséges fenntartói
rászorult, illetve
hozzájárulás biztosítását
külterületeken élő
gyermekeket
- a középiskola fogadni
tudja a kollégiumi ellátás
biztosításával a vidéki
tanulók felvételét –
pozitívum a felvételinél

III.
Alapfokú Művészetoktatás
Jelenleg a Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény látja el a városban a művészeti képzést. Az elmúlt években
csökkenő gyermeklétszám mellett is tartani tudta az intézmény a szakmai színvonalát. A képzések nagy
százalékban a telephelyeken valósulnak meg, nem pedig a székhelyen. Ez annak köszönhető, hogy a Kisréti úton
lévő székhely kieső, távoli települési részen van. Az intézmény 2007/2008-as szorgalmi évben minősítési eljárás
lefolytatását követően „Kiváló minősítés”-ben részesült, mely során jogosult a teljes állami normatívára. Az
intézménynek 2012/2013-as szorgalmi évben újra le kell folytatni a minősítési eljárást, és azon kiváló minősítést kell
szereznie ahhoz, hogy jogosult legyen az állami normatíva igénylésére.
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A székhely és a telephely módosítása során az intézménynek soron kívüli minősítési eljárást kell lefolytatni.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 413/2011. (VI.30.) számú határozata alapján
határozott időre - 2011. augusztus 15. napjától 2012. augusztus 15. napjáig – Hevesi Nagy Anikót bízta meg az
intézmény vezetésével és a köznevelési törvény ismeretében az intézményvezetői állás 2012. januári hónapban
történő újbóli kiírásáról döntött.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § -a alapján 2013. január 1. napjától kerül át az állam
fenntartói körébe a művészetoktatás, tehát a jelen jogszabályok értelmében a művészeti iskola intézményvezetői
állásáról a képviselő-testületnek kell döntenie. A 413/2011 (VI.30.) számú határozat alapján az intézményvezetői
állásra a pályázati kiírás megtörtént, 2012. január 10. napján a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
A) alternatíva
- az önkormányzat nem vállalja fel
az alapfokú művészetoktatás
fenntartását

2013. május 31.

B) alternatíva
- az önkormányzat köznevelési
szerződéssel átvállalja az alapfokú
művészetoktatás fenntartását

- fel kell vállalni az
intézmény működéséhez
szükséges fenntartói
hozzájárulás biztosítását
- a minősítési eljárás
költségeit biztosítani kell

2013. május 31.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést ismerje meg és az alternatívákból kiválasztva, hozza
meg döntését.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd város köznevelési feladat-rendszerének tárgyalása"
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 Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint határozza meg 2013. január 1.
napjától Gyomaendrőd Város köznevelési koncepcióját
Az előterjesztés I. pontja alapján az óvodai nevelés és Térségi Humánsegítő Szolgálat feladat ellátásában az
alábbiak alapján fogalmazza meg döntését:
………….. alternatíva
Az előterjesztés II. pontja alapján a középiskolai nevelés és oktatás valamint a kollégiumi nevelés feladat
ellátásában az alábbiak alapján fogalmazza meg döntését:
………….. alternatíva
Az előterjesztés III. pontja alapján az Alapfokú Művészetoktatás feladat ellátásában az alábbiak alapján fogalmazza
meg döntését:
………….. alternatíva

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város és Hunya Község Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2007. év december hó 20.
napján szerződést kötött a SANI-MED TRANS Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató), figyelemmel a Békési Kistérségi
Társulás és a Szolgáltató közötti megállapodásra.
A szerződés 7.) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről az adott év december hó 31. napjáig
írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről, mely beszámolót az Önkormányzat képviselője
köteles a Képviselő-testület következő év januárjában esedékes ülése elé terjeszteni.
Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft. képviselője az előterjesztés mellékletét képező beszámolóját 2011.
január 12-én megküldte. A beszámoló szerint az önkormányzat részéről az ügyelet munkájával kapcsolatban nem
érkezett észrevétel. Hivatalunk két alkalommal kereste meg a SANI-MED TRANS Kft.-ét az ügyelet működésével
kapcsolatos észrevétel miatt. Arról nem kaptunk visszajelzést, hogy a Kft. kivizsgálta-e az általunk megküldött
észrevételeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Döntési javaslat
"Az Orvosi Ügyelet 2011. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Piriczky Béla a SANI-MED TRANS Kft.
képviselőjének az orvosi ügyelet 2011. évi munkájáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu

Beszámoló Gyomaendrőd Város
Központi Orvosi Ügyelet
Tevékenységéről
2011

SANI- MED TRANS Kft. 2008. január 1.-től az előző szolgáltatótól átvéve látja el a
Gyomaendrőd város Központi Orvosi Ügyeletét.
A 2011-es évben az általános gazdasági recesszió kellőképpen érezhető volt
az egészségügyi ágazatban is. A megszorító intézkedéseknek köszönhetően az
ügyelet OEP finanszírozása változatlan maradt, illetve a lakosság csökkenésével
arányosan csökkent.
A 2011-es évben bekövetkezett áremelkedések sújtották az egészségügy szereplőit
úgy, mint a gazdaság többi résztvevőét. Ez a tény nagymértékben korlátozta a Kft.
mozgásterét és nehezítette az ügyeleti ellátást.
Az önkormányzati hozzájárulás 2011-ben 4 százalékkal emelkedett az előző
évihez képest.
Kapcsolatunk az önkormányzattal, a város egészségügyi intézményeivel, illetve
a területen praktizáló háziorvosokkal korrekt és konstruktív. A háziorvos kollegák
szükség esetén részt vesznek az ügyeleti ellátásban.
SZEMÉLY FELTÉTELEK
Az ügyeletet biztosító kollégák sürgősségi ellátásban kellően jártas
mentőszolgálati gyakorlattal rendelkező kórházi orvosok, illetve más térségben
dolgozó háziorvosok.
A gépkocsivezetők mentősök, ennek köszönthetően megteremtettük feltételét
a szakszerű ellátáshoz szükséges team munkának és az ügyeleti gépkocsikra szerelt
megkülönböztető jelzés használatának.
TÁRGYI FELTÉTELEK
A műszerezettség színvonala jó. Az eszközök mindenben megfelelnek a
hatályos előírásoknak és szakmai minimum feltételeknek (EKG, defibrillátor, AMBU
sürgősségi táska, hordozható oxigénpalack). Az eszközök folyamatos karbantartását

SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu

és szervízelését a Kft. biztosította, illetve szükség esetén pótolta, ezáltal a
műszerek meghibásodása nem okozott fennakadást az ellátásban.
Ügyeleti gépkocsik: Suzuki SX4 terepjáró megkülönböztetett jelzéssel
felszerelve.
Informatikai háttér biztosított, az ügyeleten számítógépes adatfeldolgozás és
hanganyag rögzítése történik.
Gyógyszer ellátás folyamatos zökkenőmentes és szélesebb palettát fed le, mint
a minimum feltételeknek megfelelő előírás.
BETEGFORGALOM
Az éves statisztikának megfelelően 2011 január 1- december 31 között 2844
esetet regisztráltunk.
A részletes, és
grafikonokon ábrázoljuk.
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Összehasonlítva az adatokat a 2010-es év adataival észlelhető, hogy a
betegforgalom szinte megegyező.
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SANI-MED TRANS EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
5665 Pusztaottlaka Felszabadulás u.10

Levélcím: 5600 Békéscsaba Görbe u. 20/2
Tel/Fax : 66/444-994
E-mail : sanimedtrans@mail.globonet.hu
A 2011-es évben a gyomaendrődi központi orvosi ügyelet tevékenységével
szemben az ÁNTSZ felügyeleti szervtől egy észrevétel érkezett az ügyeleti idő
mindenkori betartására. Az önkormányzat részéről az ügyelet munkájával
kapcsolatban észrevét nem érkezett.
Várakozással tekintünk a 2012-es évre a várható változások miatt. Az ügyelet
tisztasági és felújító festését erre az évre beterveztük. A személyi állomány
átrendezését követően az elkövetkezendő évben szeretnénk az ügyeleti
tevékenységet magasabb szakmai színvonalon és nagyobb empátiával végezni.
Kérem beszámolóm ezen elfogadását.
Békéscsaba, 2012. január 11.
Tisztelettel:

..............................................
Dr. Piriczky Béla főorvos
Ügyvezető
Sani-Med Trans Kft.

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Dr. Torma Éva önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása legutóbb a Humánpolitikai
Bizottság 166/2009. (VIII. 17.) számú határozatával került elfogadásra.
Az SZMSZ módosítására a gyógytorna telephely változása miatt valamint a legutóbbi módosítás óta eltelt
időszakban bekövetkezett jogszabályváltozások követése miatt került sor, pl: a SZJA tv-ben bekövetkezett
változások, a szakigazgatási szervek nevének változása, további pontosítások miatt.
Az intézményvezető elvégezte a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat átvezette az alapdokumentumon.
A Városi Egészségügyi Intézmény a fentiekben említetteknek megfelelően átdolgozott és egységes szerkezetbe
foglalt SZMSZ-t az alkalmazottak véleményezték és egyetértettek a módosításokkal.
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa jelen előterjesztéssel kéri az intézmény SZMSZ-nek fenntartói
jóváhagyását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évin CLIV. Törvény
152. § (3) bekezdése alapján jóváhagyja a Városi Egészségügyi Intézmény módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

Szervezeti és Működési
Szabályzat

Készült : 2011.11.30.

I. fejezet
Általános működési elemek
I./1. Az intézet adatai:
Megnevezés:

Városi Egészségügyi Intézmény

Székhely:

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Telefon:

66/581-190, 66/581-191

Fax:

66/581-191

E-mail:

szakrendelo@gyomaendrod.hu

Telephelyek:

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Háziorvosi szolgálat
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.

Alapító okirat száma, kelte: 2/1994. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
Felügyeletet ellátó szerv:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
területileg illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Regionális Intézete

Az alapítás időpontja:

1994. április 01.

Az alapító neve:

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Működtető:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Országos Egészségbiztosítási Pénztár /OEP/
Regionális Egészségbiztosítási Pénztár /REP/ szerződés alapján
megvásárolja, a gyógyintézet által nyújtott szolgáltatásokat,
melyek fix, illetve teljesítményarányos díját havi bontásban
utalja a gyógyintézet számlájára, ezzel biztosítva a működés
lehetőségét.

Az intézmény jogállása:

önálló jogi személy
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Törzsszám:

346997

KSH számjel:

1 5346999 - 8622 - 322 - 04

Adószáma:

15346999-1-04

Tb. törzsszám:

0431267049, 0000345415

Pénzforgalmi jelzőszám:

53200125-11064002

Gazdálkodási jogköre:

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Munkáltatói jogkörök gyakorlója:

az egészségügyi intézet egyszemélyes vezetője az igazgató
főorvos

Vagyona:

nincs

A tevékenységek jellege alapján:

közszolgáltató közintézet

A közintézet 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. Hrsz: 1580
Gyomaendrőd, Fő út 3. Hrsz: 5008/2
Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. Hrsz: 8

A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a közintézetnél a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. A rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni.
A közintézet a rendelkezésre álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
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I./2. 1. Alaptevékenység
Szakorvosi járóbeteg ellátás

Az intézet alaptevékenységi szakágazat száma: 862200
Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. Liget Fürdő-Reumatológia
Szakágazat szám:862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 2009. évben: 851275 Járóbetegek szakorvosi ellátása
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 86221 Járóbeteg-szakellátás:
862211 – Járóbetegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
Szakfeladat száma 2009. évben: 851242 Járóbetegek gondozóintézeti ellátása
Szakfeladat száma 2010 évtől: 862213 Járóbetegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó

Általános járóbeteg-ellátás

Szakágazat száma: 862100
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.
Szakfeladat szám: 2010 évtől– 862101 Háziorvosi alapellátás
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Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Szakágazat szám:869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám 2009. évben: 751757 Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási
intézmények ellátó, kisegítő szolgálata
851967 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
851275 Járóbeteg szakorvosi ellátás

Szakfeladat szám: 2010 évtől – 86903 Egészségügyi kiegészítő szolgáltatás:
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
869037 – Fizioterápiás szolgáltatás
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Szakfeladat száma 2009. évben: 851297 Védőnői szolgálat
851912 Anya, gyermek-, és csecsemővédelem
Szakfeladat szám:2010 évtől – 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás:
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás 5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladata:
Szakfeladat szám 2009. évben: 751922 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai
Szakfeladat száma 2010 évtől: 841901 Önkormányzatok, valamint többcélú
kistérségi társulások elszámolásai

Figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a vállalkozó orvosokkal, a területi-ellátási
kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról.

I./ 2. 2. Vállalkozási tevékenység
Az intézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
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I./ 2. 3. Az intézet illetékessége, működési köre, feladata
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúsági-egészségügyi
ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás
és gondozás.
Feladata
Gyomaendrőd város lakosságának egészségügyi ellátása, a megjelölt vonzáskörzetekben a
járóbetegek szakorvosi ellátása, gondozása.

Pénzügyi források megjelölése
-

Állami feladatként ellátott alaptevékenység forrása:
OEP /finanszírozási szerződés alapján/
Állami feladatként ellátott alaptevékenységhez kapcsolódó kiegészítő tevékenység forrása:
szakmai és gazdasági igazgatás:
OEP és önkormányzati támogatás.

Feladatmutatók megnevezése
járóbeteg szakellátás:
védőnői, ifjúság-egészségügyi ellátás:
háziorvosi szolgálat:

szakorvosi óraszámok, ellátott esetek száma
a területhez kapcsolódó gondozottak létszáma
lejelentett kártyák száma

A finanszírozási szerződésekben rögzített szakfeladatok finanszírozása, az ellátott esetszámhoz,
illetve a gondozotti létszámhoz társított pontrendszer, valamint az aktuális pontérték alapján
történik. A védőnői, iskola-egészségügyi és gondozói szakfeladatok finanszírozása fixdíjjal is
kiegészül.
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I./3. Az intézet vezetési rendszere
Az intézet vezetője: Dr. Torma Éva igazgató főorvos
Helyettes:
Dr. Bakócz József radiológus főorvos

Igazgató főorvos
Az intézet egyszemélyi felelős vezetője, a munkáltatói jogok gyakorlója.
Kinevezője nyilvános pályázati eljárás útján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az igazgató felmentése, valamint fegyelmi
vétség esetén a szükséges eljárás levezetése. Az egyéb munkáltatói jogokat a Képviselő-testület
nevében a polgármester gyakorolja.
Az intézet vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási
kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.
Az igazgató főorvost pályázat útján, határozott időre az alapító szerv bízza meg.
Betölthető: egyetemi végzettség, vezetői gyakorlat

Az intézet igazgató főorvosa felelősséggel tartozik:
-

-

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeinek
biztosításáért, és betartásáért; ugyanúgy a szervezeti és működési szabályzatban
rögzítettekért
az intézet szakmai működéséért
a személyzeti feladatokért ( közvetlen és közvetett)
az egészségügyi törvény betartásáért
a pénzügyi beszámolók, teljesítményjelentések valódiságáért
a jogszabály által előírt feladatok, aktuális munkák jelentési kötelezettségek teljesítéséért
különleges felelősséggel tartozik a fentieken túl a tervezésért, döntéshozatalért,
ellenőrzésért, információkért.

Az igazgató főorvos kizárólagos hatáskörébe tartozik:
-

az intézet vezető helyetteseinek megbízása, a megbízás visszavonása, felettük a munkáltatói
jogkör gyakorlása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
az irányítása alá tartozók munkaköri leírásainak meghatározása, és ellenőrzi az abban
foglaltak megvalósulását
az intézet tevékenysége elleni panasz megvizsgálása, orvoslása
utalványozás, kötelezettségvállalás, szakmai teljesítés igazolás
biztosítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézet működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételeket
részt vesz a költségvetés elkészítésében
felelős a gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartásáért és megtartatásáért, a végrehajtás
ellenőrzéséért
vizsgálja a leltározás, selejtezés és egyéb zárlati munkák helyességét, a költségvetési
beszámoló, az előző évi pénzmaradvány elszámolásának helyességét, megalapozottságát
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-

-

a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett felügyeletet gyakorol, végzi a vezetői
ellenőrzés körébe tartozó feladatokat
sajtó, televízió, rádió tájékoztatása
az intézet szabályzatainak kiadása, amennyiben erről jogszabály másképp nem rendelkezik
felelős az intézetben a munka-és tűzvédelmi előírások betartásáért és az oktatás
megszervezéséért
az orvos-szakmai tevékenység felügyelete, ellenőrzése, összehangolása
szakmák közötti kapcsolattarás ellenőrzése
az intézetben nyújtott /jogviszonytól független/ egészségügyi szolgáltatások folyamatos
ellenőrzése
az intézet információs rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a hozzáférési szintek
meghatározása, engedélyezése
az intézet tevékenységével, működésével, működési-teljesítmény mutatóival összefüggő
adatok és egészségügyi adatok szolgáltatásának engedélyezése
az intézet költségvetési, fejlesztési, rekonstrukciós, beszerzési és felújítási terveinek
engedélyezése/ide értve a pályázatokat is/
finanszírozási, ellátási szerződések megkötése
az intézetben foglalkoztatottak körében a munkáltatói jogkör gyakorlása a Kjt. törvény és a
Munka Törvénykönyve alapján
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabadfoglalkozású illetve a hatályos jogszabályok által megengedett jogviszony/ egészségügyi
tevékenységet végzők szerződéseinek megkötése
előterjesztést készít a Képviselő-testület és bizottságai részére
javaslatot tesz az egészségügy fejlesztésével kapcsolatban

Az igazgató főorvos feladatkörébe tartozik (mely feladatok eseti vagy folyamatos ellátására
közvetlen irányítása mellett megbízást ad helyettesének, a gazdasági vezetőnek, szakorvosnak,
illetve ügyviteli alkalmazottaknak):
-

-

az intézetben foglalkoztatottak munkafeltételeinek javítása
az intézet szervezeti és működési szabályzatának, a házirendnek, a belső szabályzatoknak
illetve azon szabályzatoknak az elkészítése, elkészíttetetése amit a jogszabály előír
az egészségügyi dokumentáció szabályszerű vezetésének biztosítása, megteremtése, az
egészségügyi és személyazonosító adatok védelme, nyilvántartása, megőrzése
a betegjogok érvényesülésének figyelemmel kísérése
a páciensek által bejelentett panasz kivizsgálása
kapcsolattartás a betegjogi képviselővel
az egészségügyi hatóságok rendelkezéseinek végrehajtása, ellenőrzése
a házirendben foglaltak betartatása
az intézet higiénés rendjének biztosítása, felügyelete
az intézetben közalkalmazottként foglalkoztatott egészségügyi dolgozók továbbképzésének
biztosítása és felügyelete
kapcsolattartás az intézet működési területén élő lakosság képviselőivel, az
önkormányzatokkal, az együttműködő társintézetekkel, az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárral, a szakfelügyeletet ellátó Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervével
az intézet képviseletének ellátása a felettes szervek, társadalmi szervezetek irányába,
előterjesztést készít a képviselő-testület és bizottságai részére
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-

-

az intézet közreműködői szerződéseire – szükség esetén - az ajánlati felhívás elkészítése
az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban /közreműködői, szabad
foglalkozású, illetve minden más jogviszony keretében, melyet a hatályos jogszabályok
megengednek/ egészségügyi tevékenységet végzők szerződéseinek előkészítése,
előkészíttetése
a közreműködői jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi tevékenységet végzők szakmai
munkájának, a feladat ellátásának színvonalát mérő mutatók ellenőrzése.

Szakmai Vezető Testület
Megalakulását előírja, tevékenységét, jogköreit a 43/2003. ESZCSM rendelet szabályozza.
Az intézet tanácsadó, véleményező és javaslattételi szerve, továbbá meghatározott szakmai
kérdésekben egyetértési jog is megilleti; segíti az igazgató főorvost feladatai ellátásában.
A Szakmai Vezető Testület jogköreit jelen működési szabályzatban foglaltak, valamint saját
ügyrendje szerint látja el. Elnököt választ, évente minimum kétszer ülésezik, melyre állandó
meghívott, tanácskozási joggal az intézet vezetője. Kapcsolattarás módja: az ülésekről és
határozatokról a testület elnöke írásban tájékoztatja az igazgató főorvost.
Hátrányos megkülönböztetés tilalma: a Szakmai Vezető Testület tagjait a testületben kifejtett
tevékenységük, véleményük, állásfoglalásuk miatt nem érheti hátrány, velük szemben ezzel
összefüggésben a munkáltató nem hozhat hátrányos munkáltatói döntést és intézkedést.
Alakuló ülését az intézet igazgató főorvosa hívja össze.
A testület tagjainak számát a személyi állomány létszámának figyelembevételével és a 43/2003.
ESZCSM rendelet 11§ 3.) felhatalmazása alapján jelen szabályzat három főre korlátozza.
A delegálás az intézet szakfeladatait ellátó szakorvosok köréből felkérés alapján történik, úgy hogy
minden jogviszonyban foglalkoztatott szakorvos képviselete érvényesüljön.
A delegáltak mandátuma: 3 év
A Szakmai Vezető Testület az alakuló ülésén ügyrendet alkot, melyben meghatározza:
- az elnökválasztás módját
- a szavazás módját /nyílt, titkos/
- egyetértési jog gyakorlását
- a testület összehívásának gyakoriságát, módját
- határozatainak közlését az igazgatóval
- a jegyzőkönyv vezetés módját

A Szakmai Vezető Testület jogkörei
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Egyetértési jog: a Szakmai Vezető Testület egyetértése szükséges az intézet szakmai tervéhez, a
fejlesztési prioritások meghatározásához.
Egyetértés hiányában jogilag nem születhet döntés, ezért egyetértés hiánya esetén a testület elnöke
15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez, melynek során tájékoztatja az érintetteket az
egyetértés megadásához szükséges feltételekről. Módosítja az előterjesztést a mindkét fél részéről
megfogalmazott elvárásoknak megfelelően, és újratárgyalja, majd 8 napon belül határozatot hoz a
testület az egyetértési jog kinyilvánításáról, esetlegesen annak újbóli megtagadásáról.
Véleményezési-rangsorolási jog: a vezető helyettesi és a szakrendelések orvosi munkaköreinek
betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásában.
Értékelési-rangsorolási jog: értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a saját dolgozók illetve
a feladatot eddig ellátók közreműködői pályázatát, ha jogszabály alapján nem dönthető el, hogy ki
a nyertes.
Értékeli és szakmai szempontból rangsorolja a külső szolgáltatók által benyújtott közreműködői
pályázatokat, amennyiben a közreműködői szolgáltatás nem éri el a közbeszerzési értékhatárt. (A
közbeszerzési értékhatárt elérő közreműködői szolgáltatások esetén a gyógyintézetnek a
közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni!)
Véleménynyilvánítási-állásfoglalási jogkör: az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére
beadott pályázatok elbírálása során ki kell kérni a szakmai vezető testület véleményét!
A fenntartó, illetőleg az igazgató felkérésére meghatározott szakmai kérdésekben véleményt
nyilvánít.
Jelzési jog a fenntartó felé: a Szakmai Vezető Testület köteles jelezni a közszolgáltatásért felelős
szervnek (fenntartónak) az egészségügyi ellátás szakmai színvonalának olyan természetű
csökkenését, amely alapul szolgálhat az ellátási szerződés felmondására. Az ellátási szerződés
felmondására az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonalának olyan csökkenése adhat alapot,
amelyet az egészségügyi hatóságnak a közszolgáltatásért felelős szerv felkérésére lefolytatott
célellenőrzése is igazol, illetve alátámaszt.
Részvételi jog: a Szakmai Vezető Testület részt vesz az intézet alábbi szabályzatainak
előkészítésében:
- szervezeti és működési szabályzat
- házirend
- belső szabályzatok
Jogszabályi háttér: 43/2003. (VII.29.) ESZCSM rendelet, 96./2003.(VII.15.) Korm. rendelet
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Közalkalmazotti Tanács
A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottak
közössége nevében az általuk közvetlenül választott Közalkalmazotti Tanács gyakorolja.
A Közalkalmazotti Tanácsot egyetértési jog illeti meg, a közalkalmazotti szabályzatban
meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználására.
A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményeztetheti:
- a gazdálkodásból származó többletbevétel felhasználásának tervezetét
- a munkáltató belső szabályzatainak tervezetét
- a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét
- a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket
- a munkáltató munkarendjének kialakítását.
Jogszabályi háttér: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény idevonatkozó rendelkezései

I./4. A vezető állású dolgozók köre
Igazgató helyettes
Az intézet igazgatójának távolléte esetén, ellátja az igazgató feladatait, de kizárólagos jogköreit
nem gyakorolhatja, kivéve: az utalványozást.

Gazdasági vezető
Az intézet gazdasági-műszaki szervezetének vezetője. A gazdasági vezető kinevezésével,
megbízásával, felmentésével kapcsolatos jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói-, utasítási
jogokat az igazgató főorvos gyakorolja. Ellenjegyzési és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
Feladata:
-

-

az intézet igazgatójának közvetlen irányítása mellett, az intézet működésével összefüggő
gazdasági, pénzügyi, műszaki és üzemeltetési feladatok, valamint a mindezekkel
összefüggésben felmerülő adminisztratív feladatok irányítása, a zavartalan működéshez
szükséges feltételek biztosítása
az új és érvényben lévő jogszabályok tanulmányozása, az intézetre vonatkozó
rendelkezések megtartása
elkészíti az éves költségvetést, illetve ha szükséges a költségvetési módosításokat, kötelező
gazdasági statisztikai jelentéseket
éves, időszakos beszámolót, pénzforgalmi jelentést készít
a beruházásokról minden negyedévben jelentést készít
a jelentési kötelezettségeket határidőre teljesíti
a fenntartó pénzügyi csoportja részére adatokat szolgáltat
ellenőrzi a munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát
gondoskodik a műszer, anyag-, illetve fogyóeszköz beszerzésről
ellenőrzi, irányítja és kezdeményezi a karbantartási, felújítási munkálatokat
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-

az épület állagát folyamatosan figyelemmel kíséri, időben intézkedik a karbantartásról,
váratlan meghibásodások elhárításáról irányítólag gondoskodik
a Magyar Államkincstárral és az Egészségbiztosítási Pénztárral folyamatosan kapcsolatot
tart
tájékoztatja a dolgozókat az aktuális ügyekről
ellenőrzi a leltárakat, nyilvántartásokat, elszámolásokat, a leltározás rendjét
pénzügyi és teljesítményelemzéseket készít a szakrendelések helyzetéről
elkészíti a számviteli-, leltározási-, selejtezési-, pénztárkezelési- valamint mindazon
szabályzatokat, amit a hatályos jogszabály előír.

I./5. Kiemelt jogkörök gyakorlásának rendje a szervezeten belül
Az egyszemélyi vezető a szervezeten belül:
- aláírási, kiadványozási jogosultsággal rendelkezik, a felügyeleti szervekkel való
kapcsolattartásban, valamint a média képviseleti jog gyakorlásában a munkaköri leírásának
megfelelően jár el
- munkáltatói jogok gyakorlása ( munkaviszony létesítése-, megszüntetése, szabadságok,
kiküldetések)
- a kötelezettségvállalás, utalványozások-, ellenjegyzés rendje részletesen rögzített a
számviteli szabályzatban.

II. fejezet
Szervezeti rész

II./1. Az intézmény létszáma
Az alapító szerv által engedélyezett intézményi létszám 30 fő.

II./2. A Városi Egészségügyi Intézmény szervezete és egységeinek feladata
Az intézmény alap-és szakellátási területének meghatározása
Háziorvosi szolgálat
Feladata:
A beteg lakóhelyén, illetve annak közelében biztosítani kell, hogy választása alapján igénybe
vehető, hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől
függetlenül folyamatos egészségügyi ellátásban részesüljön.
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Az alapellátás célja:
• az ellátott lakosságra vonatkozó megelőző tevékenység, mely a betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló ellátások feladata
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyes megbetegedések és kórmegelőző állapotok korai felismerését szolgáló
szűrővizsgálatok elvégzése,
• az egyén élet- és munkakörülményeiből adódó lehetséges egészségkárosodások korai
felismerése;
• az egyes – jogszabályban meghatározott – tevékenységekre való egészségi alkalmasság
megállapítása;
• az egészségügyi ellátás során a beteg – az adott ellátással össze nem függő – egyéb
betegségeinek korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a beteg ellátása során a betegsége várható következményeinek, illetve szövődményeinek
korai felismerését célzó vizsgálatok elvégzése;
• a lakosság fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozása, szükség
esetén kialakítása,
• az egyén egészségi állapotának figyelemmel kísérése, valamint egészségügyi
felvilágosítása és nevelése,
• külön jogszabályban meghatározott kompetencia keretében történő gyógykezelés,
gondozás és rehabilitáció az adott diagnosztikus és terápiás háttér mellett,
• szakorvoshoz történő irányítás a betegség megállapítása, kezelési terv készítése vagy
terápiás ellátás céljából,
• szükség esetén a beteg otthonában történő ellátása, illetőleg a beteg otthonában végzendő
szakorvosi konzílium kérése.

Iskola -egészségügyi szolgálat

Az iskola-egészségügyi szolgálat keretében Gyomaendrőd város közigazgatási területén lévő
oktatási intézmények tanulóinak preventív jellegű egészségügyi ellátása történik. A feladatot a házi
gyermekorvosok és védőnők közösen látják el.
Feladatkörébe tartozik:
- a rendeletben előírt osztályok tanulóinak szűrővizsgálata, szakorvosi szakellátásra
irányítása, a továbbtanulók alkalmassági vizsgálata
- a tanulók védőoltása, az oltással kapcsolatok tennivalók elvégzése
- a tanulók egészségvédelme, egészségügyi felvilágosítása
- a szolgálatra vonatkozó közegészségügyi és járványügyi feladatok elvégzése
- a kötelező jelentések elkészítése
Az iskolafogászati gyógyító megelőző ellátást a vállalkozó fogorvosok végzik.
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Védőnői szolgálat
Az anya-gyermek és csecsemővédelmi hálózat védőnői, az intézet közalkalmazottai. A munkáltatói
jogköröket az igazgató főorvos látja el. A védőnők munkájukat önállóan, a házi gyermekorvosok,
szülész-nőgyógyász főorvos és a vezető védőnő szakmai felügyelete mellett végzik.
E feladatkör teendői:
- az anya és fejlődő magzata védelmében egyéni és célzott terhes gondozással,
egészséges életmódra, helyes életviteli és táplálkozási szokásokra valamint személyi és
környezeti higiéniára tanítja a gondozottakat
- felkészíti a terhes nőt és környezetét az újszülött fogadására
- meglátogatja az újszülöttet otthonában, egészségügyi, anyagi vagy erkölcsi
veszélyeztetettség esetén kiemelt gondozásba részesíti
- figyelemmel kíséri a csecsemők anyatejes táplálását, amennyiben szükséges szervezi annak
pótlását
- nyomon követi a kötelező szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténtét
- naprakészen vezeti az előírt dokumentációt, és jelentési kötelezettségének határidőre eleget
tesz
- a 3-6 éves korosztályt óvodában, a 6-14 éves korosztályt iskolában gondozza, illetve
családlátogatást végez.

Járóbeteg szakellátás

Az ellátandó terület lakosságának, a járóbeteg pácienseknek folyamatos ellátása, gondozása orvos
beutalása vagy a beteg bejelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve
alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá folyamatos szakorvosi gondozás.

A járóbeteg szakellátás feladata

A megelőző tevékenység, az egyes betegek gyógykezelése, szakorvosi gondozása. A szakellátás
kompetencia körébe tartozó olyan egyszeri vagy kúraszerű beavatkozások elvégzése, amelyeket
követően meghatározott idejű megfigyelés szükséges. Speciális szakmai, diagnosztikus és terápiás
háttér szükségessége esetén - a beteg vizsgálatát követő - más szakrendelésre vagy
szakambulanciára, fekvőbeteg gyógyintézetbe utalása. A járóbeteg szakellátás az Országos
Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szakellátásokra kötött finanszírozási szerződések szerint
nyújtja a szolgáltatást. Az ellátás a szakrendelő intézetben és telephelyein történik. A betegbeutalás
rendjét a mindenkor hatályos jogszabály szabályozza. A betegek az egyes szakrendeléseket
térítésmentesen, az alapellátó orvos vagy a társszakrendelés beutalójával, illetve beutaló nélkül
vehetik igénybe. A beutaló nélkül, a beutaló köteles, valamint a térítéssel és időpont egyeztetéssel
igénybe vehető ellátások részletezését a házirend tartalmazza.
A betegfogadás rendjét szakellátásonként naprakész állapotban ki kell függeszteni, továbbá
informálni kell a területen dolgozó háziorvosokat.
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A gazdasági csoport működési rendje
A gazdasági-műszaki ellátás alapvető feladata az intézet szakmai tevékenységének optimális
mértékű segítése, az ehhez szükséges és rendelkezésre álló pénzügyi-, anyagi-, tárgyi feltételek
gazdaságos és hatékony felhasználásának elősegítésével. Jelen szabályzat a gazdasági-műszaki
ellátás legfontosabb feladatait rögzíti, a részletes meghatározást az érintettek munkaköri leírásai
tartalmazzák.

Főbb feladatok:
- az éves költségvetési előirányzatok évközi változásaival kapcsolatos teendők ellátása,
beszámolási és könyvvezetési információs tevékenység ellátása
- a szakfeladatonként elkülönített és az Egészségbiztosítási Pénztár által elfogadott ”kassza
rendszerben” való előirányzat célirányos felhasználással összefüggő tevékenység ellátása
- tárgyi eszközök nyilvántartása, az anyaggazdálkodás szakmai szükségletek szerinti
biztosítása
- munkaerő szükséglet biztosítása, a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek pontos
elkészítése
- személyügyi-, létszám- és béradatok nyilvántartásainak naprakész vezetése
- gondoskodik az illetmények és az egyéb bérjellegű kifizetések feladásáról a Magyar
Államkincstár felé
- a zavartalan működés biztosítása, hibaelhárítás, javíttatás és karbantartási feladatok
megszervezése, elvégeztetése
- a szolgáltatási, szállítási tevékenység során jelentkező feladatok végrehajtása
- üzembiztonsági szolgálati feladatok területén az intézeti munkavédelmi szabályzatban leírt
rendelkezések betartása, betartásának ellenőrzése
- a tűzvédelmi előírások biztosítása, betartása a tűzvédelmi szabályzatban foglaltak szerint,
tűzoltó készülékek felülvizsgáltatásának lebonyolítása
- kapcsolattartás a környezetvédelmi hatósággal, az intézetben keletkező veszélyes hulladék
elszállíttatása és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs ügyek elvégzése
- a kazánházi technológia ellenőrzése, környezetvédelmi szemlék megtartása
- az intézetre vonatkozó statisztikai jelentések elkészítése
- közvetett szolgáltatást végez a háziorvosok felé (rezsiköltségek továbbszámlázása).

Adatszolgáltatási kötelezettség

Jogszabályi háttér: 1997. évi XLVII. törvény
Az egészségügyi ellátások-, és a páciensek személyazonosító adatait, a finanszírozási és ellenőrzési
feladatokat ellátó Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Dél-alföldi Területi Hivatalához a jogszabályban meghatározott szempontok és feltételek mellet
köteles az intézet megküldeni.
Más egészségügyi intézménybe való továbbküldés illetve sürgős ellátás esetén, az ellátással
kapcsolatos egészségügyi adatok a gyógykezelés érdekében megadhatók.

15

Közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az érintett beteg
személyazonosító adatait a regionális illetve a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve.
Statisztikai célra, a betegek egészségügyi adatait csak személyazonosításra alkalmatlan módon
lehet megadni.
A bíróság, az ügyészség a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, igazságügyi orvosszakértő
kérésére az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét megjelölve az 1997. évi XLVII. törvény
rendelkezéseinek figyelembevételével személyi és egészségügyi adatok megadhatók. Az
adatszolgáltatáshoz az intézet igazgató főorvosának hozzájárulása szükséges.
Az egészségügyi- és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítani kell az
adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben; továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férjen hozzá!
Az egészségügyi intézeten belül az egészségügyi és személyazonosító adatok védelméért és az
előírásoknak megfelelő és biztonságos adatszolgáltatásért, továbbá az adatvédelmi panasz
kivizsgálásáért az igazgató főorvos a felelős.

III. fejezet
Működési rész
Az egyes folyamatok szabályozása
III./1. Alaptevékenység keretében
III./1. 1. Betegellátás
A betegellátás rendje
Sürgősségi ellátás, előjegyzés alapján, vagy érkezési sorrend szerint történik. Azokat a betegeket,
akik a rendelési idő lejártáig jelennek meg, fogadni kell és az állapotától függő megfelelő
ellátásban kell részesíteni. A szakrendelést végző orvos bármely okból történő távolmaradása
esetén a helyettesítésről az illetékes szakorvos és az igazgató főorvos gondoskodik.

Szakorvosi vizsgálatok rendje
A beteg érdekében el kell végezni, végeztetni azokat a vizsgálatokat, amelyek a betegség
megállapításához és a gyógykezelés eredménye érdekében szükségesek.
A szakorvos a beteg vizsgálatát mindenkor érvényben lévő szakorvosi irányelvekkel összhangban
végzi. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a szakrendeléseken az orvosetikai és titoktartási
kötelezettség a beteg egészségi állapotát illetően maradéktalanul érvényesüljön!
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A fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásra szoruló betegeken az országos intézetek által kiadott
módszertani irányelvekben megjelölt, feltétlenül elvégzendő, vagy ajánlott vizsgálatokat a
kórházba utalás előtt a járóbeteg ellátás keretén belül el kell végezni, amennyiben erre a feltételek
megvannak. A betegek vizsgálatakor csak azok az egészségügyi dolgozók vehetnek részt, akiknek
szolgálati helye a szakrendelésen van, vagy esetenként oda képzésre, továbbképzésre beosztanak.
A szakrendelés orvosa köteles és jogosult:
- a jelentkező betegeket a mindenkor érvényes beteg-beutalási rendnek megfelelően fogadni
és ellátni
- a beteg biztosítási jogviszonyát ellenőrizni, illetve ellenőriztetni
- a vizsgálat módját a vizsgálatot végző szakorvos határozza meg, azzal hogy indokolt
gondos mérlegeléssel nem csak a kért vizsgálatot végzi el, hanem az azzal összefüggésben
lévő kiegészítő szakvizsgálatokat is elvégzi illetve elvégezteti.
A beteg személyi és egészségügyi adatait számítógépes rendszer tartja nyilván. A
betegdokumentáció rendjét és az adatvédelmet külön szabályzat tartalmazza. A vizsgálat
eredményéről a vizsgálatot végző szakorvos szóban és írásban tájékoztatja a beteget. Olyan
esetben, amikor a kiegészítő vizsgálatok elvégzésére intézeti szinten nem adottak a lehetőségek, a
betegeket a megfelelő ellátó helyre kell irányítani.
A szakrendelések szakdolgozói az egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszony
fajtájától függetlenül, kötelesek szorosan együttműködni, egymásnak minden segítséget megadni.
A szakrendelés orvosa:
- a beteget, ha szakorvosi kezelésre szorul, gyógykezelésben részesíti, részére szükség szerint
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt rendel, vagy mindezek felírására jogosító igazolással
látja el
- a gyógykezeléssel és a követendő életmóddal kapcsolatos felvilágosítást megadja
- a további szakorvosi kezelésre vagy ellenőrzésre szoruló beteget a vele egyeztetett
időpontra előjegyzi és visszarendeli
- a krónikus, gondozásra szoruló betegeket a szakma szabályai szerinti időpontokban
visszarendeli
A folyamatos gyógykezelést vagy kórházi ellátást igénylő betegek beutalásáról a szakrendelés
orvosa gondoskodik.
Azon betegeket, akik szakorvosi vizsgálatokat a továbbiakban nem igényelnek a leletek, vizsgálati
eredmények, valamint a gyógyszerre történő javaslatok közlésével a háziorvosához kell irányítani.
A szakrendeléseken olyan orvosi beavatkozások nem alkalmazhatók, amelyek a vonatkozó
jogszabályok szerint kizárólag fekvőbeteg gyógyintézet kompetenciájába tartoznak.

Az egészségügyi tevékenység végzésére való alkalmasság

Egészségügyi tevékenység végzésére csak az az egészségügyi dolgozó jogosult (függetlenül az
egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonytól) aki egészségi-, mentális-, és fizikai-,
(a továbbiakban együtt egészségi) állapotára tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és
alkalmas.
Az egészségügyi tevékenység megkezdése előtt az egészségügyi dolgozó előzetes alkalmassági
vizsgálatokon, a továbbiakban, a munkavédelmi szabályzatban meghatározott és a jogszabály által
előírt gyakorisággal időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatokon vesz részt. Az alkalmassági
vizsgálatok elvégzését az intézet, a vele megbízási jogviszonyban álló foglalkozás-egészségügyi
szakorvos által biztosítja.
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Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó nem kíván az intézet által biztosított foglalkozásegészségügyi szakorvosi vizsgálattal élni, úgy saját költségére, azt más arra jogosult egészségügyi
szolgáltatónál kezdeményezheti. Ebben az esetben a vizsgálat eredményét köteles a szakdolgozó az
igazgató főorvosnak a munkavégzés megkezdése előtt hitelt érdemlően bemutatni.
Az előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálatokon kívül az intézet igazgató főorvosa soron
kívüli alkalmassági vizsgálatot is elrendelhet. A soron kívüli alkalmassági vizsgálat csak írásban,
indoklással ellátva kezdeményezhető.
Az egészségügyi tevékenység végzésére alkalmasnak minősített egészségügyi dolgozó sem
végezhet egészségügyi tevékenységet, amennyiben pillanatnyi egészségi állapota következtében a
beteg számára nagyobb kockázatot jelentene a tevékenységével, mint amelyet annak elmaradásával
okozna.

III./ 1.1.1.
A megbízási jogviszonyban ( közreműködők) foglalkoztatottakkal való
együttműködés rendje
Jogszabályi háttér: 96/2003. (VII. 15) Korm. rendelet, a 2003. évi LXXXIV. törvény
A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátása körében az alapító okiratban nevesített,
arra működési engedéllyel rendelkező és az egészségbiztosítás szervei által finanszírozási
szerződésben lekötött, egészségügyi szakmákhoz kapcsolódó egészségügyi szolgáltatásokat,
részben közalkalmazott, részben egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott egészségügyi
szakdolgozókkal biztosítja.

Megbízási szerződés keretében végezhető szakellátások jegyzéke:
belgyógyászat
sebészet
szülészet-nőgyógyászat
neurológia
radiológia
pszichiátria
tüdőgyógyászat és gondozó
szemészet
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
urológia
bőrgyógyászat
ultrahang
labor diagnosztika
gyógytorna
fizioterápia
védőnői szolgálat
iskola-egészségügyi ellátás
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Általános szabályok
A megbízott a saját tulajdonában vagy használatában lévő, illetve bérelt eszközökkel, személyesen
vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal, de az intézet nevében és felelősségére
továbbá az intézet, mint egészségügyi szolgáltató közszolgáltatást igénybe vevő betegeinek nyújtja
a szerződésében meghatározott egészségügyi szolgáltatást, ezért az intézet szervezeti és működési
szabályzata, házirendje és valamennyi belső szabályzata kötelezően vonatkozik rá, továbbá a
közreműködő által foglalkoztatott egészségügyi dolgozóra.
A megbízott egészségügyi dolgozó az egészségügyi tevékenységet, az adott helyzetben általában
elvárható gondossággal, a szakmai követelmények keretei között, a szakmai kollégiumok által
kidolgozott szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és lelkiismerete szerint, a
rendelkezésére álló tárgyi és személyi feltételek által meghatározott szinten, szakmai
kompetenciájának megfelelően nyújtja.
Hivatása során a beteg iránti elkötelezettség és a beteg érdekeinek kiemelt védelme vezérli.
Minden egészségügyi tevékenység a beteg személyisége, méltósága és jogai tiszteletben tartása,
életkorának, valamint önrendelkezésének figyelembe vételével történik.
A megbízási szerződés nem veszélyeztetheti az egészségügyi szolgáltatás egységes színvonalát,
folyamatosságát és biztonságát. A megbízott a szerződésben meghatározott egészségügyi
szolgáltatás ellátására további megbízási szerződést nem köthet.
A megbízási szerződés határozott és határozatlan időre is szólhat. A szerződés módosítását mindkét
szerződő fél írásban kezdeményezheti azzal, hogy a másik fél számára legalább 10 napot kell
biztosítani a módosítás tartalmának megismeréséhez. A szerződést bármely fél a másik félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkül felmondhatja, a felmondási idő 3 hónap, ez alatt az
időszak alatt biztosítani kell a betegek ellátásának folyamatosságát és biztonságát.
A megbízási szerződés megszűnésekor a megbízott az általa kezelt és nyilvántartott adatokat
hiánytalanul az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátja.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a megbízási szerződés keretében nyújtott egészségügyi
szolgáltatások finanszírozására nem köthet finanszírozási szerződést a megbízott egészségügyi
szolgáltatóval. E feladat díjazását a közszolgáltatást nyújtó és a megbízott egészségügyi szolgáltató
közvetlenül számolja el egymással.
A beteg, illetve hozzátartozója az egészségügyi szolgáltatás során vagy azzal összefüggésben
keletkezett kára megtérítésére vonatkozó igényét közvetlenül a közszolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval szemben érvényesítheti akkor is, ha a kárt az egészségügyi szolgáltató
által igénybe vett megbízott, illetve annak alkalmazottja okozta. A megbízott felelősségét és az
okozott kár megtérítését az egészségügyi szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint
érvényesítheti.

Megbízási szerződés egészségügyi tevékenységre akkor köthető:
- amennyiben rendelkezik a megbízott az adott tevékenység végzésére jogosító, az előírásnak
megfelelő szakképesítéssel
- szerepel az egészségügyi szakképesítést szerzett személyek alapnyilvántartásában, illetve az
egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában.
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Szabályzatok alkalmazásának köre
A megbízott egészségügyi szakdolgozóra és az általa foglalkoztatottakra az intézet működési és
belső szabályzatai kötelezően vonatkoznak, illetve megtartásuk a szerződéskötés feltétele különös
tekintettel a szervezeti és működési szabályzatban, és a házirendben foglaltakra.
Együttműködési szabályok
Kötelesek a tevékenység végzése során az intézeti egységes betegellátási rend, egységes
finanszírozási adatközlési rend, adatvédelmi és dokumentációs rend szerint eljárni, konziliáriusi
feladat ellátása esetén az intézet szakorvosaival, az ellátási területhez tartozó háziorvosokkal illetve
házi-gyermekorvosokkal, szükség szerint más járó– és fekvőbeteg intézmények szakorvosaival
együttműködni. Köteles továbbá az igazgató főorvos utasítása esetén katasztrófa elhárítási
feladatok ellátására is.
Továbbképzés
A megbízott egészségügyi szakdolgozó, illetve az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozó a
jogszabályban meghatározott továbbképzéseken való részvételt saját költségéből fedezi, a képzések
idejére helyettesről gondoskodik.

Információs együttműködés
Az intézet betegdokumentációs rendszerét a feladat ellátásának megfelelő hozzáférési szint
meghatározásával köteles használni, a kódolást az érvényben lévő Szabálykönyv szerinti
alkalmazni, ettől eltérni nem lehet! Valótlan adatok vagy el nem végzett beavatkozások jelentése
etikai és anyagi következménnyel jár, súlyosabb esetben a szerződés felmondásához vezet.
A feladat ellátására vonatkozó OSAP és a szakfelügyelet által meghatározott statisztikai
jelentéseket határidőre teljesíti. Az intézet számítógépes hálózathoz saját, adat átvitelre, adat
továbbításra, adatmásolásra alkalmas eszközzel nem csatlakozhat. Önállóan finanszírozási adatot
nem jelenthet, az intézetben ellátottakról, finanszírozási adatokról továbbá működéssel kapcsolatos
információt nem szolgáltathat.
Az egészségügyi dokumentáció megőrzését a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint teljesíti. A szerződés megszűnése esetén a feladat ellátása során keletkezett egészségügyi
dokumentációt maradéktalanul az igazgató főorvos rendelkezésére bocsátja.

Ellenőrzés
A megbízott által ellátott feladat ellenőrzésére az intézet igazgató főorvosa jogosult a belső
ellenőrzési szabályzat alapján.
Az ellenőrzés kiterjed a szerződésben vállalt szakmai protokoll szerinti szakmai ellátási szint
megtartására, a finanszírozási jogszabály előírásainak megtartására, az egészségügyi dokumentáció
megfelelő vezetésére, a betegellátási rend alkalmazására, szakmai együttműködés
megfelelősségére, továbbá a szakmai tevékenység eredményének értékelését biztosító szakmai és
működési teljesítmény mutatók elemzésére.
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A feladat ellátásának színvonalát érintő hiányosságok feltárása esetén az igazgató főorvos saját
hatáskörében azt írásban közli az érintett megbízottal. Súlyos mulasztás esetén az egészségügyi
hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést, etikai eljárást kezdeményezhet.
A megbízási szerződés kötelezően tartalmazza:
-

a szerződés keretében ellátandó egészségügyi szakma vagy az egészségügyi szakmán belüli
egészségügyi szolgáltatások részletes meghatározását
a megbízott, illetve alkalmazottai rendelkezésre állásának, személyes feladat ellátásának
előírásait
a feladat ellátásához szükséges személyi feltételek biztosítását, a szakmai elvárásokat
az együttműködési feltételeket az egységes betegellátás érdekében és az információs
rendszer működtetésében
a szerződés felmondásának szabályait, beleértve annak garanciáját, hogy a folyamatos
ellátás biztosítása nem szenved sérelmet
a szerződésben vállalt egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díj mértékét, és az elszámolás
rendjét
felelősségbiztosítás feltételeit
a megbízott által használt helyiségeket
a megbízott rendelkezésére bocsátott műszereket, eszközöket

III./1. 2. Oktatás
Az intézet szakdolgozóinak továbbképzése
Jogszabályi háttér: 28/1998. (VI.17.) NM rendelet, 52/2003.(VIII.22.) ESZCSM rendelet.
Az egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozó - függetlenül a tevékenység végzésére irányuló
jogviszonytól - köteles önképzéssel és a szervezett továbbképzések által biztosított lehetőség
igénybevételével magát rendszeresen továbbképezni annak érdekében, hogy tevékenységét az
egészségtudományok mindenkori állásának megfelelően - a rendelkezésre álló személyi és tárgyi
feltételek keretei között - végezhesse.
A közalkalmazott egészségügyi szakdolgozók kötelező pontszerző továbbképzéseivel kapcsolatban
felmerülő és igazolt költségeket ( tanfolyam díj, utazási költséget ) az intézet ( a szükséges
kreditpont megszerzéséig ) megtéríti. A kötelező továbbképzéséken való részvétel időtartama évi
minimum három illetve maximum 10 munkanap erejéig a közalkalmazott munkaidejébe
beszámítható.
A közalkalmazott szakorvosok „ kötelező szintentartó” továbbképzésével kapcsolatban felmerült és
igazolt költségeket ( továbbképzési díj, szállás-, utiköltség ) az intézet megtéríti.
A továbbképzésen való részvétel hivatalos távollétnek számít.
A „ kötelezően választható „ továbbképzésen történő részvétel szintén hivatalos távollétnek számít,
de a felmerülő költségek közül, csak az útiköltséget téríti az intézet.
A „ szabadon választható „ továbbképzéssel kapcsolatban felmerült összes költség a szakorvost
terheli, az ideje hivatalos távollétnek számít.
Az egyéb jogviszony keretében egészségügyi tevékenységet végzők a kötelező továbbképzéseket
és önképzéseket saját költségük és munkaidejük terhére végzik.
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III./1.3. Adatvédelem
Betegdokumentáció vezetésének rendje
Jogszabályi háttér: 1997. évi CLIV. törvény, 1997. évi XLVII. törvény, 62/1997. (XII.27.) NM
rendelet
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során a betegellátó tudomására jutott egészségügyi
és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármely más módon
rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.
Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel
(továbbiakban: TAJ szám) közgyógyellátási igazolvány szám, együttesen, vagy ezek közül
bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, esetleg az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó; általa vagy róla más
személy által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat, továbbá az előzőekkel
kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat ( pl. magatartás, környezet,
foglalkozás).
Az egészségügyi és személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az
egészségügyi ellátás igénybevételéhez (az 1997 évi XLVII. törvény 13.§-ában foglaltak
kivételével) önkéntes.
Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhoz, a gyógykezeléssel
összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását ellenkező nyilatkozat hiányában megadottnak kell tekinteni.
A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció
tartalmazza. Az intézetben a személyi és egészségügyi adatok dokumentálása integrált
számítógépes hálózaton történik. A dokumentáló rendszer egy alap és több speciális kiegészítő
modulból áll. A szakrendelők, mint munkaállomások a szükséges adatokat kizárólag az alkalmazott
program menürendszerén keresztül érhetik el. Minden szakrendelésnek illetve orvosnak saját
egyéni belépési kód (szakrendelés azonosító) továbbá egy titkosított belépési kód biztosítja a
dokumentáláshoz szükséges jogosultságokat. A kódrendszert a felhasználón kívül kizárólag a
rendszergazda illetve az igazgató főorvos ismeri.
A menüpontokhoz való hozzáférési szintek:
Alapszint (szakrendelés azonosítóval): alapadatok, dokumentálás, gyógyszertörzs, BNO-törzs,
WHO törzs, saját rendelés forgalmi adatai, statisztikai adatai, kórelőzmény, gyógyszer-anyag
felhasználási adatok.
A titkosított kóddal elérhető jogosultságok: az alapszint továbbá, mivel laboratóriumi vizsgálat
kérése a szakrendelőn belül „hálózati kérés” útján lehetséges, ezért a kért laboreredmények szintén
lekérdezhetőek. Amennyiben az ellátáshoz illetve a diagnosztizáláshoz szükséges, a páciens a
szakrendelő egységein belül való megjelenései, ellátásai, az alkalmazott terápia hozzáférhető.
Ezekben az esetekben a szoftver regisztrálja a lekérdezőt, annak idejét (év, hó, nap, óra, perc), a
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lekérdezett személyt illetve a konkrét adatot. Az így naplózott adat tartalmának megtekintése az
intézményi szintű jogosultság körébe tartozik.
Intézményi szintű hozzáférési jog (kizárólag az igazgató főorvos és a rendszergazda jogosult):
minden adattípus, továbbá valamennyi menüpont a modulok teljes vertikumában.

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni:
-

a beteg személyazonosító adatait, és a TAJ számát
lakcímét, elérhetőségét (szükség esetén a törvényes képviselő nevét, elérhetőségét)
állampolgárságát
kórelőzményt és az első vizsgálat eredményét
a betegség megnevezését, kísérőbetegségeket és szövődményeket
egyéb betegségeket ami az ellátást közvetlenül nem indokolja, illetve kockázati tényezőket
az elvégzett beavatkozások megnevezését, idejét, eredményét
a gyógyszeres és egyéb terápiát és eredményét
gyógyszer túlérzékenységre vonatkozó adatokat
az ellátó egészségügyi dolgozó nevét
minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg állapotára és ellátására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:
-

az egyes vizsgálatokról készült leleteket
a gyógykezelés során keletkezett iratokat
a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit

Az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje:
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. törvény értelmében:

Betegnaplók, törzslapok, orvosi látleletek:
Betegforgalmi adatok:
Műtéti és ambuláns naplók:
Képalkotó diagnosztikus eljárások felvételei:

30 év
30 év
30 év
30 év

Amennyiben az intézet jogutód nélkül szűnik meg, vagy ha az intézet által ellátott feladatokat más
szerv látja el az egészségügyi dokumentációt maradéktalanul át kell adni a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervnek.
Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a
szakmai szabályoknak megfelelően, a kötelezően felveendő adatokon kívül mely egészségügyi adat
felvétele szükséges. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak
megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.
Az intézetben személyes és egészségügyi adat felvételére jogosult: az ellátást végző szakorvos, az
ellátást végző szakorvos utasítására az asszisztens, szakorvost nem igénylő feladat ellátása esetén
az egészségügyi szakdolgozó (gyógytornász, fizioterápiás-, és laborasszisztens). Az adatok
valódiságáért a szakorvos, illetve az ellátást végző szakdolgozó felel.
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Az egészségügyi dokumentációban szereplő hibás egészségügyi adatot - az adatfelvételt követően
- úgy kell kijavítani vagy törölni, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.
Általános szabály: az ambuláns dokumentáló programban rögzített adatok módosítása kerülendő.
Adatmódosítás esetén az egyes adattípusok szerint a következő szabályok érvényesek:
A leletek korlátozás nélkül módosíthatóak a beteg adott szakrendelésről történő távozásáig, távozás
után a lelethez csak kiegészítés fűzhető (a kiegészítésben az eredeti lelet nem módosítható)!
Személyes adat módosítása: a tévesen felvett vagy a rendszerben rögzítetthez képest megváltozott
személyes adat a rendszergazda által módosítható. A munkaállomásokon a módosítás előtti adat a
továbbiakban már nem érhető el.
Az ellátást végző orvos az általa megállapított, az érintettre vonatkozó egészségügyi adatokról az
érintetett szóban és írásban tájékoztatja, és - amennyiben az érintett ezt kifejezetten nem tiltotta
meg - azokat továbbíthatja az érintett választott háziorvosának vagy a beutaló szakorvosnak.
Amennyiben laboratóriumi eredmények, röntgen felvételek vagy egyéb vizsgálati eredmények
szükségesek, akkor azok eredményeiről az írásos vagy szóbeli tájékoztatást, a vizsgálatot elvégző
orvostól illetve utasítása alapján az asszisztenstől kapja meg a beteg.
Az egészségügyi dolgozót - az intézet nevében és felelősségére egyéb jogviszonyban, egészségügyi
tevékenységet végzőt, valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban álló más személyt - minden, a beteg egészségi állapotával kapcsolatos, valamint az
egészségügyi szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában,
időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat
közvetlenül a betegtől vizsgálata, vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi
dokumentációból, vagy bármely más módon ismerte meg.
A titoktartási nyilatkozat a személyi anyagban őrizendő!
Finanszírozási adatközlésre az igazgató főorvos jóváhagyása után a rendszergazda jogosult. A
teljesítmény jelentése – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által előírt módon – az összes
szakrendelés teljesítményeinek intézményi szintű egyesítésével történik az érvényben lévő
finanszírozási rendeletben foglalt feltételek és határidő megtartása mellett. A szakrendelést ellátó
egészségügyi szakdolgozók (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) önállóan
jelentést nem készíthet, egészségügyi és személyes adatot nem továbbíthat, illetve az intézeten
kívül az itt tudomására jutott adatokat nem használhatja fel. Az adatvédelem és a titoktartás
megsértése etikai vétség.
A finanszírozási adatok valódiságáért a szakrendelést ellátó szakorvos vagy egészségügyi
szakdolgozó (függetlenül a munkavégzésre irányuló jogviszonytól) kizárólagosan felel. Az
elvégzett beavatkozások kódolását a mindenkor érvényben lévő járóbeteg „Szabálykönyv” szerint
kell elvégezni, melyhez az alkalmazott ambuláns dokumentáló szoftver naprakész információs
hátteret biztosít. Nem valós teljesítmény adatok rögzítésért az intézetet anyagi és erkölcsi hátrány
nem érheti. A valótlan adatközlőt teljesítmény kifizetés megvonás terhel.
Hibásan vagy hiányosan jelentett teljesítmény adatok javítására az aktuális finanszírozási rendelet
előírásai szerint van lehetőség. A hiánypótlás elmulasztása szintén teljesítmény kifizetés
megvonást eredményez.
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III./ 1.4. Belső önértékelési rendszer
Célja a hatékonyság növelése, végiggondolt racionalizált, rendszerezett folyamatok révén, ezzel
egy időben a betegellátás megfelelő színvonalának biztosítása. A járóbeteg szakellátás keretében
alkalmazott belső önértékelési modell: a controlling.
A belső controlling alapelvei:
-

a szolgáltatások hatékonyságának, rentábilitásának vizsgálata
a szakellátások fejlesztése, hiányosságok időben való felismerése, megszüntetése
technikai feltételek megteremetése, javítása
a működési feltételek (költségcsökkentés változatlan minőség mellett) javítása
a betegek személyes véleményének kikérdezése, érdembeli észrevételezések beépítése
a foglalkoztatottak munkakörülményeinek javítása

A kiértékelés módszerei:
-

a teljesítmény adatok elemzése
költség /ráfordítás/ - bevétel mutatók összegzése havonkénti /szakrendelésenkénti/ és
összevont intézeti szinten
- külső beszállítók, karbantartók, szolgáltatók munkájának, költségeinek értékelése
- fejlesztések, pénzügyi beruházások tervezetek magvalósulásának felmérése
- betegelégedettségi kérdőívek feldolgozása
- az elvégzett munka mennyiségének és minőségének értékelése
- a foglalkoztatottak megbízhatóságának, szaktudásának, önképzésének, kezdeményező-,
illetve együttműködő kézségének kiegyensúlyozottságának, toleranciájának értékelése
- a szakmai protokoll megtartásának ellenőrzése
A labordiagnosztika az Országos Laboratóriumi Intézet által kiadott és jóváhagyott minőségügyi
kézikönyv illetve betegellátási szabályrendszer szerint működik.
Értékelés
A foglalkoztatottak teljes körű bevonásával, az eredmények feltárása és a szükséges intézkedések
megvitatása munkaértékelő értekezleteken történik, amit az igazgató főorvos hív össze.

A kapcsolattartás rendje
A szakmai értekezleteken a járóbeteg szakrendelés szakorvosai (jogviszonytól függetlenül), az
egészségügyi szakdolgozók és egyéb tevékenységet végzők kötelezően tanácskozási joggal
vesznek részt. A szakmai értekezletet az igazgató főorvos hívja össze. Soron kívüli értekezlet
kezdeményezhető mind az igazgató főorvos mind az egészségügyi szakdolgozók részéről, melynek
időpontja előzetes egyeztetést kíván az érintettekkel.
Kapcsolattartás a médiával
A gyógyintézetről, az abban folyó gyógyító- és gazdasági tevékenységről, az alkalmazottakról,
gyógyító tevékenységet folytatókról, a betegekről információt, tájékoztatást kizárólag az igazgató
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főorvos adhat. A média részéről képfelvétel, írásos vagy rögzített hanganyag készítését az igazgató
főorvos engedélyezheti.

III. / 1.5. Egyéb folyamatszabályozás
Az intézet vezető figyelemmel kíséri és döntésre előkészíti a területi ellátási kötelezettséggel
kapcsolatos szerződéseket és gondoskodik azok végrehajtásáról; ideértve azon ügyeket is,
amelyeket társulás keretében valósít meg az önkormányzat.
III./ 2. Alaptevékenységen kívül
Működési és ügyviteli rend
III./2. 1. Az intézmény belső szabályzatai
- Számviteli politika, számlarend: a számlaviteli politika alapelveit, és a számlarendet
tartalmazza, számlatükörrel kiegészítve.
- Leltározási szabályzat: hatálya kiterjed az intézet használatában álló vagyontárgyak
szabályszerű leltározására. A szabályzat tartalmazza a leltározáskor használatos bizonylatokat, a
leltárkülönbözetek, kompenzálások, normán belüli hiányok megállapításának és rendezésének
módját. A leltározási szabályzat melléklete a „leltározási ütemterv”.
- Selejtezési szabályzat: az intézet különféle vagyontárgyainak selejtezési eljárásainak rendje.
- Pénzkezelési szabályzat: a házipénztári teendők (pénz-, értékkezelés), így a házipénztári be-, és
kifizetések, a készpénzes előlegek, ellátmányok kezelése, nyilvántartása, őrzése - a szigorú
számadású nyomtatványok vonatkozásában is.
- Eszközök és források értékelési szabályzata: célja, az eszközök és forrásaik mérlegértékeinek
meghatározása.
- Belső kontroll rendszer, mely tartalmazza az intézet ellenőrzési nyomvonalának kialakítását,
kockázatkezelését, valamint a szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárási rendjét.
- Beszerzési szabályzat célja hogy rögzítse az intézet - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét
- Bizonylati szabályzat: az intézet sajátosságainak, feladatainak leginkább megfelelő, a számviteli
elszámolásokhoz kapcsolatos bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének, továbbításának kezelési
rendje.
- Iratkezelési szabályzat: az intézeti iratok átvételének, készítésének, iktatásának,
nyilvántartásának, tárolásának, selejtezésének szabályai.
- Ügyrend: célja, hogy a gazdasági szervezeten belül tevékenységi körönként meghatározza a
vezetők és más dolgozók gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás-, és jogköröket, továbbá
szabályozza az egyes gazdasági folyamatok lebonyolításának rendjét.
- Gazdálkodási szabályzat a gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
a szakmai teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével –
és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat tartalmazza
- Helyiségek és berendezések használatának szabályzata tartalmazza az erre vonatkozó
utasításokat
- Telefonhasználati szabályzat a vezetékes és rádiótelefonok használatára vonatkozó előírásokat
tartalmazza
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- Reprezentációs kiadások szabályzata a reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítése és
elszámolása
- Gyógyszerellátás rendje: valamennyi egészségügyi tevékenységet végző szakfeladat egészségi
ellátáshoz kapcsolódó gyógyszer, kötszer és egyéb anyag beszerzését, felhasználását,
nyilvántartását, tárolását szabályozza
- Adatvédelemi szabályzat: személyes és egészségügyi adatok, adatkezelés, dokumentálási rend ,
iratkezelési rend
- Számítástechnikai védelmi szabályzat: célja, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok
kezelése során biztosítsa azok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel,
megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.
- Munkavédelmi szabályzat: mely tartalmazza a kockázatbecslést és kockázatértékelést, igazgatói
utasításokat és jogszabályi előírásokat, melyek a biztonságos munkavégzés megtartásához
szükségesek, továbbá a munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjét, valamint mindazokat a
dokumentációkat, amit a hatályos jogszabályok előírnak.
- Tűzvédelmi szabályzat: a tűzvédelemmel kapcsolatos eszközigényt, valamint az alkalmazandó
intézkedéseket írja elő. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény
végrehajtásával kapcsolatos teendők és intézkedések.
- Katasztrófa terv: havária esetére írja elő a rendeletnek megfelelően a követendő eljárásokat,
igazgatói utasításokat és a végrehajtás pontos menetét.
- Hulladékgazdálkodási szabályzat: hulladékkezelési utasítás: az intézetben a betegellátás során
keletkező veszélyes és fertőző hulladék kezelésére, tárolására, szállítására, nyilvántartására
vonatkozó szabályzat.

III./ 2. 2. Az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása
a.) Rendszeres személyi juttatások

Bér és a hozzá kapcsolódó juttatások
A közalkalmazottnak a közalkalmazotti jogviszonya alapján illetmény jár, melyet a mindenkor
hatályos Kjt. törvény előírásai alapján biztosít az intézet.
A munkavállalók fizetési osztályba és fokozatokba történő besorolása a mindenkor hatályos Kjt.
törvény és a költségvetési törvényben leírtak alapján történik.

Garantált illetmény és a munkáltatói többlet
A mindenkor hatályos költségvetési törvény szabályozza a közalkalmazottak garantált illetményeit.
Az itt meghatározott garantált illetmények a közalkalmazott minimálbérét jelentik, azaz lehetőség
van arra, hogy a munkáltató többletilletményt ún. munkáltatói mérlegelési jogkörben biztosított
többletet adjon a közalkalmazott részére.
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Illetménypótlékok
Az illetménypótlék számításának alapját a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.
Mértéke, a mindenkor hatályos Korm. rendeletben leírtak alapján kerül megállapításra.
Az intézetnél az illetménypótlékra jogosult munkakörök a következők:

Illetménypótlék megnevezése
Magasabb vezetői pótlék
Vezetői pótlék
Diagnosztikai pótlék

Asszisztensi pótlék
Helyettesítési pótlék

Munkakör
Igazgató főorvos
Gazdasági vezető
A
röntgenben
dolgozó orvos és
asszisztens
Laborasszisztens
Asszisztens
A Kjt. szabályozása
szerint

Egyéb pótlék megilleti az intézet azon dolgozóit ( takarítónő, karbantartó ), aki az intézet
zavartalan működése érdekében – munkaidőn túl – többletfeladatot végeznek. Az egyéb pótlék
mértéke: 4.000 Ft/hó.
A 43/1993 ( III.3.) Kormány rendelet alapján a védőnői körzetben területi pótlék jár az ott dolgozó
védőnőnek, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15 %-a külterületen él. A területi
pótlék mértéke: 6.818 Ft/hó. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalót a pótlékok
időarányosan illetik meg.

b.) Nem rendszeres személyi juttatások
Illetménykiegészítés, keresetkiegészítés, jutalom,
A munkáltató érdekeltségi rendszerében a többlet teljesítményt - az illetményen felül - a
munkáltató állapítja meg. Az 1992. évi XXXIII. ( Kjt. ) törvényben foglaltak, valamint az intézet
anyagi helyzete alapján – az egészségbiztosító finanszírozásából – az igazgató főorvos dönt a
juttatás módjáról és mértékéről.

Jubileumi jutalom
A közalkalmazottakat az 1992. évi XXXIII. törvény alapján huszonöt-, harminc-, és negyven éves
jubileumi jutalom illeti meg.

Megbízási díj
Az intézet dolgozóit munkaköri feladataikba nem tartozó, egyéb konkrét feladatra vonatkozóan
- előzetesen kötött megbízási szerződés alapján - igazolt teljesítés után, megbízási díj illeti meg.
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c.) Egyéb juttatások

Természetbeni juttatások
Képzés, továbbképzés
Az intézet azon dolgozókat támogatja, akik a munkakörük betöltéséhez szükséges képesítés
megszerzése érdekében, vagy kreditrendszerű képzésben vesznek részt.
A képzéssel kapcsolatos költségek munkáltató általi megtérítése a mindenkor hatályos Szja.
törvény előírásai alapján történik. A törvény által előírt fizetési kötelezettség a munkáltatót terheli.
A munkakörhöz kapcsolódó képzést, továbbképzést a munkáltató rendeli el.
A munkavállaló a képzés megkezdésekor köteles igazolni, hogy beiratkozott az adott képzésre,
továbbképzésre, a képzésre kötött megállapodás másolatának benyújtásával.
A dolgozó köteles a képzés időtartama alatt leadni azokat az időpontokat, amikor a képzésen való
személyes megjelenése kötelező.
Az intézet a képzéssel kapcsolatos költségeket (a tandíj, a tananyag, az utazás, a szállás és az
étkezés költségei) megtéríti a képzés és a vizsga napjaira.
A képzéssel kapcsolatos költségeket az intézet a nevére kiállított számla ellenében fizeti ki a
számla kiállítását követő 15 napon belül.

Konferenciákon való részvétel
A szakmai konferenciák, rendezvényeken való részvétel költségeit (konferencia részvételi díja,
szállás, étkezés, utazás költségeit) - az előző pontban leírt módon - az intézet megtéríti. A
részvételi szándékot az igazgató főorvossal előzetesen egyeztetni kell.

Járművel történő munkába járás
a.) a közigazgatási határon kívülről saját gépjárművel dolgozni járó munkavállaló munkahelye és
lakóhelye közötti forgalmi úton mért oda-vissza távolságra költségtérítés jár a dolgozónak, abban
az esetben, ha nincs tömegközlekedés, vagy ha a munkavállaló munkaideje miatt tömegközlekedési
eszközt nem, vagy csak hosszas várakozással tudna igénybe venni.
A költségtérítés összegét a mindenkor hatályos Szja. törvény határozza meg.
Kifizetések ez alapján történnek, az adómentes mértékig.

b.) a munkáltató megtéríti a munkavállalónak, a munkába járást szolgáló bérlet vagy buszjegy árát,
a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő módon és mértékben.
Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és hétvégi
hazautazás.
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Az utazás költségei
a.) Hivatali, üzleti utazáshoz kapcsolódó utazási jegy költségtérítése:
- a munkavállaló az intézet nevére szóló számlával igazolja,
- a menetjegyet adja át a gazdasági csoport részére.
Mindkét esetben, az elutazás előtt egyeztetni kell az intézet vezetőjével.
b.) Saját gépjármű hivatali használata, kiküldetési rendelvény alapján:
ha a munkavállaló saját tulajdonú – ideértve a házastárs tulajdonát is – gépjárműjét kiküldetési
rendelvény alapján használja hivatali célra, akkor az intézet a költségtérítést a kiküldetési
rendelvényben meghatározott kilométer-távolságra a mindenkor hatályos Szja. törvényben előírt
adómentes részig adható átalánnyal, valamint a norma szerinti üzemanyagköltséget az APEH által
közzétett üzemanyagárral számolva fizeti ki.
Saját gépjármű hivatali célú használata során az intézet megtéríti a következő költségeket ( ha
bizonyíthatóan a hivatali céllal kapcsolatban merült fel ):
- autópálya díja
- parkolás díj
- kompátkelés díja

Étkezési hozzájárulás
Az intézet a dolgozói részére, minden hónapban, a mindenkor hatályos Szja. törvény alapján
adható utalványt biztosíthat. Az utalvány értékét az intézményi költségvetés határozza meg.
Az a dolgozó aki nem egész hónapot dolgozott közalkalmazottként, azt időarányosan illeti meg az
utalvány.
Táppénz esetén az egyént megillető összeg 70 %-a adható, maximum 8 héten át.
A következő esetekben nem jár a dolgozónak utalvány:
- felmentés idejére
- fizetés nélküli szabadság idejére
- a Gyes időtartamára
- a Gyed időtartamára

30

Munkaruha juttatás
Az intézet az állományába tartozó dolgozóit - költségvetési előirányzata terhére - munkaruha
juttatásban részesíti.
A munkaruhát a dolgozó vásárolja meg. A vásárlásról - az intézet nevére kiállított - szabályos
készpénzfizetési számlát kell leadni.
A munkaruha vásárlásra fordítható összeget az intézet vezetője állapítja meg, és körlevél
formájában értesíti a dolgozókat a vásárlási lehetőségről.
Próbaidő alatt a kiadásra kerülő munkaruhával a próbaidő végén el kell számolni:
- ha a dolgozó továbbra is állományba marad, a próbaidő beszámít az elhasználódási időbe
- ha nem marad állományban a munkaruhát vissza kell szolgáltatni.
A dolgozók részére a következő tételeket biztosítja az intézet:
Használati idő: 24 hó
- orvosok, szakdolgozók:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- gyógytornász.
tréningruha: egy garnitúra
sportcipő, vagy papucs: 1 pár
- gazdasági csoport:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- takarító személyzet:
munkaruha: két garnitúra
munkacipő: egy pár
- karbantartó:
kétrészes munkaruha: egy garnitúra
munkacipő: bakancs egy pár
A munkaruha, a használati idő lejárta után a kedvezményezett tulajdonába megy át
térítésmentesen.
Ha a dolgozó jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor időarányosan köteles a
ruházatra vonatkozó költséget visszatéríteni.
A lejárati időt teljesítettnek kell tekinteni:
- öregségi nyugállományba helyezéskor
- rokkantsági nyugállományba helyezéskor
- elhalálozás esetén
- igazgató főorvosi döntés alapján
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Szolgálati kerékpár rendelkezésre bocsátása
Az intézetben dolgozó védőnők és a karbantartó részére – feladatuk ellátása érdekében – szolgálati
kerékpárt biztosítunk.
Ezen dolgozók kötelesek azt rendeltetésszerűen használni, annak állagát megőrizni, meghibásodás
esetén a gazdasági csoportnak bejelenteni.
A kerékpárt a dolgozó munkaidejében és azon kívül is használhatja. A biztonságos megőrzésről a
dolgozó gondoskodik.
A kerékpárban bekövetkezett és a dolgozónak felróható mindennemű fizikai sérülés kijavítását a
dolgozó köteles a saját költségén elvégeztetni.
Az intézet, a kerékpár elvesztése vagy más általi eltulajdonítása esetén a kivizsgálásról született
rendőrségi jegyzőkönyv alapján köteles eljárni.
A kerékpár nem kerül a dolgozó tulajdonába, kizárólag használatára jogosult.
A nyugdíjba vonuló közalkalmazott a szolgálati kerékpár leadására köteles!

III./ 2.3. Ügyviteli rend
Kommunikációs fórumok
A vezetői munka hatékonysága érdekében az igazgató főorvos különféle kommunikációs
csatornákat működtet:
- szakmai-, és munkaértekezlet
- igazgatói fogadó óra.

Szakmai értekezlet
Az intézet orvosainak szükség szerint előzetes napirend és kiértesítés alapján szervezett főorvosi
értekezlete, melyet az igazgató főorvos hív össze és vezet le.
Munkaértekezlet
A járóbeteg szakellátásban résztvevő egészségügyi tevékenységet folytató valamennyi
foglalkoztatott (függetlenül, a tevékenységre irányuló jogviszonytól) részvételével történik, melyet
az igazgató főorvos hív össze.

Igazgatói fogadóóra
Az igazgató főorvos minden héten, hétfői és csütörtöki napon 13.00 és 14.00 óra között áll a
lakosság, az őt személyesen felkeresni kívánó páciensek és, az intézetben foglalkoztatottak
rendelkezésére.
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Az élelmezés rendjéről
A dolgozók részére a munkaközi szünetben az étkezés lehetősége biztosított, az erre a célra
kialakított külön helyiségben.

A dohányzás rendjéről
Az intézetben tilos a dohányzás! A dolgozók részére nincs kijelölt dohányzóhely.
Törvényi háttér:
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes
szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) A dohányzás számára kijelölt helyek kivételével
- a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel - nem szabad dohányozni (2) Nem jelölhető ki dohányzóhely
az egészségügyi alapellátást, illetőleg járóbeteg - szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak,
illetve egészségügyi szolgáltató ezen ellátásokat nyújtó részlegének, valamint gyógyszertárnak a
betegforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, továbbá jellemzően gyermekek fekvőbeteg szakellátását végző egészségügyi szolgáltatók épületeiben.

IV. fejezet
Az intézményi irányítás írásos eszközei
Az intézet működésében maradéktalanul biztosítani kell a törvényességet és a szakszerűséget.
Ennek fontos feltétele, hogy a foglalkoztatottak folyamatosan megismerjék és helyesen
alkalmazzák a tevékenységüket meghatározó szabályokat. Az intézet rendeltetésszerű működését a
következő belső szabályzatok biztosítják:
Szervezeti és működési szabályzat
Az intézet felépítésével belső kapcsolatrendszerével, működésével összefüggő alapvető
szabályokat tartalmazza.
Házirend a Szervezeti és Működési Szabályzat melléklete
Hatálya kötelezően kiterjed a gyógyintézet által bármely jogviszonyban foglalkoztatottakra, a
kezelt betegekre, illetve bármely jogcímen ott tartózkodókra.

Munkaköri leírások
A munkaköri leírások meghatározzák az intézetben tevékenységet végzők feladatait és besorolják a
szervezet munkamegosztási tervébe. Tartalmazzák a megkövetelt feladatrendszert, a munkavállaló
érintett szervezetben elfoglalt helyének és függőségi viszonyának kijelölésével.
Meghatározzák a hatáskört, a feladatot, a szervezetben elfoglalt helyét, felelősségét és a korlátozó
tényezőket.
Megalkotását munkaanalízis előzi meg.
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A munkaköri leírásokat évente egyszer felül kell vizsgálni, illetve a szervezeti egység módosulása,
személyi-, valamint a feladat változása esetén, azok bekövetkezésétől számított 30 napon belül
módosítani kell!

Záró rendelkezések

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság jóváhagyásával lép hatályba.
A hatályba lépéssel egyidejűleg érvényét vesztik az intézet szervezetére és működésére vonatkozó
korábbi rendelkezések. A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei a törvényi változások
szerint módosulnak.

Gyomaendrőd, 2011.11.30.

Dr. Torma Éva
igazgató főorvos
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MELLÉKLETEK
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1. számú melléklet
Házirend
Városi Egészségügyi Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

Az intézmény belső működési rendje

A Városi Egészségügyi Intézmény járóbeteg szakellátás keretében az alábbi szakellátásokat
működteti: belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat-terhesgondozás, tüdőgyógyászat-tüdőgondozás,
neurológia, pszichiátria, reumatológia, ortopédia, szemészet, fül-orr-gégészet, bőrgyógyászat,
urológia, radiológia-ultrahang diagnosztika, laboratórium, fizioterápia, gyógytorna.

A szakrendelések helye, az intézmény székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám.

A szakrendelő nyitvatartási rendje: munkanapokon reggel 6.00-tól este 21.00-ig.

Telephelyek:
Gyógytorna: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Reumatológia: 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügy:
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3.
Iskola és ifjúság-egészségügy:
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Háziorvosi szolgálat: 5502 Gyomaendrőd, Fő u. 3.

Az egyes szakrendelések időpontja: az adott szakrendelés rendelési idejéről a betegelőjegyzési
pultnál ( recepciónál ), munkatársunktól személyesen, vagy az 581-180-as telefonon lehet kérni
tájékoztatást.
Beutalás nélkül igénybe vehető szakellátások:
nőgyógyászat,
sebészet,
pszichiátria,
fül-orr-gégészet,
szemészet
urológia,
bőrgyógyászat,

36

Beutalóval igénybe vehető szakellátások:
belgyógyászat,
laboratórium,
tüdőgyógyászat-tüdőgondozás
neurológia
reumatológia,
ortopédia
fizioterápia,
gyógytorna,

Kivétel:
A szakellátásra beutalt biztosított /30 napon belül/ újabb orvosi beutalás nélkül jogosult igénybe
venni a járóbeteg-szakellátást, ha annak keretében ismételt ellátása indokolt vagy abban az esetben
is, ha a szakrendelés adott időpontban visszarendelte.
Amennyiben a beteg egészségi állapota az azonnali ellátást indokolja, az adott szakellátás beutaló
nélkül is igénybe vehető.

A Városi Egészségügyi Intézmény szakellátásainak térítésmentesen, és térítéssel igénybe
vehető szolgáltatásairól, a térítési díj megfizetésének módjáról, mértékéről

A biztosított, betegsége ( érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító társadalombiztosítási
igazolvánnyal /TAJ/ kell igazolni ) esetén jogosult: járóbeteg-szakellátás keretében történő
vizsgálatra, gyógykezelésre, ideértve az ellátás során felhasznált – az ellátás finanszírozása során
figyelembe vett – gyógyszert, illetve kötszert is, továbbá a gyógykezeléshez szükséges orvosi
szakvéleményt, gondozásra és külön jogszabályban meghatározott esetekben a
keresőképtelenségének elbírálására is.
A Városi Egészségügyi Intézmény, mint finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi
szolgáltató valamennyi közreműködője ugyanazon szolgáltatónak minősül.
Térítéssel igénybe vehető szolgáltatások jegyzéke és a térítés megfizetésének módja a H/1.
számú mellékletben található.

A kötelező egészségbiztosítás ellátási keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet a H/2-es
melléklet foglal össze.
A háziorvos által közúti járművezetői engedélyhez kért orvosi alkalmassági vélemény, szolgáltatási
díjait a H/3. számú melléklet tartalmazza.
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A térítési díj mértékéről a szolgáltató előre tájékoztatja a vizsgálatkérőt.
A díj befizetésének helyben meghatározott módja: készpénz, a megfizetés helye a beteg előjegyzési
pult ( recepció ).
A térítési díj megfizetéséről az intézet a beteg számára nyugtát/számlát ad, a megfizetett összeg az
intézmény saját bevételét képezi.
Az egészségügyi ellátás nem tagadható meg az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
igazolásának hiányára való hivatkozással ( TAJ kártya hiánya ). Az ellátott személy 15 napon belül
igazolhatja jogosultságát, ennek elmaradása viszont a szolgáltató által megszabott térítési díj
megfizetését vonja maga után.

Betegellátás rendje
Az ellátást nyújtó szakorvos egyes vizsgálatok elvégzését – amennyiben a beteg egészségi állapota
nem indokolja az azonnali ellátást – előjegyzés alapján teljesítheti.
Betegelőjegyzés valamennyi szakellátásra személyesen a beteg előjegyzési pultnál ( recepció ),
vagy telefonon a 66/581-180-as telefonszámon kérhető, hétfőtől-csütörtökig 7,30-16,00 óráig; és
pénteken 7,30-13,30 óráig.
A betegek ellátása előjegyzési sorrendben történik az alábbi kivétellel (az ellátás sorrendje a
következő) a mentővel érkezett betegek, sérültek, heveny rosszullétek, gyermekek, egészségügyi
dolgozók.
A laboratóriumban: terhesek és kismamák, akut betegségben szenvedők, mentős betegek,
gyermekek, egészségügyi dolgozók.

Az intézmény belső működési rendjének alapvető szabályai

-

Az intézmény egész területén tilos a dohányozás, és az alkoholfogyasztás!
A mentős betegszállítás érdekében, a kerékpárokat az intézmény területére behozni nem
szabad, tárolás az intézmény előtti kerékpártárolókban történjen.
- A várótermekben és a szakrendelő helyiségeiben a mobiltelefon használata tilos!
- Várakozási idő alatt az orvosok munkáját és betegtársaikat ne zavarják!
- A várótermekben hagyott értéktárgyakért az intézet felelősséget nem vállal.
- Az ellátásuk során keletkezett vérrel, váladékkal szennyezett kötszert kérjük a kijelölt
tárolókban elhelyezni!
- A várótermek tisztaságát, és berendezési tárgyainak épségét szíveskedjenek megőrizni!
- A mellékhelyiségek higiénikus használata betegtársaikra való tekintettel különösen fontos.
- A fentiek megtartása a páciensekre, kísérőikre és a családtagokra nézve is kötelező
A betegek jogai
-

A betegnek joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatos
hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz, mely az adott
egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek
megtartásával történik.
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-

-

-

-

-

Az egészségügyi ellátás során a pácienst nem érheti hátrányos megkülönböztetés: a
társadalmi helyzete politikai nézete, származása, nemzetisége, vallása, neme, szexuális
irányultsága, kora, családi állapota, testi vagy értelmi fogyatékossága, képzettsége és
minden más egyéb, az egészségi állapotával össze nem függő ok alapján.
A kezelőorvos által megállapított diagnózissal, illetve alkalmazott terápiával egyet nem
értés esetén, kezdeményezheti más orvos által történő vizsgálatát, kérheti
szakvéleményét.
Az emberi méltósághoz való jog minden beteget megillet az egészségügyi ellátás során.
A pácienst csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni.
A betegnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon, az egészségi állapotáról,
beleértve annak orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,
illetve azok elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a lehetséges
alternatív eljárásokról, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, a további
ellátásról és javasolt életmódról.
A páciensnek joga van megismerni az ellátásával összefüggő egyes vizsgálatok,
beavatkozások eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő eredményét
és annak okait.
A tájékoztatást a beteg számára érthető módon kell megadni, figyelemmel az életkorára,
iskolázottságára, lelkiállapotára, esetleges fogyatékosságára.
A páciens jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő
adatokat. Csak és kizárólag a saját adataiba nyerhet betekintést!
A betegnek joga van az orvosi titoktartáshoz, és joga van nyilatkozni arról, hogy a
betegsége tekintetében az orvos kinek adhat tájékoztatást.
A páciens jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi
szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni.

A páciensek kötelességei
-

-

Az egészségügyi szolgáltatásra, támogatásra való jogosultágát az illetékes hatóság által
kiállított érvényes okmánnyal igazolni.
Az ellátáshoz szükséges személyi adatait hitelt érdemlően igazolni.
Amennyiben egészségi állapota megengedi, köteles az őt ellátó egészségügyi
dolgozókkal képességei és tudása szerint együttműködni, úgymint:
o tájékoztatni őket a régebbi és az esetlegesen fennálló betegségéről,
gyógykezeléséről,
o gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
o egészségkárosító kockázati tényezőkről,
o gyógyszer vagy vegyszer érzékenységéről,
o olyan tényezőkről, amely más ember életét vagy testi épségét veszélyezteti,
o esetleges fertőzöttségéről,
o foglalkozás végzését kizáró megbetegedésről és állapotról,
o minden egészségügyi ellátást érintő korábbi jognyilatkozatokról.

A beteg köteles a gyógykezeléssel összefüggő rendelkezéseket megtartani.
Az egészségügyi intézmény házirendjét maradéktalanul betartani.
A páciensek és hozzátartozóik jogaik gyakorlása során kötelesek más betegek jogait
tiszteletben tartani.
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-

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozók
törvénybe foglalt jogait.

A betegpanasz kivizsgálásának rendje
Az intézmény betegjogi képviselője: Dr. Lengyel László
Elérhetősége: 5600 Békéscsaba Réthy Pál Kórház 66/441-411 vagy 06/20/489-9537
Fogadóóra: keddi és csütörtöki napokon: 8.00-tól 11.00-ig
Az intézmény vezetője: Dr. Torma Éva, igazgató főorvos
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. 66/581-190
Fogadóóra: hétfő, csütörtök 13.00-tól 14.00-ig
A fenntartó megnevezése: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselője: Várfi András polgármester
Elérhetősége: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. 66/386-122
Fogadóóra: minden héten hétfői napon: 9.00-től-11.00-ig
A betegek panasz esetén írásban vagy szóban felkereshetik az intézet igazgató főorvosát, illetve a
betegjogi képviselőt.
Az intézetvezető köteles a panaszt kivizsgálni és annak eredményéről a beteget illetve a betegjogi
képviselőt 10 munkanapon belül írásban, tájékoztatni.
Jogorvoslat hiányában a páciensnek joga van a fenntartóhoz vagy más szervhez fordulni.
Ebben az esetben a panasz kivizsgálásának ideje 30 nap, melynek eredményéről a beteget, az
intézet vezetőjét és a betegjogi képviselőt írásban kell tájékoztatni.
A panaszokat nyilván kell tartani és a panasszal, illetve a kivizsgálással összefüggő iratokat 5 évig
meg kell őrizni.

Záró rendelkezés
Az intézet házirendje Gyomaendrőd Város Képviselő Testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának jóváhagyásával lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2011. november 14.

Dr. Torma Éva s.k.
igazgató főorvos
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H/1.számú melléklet

Társadalombiztosítással nem rendelkező és az államközi vagy kormányközi egyezmények alá nem
eső betegek az egészségügyi ellátásért térítési díjat fizetnek, melynek mértéke a következő:
valamennyi járóbeteg szakellátás (kivéve a röntgen vizsgálatot) igénybevételekor: az ellátás
WHO kód szerinti német pont értéke, szorozva kettővel; röntgen esetén: 3 000 Ft vizsgálati
régionként.
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H/2. számú melléklet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díjai:
(2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez)
A
B
1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek
(I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon
6 800 Ft
b) másodfokon
11 300 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való
a) orvosi alkalmassági vizsgálata
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
11 300 Ft
b) pszichológiai alkalmassági vizsgálata
ba) első fokon
6 800 Ft
bb) másodfokon
11 300 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői
alkalmassági vizsgálat, III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijárművezetők időszakos és soron kívüli alkalmassági vizsgálata
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon
6 800 Ft
ab) másodfokon
10 100 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon
4 500 Ft
bb) másodfokon
6 800 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte:
ca) első fokon
2 300 Ft
cb) másodfokon
4 500 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel
4 500 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel
3 000 Ft
b) vizeletvétel
1 500 Ft
6. Látlelet kiadása
3 300 Ft
7. Részeg személy detoxikálása
6 800 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása
6 800 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
18 000 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
14 600 Ft
ac) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
12 400 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági
vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata
11 300 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vizsgálata
9 100 Ft
bc) az egészségi alkalmasság soron kívüli vizsgálata
6 800 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők első alkalmassági
9 100 Ft
vizsgálata
10. Jogszabály által elrendelt orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a
6 800 Ft
vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra,
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata
9 100 Ft
Az adott ellátásnak a
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata
közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
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aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
ab) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
12 900 Ft
bb) időszakos vizsgálat
8 600 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr26 900 Ft
gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat
cb) időszakos vizsgálat
15 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az
egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet
szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező
A mellkasegészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai
szűrővizsgálat
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok
közfinanszírozásban
igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat
érvényesíthető díja
keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 1993. évi
LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési
intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai
keretében kerül sor.
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
3 100 Ft/fő/eset
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H/3. számú melléklet

A 13/1992. (VI.26.) NM rendelet, valamint az 1997. évi LXXXIII. törvény 18.§ (6) bekezdésének
n) és u) pontja értelmében az orvosi alkalmassági szakvélemény vizsgálatonként, és szakmánként
2.000 Ft.

Néhány fontosabb betegség, melyeket felsorol a rendelet:
•
Látászavar
•
Hallászavar
•
Mozgáskorlátozottság
•
Szív- és érrendszeri betegségek
•
Cukorbetegség
•
Idegrendszeri betegségek
•
Alkoholfogyasztás
•
Azon gyógyszerek szedése, melyek a gépjárművezetést befolyásolják
(pl: nyugtatók, bizonyos fájdalomcsillapítók stb.)
•
Veseelégtelenség
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2. számú melléklet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE

Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési szerv vezetőjének kötelessége a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) való
eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely
gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.

1. A szabálytalanságok alapesetei
A szabálytalanságok alapestei:
− a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés,
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)

csalás,

sikkasztás,

− a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)

2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen az intézet
vezető felelőssége.
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan felelőssége, hogy:
− a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön az intézet,
− a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a
vezető,
−

szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
− megakadályozza a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott
előírások megszegését, (megelőzés)
− keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön, a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
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Intézetünkben a szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges
intézkedések meghozatala, a keletkezett iratanyagok elkülönített nyilvántartása) az igazgató
főorvos feladata.
3. A szabálytalanságok észlelése a belső kontroll rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés során
történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt.
3.1. Az intézet valamely munkatársa észlel szabálytalanságot
Amennyiben a szabálytalanságot az intézet valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni az
intézet vezetőjét.
Amennyiben az intézet vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak az irányító szervet kell
értesítenie.
Az intézet vezetőnek kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
3.2. Az intézetvezető észleli a szabálytalanságot
Az intézetvezető észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell
intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.
3.3. Az intézet belső ellenőrzése során észlelik a szabálytalanságot
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el.
Az intézetnek intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az
intézkedési tervet végre kell hajtania.

3.4. Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján intézkedési tervet kell kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
Az igazgató főorvos a felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Büntető- vagy szabálysértési ügyekben a szükséges intézkedések meghozatala az arra illetékes
szervek értesítését jelenti annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a
megfelelő eljárásokat megindítsa.
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Fegyelmi ügyekben az intézetvezető vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat (indokolt esetben külső szakértőt) kér fel a
munkajogi szabályok tiszteletben tartásával.

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése
Az intézet vezetője:
− nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntéseket, illetve a megindított
eljárások helyzetét,
− figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását,
− a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt
szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit,
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb
rálátást.

6. A szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása
Az intézetvezető feladata:
− a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;

iratanyagok

nyilvántartásának

− egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
− nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
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3. számú melléklet

Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. alapján az
intézetben vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége az igazgató főorvosnak van.
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Intézményvezető
Igazgató főorvos

Járóbeteg ellátás, Alapellátás

Gazdasági csoport
Gazdasági vezető

Intézményvezető helyettes

Védőnői Szolgálat
Iskolai eü. ellátás

Járóbeteg ellátás
Vezető asszisztens

Asszisztensek

Szakorvosok, Háziorvos

Asszisztensek, Ápolók

Pénzügyi ügyintéző

Munkaügyi ügyintéző

Karbantartó

Takarítók

p

A vÁRÜsr EGÉSzSÉcÜcyrrNqÉznnÉNY
2{i1t.NcligMBnnaegx
v:*l o sÍroTT SzERv Ezp,zyÉs ivruxarÉsl sza; Árv g.atÁs g L ÜLY éSTÁi='
TARTALMÁI vrncrS*IERTEM'MAGAtstnaNÉzvgxo:x,razoxex
TEKINTEM

l{év

A1áírás

Megjegyzés

.uút,a'l
,ik.i:c
t#',Íffi
'f;
:h,
-.5'€ p _dt-''...€ e i:lu.\lF.
.......,
e,é
;''; .....'....
.'.ud'*:
lo''I.Bffi
ü

i:LL

ia
+-1"/ (-r-*

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-vel kötött szerződés jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozatával tudomásul vette Dr. Lizák Anna bejelentését,
miszerint 2012. február 01. napjával nyugdíjba vonul, be kívánja fejezni háziorvosi tevékenységét, a körzet
ellátásáról hat hónapig (2012. február 01. – 2012. július 31.) a Medicus Universalis Háziorvosi Bt. másik tagja, Dr.
Darvas Tamás gondoskodik helyettesítés formájában. A Képviselő-testület helyettesítés időtartamára összesen
bruttó 500.000.-Ft támogatást állapított meg a Gyomaendrőd, Rákóczi u.29. sz. alatti, Dr. Darvas Tamás, Dr. Lizák
Anna tulajdonában álló orvosi rendelő fenntartásához, használatához.
A Képviselő-testületi döntést szerződésben szükséges rögzíteni, mely szerződést meg kell küldeni az illetékes
egészségügyi szakigazgatási szervhez. A szerződést a testületi döntés alapján szövegeztük meg, a tervezetet
véleményezésre megküldtük a Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-nek, majd ezt követően a bizottsági
véleményezéssel párhuzamosan a szerződés aláírása megtörténik, azzal, hogy a szerződés a testületi
jóváhagyással válik hatályossá.
A szerződést a határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt határozati javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Medicus Universalis Háziorvosi Bt.-vel kötött szerződés jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Medicus Universalis Háziorvosi
Bt. között létrejött szerződést az alábbiakban hagyja jóvá:
SZERZŐDÉS
mely létrejött 645/2011. (XI. 29.) Gye. Kt. határozata alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzata (Gyomaendrőd,
Szabadság tér 1. sz., képviseli: Várfi András polgármester, továbbiakban: önkormányzat)
és a Medicus Universalis Háziorvosi Bt. (Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29., adószáma: 20850474-1-04) között az alábbi
feltételekkel:
Előzmény: A felek 1997. július 25-én határozatlan idejű szerződést kötöttek területi ellátási kötelezettséggel felnőtt
háziorvosi körzet ellátására, Dr Lizák Anna a 3. körzetben, Dr. Darvas Tamás a 4. körzetben végez önálló orvosi
tevékenységet.
1.
Dr. Lizák Anna kijelenti, hogy nyugdíjba vonulása miatt 2011. február 01. napjától a 3. körzetben végzett háziorvosi
tevékenységét meg kívánja szüntetni. Kijelenti továbbá, hogy amennyiben a 2. pontban szabályozott helyettesítési
idő alatt a praxisjogot értékesíteni nem tudja, úgy azt 2012. augusztus 01. napjával az Önkormányzatnak visszaadja.
2.
Az Önkormányzat tudomásul veszi Dr. Lizák Anna bejelentését, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy 2012. február 01.
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napjától 2012. július 31. napjáig tartó időtartam alatt dr. Darvas Tamás helyettesítéssel gondoskodjon a 3. körzet
ellátásáról a Gyomaendrőd, Rákóczi u. 29. sz. alatti Dr. Darvas Tamás és Dr. Lizák Anna tulajdonában álló
rendelőben.
3.
Az Önkormányzat a helyettesítés 2. pontban szabályozott időtartamára a rendelő fenntartásához, használatához
összességében bruttó 500.000.-Ft támogatást biztosít. A támogatási összeget havonta egyenlő részletekben – 5
hónapon keresztül 83.000.-Ft/hó - a tárgyhónapot követő 10. napjáig vállalja megfizetni, azzal, hogy az első részlet
85.000.-Ft összegben 2012. március 10. napján válik esedékessé.
A felek által Gyomaendrődön 1997. július 25-én kötött szerződés egyéb rendelkezései valamint a 2002. május 31.
napján kötött szerződés nem módosulnak.
Jelen szerződés Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jóváhagyásával válik hatályossá.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az egészségügyről szóló 1997.
CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, valamint a végrehajtásuk tárgyában
kiadott jogszabályok az irányadóak.
A felek kijelentik, hogy a szerződésből eredő vitás kérdésekben a Szarvasi Városi Bíróság illetékességének vetik alá
magukat.
A felek a szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2012…………………

Várfi András
polgármester

Dr. Lizák Anna
háziorvos

Dr. Darvas Tamás
háziorvos

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője jóváhagyásra benyújtotta az
intézményi alapellátás körébe tartozó szolgáltatások szakmai programját.
A DAOP –4.1.3/a-11 kódszámú pályázathoz a projekt által érintett alapszolgáltatások átdolgozott szakmai
programját be kell csatolni a projekt megvalósíthatósági tanulmány melléleteként. Az alapszolgáltatások szakmai
programjai eddig külön-külön voltak elkészítve ellátási formánként, azonban minden programnak vannak általános
részei, amelyek megegyeznek. Ezért most az intézményvezető egységes szerkezetbe foglalta az alapellátások
körében nyújtott szolgáltatások szakmai programjait és így egy dokumentum lett. Ezt korábban az ellenőrző szakmai
hatóságok is javasolták már, az idei évben erre mindenképpen sor került volna, most viszont a pályázat miatt
azonnal el kellett készíteni.
A szakmai programot fenntartónak kell jóváhagynia, ebben a hónapban nem lesz összevont társulási ülés, a
tagönkormányzatok külön-külön tárgyalják az előterjesztést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és szakmai programot jóváhagyni.

Döntéshozói vélemények
Bizottság Elnöki
Munkacsoport

A Bizottság Elnöki Munkacsoport a szakmai program jóváhagyását javasolja a
Képviselő-testület számára.

Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 92/B. § (1) c) pontja alapján jóváhagyja a Térségi Szociális Gondozási Központ alapellátás
körébe tartozó szolgáltatásainak szakmai programját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA

ALAPELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
ÉTKEZTETÉS
NAPPALI ELLÁTÁS
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
TÁMOGATÓ SOLGÁLAT
TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT

SZAKMAI PROGRAMJA

1

Az intézmény alapellátási formáinak szakmai programjaiba foglalt szolgáltatási tartalom és
célkitűzések, a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény,
Gyomaendrőd Város Szociális Szolgáltatástervezési koncepciója és Békés Megye Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójában megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban kerültek
meghatározásra.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről
szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5/A § (1) bekezdése alapján a következők szerint
határozza meg az alap ellátások szakmai programját.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A SZAKMAI PROGRAM HATÁLYA
A szakmai program az intézményt fenntartó Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társulás által történő jóváhagyás napján lép hatályba.
A szakmai programot a szakmai program egyes elemeinek megváltozása, módosulása esetén
módosítani kell.
A szakmai program személyi hatálya kiterjed az alap ellátást igénylő ellátottakra, valamint az
intézmény szakmai működtetésében, szolgáltatásai nyújtásában közreműködő személyekre.
A szakmai program területi hatálya az intézmény egyes ellátási formáiban meghatározott
működési területre terjed ki.
2. A SZAKMAI PROGRAM NYILVÁNOSSÁGA
A szakmai programot nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal a
következőképpen történik:
¾ kifüggesztésre kerül az intézmény székhelyén valamint az ellátást nyújtó telephelyek
hirdetőtábláján – ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ
¾ az ellátást igénybe vevő részére felolvasásra kerül – SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
¾ munkaértekezlet alkalmával felolvasásra kerül – SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓ
A szakmai program módosításakor a nyilvánosságra hozatalról ismételten gondoskodni kell.

3. MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ SZERVEZETI ADATOK
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a
vezetéssel kapcsolatos feladatokat. Az intézményvezető vonatkozásában az alapvető
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás gyakorolja.
A szakmai és technikai feladatokat az egységvezetők
a
területi vezetőgondozó
iránymutatásai alapján koordinálják, irányítják. Az egyes munkakörben távollévő dolgozók
helyettesítése a munkaköri leírásokban kerül meghatározásra, illetve az intézményvezető
aktuális intézkedése és írásbeli megbízása alapján történik. A személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatai, a működés személyi és tárgyi feltételei az
1/2000.(I.7.) SZ.CS.M. rendeletének megfelelően biztosított.
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Különböző munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók tevékenységüket a Szervezeti és
Működési Szabályzatban, illetve a munkaköri leírásban meghatározottak szerint végzik.
A szociális területen dolgozó szakemberek és technikai dolgozók etikus és humánus
magatartása alapvető követelmény. A törődésnek és gondoskodásnak szakértelemmel és
magasrendű etikai szemlélettel ötvöződő természetes készségnek kell lennie. Munkánk
folyamán elengedhetetlen képesség az empatikus viszonyulás az ellátottakfelé.
Minden szervezeti egység alapvető feladata:
hogy a szolgáltatást úgy nyújtsa az ellátottak részére, hogy az megfeleljen az intézmény
működését meghatározó szabályozásnak, így
o jelen szakmai programnak
o alapító okiratnak
o szervezeti és működési szabályzatnak – SZ. M. SZ.
o belső szabályzatoknak
o házirendnek, valamint
o a vonatkozó törvényeknek és a végrehajtásukra kiadott jogszabályok által
meghatározott szakmai szempontoknak, az ott meghatározott feladat-ellátási
követelményeknek.
4. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatás minden ellátási formájában a szakmai feladatokat szakképzett, gondozó
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók látják el. Minden munkavállaló névre szóló
munkaköri meghatározás alapján végzi feladatait. Az egységekben a működési engedélyben
meghatározott férőhelyszámhoz a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú
mellékletében foglaltak szerint meghatározott minimum személyi feltételek biztosítottak.

5. MUNKATÁRSAK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE
A szociális szolgáltató szervezet, a munkavállalók szempontjából továbbképzésre kötelezettek
- szociális szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit pontszerzésre kötelezettek.
Felsőfokú végzettségű munkatárs esetén 80 kredit pontszerzésre, valamint alapfokú szociális
( egészségügyi) végzettségű dolgozók esetén 60 kredit pontszerzésére 5 éven belül
( szakképzettséget követően)- a kötelezettség erre vonatkozik. Mind a szervezetnek, mind a
munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy
továbbképző tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.
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6. TÁRGYI FELTÉTELEK
Az alapszolgáltatási feladatok ellátásához a dolgozók részére munkaruhát, védőeszközöket és
minden a gondozáshoz szükséges alapvetően szükséges eszközt biztosít az intézmény.
Az alapellátásban dolgozók részére az ellátottakkal való közvetlen kapcsolattartás, a
problémák hatékony és gyors megoldása érdekében az önkormányzati mobilflotta
mobiltelefonjának használtára jogosultak a dolgozók, melynek hívó száma nyilvános.
A telefonhasználatra az intézményben lefektetett szabályok érvényesek. A hivatalos telefonról
bonyolított hívásokat hívásnaplóban köteles regisztrálni.
A gondozó egységekben lehetőség van a házi segítségnyújtásban részesülő, személyi segítést
igénybe vevő és a nappali ellátást igénylők ruházatának, textiliáinak mosására, vasalására,
javítására, melyhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A szolgáltatást biztosító egységek épületei, tárgyi környezete a működési engedély
kiadásának időpontjában hatályos jogszabályokban előírt alapvető tárgyi feltételeknek
megfelelnek.
7. ELLENŐRZÉSI TECHNIKÁK
A jól kidolgozott ellenőrzési rendszer rendet és stabilitást jelent. A dolgozók szeretik tudni,
mit várnak el tőlük és milyen jól teljesítenek. Az ellenőrzés tehát információ csere,
visszajelzés és eredmények összevetése a célokkal. Az ellenőrzés képzési, fejlesztési
szükségletek megállapításának, a dolgozók motiválásának alapja. A dolgozók nem mindig
kedvelik ha munkájukat ellenőrzik, de elismerik az ellenőrzési rendszerek hasznosságát,
szükségességét. Az ellenőrzés célja az egyén és a szervezet szintjén egyaránt a megfelelő
szintű teljesítmény biztosítása és állandó javítása.
Az intézménynél a foglalkoztatottak teljesítményét évente kétszer értékeljük, így lehetővé
válik számukra, hogy a feladatellátás elvárás szerinti teljesítése megerősítést, a hiányosságok
pedig korrigálásra kerüljenek.
Az ellátottak körében minden évben egyszer kérdőíves módszerrel elégedettséget mérünk. A
lehető legmagasabb színvonalú ellátásra törekedve a vizsgálat eredményének tükrében
megbeszéléseket tartunk a hiányosságok korrigálása érdekében.

8. SZOLGALTATÁSOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS HELYI MÓDJAI
A szolgáltatásról a következő forrásokból értesülhet a lakosság
¾ Gyomaendrőd Város Önkormányzat honlapja
¾ Helyi írott sajtó
¾ Kábel TV
¾ Közmeghallgatás
¾ Lakossági fórum
¾ Személyesen, területi önkormányzati képviselő, szociális feladatot ellátó személyek
útján
¾ Intézmény által készített ismertető szórólapok
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I./A ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRA
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1.

Az alapszolgáltatások igénybevételének módja

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó ellátási formák igénybe vétele önkéntesen az
ellátást igénylő saját kezdeményezésére vehető igénybe. Ezen kívül kezdeményezheti még a
törvényes képviselő,( gondnok) háziorvos és a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős
vagy szociálisan rászorult személyt észlel.
Az igénylők, az ellátásra vonatkozó kérelmüket szóban vagy írásban a Térségi Szociális
Gondozási Központhoz nyújtják be. Az igénylő a kérelméhez köteles mellékelni a 9/1999.
(XI.24.) SzCsM rendelet 3. §-ában meghatározott - az ellátásra való jogosultság
megállapításához szükséges - iratokat. Rendszeres havi jövedelemről szóló nyilatkozatot. (
Amennyiben nem tesz az intézményi térítési díj megfizetésére vonatkozó külön
nyilatkozatot.)

A szolgáltatás iránti kérelemről a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője a
hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az elbíráláshoz szükséges becsatolt iratok alapján
dönt. Ezt követően az intézményvezető megállapodást köt a jogosulttal/ törvényes
képviselőjével, melyben meghatározza a szolgáltatás biztosításának kezdő időpontját, majd a
megállapodás mellékletét képező értesítésben közli a fizetésre kötelezettel a fizetendő
személyi térítési díj összegét.

2.

Intézményi térítési díj megállapításának módja

Az alapszolgáltatás körébe tartozó ellátási formákban alkalmazott aktuális intézményi térítési
díj meghatározása az 1993. évi III. Sztv. 115.§-ában foglaltaknak megfelelően
önköltségszámítás alapján történik. Az önköltségszámításon alapuló egyes ellátási formákban
tárgy évre vonatkozó intézményi térítési díjak összegét minden év március 31-ig a fenntartó
Intézményi Társulás határozza meg.
3.

Személyi térítési díj megállapításának módja

Amennyiben az ellátásért térítési díjat kell fizetni, a térítési díj megállapítása, az 193. évi III.
Szoc. törvény rendelkezései, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „ A személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendelete alapján, a 29./1993 Korm.
rendeletben foglaltak figyelembe vételével történik.
A tárgy évre megállapított intézményi térítési díjakat és az ellátottak rendszeres havi
jövedelmét figyelembe véve a személyi térítési díjat minden év március 31-ig felülvizsgálja
az intézmény. A felülvizsgálat során állapítja meg az ellátást igénylő részére a tárgy évben
fizetendő személyi térítési díjat.
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4.

Alapellátási formákban alkalmazott dokumentumok
a) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (1. sz.
melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelethez)
b) Jövedelem nyilatkozat étkeztetés és házi segítség nyújtás igényléséhez 9/1999.(XI.24.)
SzCsM. Rendelet 1 számú. melléklete.
c) Egyszerűsített előgondozás 9/1999. (XI.24.) SzCSM rendelet 4.sz.melléklete
d) Megállapodás az 1993. évi III. Szoc. Törvény 94/C § (1) bek. alapján
e) Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.)
SZCSM 4. sz. melléklete szerint
f) tanyagondnok tevékenységnaplója 1/2000. (I.7.) SZCSM 8. sz. melléklete szerint
g) látogatási és esemény napló nappali ellátásban 1/2000. (I.7.) SZCSM 10. sz.
melléklete szerint
h) házi segítségnyújtás gondozási napló 29/1993. ( .17. Korm .rendelet 1.sz. melléklete
i) gondozási szükségletről kiállított értékelő lap és igazolás 36/2007.(XII.22.) SZMM
rendelet 3.- 4. sz. melléklete
j) Egyéni nyilvántartás 1993. évi III. törvény 18. § - 20. §-ban foglaltak szerint.

5.

Tájékoztatási kötelezettség teljesülése:

A szociális alapszolgáltatás iránti kérelem benyújtásakor a kérelmezőt /vagy törvényes
képviselőjét tájékoztatjuk az ellátás feltételeiről:
• az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről
• az intézmény által vezetett nyilvántartásokról
• a panaszjog gyakorlásának módjáról
• az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről
• a fizetendő térítési díjról, annak módjáról
• az ellátásban részesülő jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről

6.

Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogai, azok védelmével kapcsolatos
szabályok

6.1 Ellátottak jogai:
A szolgáltatást oly módon végezzük, hogy figyelemmel legyünk az ellátást igénybe
vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartására,
különös figyelemmel – az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészség
meglétéhez kapcsolódó jogra.
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¾ az ellátottnak joga van szociális helyzete, egészségi állapota, speciális helyzete és
egyéni szükségletei alapján nyújtott szolgáltatáshoz
¾ A fogyatékos személyt fogyatékosságából
megkülönböztetés nem érheti az ellátás során

kifolyólag

semmiféle

hátrányos

¾ Az ellátottnak és törvényes képviselőjének joga van az intézmény működésével és
gazdálkodásával kapcsolatos-jogszabályokban meghatározott mértékű tájékozódáshoz
¾ Az ellátást igénybe vevőnek joga van az őt megillető alkotmányos jogok tiszteletben
tartásához, különös figyelemmel az élethez az emberi méltósághoz, a testi épségének
védelméhez, testi lelki egészséghez, valamint személyes adatainak védelméhez a
magánéletével kapcsolatos titokvédelemhez.
¾ Joga van a szabad mozgásra, személyes tulajdonát képező tárgyaival való
rendelkezésre, azok használatára.
¾ Joga van panaszjogának gyakorlásához, panaszának kivizsgálásához,
Minden dolgozó felelős azért, hogy az ellátást igénybe vevő adatairól-, magánéletére-,
egészségi állapotára-, személyes körülményeire-, jövedelmi viszonyaira-, szociális
rászorultság tényére vonatkozó információkról illetéktelen személy, vagy más ellátást igénybe
vevő ne szerezzen tudomást. Valamennyi munkavállaló feladata az ellátást igénybe vevők
esetében az egyéni bánásmód követelményeinek tiszteletben tartása. Az egység valamennyi
dolgozója a szociális munka etikai kódexének megfelelően bizalmasan kezeli a személyes
információkat, az ellátottak iratanyagát és személyes dokumentumait megfelelő módon
tárolják.
6.2 Panaszkezelés
Az alapszolgáltatást igénybevevők, panaszukkal az intézményvezetőhöz fordulhatnak, aki
köteles az előterjesztett panaszt kivizsgálni és a panasztevőt a panasz kivizsgálásának
eredményéről írásban értesíteni.
A panaszt tevő panaszával az intézmény fenntartójához Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya
Intézményi Társuláshoz fordulhat, ha a panasz kivizsgálására jogosult, határidőben nem
intézkedik, vagy a megtett intézkedéssel nem ért egyet.
Az ellátottak jogainak védelme érdekében az ellátott jogi képviselő közreműködhet. Az
intézmény vezetője az ide vonatkozó adatvédelmi törvényeket maradéktalanul betartja.
Minden egységben jól látható helyen ki van függesztve a területileg illetékes ellátott jogi
képviselő neve és elérhetősége.
Az intézményben érdekképviseleti főrum működik, mely az ellátottak érdekeit hivatott
képviselni. Minden egységben a házirend mellékletét képezi az érdekvédelmi fórum
működésének szabályzata, illetve a tagok névsora.
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7.

Intézményi jogviszony megszűnésének módjai

Az ellátotti jogviszony megszűnik:
• Az ellátásra jogosult kérelme alapján,
• A jogosult halálával,
• Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
• Az ellátás határozott idejének lejártakor
• Amennyiben az ellátott többszöri figyelmeztetetés ellenére súlyosan, megsérti a házi
rendet

8.

Szociális szolgáltatást végzők jogai:

Dolgozóink munkájukat az etikai kódex elveinek megfelelően végzik. Munkavégzésük során
felelősségük, hogy saját kompetenciájukon belül a legjobb tudásuk szerint nyújtsák a
szolgáltatást. Ezért megilleti őket, hogy az ellátottak részéről is megkapják a munkavégzéshez
kapcsolódó megbecsülést, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiség jogaikat,
munkájukat elismerjék.
Munkatársaink jogorvoslatért az intézmény vezetői testületéhez, vagy a Szociális Szakmai
szövetség keretén belül működő Etikai Kollégiumhoz fordulhatnak abban az esetben, ha az
ellátottak velük szemben erkölcstelen magatartást tanúsítanak, minősíthetetlen hangnemet
használnak, fenyegetéssel vagy más eszközökkel félelemben tartják őket. Az intézményben
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalók jogos érdekeik védelme miatt az
intézmény vezetőjéhez, a Közalkalmazotti Tanácshoz, vagy a Szakszervezethez fordulhatnak.
A felmerült panaszt írásban kell benyújtani, melynek kivizsgálásáról illetve a megtett
intézkedésről az illetékes szerv írásban tájékoztatja a panasztevőt.
Az intézménnyel munkaviszonyban álló személyeknek biztosítjuk, hogy:


Munkájuk során a közfeladatot ellátó munkavállalóknak kijáró megbecsülést
megkapják



Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat



Munkájuk elismerését



a munkavégzéshez szükséges megfelelő munkavégzési körülményeket.

9. A Szolgáltató és az ellátást igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja
Az ellátásban részesülővel / vagy törvényes képviselőjével az ellátási formában feladatot
ellátó gondozók, a vezetőgondozó, közvetlen, rendszeres, akár napi kapcsolatot tart fenn.
A városban működő intézményekkel a kapcsolattartás elsősorban a telekommunikáció
eszközeivel történik. Természetesen amennyiben szükséges létrejönnek közös megbeszélések,
szakmai eszmecserék, levelezés.
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10. A szakmai programban megfogalmazott célok elérése érdekében kapcsolatot tartunk
intézményekkel, civil szervezetekkel:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyomaendrőd város és a társult települések önkormányzatai, polgármesteri hivatalai
Térségi Szociális Gondozási Központ gondozó egységei
Térségi Humánsegítő Szolgálat
Városi Egészségügyi Intézet
Háziorvosok, körzeti nővérek
Civil szervezetek: - Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
- Kincs az életed Közhasznú alapítvány
- Én is itt vagyok Közhasznú Alapítvány
- Hétszínvirág Tüskevár Bt.
Pándi Kálmán Kórház Gyula
Réthy Pál Kórház Békéscsaba
Egyházak: -Református Egyház Lelkészi Hivatal, szeretetotthon
-Római Katolikus Egyház
-Evangélikus Egyház
Területileg illetékes Ellátottjogi Betegjogi,képviselő
Szarvai Ótemplomi Egyházközség intézményei
Hajléktalan ellátó intézmények
Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
Békés megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Szociális Szakmai Szövetség
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
SZIME Békés Megyei Tagozat
Békés Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
Módszertani Intézmény Csongrád
Fogyatékkal élők érdekvédelmi és más társadalmi szervezeti
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ESZA Nonprofit Kht. Dél-Alföldi Régiójának irodája
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II. ALAPELLÁTÁS KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. ÉTKEZTETÉS
1.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területe.
1.2 Szolgáltatás célja, feladatai
Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről
történő gondoskodása, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére
tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, vagy
egészségi állapotuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.
1.3 Ellátottak köre
Intézményünkben Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén bejelentett
lakóhellyel rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk étkeztetést, akik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62§ hatálya illetve a helyi
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjakról szóló” 2/2009. (I.30.) KT.
rendelete alá tartozó természetes személyek.
1.3.1 Az ellátottak körének szociális jellemzője és demográfiai mutatói
A Térségi Szociális Gondozási Központ ellátási településein /Gyomaendrőd, Hunya/ egyre
több az időskorú, aki ellátást igényel. Hunya község jellegéből adódó problémák a
munkanélküliség, a foglalkoztatottság alacsony szintje, a közlekedés elégtelensége, a
szolgáltatások nem megfelelő elérhetősége, a lakosság megélhetési gondjai, alacsony
jövedelem mindinkább szükségessé teszik ezen ellátás kiterjesztését. Mindkét településen
jellemző, hogy a 60 év feletti lakosok száma emelkedik. Az idősek többnyire egyszemélyes
háztartásokban élnek és azon belül a nők vannak többségben.
1.4 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi.
Gyomaendrődön igény szerint biztosítunk normál és diétás étkeztetést.
Gyomaendrődön az intézmény konyhájáról az ételt gépkocsival szállítjuk, az alábbiakban
megjelölt idősek klubjainak tálaló konyhájára, ahol az étel kiadagolása ételhordókba történik.
Az alábbi telephelyeink tálalókonyhájáról történik az étkezők részére étel kiszolgálása:
•
•
•

1. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd. Mirhóháti u. 1-5. sz.
3. számú Idősek Klubja Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
4.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Mester u. 19. sz.
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•
•
•

5.számú Idősek Klubja Gyomaendrőd Blaha Lujza u. 2-6. sz.
Hunya község konyhája Hunya Rákóczi u. 32. sz.
Főzőkonyha Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.

Gyomaendrődön az idősek klubjaiban helyben fogyasztással, elvitellel, kiszállítással történik
az étkeztetés. Az étel házhoz szállítását házi gondozónők, társadalmi gondozók végzik, így a
város egész területén biztosított a házhoz szállítás.
Az étkeztetés a hét mindennapján (ünnepeken is!) igénybe vehető Gyomaendrődön. Vasárnap
és ünnep napokon az étel kiszolgálása a főzőkonyhán, illetve a tartós bentlakást nyújtó
egységekből történik. Hunya községben az önkormányzat által fenntartott konyhán készítik el
az ebédet és itt helyben történik az étel kiadagolása. Hunyán a hét öt napján vehetik igénybe
az étkeztetést az ellátottak. Az étel házhozszállítását a házi gondozók végzik.
A helyben fogyasztás kivételével az ebéd kiszolgálása az igénylők saját ételhordójába
történik. Amennyiben az ellátottnak nincs saját ételhordója az intézmény biztosítja azt.
Az ételhordók tisztántartása az étkeztetési feladatokban résztvevő munkavállalók feladata.
1.5 Személyi feltételek
A szervezeti integráció előnyeit kihasználva, az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a
fentebb sorolt telephelyeken, a nappali klubokban foglalkoztatott szociális gondozók, a házi
segítségnyújtásban foglalkoztatott gondozók, a technikai munkakörben foglalkoztatott
munkavállalók, valamint társadalmi gondozók végzik.

1.6 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
Egyik oldalon az étkeztetési szolgáltatás színvonalának fejlődése érdekében fel kell
kutatnunk minden lehetőséget, (pályázati, fenntartói támogatás, adományok) mely az ételek
házhoz szállítását megkönnyíti. A kerékpáron kiszállított ételek a hűvös téli hónapokban
elhűlnek, ezért a gépkocsival történő kiszállítással ez a probléma megoldódna. Az
ebédszállítás miatt a házi segítségnyújtásban dolgozók nem tudják a gondozási tevékenységet
végezni, ezért szükséges lenne az ő helyettesítésük. Egy fő átlag 8-10 ebédet szállít. Az
ellátottak egy része a kiszolgáló egységektől távol laknak. Az ebédek ételhordóba szedése
valamint a kiszállítás kerékpáron egy-egy gondozó esetében 1,5-2 órát is igénybe vesz.
A gépkocsival történő szállítás többféle előnyt jelentene:
¾ egyszerre több étel szállítható, kevesebb idő alatt
¾ az étel nem hűlik el, időben érkezik az ellátotthoz
¾ munkaerő kihasználtság hatékonyabbá válna
¾ a házi segítségnyújtásban dolgozóknak nem kellene ”kiállniuk” a gondozási
tevékenységből
Másik oldalon az étkeztetést igénylők körében azon ellátottakat, akik saját elvitellel, vagy
helyben fogyasztással kérik az ellátást és naponta megjelennek az ebédért, vonzóvá kell tenni
a nappali ellátás közösségéhez tartozás előnyeit, ami a szociális hátrányokat enyhítheti.
A kitűzött célok megvalósulása érdekében minden olyan pályázati lehetőséggel élnünk kell
mely ezt elősegíti.
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1.7 A szolgáltatás működtetésének, fejlesztésének várható következményei, az
ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése
A településen élő idős személyek egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A
családtagok egyre sokasodó terhei mellett nem tudják vállalni az idős hozzátartozó
mindennapi egyszeri meleg élelmének biztosítását. Ezen túl a jövedelemhiány miatt kialakult
szociálisan hátrányos helyzet is megjelenik az ellátottak körében. Egyre több az idős,
magányos ember, vagy szociálisan rászorult személy, akik a napi egyszeri meleg ételt csak az
ellátás igénybevételével tudják biztosítani önmaguk számára. A szolgáltatás által a lehető
legmagasabb színvonalon kívánjuk biztosítani minden rászorult igénylő részére az étkeztetést,
mely által alapvető emberi szükségletet elégítünk ki. Az életkornak, illetve a betegségnek
megfelelő diétás táplálkozás nagyban hozzájárul az egészség megőrzéséhez.

2. NAPPALI ELLÁTÁS
2.1 Idősek nappali ellátása – Idősek klubja
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd –Csárdaszállás- Hunya időseket
ellátó nappali intézményi egységei:
•
•
•
•
•

1.számú Idősek Klubja
3.számú Idősek Klubja
4.számú Idősek Klubja
5.számú Idősek Klubja
6.számú Idősek Klubja

30 fh.
40 fh
30 fh
25 fh
30 fh

Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Gyomaendrőd Kondorosi u. 1.
Gyomaendrőd Mester u. 19.
Gyomaenrőd Blaha Lujza u. 2-6.
Hunya Rákóczi u. 32.

A szolgáltatási forma működését a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és annak
végrehajtására kiadott rendeletek szabályozzák.
Az ellátást minden egységben hétfőtől – péntekig 8-16 óra között szombaton 8-14 óra között
vehetik igénybe az ellátottak.
2.1.1 ) A szolgáltatás célja, feladata
Az Intézményi társulás településein élő azon hajléktalan személyek és elsősorban saját
otthonukban élő tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk
miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek
részére nappali ellátás keretében személyes gondoskodás biztosítása.
Feladata: személyes gondoskodás keretében az ellátást igénybe vevő egészségi, pszichés
állapotának és szociális helyzetének megfelelő, komplex, személyre szóló ellátás biztosítása
az intézményben.
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2.1.2 Ellátottak köre
Az Intézményi Társulás településeinek területén élő bármely időskorú, és/vagy egészségügyi,
szociális helyzete miatt rászorult személy kérheti a nappali ellátás szolgáltatásainak
biztosítását.
2.1.3 Demográfiai jellemzők
A szolgáltatást jellemzően a 65 év felettiek veszik igénybe. A 65. életévüket betöltött idős
emberek száma a településen 3410 fő. Ebből nő 2058 fő, férfi 1352 fő.
Ezen demográfiai jellemzők tükröződnek a nappali ellátást igénybevevők összetételén.
Ellátottaink 1/ 3 része férfi, 2/3 része nő. Az özvegység, mint családi állapot előfordulása
86% az ellátottak körében.
2.1.4 A szolgáltatás szakmai tartalma, elemei, módja, rendszeressége
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában –
meghatározott nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. A társult települések
közigazgatási területén, élő ellátást igénylő személyek részére nappali ellátás keretében biopszicho-szociális állapotuknak megfelelő ellátás nyújtása.
A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi,
mentális állapotának megfelelő napi életritmust biztosító, közösségi ellátásokat szervez.
Az ellátást igénybe vevőkkel együttműködve az ellátás kezdetét követő egy hónapon belül
gondozási tervet készítünk melynek végrehajtására felelős gondozót jelölünk ki. A gondozási
terv végrehajtását a felelős gondozó értékeli a vezetőgondozóval együtt. A terv
végrehajtásának ellenőrzését, illetve a szükséges változtatásokat az ellátást igénybe vevővel
együtt a tervet készítő végzi. Az ellenőrzés a vezetőgondozó feladata.
Szükségletek:
Az ellátottak szükségletei eltérőek, egyénenként változóak, így a szükségletek kielégítése
középpontjában az egyén áll. A gondozónő az ellátottak szükségleteit, képességeit, készségeit,
egészségi-fizikai állapotát, kreativitását, érdeklődését, szokásait figyelembe véve gondozási
tervet készít. A gondozónő a gondozási terv alapján hozzájárul :
• az aktivitás növeléséhez, megőrzéséhez
• életcélok kitűzéséhez
• pozitív személyközi kapcsolatokhoz
• életminőség javításához
• önelfogadáshoz
• érdeklődés növeléséhez
• nyitottsághoz
Feladatvégzésünk során komplex ellátást nyújtunk az igénylők részére, mely magában
foglalja :
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a) Fizikai ellátás
Igény szerint az étkezést, szükség szerint diétás étkezést. A személyi higiéné folyamatos
fenntartását, személyes ruházat tisztántartását.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás
kivitelezésében illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a
közösségbe.

b) Egészségügyi ellátás
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen
ellenőrizzük ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt
gyógyszereket napi, heti adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra
neveléssel segítjük ellátottainkat az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség
fenntartásában.
Az egészségügyi ellátás keretében gondoskodunk ellátottaink egészségmegőrzését szolgáló
felvilágosításról, rendszeres orvosi ellenőrzéséről, szakorvosi ellátáshoz jutásáról, kórházi
kezeléshez jutásról.
c) Mentális gondozás
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával igyekszünk megőrizni, vagy helyreállítani
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását,
helyreállítását. Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és
születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos
megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus
működés zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.
d) Foglalkoztatás
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos
személy képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó,
DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink
társadalmi kapcsolatait erősíteni.
A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi
életben való eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló
kielégítését segítik elő.
Minden ellátott rendelkezik valamilyen pozitív képességgel , készséggel, így ennek
megfelelően a foglakoztatások egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel
nő a sikerélmény lehetősége. Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.
A foglalkoztatás Foglalkoztatási terv alapján történik, melyet a gondozónők készítenek
el egész évre vonatkozóan havi, illetve napi bontásban. Elkészítésénél prioritásként jelenik
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meg az egyéni gondozási tervbe foglalt célkitűzés, mely az egyént tükrözi. A Foglalkoztatási
terv az idősek nappali ellátásában résztvevő valamennyi ellátott szükségletét, készségét,
képességét, érdeklődését, igényét figyelembe véve készül. Betartásáért a klubgondozónő felel.
Az Egyéni gondozási terv és a Foglalkoztatási terv tartalmi elemeinek megvalósítása
hozzájárul az ellátottak rehabilitációjához, képességeik megtartásához, értékeik
felismeréséhez.
Eredményessége az ellátottak aktivitásán, összetartásán, és új szükségletek megjelenésén
mérhető le, ez legyen akár az egyén vagy a csoport szükséglete.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
• Január:
Pótszilveszter
• Február:
Fánk sütés-Farsang
• Március:
Nőnap-Teadélután
• Április:
Locsolóbál
• Május:
Anyáknapja
Majális
• Június:
Kirándulások
• Július:
Nyársalás
Ki-Mit-Tud megrendezése
• Augusztus: Kenyérszentelés
• Szeptember: Őszi kirándulás
• Október:
Idősek napja
Szüreti Bál
Részvétel a Városi Egészségnapon
Bográcsolás
• November: Mindenszentek napi megemlékezés
• December:
Télapó várás
Mézeskalács készítés
Karácsonyi ünnepség
Részvétel a Városi Karácsonyon

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész
tájékozottsággal segítjük ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz
hozzáférjenek, amire jogosultak.
f) Szállító szolgáltatás
Az időseket ellátó nappali klubjainkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó
igénylőket az intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik
igénybe a csárdaszállási lakhellyel rendelkező klubtagok is.
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2.2 Fogyatékos nappali ellátás ( Esély Klub)
2.2.1 Ellátottak köre, demográfiai mutatók, szociális jellemzők, ellátási szükségletek
Intézményünkben az intézményi társulás önkormányzatainak közigazgatási területén élő,
elsősorban nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítunk ellátást. Egyedi elbírálást
követően a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv 65/F § (1-2) bekezdésében
meghatározott 3 év feletti személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást.
Fogyatékossági típusok és azok definíciója
1. Siketek és nagyothallók: akiknek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a
beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel képesek
2. Vakok és gyengén látók: akiknek segédeszközzel vagy műtéti úton kis mértékben
vagy egyáltalán nem korrigálható a látóképessége vagy alig látóként minimális
látásmaradvánnyal rendelkeznek.
3. Értelmi fogyatékosok: akiknek az értelmi működése, akadályozottsága genetikai,
illetőleg magzati károsodás, vagy szülési trauma következtében, valamint a 14 év
alatti életkorban bekövetkezett súlyos betegség miatt enyhe vagy középsúlyos
értelmi fogyatékosság alakult ki.
4. Mozgásszervi fogyatékosok: akiknél a mozgásrendszer károsodása, illetve
funkciózavara miatt a helyváltoztatáshoz valamilyen segédeszköz állandó és
szükségszerű használatát igényli, vagy akiknek mozgásszervi betegsége miatt
állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható.
5. Autisták: Függetlenül az IQ értéktől autistának kell tekinteni minden olyan
személyt, aki a fejlődés átható zavarában szenved és az autonómia tesztek alapján
állapota súlyos
6. Halmozottan fogyatékos személyek: akiknél legalább két fogyatékossági típus
egyidőben van jelen.
Az Esély klub ellátottai többségében középsúlyos fogyatékossággal, családjukban élő
személyek. Szüleik, hozzátartozóik koruknál, betegségüknél fogva, vagy aktív dolgozókként
segítségre szorulnak a fogyatékos családtagjuk ellátásában. Az ellátottak fogyatékosságukból
adódóan többnyire önálló közlekedésre nem képesek, ezért szükséges számukra biztosítani az
intézmény gépjárművével történő szállítást. Ezt az ellátási terület nagysága is indokolja. A
térségben magas a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmek, a fogyatékosokat gondozó
családoknál a problémák fokozottabban jelentkezhetnek. Az ellátási szükségletek kielégítése
egyéni gondozási terv alapján történik, mely kiterjed a fizikai, mentális gondozásra,
egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítására, foglalkozásokba , programokba való
bevonásra és szükség szerint ügyintézésre.
A nők és a férfiak aránya megközelítőleg azonos. Az értelmi fogyatékosok száma jelentősen
meghaladja a mozgásfogyatékosokét, illetve a halmozottan sérültekét.
Korosztály szerinti összetétel : a nők kora 25-78 év között van,
a férfiak kora 19-66 év között van .
A fogyatékosság típusa nem különül el jellemzően nemek szerint.
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2.2.2 Feladatellátás célja, szakmai tartalma
A szolgáltatás feladata, hogy az intézmény alapdokumentumában – alapító okiratában –
meghatározott nappali ellátást biztosítson az igénylők részére. Az ellátás komplex módon, a
család egészét figyelembe véve kell hogy megvalósuljon.
Az intézményi társulás tagönkormányzatainak közigazgatási területén, fogyatékkal élő
ellátást igénylő személyek részére nappali ellátás keretében bio-pszicho-szociális
állapotuknak megfelelő ellátás nyújtása.
Ezzel egyidejűleg a fogyatékos személyt gondozó családtagok tehermentesítése,
munkaerőpiacon való részvételük segítése.
a) Fizikai ellátás:
Igény szerint napi 2-szeri étkezést, szükség szerint diétás étkezést. A személyi higiéné
folyamatos fenntartása, személyes ruházat tisztántartása.
A klubtag megbetegedése esetén szükség szerint segítjük az ápoló családtagot az ápolás
kivitelezésében illetve lakásán segítjük őt a gyógyulásban , hogy mielőbb visszatérhessen a
közösségbe.
b) Egészségügyi ellátás:
Megszervezzük az alap illetve szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást. Rendszeresen
ellenőrizzük ellátottaink testsúlyát , vérnyomását, szükség esetén az orvos által előírt
gyógyszereket napi, heti adagolóba rakjuk és ellenőrizzük azok pontos bevételét.
Segítséget nyújtunk segédeszközök beszerzésében, azok használatának megtanításában.
Helyben végezhető szűrővizsgálatokkal, tanácsadással illetve az egészséges életmódra
neveléssel segítjük a fogyatékkal élőket az állapotuknak megfelelő legoptimálisabb egészség
fenntartásában.
c) Mentális gondozás:
Egyéni és csoportos foglalkozások alkalmával igyekszünk megőrizni, vagy helyreállítani
ellátottaink mentális egyensúlyát. Segítjük a családi, baráti kapcsolatok fenntartását,
helyreállítását. Különböző rendezvényeink alkalmával megünnepeljük a név és
születésnapokat, nemzeti ünnepeinket illetve az adott társadalmi csoporttal kapcsolatos
megemlékezéseket. Szervezzük és biztosítjuk a kulturális rendezvényeken való részvételt.
A mentális egészség megőrzését prioritásként kezeljük, hiszen tudjuk, hogy a pszichikus
működés zavarai nyomán gyakran szomatikus tünetek jelennek meg.

d) Foglalkoztatás-fejlesztés
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátotti csoport érdeklődési körének megfelelő
sajtótermékek, társas játékokat illetve olyan eszközöket biztosítunk melyekkel a fogyatékos
személy képességei, készségei fejleszthetők vagy szinten tarthatók. Lehetőség van TV, Videó,
DVD nézésre.
Kívülállók részvételi lehetőségét biztosító programok szervezése által igyekszünk ellátottaink
társadalmi integrációját erősíteni.
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A foglalkoztatás keretében segítjük azon képességek fejlesztését , melyek a mindennapi
életben való eligazodást, az alapvető szükségletek lehető legszélesebb körének önálló
kielégítését segítik elő.
Minden fogyatékkal élő személy rendelkezik olyan pozitív képességekkel , készségekkel,
melynek fejlesztését egyéni szinten kell megvalósítani. Ennek megfelelően a foglakoztatások
egy részét a „ki mire képes” alapon szervezzük, hiszen ezzel nő a sikerélmény lehetősége.
Ehhez megfelelő eszközöket biztosítunk.

e) Érdekvédelem
Ellátottainknak és törvényes képviselőiknek folyamatos tájékoztatást nyújtunk az elérhető
szolgáltatásokról, segítséget nyújtunk a hivatalos ügyek intézésében. Naprakész
tájékozottsággal segítjük ellátottainkat , hogy mindenféle ellátáshoz és szolgáltatáshoz
hozzáférjenek, amire jogosultak. Rendszeres kapcsolatot tartunk a fogyatékossági csoportot
képviselő területi regionális vagy országos érdekképviseleti szervekkel.
A fogyatékkal élő emberek számára fontos, hogy hasonló emberekkel tarthassanak
kapcsolatot. Az ember sajátos tulajdonsága, hogy a hozzá hasonlók társaságát keresi. Ez a
fogyatékkal élők esetében fokozottan érvényesül. Ezért megragadunk minden alkalmat, hogy
klubtagjainknak lehetőséget biztosítsunk arra, hogy a térségben illetve az ország bármely
részén működő fogyatékosokat ellátó klubokkal közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki, s
ezeket a kapcsolatokat ápolhassák.
f) Szállító szolgáltatást
A fogyatékosokat ellátó nappali klubunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó
igénylőket az intézmény gépkocsijával szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik
igénybe a hunyai illetve csárdaszállási lakhellyel rendelkező klubtagok is.
A Térségi Szociális Gondozási Központ fenntartásában működő Támogató szolgálat
gépkocsija által történő szállításért a 2/2009. (I.30.) GyeKt rendelet értelmében a fogyatékos
személyeknek nem kell térítési díjat fizetniük abban az esetben, ha a szállítás a lakásukról a
fogyatékosokat ellátó nappali klubba, illetve onnan a lakásra történik.
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2.2.3 Nappali ellátás személyi feltételei egységenként

Munkakör
Vezetőgondozó
Gondozónő
Technikai dolg.

1. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, MIRHÓHÁTI U. 1-5.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítése
0,5 fő
Szoc.gondozó és szervező
2 fő
Szoc.gondozó-ápoló
1 fő
nincs

Munkakör
Vezetőgondozó
Szociális gondozó
Technikai dolgozó

3. SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD, KONDOROSI U. 1.
Férőhely Működési engedély szerint: 40 fő
létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
szociális asszisztens
2 fő
Szociális gondozó-ápoló
1 fő
nincs

Munkakör
vezetőgondozó
Szoc. Gondozó
Segédgondozó

4 .SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD (Nagyalapos) MESTER U. 16.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítés
0,5 fő
Szoc. Gondozó és szerező
1 fő
Szoc. Gondozó-ápoló
0,8 fő
nincs

Vezető gondozó
Szoc. gondozó
Technikai m.társ

5.SZ. IDŐSEK KLUBJA
GYOMAENDRŐD BLHA LUJZA U. 2-6.
Férőhely Működési engedély szerint: 50 fő
Létszám
Szakmai képesítés
1 fő
Szociális munkás
2 fő
Szoc. gondozó-ápoló
1
cukrász

Vezetőgondozó
Szociális gondozó

6.SZ. IDŐSEK KLUBJA
HUNYA RÁKÓCZI FERENC U. 32.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
létszám
Szakmai képesítés
1 fő
szociális gondozó-szervező
1 fő
szociális gondozó-ápoló

Munkakör

munkakör

Munkakör
Vezetőgondozó
Terápiás munkatárs
Szoc. gondozó

ESÉLY KLUB
GYOMAENDRŐD MAGTÁRLAPOSI U. 17.
Férőhely Működési engedély szerint: 30 fő
Létszám
Szakmai képesítés
1 fő
Általános szoc. munkás
2 fő
Gyógypedagógus,
gyógypedagógiai
asszisztens
3 fő
Szoc. gondozó-ápoló

2.2.4 A nappali ellátás szolgáltatásainak fejlődését elősegítő célkitűzések
Az idősek nappali ellátásátt biztosító egység épületének infrastrukturális fejlesztése
szükségszerű, hiszen a megfelelő tárgyi környezet alapvető feltétele a minőségi ellátnak. Az
önköltség alapú térítési díjak csökkentésére törekedve fontos az energiafelhasználás
csökkentése, oly módon, hogy az épületet energiatakarékossá tesszük. Ezen túlmenően az
ellátottak részére plusz szolgáltatásként az intézménybe törtnő be és hazaszállítás lehetőségét
is szeretnénk megvalósítani, így az idős kor mozgásszervi megbetegedésében szenvedőknek
sem kellene a közösségtől távol maradniuk.
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A célkitűzések megvalósulásához szükséges pénzeszközöket pályázati támogatásból
fenntartói támogatásból illetve adományokból lehet előteremteni, ezért minden
lehetőséget ki kell használnunk.

2.2.4.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az idős emberek jelentős hányada otthonukban magányosan él, és szükségleteiket többkevesebb sikerrel próbálják kielégíteni; meleg étel elkészítése, tisztálkodás, pihenés. Ezen
szükségletek kielégítése nélkül az ember nem képes létezni. Fontosak a családi kapcsolatok
fenntartása, a szomszédokkal való kapcsolattartás, vagy egy közösséghez való tartozás. A
valahová tartozás érzése, az adott csoportban betöltött szerep, mind megerősítés az idős ember
számára, hogy ő is fontos, hogy őrá is szükség van. Így nem lesz az idős ember magányos,
kevésbé lesz életunt, kevesebb gyógyszerre lesz szüksége, feltöltődik energiával, életerős és
vidám lesz.
Az idősek klubja szolgáltatásaival, foglalkoztatásaival, programjaival igyekszik az idősek
egyre magasabb szintű szükségleteit kielégíteni, úgy egyéni és csoport szinten egyaránt. Az
izoláció, az elmagányosodás, mint probléma megszűnik, vagy ki sem alakul, nő a
biztonságérzet úgy az egyén, mint a társas kapcsolatok szintjén. A jól működő idős ember a
társadalom értékes tagja maradhat, vagy azzá válhat, és családjában sem szembesül a
kirekesztettség, a tehetetlenség érzésével. A család terhei csökkennek, hisz amíg a
családtagok dolgoznak addig az idős hozzátartozó felügyelet alatt van, fejlődnek készségei,
képességei, és a valahová tartozás szükségletei egyre magasabb szinten kerülnek kielégítésre.
Az ellátást igénybe vevők, ötleteikkel, képességeikkel a csoport aktív, értékes tagjaivá válnak.
A szakmai program útmutatóul szolgál a feladatot ellátó szakemberek számára is, így az
ellátást igénybe vevő érdekében érthető, egységes értékek mentén megvalósítandó
célkitűzéseket tartalmaz.

3. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
3.1 Ellátási terület
Gyomaendrőd - Csárdaszállás és Hunya község közigazgatási területe.
3.2

A szolgáltatás célja, feladata

Ezen szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevő személy saját környezetében kapja meg, a kompetencia körünkbe tartozó - önálló életvitele fenntartásához szükséges gondozási –
ápolási segítséget.
E szolgáltatás keretében végzett alapvető feladataink:
• alapvető gondozási, ápolási feladatok, étkeztetésben való részvétel
• az önálló életvitel fenntartásához szükséges, illetve
• saját és lakókörnyezeti higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés
• vészhelyzetek kialakulásában és azok elhárításában való segítségnyújtás
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A házi segítségnyújtás keretében nyújtott gondozás rendszerességét és napi időtartamát
az ellátást igénybe vevő biológiai – pszichológiai és szociális szükségletei alapján
megállapított gondozási szükséglete, illetve kérelme határozza meg. Ellátása az egyénre
szabott gondozási tervnek megfelelően történik.
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján fennálló gondozási időt kötelezően biztosítania kell
az intézménynek. Ettől eltérni – kevesebb időben gondozni- csak az ellátást igénybe vevő
írásos nyilatkozata alapján lehet.
E tevékenység magába foglalja az alapvető gondozási és alapápolási feladatok ellátását.
Segítséget nyújt az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés
körülményeinek megtartásában, továbbá prevenciós szerepet tölt be a veszélyhelyzetek
kialakulásában.
A szolgáltatást elsődlegesen időskorú személyek veszik igénybe, azonban olyan nyugdíj
korhatár alatti nagykorú személy is igénybe veheti, aki bio - pszicho és szociális
szükségleteinek kielégítésében segítségre szorul, azt saját erőből nem képes kielégíteni és más
nem gondoskodik róla.
A házi segítségnyújtás bázisai Gyomaendrődön az 5.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Blaha
Lujza u. 2-6.), és az 1.sz Idősek Klubja ( Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.), Hunyán a 6.sz
Idősek Klubja.
3.3 Ellátottak köre
Az intézményi társulás településeinek közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel
rendelkező szociálisan rászorultaknak biztosítunk házi segítségnyújtást, akik a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63.§ hatálya illetve a helyi
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának „A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint térítési díjakról szóló” 2/2009(I.30.) GYe Kt
rendelet alá tartozó természetes személyek.
3.3.1 Ellátottak szociális jellemzője és demográfiai mutatója:
A településeken élő időskorúak egészségi állapota fokozatosan romló tendenciát mutat. A
természetes támaszként szolgáló család, rokonok, nem, vagy nagyon nehezen tudják
felvállalni az idős ember napi rendszeres ellátását. Egyre több az olyan idős, magányos
ember, akik önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek. Az ellátási területhez
tartozó településeken az idős emberek többségére a szociálisan hátrányos helyzet is jellemző,
mivel sokan kis nyugdíjból, régi komfort nélküli házakban élnek. A házi segítségnyújtásban
résztvevő ellátottak többsége étkeztetésben is részesül, mivel a napi meleg étel előállítása is
nehézségekbe ütközi.
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénylők körében felülreprezentáltak a 80 év feletti
ellátottak akik az összes igénylő 4/5-ét teszik ki.
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás ) szükségleteik mindennapi
kielégítésében is segítségre szorulnak, azon belül is azon igénylők száma, akiknél a
gondozási feladatokon túl alapápolási feladatokat is végezniük kell a házi gondozóknak.
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3.4 Személyi feltételek
Intézményünknél 12 fő szakképzett házigondozó látja el a feladatot. Egy házigondozó 7-8
fő házi segítségnyújtást igénylőt lát el.
A házi segítségnyújtás közvetlen koordinálása a bázis klubok ( 1-5-6.számú klubok)
vezetőinek mindennapi feladata.
A házigondozók körében szakképzettségi mutató 98 %. A szakképzetlen munkavállalók
határozott idejű felmentéssel rendelkeznek a szakképzettség megszerzésére.
A házigondozókat távollétük esetén a nappali ellátásban dolgozók, a támogató szolgálat
személyi segítői, valamint társadalmi gondozók helyettesítik.
3.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A házi segítségnyújtás fejlesztése fontos célkitűzésünk, hiszen az önálló életvitel
szükségletközpontú segítése által akár elkerülhetővé válik, hogy az idős embernek az idős
otthonba kelljen költöznie.
A szolgáltatás minőségi biztosításához elengedhetetlen a megfelelő tárgyi eszközök megléte,
melyekkel az otthoni gondozási feladatok hatékonyan, kevesebb energiaráfordítással
valósíthatók meg. Fontos, hogy a házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak, társas
kapcsolatai megmaradjanak, felelevenedjenek. Az otthoni komfort nélküli lakások miatti
szociális hátrányok kompenzálására az ellátottak részére a nappali klubokban fürdési
lehetőséget biztosítunk, melyhez szükség esetén szállító szolgáltatást is igénybe veheti az idős
személy. Biztosítani szeretnénk továbbá a gondozók részre a nappali klubokban a házi
segítségnyújtásban részesülők ruházatának és egyéb textiliáinak tisztántartásához a modern
mosó, vasaló berendezések használatát. A házigondozók közlekedését könnyítő, a közlekedési
időt rövidítő elektromos kerékpárok, mopedek beszerzése csökkentené az ellátottak lakásai
közötti mozgás terheit.
Segíteni kívánunk ellátottainknak szállító szolgáltatásunk által a háziorvoshoz helyi
szakrendelőbe történő eljutásban, amennyiben sikerül egy gépkocsit beszereznünk.

3.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A Térségi Szociális Gondozási Központ a házi segítségnyújtással az esélyegyenlőség
megteremtését teszi lehetővé Hunya és Csárdaszállás községben élők számára is. Mind három
településen élő, rászoruló idős emberek a hét öt napján szakszerű gondozást, ápolást
kaphatnak a házi segítségnyújtás igénybevételével. Az intézmény az ellátási területéhez
tartozó településein élő rászorultak számára egységesen magas szakmai színvonalú
alapszolgáltatások biztosítására törekszik. Az ellátások megvalósításával lehetővé válik a
rászorulók számára, hogy minél tovább otthonukban maradhassanak. Az ellátás keretében
nyújtott szolgáltatáselemek szélesítése az ellátottak életminőségének javulását, biztonság
érzésének stabilitását eredményezné.
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4. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
4.1 A szolgáltatás ellátási területe
A támogató szolgáltatás az intézményi társulás Gyomaendrőd és Hunya településein a Térségi
Szociális Gondozási Központ szervezetéhez integrált szolgálat által történik.
A Támogató szolgálat az integrált intézmény szervezetén belül önálló szakmai egységként látja
el feladatát.
4.2 A Támogató szolgálat célja feladatai
A szolgáltatás fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a
személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését segíti.
A szolgáltatásra való jogosultság a szociális rászorultság vizsgálata alapján kerül
megállapításra. A szociális rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális
helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
A támogató szolgálat célja, Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási területén a
fogyatékkal élők önálló életvitelének és társadalmi beilleszkedésének segítése annak
érdekében, hogy a megszokott környezetükben élhessék önálló életüket. A segítő
tevékenység kiterjed az érzékszervi,- mozgás,- értelmi,- fogyatékosságban szenvedők az
autisták és a halmozott fogyatékkal élő egyéni szükségleteinek megfelelő szolgáltatás
biztosítására.

4.3 Szolgáltatás elemei
a) Személyi segítő szolgálat működtetése
- segítjük a fogyatékos személy és családját az alapvető szükségletek kielégítésében
- információnyújtással, ügyintézésben való segédkezéssel, tanácsadással segítjük a
fogyatékkal élők társadalmi integrációját
- segítséget nyújtunk társas kapcsolataik ápolásában, építésében, továbbá a szabadidő
hasznos eltöltésére szervezett programok elérésében
A személyi segítő segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi higiéniás, életviteli,
életfenntartási szükségleteinek kielégítésében, alapvető ápolási gondozási feladatok
elvégzésében, az ellátott egészségi állapotának figyelemmel kísérésében, az egészséges
életmód kialakításában, közreműködik az ellátott háztartásának vitelében.
Mentális gondozás keretében részt vesz a krízishelyzet kialakulásának megelőzésében,
segítséget nyújt a környezettel való kapcsolattartásban, az izoláció elkerülésében.
b) Szállító szolgáltatás
Akadálymentesített gépkocsival segítjük ellátottaink önálló ügyintézését,
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi, szociális fejlesztő tevékenységekhez, kulturális, sport
rendezvényekre való eljutását.
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c) Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés:
A fogyatékkal élő személyek, vagy hozzátartozójuk személyes, vagy telefonon történő
megkeresés útján igényelhetnek az Őket érintő kérdésekben, problémákban információt.
A támogató szolgáltatásunkat úgy szervezzük, hogy annak tevékenysége az ellátási területen
élő valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai – a
háziorvos javaslatának figyelembevételével – az egyéni szükségletekhez igazodjanak.

4.4 Ellátottak köre, demográfiai mutatóik, szociális jellemzőik, ellátási szükségleteik
Az intézményi társulás két településének lakosság száma:
¾ Gyomaendrőd 14 375 fő
¾ Hunya 712 fő
Az utóbbi években mindkét településen csökkenő tendenciát mutat a lakosság száma, aminek
okai között szerepel, hogy kevés a születések száma magas a halálozások száma.
Az összlakosság számból mintegy 2 %-át alkotják azok a személyek, akik születésüktől
fogva és /vagy az életkoruk különböző szakaszában elszenvedett betegség, baleseti ártalom
következtében váltak fogyatékossá.
A támogató szolgálati ellátást az a Gyomaendrőd város és Hunya község közigazgatási
területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személy veheti igénybe, aki a „A szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról” szóló 1993.évi III. tv.”.65/C.§ (4)-(6) bekezdése
alapján szociálisan rászorultnak minősül. A szociális rászorultságot az igénybevevő a
fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka vagy a magasabb összegű családi pótlék
folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal illetve a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvéleménnyel tudja igazolni.
Ellátási szükségletek
A település mérete miatt a közintézményekbe való eljutás okoz nehézséget. Ezért a személyi
segítés mellett a szállítási feladatok ellátása fontos szerepet tölt be a szolgáltatás
működésében.

4.5 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, rendszeressége
A támogató szolgálat intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai egységként
működve. Személyi segítés, szállító szolgáltatás, információnyújtás és tanácsadás által
segítjük a fogyatékos személyek szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutását.
A támogató szolgálat keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv. valamint annak végrehajtásáról kiadott rendeletei és Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt. rendeletében szabályozott módon
végezzük.
A szolgáltatás nyújtása során érvényesülnie kell a szubszidiaritás, elvének mely szerint a
fogyatékos személyek a szükséges szolgáltatásokhoz a lakóhelyükön vagy ahhoz a lehető
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legközelebbi településen jussanak hozzá, illetve, hogy a fogyatékos személyekkel kapcsolatos
döntések és intézkedések helyi szinten kerüljenek megfogalmazásra és megvalósításra. A
szolgáltatás fő célja, hogy az igénybe vevők a segítő tevékenység által, a társadalom ép
tagjaihoz hasonló életvitel élhessenek.
4.6 Szolgáltatás elemei
A szakmai munkánk alapvető célja és feladata a fogyatékos személy egyéni szükségleteihez
igazodó segítség nyújtása, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló ember
testi, lelki és szociális állapota határozza meg.
A gondozás tehát egy komplex tevékenységi forma ahol a gondozás minden elemét együtt
kell alkalmazni, a gondozást tudatosan és tervszerűen kell szervezni és végrehajtani.
a) fizikai ellátás:
Célunk az alapvető fiziológiai szükségletek kielégítése - fogyatékosság jellegéből adódóan mely a szolgáltatást igénybevevő saját lakókörnyezetében történik.
b) egészségügyi ellátás:
A szolgáltatást igénybevevő egészségi állapotát rendszeresen figyelemmel kell
kísérni,szükség esetén a házi illetve szakorvost szükséges értesíteni.
A feladat ellátás során a gyógyszereket ki kell váltani és az orvos által előírt adagban
pontosan adagolni.
c) mentális gondozás:
A fogyatékkal élő személyt személyiségének megfelelő mentális gondozásban részesítjük.
Prioritást élvez a szolgáltatás nyújtása során a családdal és a környezettel való kapcsolattartás
elősegítése, mellyel az izolálódás veszélye elkerülhetővé válik.
d) foglalkoztatás:
A testi lelki egészség érdekében az ellátott állapotának megfelelő elfoglaltság biztosítása.
Ezen gondozási elem keretein belül gondoskodni kell a szolgáltatást igénybevevő
szabadidejének hasznos eltöltéséről , közös programok foglalkozások szervezéséről. Az aktív
korúak munkavállalási lehetőségeinek felkutatásáról.
4.6.1 Személyi segítő szolgáltatás
A segítségnyújtás során a személyi segítők a fogyatékkal élő személy autonómiájának
fenntartása mellett biztosítják a saját lakókörnyezetben történő alapvető szükségletek
kielégítésében történő segítséget. A szolgáltatás nyújtása mindig személyre szabottan az
egyéni speciális szükségletekre szabottan történik.
A szolgáltatás nyújtása során célunk a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, társadalmi
integrációjának minél szélesebb körű megvalósítása, életminőségük javulása és önálló
életvitelük biztosítása.
A támogató szolgálat munkatársai a feladatellátáshoz az ellátást igénybe vevővel közösen
egyéni gondozási tervet készítenek, melynek megvalósulását a gondozási lapon vezetik.
A gondozási terv tartalmazza
¾ a szolgáltatást igénybevevő fizikai egészségügyi és mentális állapotát
¾ az állapotjavulás illetve megőrzés érdekében szükséges illetve javasolt feladatokat
¾ az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit
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A gondozási tervben megfogalmazottak megvalósításáért felelős személy folyamatosan
figyelemmel kíséri a feladatellátást és évente - jelentős állapotromlás esetén annak
bekövetkeztekor – átfogóan értékeli az elért eredményeket, szükség esetén a tervet a
megváltozott állapotnak illetve körülménynek megfelelően az ellátottal egyetértésben
módosítja.
A személyi segítők a szolgáltatás nyújtásakor gondozási naplót vezetnek munkájukról melyen
az igénybevevő és/vagy törvényes képviselője aláírásával igazolja a feladat elvégzését.
4.6.2 Szállító szolgáltatás
Szállító szolgáltatásunkat az igénybe vevők részére egy 9 személyes OPEL VIVARÓ
személygépkocsival biztosítjuk. A gépkocsi teljes felszereltséggel rendelkezik a fogyatékos
személyek szállításához. Kerekes székes személy gépkocsiba való beemeléséhez és
szállítására alkalmas emelőszerkezettel, 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel, automata
oldalfellépővel, valamint kisgyermekek szállítására előírt biztonsági gyermeküléssel.
A szállító szolgálat célja a fogyatékkal élők szállítása, orvoshoz, kórházba való eljuttatása,
szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Kulturális rendezvényekre és szabadidős
programokra való juttatás. Lehetőség van eseti, alkalmankénti illetve rendszeres szállítás
igénybevételére.
Szükség esetén a személyi segítő kísérőként közreműködik.
4.6.3 Tanácsadás, információnyújtás
A szolgálat nyitvatartási idejében a támogató szolgálat vezetője tanácsadást,
információnyújtást végez a szolgáltatást igénybevevő kliensek számára. Az őket érintő
eseményekről, szolgáltatásokról, elérhető juttatásokról. Segít a formanyomtatványok
kitöltésében, hivatalos ügyek intézésében, kérelmek, támogatások, speciális segéd
eszközökhöz való hozzájutás elősegítésében, kérésre személyes tanácsadással is szolgálnak.
4.7 A biztosított szolgáltatások rendszeressége
A személyi segítő és szállító szolgáltatást a hét 5 napján 8-16 óra között biztosítunk.
Indokolt esetben az intézményvezető döntése alapján a munkaidőn kívüli szolgáltatást is
megszervezzük.
A szállító szolgáltatás mindenkor az igénylő szükségleteihez igazodva történik.
A szállítást biztosítunk helybe és vidékre egyaránt. A szolgáltatás az ellátási területen élő
szociálisan rászorult egyéneknek nyújt segítséget.
Tanácsadás, információnyújtás az intézményi társulás településein élő fogyatékos személyek
és hozzátartozóik részére nyújtott szolgáltatás, melyet személyesen munkanapokon a Térségi
Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz. alatti helységében, vagy
telefonon a 06-66/386-991-es telefonszámon vehetnek igénybe ügyfeleink. Szükség szerint
ügyintézést, tanácsadást végez például: fogyatékossági támogatás, pénzbeli, természetbeni
szociális ellátások igénylésénél, gyógyászati segédeszköz beszerzésénél.
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4.8 Személyi feltételek
•

1 fő támogatószolgálat vezető

•

2 fő személyi segítő

•

1 fő gépkocsivezető

felsőfokú szociális alapvégzettség és
támogató szolgálat-vezető képzés
szakirányú szakmai képzettség és
személyi segítő képesítés
gépkocsi vezetői engedély és
személyszállító képzés

A támogató szolgálat munkatársai együttműködnek a házi segítségnyújtást végzőkkel.
Helyettesítés vonatkozásban az intézményvezető engedélyével és hozzájárulásával a házi
segítségnyújtásból a megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező gondozókat időlegesen át
lehet irányítani személyi segítő munkakörbe. A támogató szolgálat személyi segítői is
kötelezhetők a nem fogyatékos személyek házi gondozásában való közreműködésre.

4.9 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A személyi segítő által az ellátott egészségi állapotának ellenőrzéséhez használt tárgyi
eszközök bővítése. A személyi segítők közlekedését könnyítő, a közlekedési időt rövidítő
elektromos kerékpárok, mopedek beszerzésével az ellátó személyek terhei csökkennének.
Az elöregedett, sokat használt gépkocsi cseréje által a szállító szolgáltatás bővíthető,
biztonságosabban ellátható lenne.
4.9.1 A program megvalósításának várható eredménye
Az ellátottak vonatkozásában a magas színvonalú ellátás eredményeképpen megváltozik
életminőségük, kitágul a mozgásterük, közösségi életet élhetnek. Elkerülhetővé válik az
izoláció, a további súlyos betegségek kialakulása. Megvalósulhat társadalmi integrációjuk,
beilleszkedésük. Nő a társadalmi életben való részvétel és ezáltal az egészséges emberek
életmódjához hasonló életvitel lehetősége. Nem csak az egyedül élőknek segítség, hanem a
családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a segítő kapcsolatban megvalósuló
mentális támogatás az ellátottnak és a családnak is támaszt nyújt.
Az ellátó-rendszer tagjaként e szolgáltatás a térségben segíti a fogyatékkal élők önálló
életvitelének megőrzését, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi
programokhoz való eljutást, növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak
számára biztosítja a munkába állás esélyének lehetőségét. A lakókörnyezetben történő
ellátásukkal megelőzhető a bentlakásos intézményekbe kerülés, mely az ellátott, és az ellátórendszer szempontjából is pozitív hatással bír.
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5. TANYAGONDNOKI SZOLGÁLAT
5.1 A tanyagondnoki szolgáltatás célja, feladata
A tanyagondnoki szolgáltatás a Térségi Szociális Gondozási Központ GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya személyes gondoskodás nyújtó integrált intézményi ellátórendszerének
tagjaként látja el feladatát Gyomaendrőd 001-es 002-es tanya körzetében.
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők,
fogyatékkal élők, hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek
kielégítésében, életvitelük segítésében való közreműködés, a közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
Célunk a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
¾ Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében.
¾ Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.
¾ Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő
felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás,
egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
¾ Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd
házhozszállításában
¾ Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
¾ Tanyagondnok feladata a szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek
intézésének segítése, a területen élők közösségi rendezvényeinek szervezésében,
bonyolításában való részvétel
¾ Gyermekek, idősek szállítása intézményekbe

5.2 Ellátottak köre a tanyakörzetben lakók szükségletei, a településrész főbb jellemzői
A 001,002 tanyagondnoki körzetben nagy számban élnek, többnyire egyedül álló idős
személyek. Jellemző a lakosság összetételére továbbá, hogy nagy számban települnek ide
sokgyermekes, halmozottan szociális hátrányokkal küzdő családok, az általuk elérhetőbb
olcsó ingatlanárak miatt.
Az itt élők jövedelmi viszonyaira általánosan jellemző, hogy többnyire alacsony –
mezőgazdasási munkából származó-, nyugdíjakból, illetve transzfer jövedelmekből élnek.
A jövedelmi viszonyok illetve a várostól való távolság jelentősen behatárolják az itt élők
részére a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét, a fogyasztás szabadságát, mivel a
településrészen kevés szolgáltató van jelen.
A településrészen a tömegközlekedési eszközök közül az autóbusz van jelen, melynek járatai
gyérek. Mind az idősek, mind az aktívkorú, gyermekeket nevelő családoknak nehézséget
jelent a városba való bejutás. Van ugyan kerékpár út, azonban az idősek többsége már nem
használ kerékpárt közlekedési eszközként. Az autóbuszok menetrendjéhez való
alkalmazkodás megnehezíti akár az ügyintézést, akár a szolgáltatások igénybevételét.
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Az orvosi rendelés hiánya miatt az egészségügyi alap és járóbeteg szakellátásért a városba
kell utaznia az itt élőknek, mely szintén akadályokba ütközik a tömegközlekedési eszközök
járatainak gyérsége miatt.
Ezen túlmenően az iskolás gyermekek számára a buszhoz való alkalmazkodás lehetetlenné
teszi a különböző iskolán kívüli képzéseken való részvételt.
A településrészen lakók esélyegyenlőségének növelése érdekében, a tanyagondnoki
szolgáltatás által az előzőekben említett hátrányok csökkenthetővé válnak, ami életminőség
javulást is eredményez.
A tanyagondnoki szolgálat a Térségi Humánsegítő Szolgálat által kezdeményezett „ téli
szomszédolás” címmel jelzett programban a jelzőrendszer tagjaként részt vesz a téli időjárás
miatt a tanyákon élő fokozott veszélyhelyzetben lévők felkutatásában, szükség esetén a
krízishelyzet azonnali kezelésében, a tüzelő berendezések és tüzelő házhozszállításában.
5.3 A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre,
rendszeressége

A tanyagondnoki szolgáltatás intézményünk keretein belül látja el feladatát önálló szakmai
egységként működve. E feladatkörünkben segítjük a külterületen és tanyán élők alapvető
szükségleteinek kielégítését, a különböző szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz,
egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása által, továbbá
közreműködünk az egyéni és közösségi szintű szükségletek teljesítésében.
Tanyagondnoki szolgálatunk keretében nyújtott alapszolgáltatási feladatainkat, különösen az
1993.évi III.,Szociális tv., illetve annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján szervezzük.
Ennek megfelelően a szolgálat közreműködik a körzetben élők étkeztetésben.
Az étkeztetésben való közreműködés magában foglalja a körzetben működő óvoda, illetve
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben ellátottak részére az intézménybe
történő étel szállítását, valamint az étkeztetésben részesülő idősek részére az ebéd házhoz
szállítását.
Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők
szükségleteinek kielégítésében. Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb
beszerzéseket. Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően
mindazon tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő
felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a
háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák.
5.3.1 Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
A külterületen élő járóbeteg, egyének, kismamák, csecsemők, kisgyermekek családorvoshoz,
szakorvoshoz, szűrővizsgálatokra, gyógyszertárba, szállítása. Gyógyszerfelíratás,
gyógyszerkiváltás, gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés.
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A szállítási feladatokat a területen élők mindenkori szükségleteinek megfelelően látja el
tanyagondnok úgy, hogy alkalmazkodik az orvosok rendelési idejéhez, a betegek számára
előírt időpontokhoz és a gyógyszertárak nyitvatartási idejéhez.
A tanyagondnok a betegek szállításakor kompetenciáját nem lépheti át, a sürgősségi és
szakápolói kíséretet igénylő betegszállítást nem helyettesítheti.
A tanyagondnokok a biztonságos ellátás érdekében rendelkeznek alapvető elsősegély nyújtási
ismeretekkel.
Ezen túlmenően feladatkörébe tartozik a család, csecsemő és kisgyermek védelmet ellátó
védőnők, valamint a családsegítő szolgálat munkatársainak szállítása.
A tanyagondnok egyéb szállítási feladatai körében igény szerint, a helyi szociális rendeletben
foglalt térítés ellenében ellátja a lakosság kórházba – kontrollvizsgálatokra, látogatás
céljából -, a város közigazgatási határán kívül történő szállítását is.
5.3.2 Szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének segítése, közösségi
rendezvényekre történő szállítás
A tanyagondnok feladatkörébe tartozik, tájékoztatás, információk nyújtása a körzet
lakosainak a háziorvosi, szakorvosi rendelések időpontjáról, gyógyszertárak nyitvatartási
idejéről, önkormányzat ügyfélfogadási rendjéről, elérhető szolgáltatásokról, pénzbeli és
természetbeni juttatásokról, azok igénybe vételének feltételeiről. Alapvető emberi
szükségletek kielégítését lehetővé tevő akciókról. (élelmiszer, ruha, stb.)
Információk közvetítése a kulturális, sport, szórakoztató rendezvényekről, az azokra való
eljutás megszervezése.
A tanyagondnok ügyintézési feladatai közé tartozik napi rendszerességgel a hivatali ügyek
intézésében való segítségnyújtás, postai szolgáltatások elintézése. A szolgáltatást igénybe
vevő megbízása alapján önállóan intézi a tanyagondnok a szolgáltatáskörébe tartozó ügyeket
illetve elkíséri a szolgáltatást igénybe vevőt az adott hivatali helyre.
5.3.3 Gyermekek szállítása
A körzetben élő családok óvodás és iskolás korú gyermekeinek oktatási intézménybe való
szállítása.
A tanyagondnok napi szállítási feladatai körében ellátja a körzetben működő óvodába a
kisgyermekek be és haza szállítását, az óvodai csoportok részéről felmerülő szállítási igények
kielégítését ( városi rendezvényekre, kirándulásokra, uszodába, stb. történő szállítás).
A körzetben elő, de a városi oktatási intézményekbe járó gyermekek be illetve haza
szállítását.
Az oktatási intézményekbe való gyermek szállítás elsődlegesen azon igények kielégítését
célozza, ahol a gyermekek a napirend, oktatási, szakköri foglalkozások időpontjai miatt a
tömegközlekedési eszközt nem tudják igénybe venni.
A csecsemőket és kisgyermekeket nevelő szülők és gyermekeik kötelező státuszvizsgálatra,
illetve szűrővizsgálatokra való szállítását.
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elősegítése.
A tanyagondnok tagja a gyermekvédelmi gondoskodás jelzőrendszerének. Munkája során a
gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó problémákat jelzi a területileg illetékes
családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást végző intézménynek.
5.3.4 Idősek szállítása
A külterületen idősek klubja működik 40 férőhellyel. Az ellátottak 1/3-a 80 év feletti idős
személy. A klubtól távol lakó idős embereknek ízületi betegségeik, az időskori kopások miatt
nehézségekbe ütközik a mindennapi bejárás, ezért ritkábban látogatják a közösséget. A
tanyagondnoki gépjármű az idős klubtagokat naponta beszállítja a klubba, lehetővé téve ezzel
a közösség élményét, kapcsolataik fenntartását, ami által preventív hatás érhető el az időskori
izolálódás tekintetében.
Ezen túlmenően lehetővé tesszük, hogy az idős ember a tanyagondnok segítségével autonóm
módon maga végezze bevásárlásait, szabadon választhasson a fogyasztási cikkek széles
palettájáról.
A pénzkezelés vonatkozásában a tanyagondnok a bevásárlás, gyógyszerbeszerzés, postai
csekkek befizetése kapcsán átvételi elismervény fejében vesz át készpénzt a szociális
alapszolgáltatást igénybevevőtől és az elszámolásnál aláírásával igazolja az elszámolás
megtörténtét.
5.4 A szolgálat személyi feltételei
A tanyagondnoki szolgálat munkáját körzetenként egy fő tanyagondnok végzi. Mindkét
tanyagondnok rendelkezik a speciális képesítéssel, mely a feladat ellátáshoz a jogszabály
előír. A feladatot ellátó munkavállaló, tevékenységét közvetlenül a szociális szervező szakmai
irányításával végzi. A munkáltatói jogkört a Térségi Szociális Gondozási Központ
intézményvezetője gyakorolja. Feladatait a hét öt napján 40 órás munkarendben látja el.
Távolléte esetén az intézményvezető által a helyettesítéssel megbízott személy helyettesítheti.
5.5 A szolgáltatás fejlődését elősegítő célkitűzések
A tanyagondnoki szolgáltatás rugalmas munkaidőben történő ellátása lehetővé tenné, hogy a
tanyákon élők részére a jelenleg meghatározott időkereten túli időpontokban is elérhető
legyen a tanyagondnok segítsége. A szolgáltatást ki szeretnénk terjeszteni a házak külső
környezetének rendben tartásában való közreműködésre is, melyhez megfelelő eszközök,
szerszámok szükségesek ( fűnyíró, kasza, szerszámok, stb.)
5.5.1 A program megvalósításának várható eredménye
A tanyákon élőknek, főleg az idősebb korosztálynak az ellátás eredményeképpen
megváltozik az életminősége, tágul a mozgástere, lehetőségük adódik a közösségi életre.
Elkerülhetővé válik az elmagányosodás, nő a biztonság érzet. Elkerülhető, hogy a külterületen
élők leszakadása a városi lakosoktól. Nő a társadalmi életben való részvétel lehetősége. Nem
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csak az egyedül élőknek segítség a tanyagondnoki szolgáltatás, hanem a többnyire hátránnyal
küzdő családok életvitelét is megkönnyíti a szolgáltatás, hiszen a segítő kapcsolatban
megvalósuló közvetlen interaktív kapcsolat révén az információk átadása folyamatos. A
szolgáltatások elérése a közlekedési nehézségek miatt nem ütközik akadályokba.
Az ellátó-rendszer tagjaként a tanyagondnoki szolgáltatás a térségben élőket segíti önálló
életvitelükben, az egészségügyi ellátásokhoz, az oktatáshoz, közösségi programokhoz való
eljutásban, növelve ezzel a társadalmi részvételüket. Az aktív korúak vonatkozásában növeli
az esélyt a munkaerőpiacon való eredményes részvételben. Az idős személyek
lakókörnyezetben történő ellátásával elkerülhető,vagy kitolható a bentlakásos intézményekbe
kerülés időpontja.

Gyomaendrőd, 2011. december 30.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben, az intézmény
vezetésével határozott időre megbízott Mraucsik Lajosné magasabb vezető megbízatása 2012. május 31. napján
lejár.
A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése kimondja „ A magasabb vezetői,
valamint vezető megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.”
Fentiek alapján szükséges a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyének meghirdetése. A
pályázati kiírás feltételeit az 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §, valamint ennek végrehajtására kiadott 257/2000. (XII.
26.) Korm. rendelet 1/A. § szabályozza. Az e jogszabályi feltételeknek megfelelő pályázati kiírást a határozati
javaslat tartalmazza, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, ennek megfelelően, írjon ki pályázatot az
intézményvezetői állás betöltésére.

Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetői álláshelyre pályázati kiírás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd,
Csárdaszállás Hunya intézmény vezetői állás betöltésére a következő pályázatot írja ki:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya
(5500 Gyomaendrőd Mirhóháti út 1-5.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek:
- az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú szakképzettség,
- legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén
végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- vezetői gyakorlat
- büntetlen előélet.
A Pályázathoz csatolni kell:
- képesítést igazoló okiratok másolatát,
- szakmai életrajz,
- erkölcsi bizonyítvány,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul.
A megbízás időtartama: 5 év
Az álláshely betölthető: 2012. június 1. napjától.
Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján.
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A pályázat benyújtásának határideje: A KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30. nap.
A pályázat benyújtásának helye: a pályázatot Gyomaendrőd Város Polgármestere részére kell benyújtani (5500
Gyomaendrőd, Szabadság tér l.).
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 60 napon belül.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információkról érdeklődni lehet Várfi András polgármesternél Tel: 06/66/386122 /131mellék.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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10. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
2012. évi közművelődési programtervéről
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Szonda István a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény (Röviden: KKTSZI)
intézményvezetője elkészítette az intézmény 2012. évi közművelődési munkatervét, melyben felvázolta az időszaki
tárlatok - kiállítások, emléktábla elhelyezési, könyvkiadási elképzeléseket, melyek szervesen kapcsolódnának
Gyomaendrőd megalakulásának 30. évfordulós rendezvényéhez valamint a Gyomaendrődiek Világtalálkozójának
megrendezéséhez.
A 2012. évi közművelődési programterv az előterjesztés mellékletében olvasható.
Az intézményvezető kéri, hogy a közművelődési programsorozat megvalósítása érdekében a Tisztelt Képviselőtestület a 2012. évi költségvetési rendelet elkészítésekor szíveskedjen támogatást biztosítani.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012. évi közművelődési
programtervéről"
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 Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő - testülete megismerte a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Turisztikai Szolgáltató Intézmény éves közművelődési programtervét és a 2012. évi költségvetés összeállításakor
figyelembe veszi a programterv költségvetésbe való beépítési lehetőségét.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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11. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztató a Kállai Ferenc hagyatékról
Tóthné Rojik Edit
Dr. Szonda István önkormányzati intézmény vezető, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Bizottság
Elnöki Munkacsoport

Tisztelt Képviselő-testület!
Kállai Ferenc (eredetileg Krampner Ferenc;Gyoma, 1925. október 4. – Budapest, 2010. július 11.) a Nemzet
Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, főiskolai és
egyetemi tanár.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/1996.(IV. 25.) számú határozata alapján a
Nemzet Színészét „Gyomaendrőd Város Díszpolgárává” választotta.
Kállai Ferenc hagyatékát képező tárgyak az elhunyt művész özvegyétől – Kállai Ferencnétől- a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának fenntartásában lévő Közművelődési-Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteményébe kerültek az alábbiak szerint:
1.
Várfi András polgármester látogatása Kállainénál, ahol az özvegy szóban kinyilatkoztatta, hogy a
szülővárosnak kívánja adni férje művész hagyatékát.
2.
2011. május 5. napján Várfi András polgármester és Dr. Szonda István muzeológus Budapestről
Gyomaendrődre szállították a hagyatéki tárgyakat. Az átadásról készült jegyzőkönyvben jelezve lett, hogy a
múzeumi nyilvántartás után postai úton kerül majd megküldésre a leltár és a szerződés, melyet Kállainé elfogadott (a
jegyzőkönyv az előterjesztés mellékleteként olvasható).
3.
2011. augusztus 10. napján Kállainénak postázásra került a leltár és a szerződés (kísérőlevél, adományozási
szerződés valamint a leltárívek: H2011.1.1.-H2011.749.1.2 az előterjesztés mellékleteként olvasható,).
4.
2011. nyár végén Várfi András ismételten meglátogatta Kállainét, ahol újabb ajándékok átadására került sor.
2011. szeptember 30. napján újabb adományozási szerződés és a tárgyakról (9 db) nyilvántartás készült
(ajándékozási szerződés, valamint a 9 tárgyról készített leltárív az előterjesztés mellékleteként olvasható).
5.
Kállai Ferenc emlékkiállítás megrendezésére került sor 2011. október 29-én 11,00 órai kezdettel, a
Polgármesteri Hivatal dísztermében. Az ünnepi megnyitón a helyi érdeklődőkön kívül megjelent Kállai Ferencné,
Moór Mariann, Avar István és felesége. A köszöntőt Várfi András polgármester mondta, a művészt méltatta Dr.
Szonda István (meghívó az előterjesztés mellékleteként olvasható).
6.
A kiállítás lebontása (2011. november 11.) után a kiállítási tárgyak az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjtemény műtárgy raktárába kerültek és ott találhatóak jelenleg is.
A raktárban a múzeumi szabályoknak és a biztonsági előírásoknak megfelelően vannak a tárgyak elhelyezve.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megismerni és a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Kállai Ferenc hagyatékról "
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 Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kállai Ferenc hagyatékéról készített
tájékoztatót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012-es évi önkormányzati támogatása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Bizottság Elnöki
Munkacsoport

Tisztelt Képviselő- testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 29//2010 (I.28.) számú Kt. határozatával támogatta a Kner Nyomdaipari
Múzeum nyitva tartását a 2010. május 1. és október 1. közötti időszak csütörtöki és pénteki napjain. 2011. évben a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II. 17.) önkormányzati rendelet
tartalékok címszó alatt került betervezésre 733 E Ft támogatás, mely a vállalkozói szerződés megkötését illetve a
leszámlázást követően kifizetésre került: 2011. május 19-én. A 2011-ben a Kner Nyomdaipari Múzeumot 1572 fő
tekintette meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 2012-ben ismét támogatni kívánja a felmerülő
nyitvatartási költségeket a tavalyi évekhez hasonlóan, naponta 16.650 Ft összeggel. A támogatni kívánt időszak a
2012. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2012.
május
3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31,
június
1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29,
július
5-6, 12-13, 19-20, 26-27,
augusztus
2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31,
szeptember
6-7, 13-14, 20-21, 27-28,
Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2012-es évben 732. 600
Ft támogatást jelentene.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"A Kner Nyomdaipari Múzeum 2012-es évi önkormányzati támogatása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város
Önkormányzat Képviselő- testületének, hogy az alábbiak szerint fogadja el az alábbi döntési javaslatot:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete támogatja a Kner Nyomdaipari Múzeum 2012.
évi nyitva tartását, az alábbiak szerint:
A támogatni kívánt időszak a 2012. május 1. és október 1. közé eső turista szezon csütörtöki és pénteki napjai.
2012.
május
3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31,
június
1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29,
július
5-6, 12-13, 19-20, 26-27,
augusztus
2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31,
26

szeptember

6-7, 13-14, 20-21, 27-28,

Ez összesen 44 nap, mely a tavalyi támogatással megegyező mértékben (16.650 Ft/ nap) a 2012-es évben 732. 600
Ft támogatást jelent.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete utasítja Várfi András polgármestert, hogy a 2012-es
évre szóló vállalkozási szerződést kösse meg.

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

27

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás
módosításának elfogadása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormának Képviselő-testülete a 2011. decemberi testületi ülést követően megküldte a Kner
Imre és Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulásból
(továbbiakban: Társulás) való kiválással kapcsolatos fenntartói nyilatkozatát illetve a fenntartó által elfogadott
pénzügyi kimutatást a 2009-2010. évre fogadott és az intézménynek átadott szakképzési támogatási összegekről.
2011. december 20. napján a Társulási Tanács ülésén
- a 40/2011. ( XII.20.) számú határozat alapján jóváhagyta, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2012. január
1-től kilép a Társulásból,
- a 39/2011. (XII.20.) számú határozat alapján felkéri az érintett települések polgármestereit, hogy a Társulási
Megállapodás 5. számú módosítását terjesszék a Testületek elé jóváhagyásra. A határozatok és a Társulási
Megállapodás 5. számú módosítása az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Beretttyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Megállapodás módosításának 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 az alábbi döntési javaslat alapján hozza meg döntését:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás Társulási Tanácsa által - a 39/2011. (XII.20.) számon elfogadott Társulási Megállapodás 5. számú
módosítását, melyben Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagsága törlésre került.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Holló László Művésztáborban részt vevő alkotók a táborban alkotott képeikből Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának kívánnak adományozni , melyhez szükséges a Képviselő-testület elfogadó nyilatkozata. Az
adományozással és annak elfogadásával kapcsolatos okirat elkészült.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az adomány elfogadását követően bízza meg a Polgármestert, hogy az
adományozott alkotások kiállításáról az adományozási okiratban fogalaltaknak megfelelően gondoskodjon.
Döntési javaslat
"Holló László Művésztelep alkotóinak adományozása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holló László Művésztelep alkotóinak adományát
tisztelettel és köszönettel elfogadja, és utasítja a polgármestert az alábbi adományozási szerződés aláírására,
továbbá megbízza, hogy a képek kiállításával és megőrzésével kapcsolatban az okiratban foglaltak szerint járjon el.

Szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Luczi János (an.: Balogh Katalin 4028 Debrecen Dobó út 7. sz.), dr. Lovas Kis Antal (an.: Oláh Mária 4034
Debrecen, Gogol út 6. sz.), László Ákos (an.:Németh Jolán 4029 Debrecen Hajnal út 16. sz.), Komiszár János (an.:
Juhász Mária 4030. Debrecen Kavics út 3. sz.), Nagyné Hirsch Katalin (an.: Pénzes Margit 4028 Debrecen
Veszprém út 4.II/6. sz.), festőművészek a továbbiakban Adományozók,
másrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata ( 5500 Gyomaendrőd, Szabadságtér 1. képviseli: Várfi András polgármester)
továbbiakban Adományozott között az alábbi feltételek szerint:
1. Az Adományozók a jelen jogügyletben teljeskörű meghatalmazással rendelkező képviselőjük (dr. Szonda István
an.: Orgován Erzsébet 5500 Gyomaendrőd Sebes Gy. út 48.sz.) útján kijelentik, hogy a Holló László Művésztelepen
alkotott képzőművészeti alkotásokból az alább felsorolt és körülírt képeket (továbbiakban adomány) adományozzák
az Adományozottnak.
1. Luczi János: Gyomaendrőd főtere (festmény-olaj, farost, méret: 47 cm x 57 cm)
2. Lovas Kis Antal: Szent Mihály küzdelme a gonosszal (grafika-papír, pasztell, méret: 70 cm x 50 cm)
3. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 1. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 37 cm x 49 cm)
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4. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 2. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 33 cm x 49 cm)
5. Lovas Kis Antal: Művésztábor humora 3. (grafika-papír, toll, ceruza, méret: 37 cm x 49 cm)
6. László Ákos: Madonna Holló László Művésztelep (grafika-vegyestechnika, méret: 40.5 cm x 54.5 cm)
7. Komiszár János: Nyár színei (festmény-olaj, karton, méret: 61.5 cm x 45.5 cm)
8. Komiszár János: Naplemente (festmény-olaj, karton, méret: 61.5 cm x 45.5 cm)
9. Nagyné Hirsch Katalin: Torocki táj (festmény-olaj, farost, méret: 62.5 cm x 45.5 cm)
2. Az Adományozott az Adományt köszönettel elfogadja. Kijelenti, hogy a Holló László Művésztelep célkitűzéseihez
illeszkedve, az alkotásokat új kortárs képzőművészeti gyűjtemény megalapításához használja fel, saját
intézményeiben folyamatosan kiállítja. A kiállítás helyszínén írásban megemlékszik Holló Lászlóról, a tábor
névadójáról. Bemutatja az alkotókat a képek megőrzéséről állagának megóvásáról folyamatosan gondoskodik,
azokat el nem idegeníti.
3. Az Adományozó kijelenti, hogy adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
A felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben az általuk nem szabályozott kérdésekben a Ptk 579-582.§-ban
foglaltakat tekintik irányadónak, azzal, hogy a szerződésből fakadó estleges jogvitákra a Szarvasi Városi Bíróság
illetékességét kötik ki.
A szerződő felek a jelen megállapodást közös értelmezés és átolvasást követően, mint akaratukkal mindenben
egyezőt helybenhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2011. december 20.
………………………………………

…………………………………………..
Várfi András polgármester

Dr. Szonda István

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Adományozók képviselője

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 02. 01.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Dr. Csorba Csaba
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Roma Polgárjogi Szövetség kérelme
Csényi István
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Roma Polgárjogi Szövetség képviselője, Szécsi Zsolt elnök azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez, járuljon hozzá, hogy a szövetség székhelyeként a Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti ingatlant
bejelentse. Az ingatlant a Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a Regionális Roma Közösségi Ház
használja. A szövetség az ingatlanon a korábban varródaként, valamint a volt lakóépület és varróda épületet
összekötő épületrészt használná. A Roma Polgárjogi Szövetség vállalja, hogy szükség esetén biztosítja a helyiségek
használatát a Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvényeihez.

Döntési javaslat
"Hozzárjurás a székhelybejegyzéshez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületének, hogy adjon helyt a Roma Polgárjogi Szövetség kérelmének és járuljon hozzá a szövetség
Gyomaendrőd, Fő út 80. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanba való székhelybegyzéséhez.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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16. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Tájékoztató a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező ütemtervről
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2009.(I. 29.) számú határozatával jóváhagyta
Gyomaendrőd Város Beiskolázási Szabályzatát és a 2009/2010-es tanévre szóló beiratkozási ütemtervét.
A 2012 - es évre szóló ütemterv módosítását el kellett készíteni, mely tartalmazza az általános iskolai beiratkozás
ütemezett feladatait és időpontjait.
A hatályba lépő rendelkezések alapján a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1jén lép hatályba, de a legtöbb intézkedés késleltetve illetve fokozatosan kerül bevezetésre (2013. január 1-től
kerülnek főszabály szerint állami fenntartásba a köznevelési intézmények).
Az elfogadott módosított ütemterv megtekinthető lesz a város honlapján.
Az ütemterv tervezet a határozati javaslatban olvasható.
Kérem a Tisztelt képviselő-testülete, hogy a tájékoztatót szíveskedjék megismerni és a döntési javaslat szerint
elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztató a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező ütemtervről "
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 Bizottsága a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85.§ és 86.§ alapján javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy
fogadja el a Beiskolázási szabályzat mellékletét képező 2012. évi beiskolázási ütemtervét, mely a következő:
A 2012. év beiskolázási ütemterv
TERVEZETE
1.
A fenntartó januárban tájékoztatja az intézményeket, érdeklődőket a beiskolázás rendjéről a
www.gyomaendrod.hu honlapon keresztül.
2.
Február 17. napjáig az óvodával való egyeztetés lezárása után, Gyomaendrőd Város Önkormányzata az
iskolák rendelkezésére bocsátja a tankötelesek névsorát. Az iskolák a részükre átadott névsorok alapján
nyilvántartják és követik a körzetükbe tartozó gyermekek útját a beiratkozásig.
3.
Az iskolák februárban beiskolázási célú nyílt napokra hívják meg az óvodás gyermekeket, illetve szüleiket.
4.
A nevelési tanácsadó megküldi az iskolaérettségi vizsgálat eredményét az érintettek és a fenntartó,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat részére 2012. március 16-ig.
5. A fenntartó a helyben szokásos módon közzé teszi a beiskolázás módját és a hozzákapcsolódó időpontokat
2012. február 28.-ig.
6.
A beíratás időpontja: a Képviselő-testület 2012. februári ülésén dönt a beiratkozás időpontjáról, előre láthatólag
2012. április 2. 3. 4.
7.
A beíratással jön létre a tanulói jogviszony.
8. Az iskolák a beiskolázási szabályzatban meghatározottak szerint 2012. április 30-ig döntenek a tanulók
felvételéről.
9. Az iskola a döntéséről 2012. május 7-ig írásban értesíti a szülőket.
10. Az iskola igazgatója 2012. május 14-ig értesíti a tanuló állandó lakóhelye szerinti jegyzőt a tanulói jogviszony
létesítéséről.
11. Az óvodák 2012. október 29-ig az oktatási előadóval egyeztetik az óvoda kötelesek névsorát.
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12. Az óvodák 2013. január 15-ig megküldik az oktatási előadó részére a leendő tankötelesekről készült adatokat
(2013/2014-es évre vonatkozóan)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2012. év első félévének munkaterve
Dr. Csorba Csaba jegyző
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten beterjesztem a Képviselő-testület 2012. első féléve munkatervére vonatkozó javaslatot.
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 12. §-hoz fűzött kommentár szerint a testületnek nem
kötelező munkatervet elfogadni. A fenti jogszabályban erre vonatkozó jogszabályi előírás nem
található. Az Ötv. szerint erre vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési
Szabályában alkothat. A fentieknek megfelelően figyelemmel az SZMSZ-ben foglaltakra,
összeállításra került a testület 2012. első féléve munkatervének javaslata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a munkatervet szíveskedjen elfogadni, azzal, hogy a
Képviselő-testületi ülés napirendi pontjaira a Képviselő-testület tagjai bármikor tehetnek javaslatot,
és a munkatervet a testület szabadon módosíthatja.
Döntési javaslat
"2012. év első félévének munkaterve"
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 Képviselő-testülete a 2012 első félévének munkatervét az alábbiak szerint
elfogadja, figyelemmel az 1990. évi LXV tv. 12. §-ban, valamint a 7/1991. (IX. 19.) KT. rendelet 10.
§-ban foglaltakra:
GYOMAENDRÕD VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE
MUNKAPROGRAM
TERVEZETE
2012. elsõ félévére
Január 27.
- Eb rendészeti hozzájárulás bevezetése
Hivatali felelős:
1)

Varjú Róbert köztisztviselő
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Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- A Képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1. Valamennyi bizottság
- Orvosi ügyeleti feladatok ellátásáról beszámoló
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-A Liget Fürdő
megtárgyalása

Kft.

gazdálkodásáról

készült

igazságügyi

könyvszakértői jelentés

Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-

A Liget Fürdő Kft. bérleti díjának módosítása

Hivatali felelős:
2)

Tóthné Gál Julianna köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A kötvény 2011. II. félévében megtermelt hozama után fizetendő prémiumdíj
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Közoktatási feladat ellátással kapcsolatos koncepció felülvizsgálata
Hivatali felelős:
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1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- IKSZT 2012. évi finanszírozási terve
Hivatali felelős:
1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Városi Egészségügyi Intézmény SZMSZ-nek módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-A Közművelődési - Közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény 2012. évi
közművelődési programtervének jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-Mezőgazdasági utakra pályázat benyújtása
Hivatali felelős:
1)

Farkasné Kazár Éva köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások nyújtásának módjáról és feltételeiről
szóló 3/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
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1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-

Kner Nyomdamúzeum támogatása 2012-ben

Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosítás első fordulós vitája
Hivatali felelős:
1)

Megyeri László aljegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Február rendkívüli testületi ülés
- A 2012. évi költségvetési rendelet elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Tárgyaló bizottság:
1)

Valamennyi bizottság

Február 23.
- „Üvegzseb” törvényben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról jelentés
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
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Hivatali felelős:
1)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló Bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Támogatást szolgáló alapok pályázati kiírása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

3)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Óvodai és iskolai beíratás időpontja
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Az önkormányzat által létrehozott alapokból (civil, sport, ifjúsági, idegenforgalmi)
támogatásban részesült szervezetek beszámolója
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- A polgármester 2012. évi szabadság kiadásával kapcsolatos ütemterv elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Lévai Éva köztisztviselő
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2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Határ Győző Városi Könyvtár 2011. évi beszámolójának és 2012 évre szóló munkatervének
jóváhagyása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- A vállalkozásfejlesztési alapból kapott támogatások 2011. évi szakmai beszámolóiról, illetve
a Széchényi VT. esetében pénzügyi elszámolásáról, mivel nekik lejárt a támogatási időszak.
Nem teljesített vállalkozásfejlesztési alap végrehajtásával kapcsolatos eljárásról tájékoztatás
adása.
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Az egészségügyi szolgáltatást végzők iparűzési adóbevallásainak ellenőrzéséről szóló
tájékoztató
Hivatali felelős:
1)

Enyedi László osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
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Hivatali felelős:
1)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel támogatási szerződés megkötése a 2012
évi rendezvények támogatásáról
Hivatali felelős:
1)

Dr. Szonda István intézményvezető

2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Feladat ellátási szerződés megkötése a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezettel
Hivatali felelős:
1)

Dr. Szonda István intézményvezető

2)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára teljesítmény követelmények meghatározása a
2012-es költségvetési évre
Hivatali felelős:
1)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati, államháztartási, köznevelési törvények hatálybalépésével kapcsolatos
feladatokról ütemterv készítése
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Megyeri László aljegyző

3)

Dr. Csorba Csaba jegyző
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Tárgyaló bizottság:
1)
2)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Közbeszerzési Szabályzat felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-2012.évi útkarbantartási terv elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Pardi László köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Március 29.
- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Hivatali felelős:
1.) Tímárné Binges Irén osztályvezető
2.) Dr. Csorba Csaba jegyző
3.) Megyeri László aljegyző
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- Beszámoló a Gyámhivatal munkájáról
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Varga Beáta köztisztviselő

2)

Kiss Ildikó köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- 2012. évre vonatkozó közbeszerzési terv elfogadás, valamint a 2011. évi közbeszerzési
tervről beszámoló
Hivatali felelős:
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1.) Dr. Timár Andrea osztályvezető
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
-Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam (2011. évi) alakulásáról
Hivatali felelős:
1.

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Ipari csarnok hasznosításáról beszámoló, a csarnok hasznosítására tett intézkedés
bemutatása
Hivatali felelős:
1)

Fekete József ügyvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrzési Bizottság

-Köznevelési feladat ellátással kapcsolatos
átszervezésről új intézményalapításáról döntés

koncepció

felülvizsgálata

Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

3)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

4)

Dr. Csorba Csaba jegyző

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Egészségügyi feladat ellátási koncepció elfogadása, alapellátásra és szakellátásra
Hivatali felelős:
1)

Dr. Torma Éva intézményvezető főorvos

2)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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intézmény

-Társulás
keretében hulladékgazdálkodással
pályázatokról beszámoló

és

belvízvédekezéssel

kapcsolatos

Hivatali felelős:
1)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
2)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Benyújtott pályázatokról beszámoló
Hivatali felelős:
1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Zöldterület gazdálkodás 2012. évi tervének elfogadása
Hivatali felelős:
1)

Varju Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Beszámoló az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok közötti
transzfer árak megszüntetése érdekében tett intézkedésekről, szervezeti változásokról
Hivatali felelős:
1)

Fekete József ügyvezető

Tárgyaló bizottság
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Beszámoló a 2011. évi utolsó negyedévében végrehajtott közmunkaprogramról, a szociális
földprogramról, és a Start Közmunka Programról
Hivatali felelős:
1)

Hunya Péter projekt koordinátor

2)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

3)

Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
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2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Április 26.

- Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésről
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyalóbizottságok:
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaszolg Ipari Park Kft. mérlegbeszámolója, 2012. évi üzleti terv elfogadása, prémium
feltételek elfogadása
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Gyomaközszolg Kft. mérlegbeszámolója, 2012. évi üzleti terv elfogadása
Hivatali felelős:
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1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Liget Fürdő Kft. mérlegbeszámolója, részletes beszámoló a fürdő 2011. évi működéséről.
Hivatali felelős:
1.) Csényi István köztisztviselő
2.) Kft ügyvezetője
Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Tájékoztató a 2012. évi alapokra beérkezett pályázatokról, alapítványok részére támogatás
megállapítása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

2)

Enyedi László osztályvezető

3)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Hulladéklerakó üzemeltetéséről beszámoló, lezárt hulladéklerakó telep rekultivációjáról
szóló pályázatról beszámoló.
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

2)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok:
1.) Városfenntartó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Az út közműfejlesztésből adódó, mezőőri járulék, valamint egyéb pénzügyi követelések
behajtásáról szóló beszámoló, továbbá a mezőőri szolgálat fenntartásával járó költségek, és
bevételek bemutatása
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Hivatali felelős:
1.) Ugrainé Gróf Éva köztisztviselő
2.) Enyedi László osztályvezető
3.) Koloh László kirendeltség vezető
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/2013-es tanévben fizetendő térítési
és tandíj összegének megállapítása, a térítési díj és a tandíj összege megállapításának
szabályairól szóló 19/1996. (IX. 30.) KT számú rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1)

Hevesi Nagy Anikó Intézményvezető

2)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-Zászló és címer használatról szóló rendelet felülvizsgálata
Hivatali felelős:
1)

Megyeri László aljegyző

Tárgyaló bizottság
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Május 31.

- Tájékoztató a város közbiztonsági helyzetéről, rendőrség beszámolója
Felelős:
1.) Paraizs Tamás őrsparancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
- Javaslat „Békés Megyéért” kitüntető díjra
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
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- Tájékoztatás a kötvény összegének forgatásából származó hozam és a felhasználások
2012. első negyedévi alakulásáról
Hivatali felelős:
1.

Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető

Tárgyaló bizottság:
1.

Pénzügyi Gazdasági Turisztikai, Közbeszerzési és Ellenőrző Bizottság

- Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért 2011. évi közhasznúsági jelentése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Kóris Györgyné kuratórium elnöke
Tárgyaló bizottságok:
1.) Ügyrendi. Oktatási, Kulturális és Esélyegyenlőségi Bizottság
2.) Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Önkormányzati Tűzoltóság munkájáról beszámoló
Felelős:
1.) Omiliák Csaba parancsnok
Tárgyaló bizottságok:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Beszámoló a szúnyoggyérítési feladatokról
Hivatali felelős:
1)

Varjú Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Vízmű rekonstrukciós munkákról beszámoló, a település egészséges ivóvízzel való
ellátásának áttekintése, figyelemmel a társulások működésére.
Hivatali felelős:
1)

Hornok Béla igazgatósági tag

2)

Dr. Timár Andrea osztályvezető

Tárgyaló bizottságok:
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1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Belvíz VIII-as ütemről beszámoló, önkormányzati tulajdonban lévő holtágak üzemeltetési
feladatainak áttekintése
Hivatali felelős:
1)

Tóth Beatrix köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

- Beszámoló az IKSZT működésének kezdeti tapasztalatairól
Hivatali felelős:
1)

Dobó Anita köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

-Szociális földprogramról beszámoló
Hivatali felelős:
1)

Hunya Péter projekt felelős

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Június 28.

- A 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Hivatali felelős:
1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Tájékoztató az intézményfinanszírozás alakulásáról 2012. januártól-áprilisig terjedő időszak
vonatkozásában
Hivatali felelős:
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1.) Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
2.) Tóthné Gál Julianna köztisztviselő
Tárgyaló bizottságok: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
- Egészségügyi Intézmény egységes szabadságolásának jóváhagyása
Hivatali felelős:
1.) Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
2.) Dr. Torma Éva főorvos
Tárgyaló bizottságok:
1)

Ügyrendi Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Oktatási intézményekben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok engedélyezése
Hivatali felelős:
1.) Tóthné Rojik Edit köztisztviselő
2.) Intézményvezetők
Tárgyaló bizottságok:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

2)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

- Regionális Hulladéklerakó Teleppel kapcsolatos jogi eljárásokról tájékoztatás adása
Hivatali felelős:
1)

Dr. Tímár Andrea köztisztviselő

Tárgyaló bizottságok: Valamennyi bizottság
- A Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására érkezett pályázat
elbírálása
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
1)

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

- Általános- és középiskolai napközi konyhák nyári nyitva tartásának engedélyezése, óvodák
nyári nyitva tartásának tudomásul vétele
Hivatali felelős:
1)

Tóthné Rojik Edit köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
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1 ) Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
-Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek beszámolója az
elfogadott üzleti terv időarányos teljesítéséről
Hivatali felelős:
1)

Ügyvezetők

Tárgyaló bizottság:
1)

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

-Beszámoló az önkormányzati holtág üzemeltetési feladatainak ellátásáról
Hivatali felelős:
1)

Varju Róbert köztisztviselő

Tárgyaló bizottság:
2)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

-Beszámoló a közút kezelői feladatok első félévi teljesítéséről ideértve az út és járda
felújításokat
Hivatali felelős:
1)

Pardi László

Tárgyaló bizottság:1)

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Július

SZÜNET

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2012. január 18-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme
Tóthné Rojik Edit
Nagyné Simon Mária, Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 715/2011.(XII.22.) számú határozat alapján a Csoda
- Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal határozott időre – 2012. január 31. napjáig - Közhasznúsági
Tevékenység Ellátására Szerződést kötött 20 fő bölcsődés korú gyermek támogatásával.
Előzmény:
az alapítvány 2011. november 14. napján nyújtotta be kérelmét a feladat-ellátási szerződés
meghosszabbítása ügyében,
2011. november 15. napján a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala megküldte
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Jegyzőjének a Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány által
fenntartott Csoda - Vár Bölcsőde határozatlan időre szóló működési engedélyét,
A Képviselő-testület tudomására jutott, hogy a bölcsőde képviselője és a bölcsődei ellátást igénybevevő
törvényes képviselője között kötött megállapodás alkalmas arra, hogy a törvényes képviselőt megtévessze s ez által
szabad intézményválasztását korlátozza,
a Képviselő-testület 2012. január 31. napjáig meghosszabbította a szerződést azzal a feltétellel, hogy az
alapítvány képviselője tisztázza a szülőkkel kötött „Megállapodás/Módosítás” megnevezésű szerződés kérdéses
pontját,
Gyomaendrőd Város Jegyzője 2012. január 2. napján állásfoglalást kért a Békés Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala – Dr. Szarka Anikó Hivatalvezető Asszonyától. Amennyiben a bizottsági illetve a testületi
ülésig megérkezik az állásfoglalás, az csatolásra kerül az előterjesztéshez.
Nagyné Simon Mária 2012. január 13. napján ismét feladat-ellátási szerződés meghosszabbítását kérte
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületétől, 24 fő figyelembe vételével.
Továbbá – az előterjesztés mellékletét képező kérelemében tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy „A
megállapodásunkban alkalmazott, kifogásolt pontot kivettük.”.
Az intézményvezetők nyilatkozatai alapján az alábbi étkezési térítési díjak alapján történik az ellátás a városban:
intézmény
Működési
Önkormányzati
Bölcsődei ellátás díja
Szerződés időtartama
eng. megh. támogatásban
max. létsz. részesített létszám
Vásártéri
24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2004. 07.01- határozatlan
Bölcsőde
6/2004. (III.1.) Kt. rend. - az étkezési térítési díj 340 idejű
Ft/fő/nap.
Selyem
úti 24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2009.11.06.-2019.11.06.
Bölcsőde
4/2011. (II.17.) önk. - az étkezési térítési díj: 350
rendelet
Ft/fő/nap
CsodaVár 24
20 fő
- a szolgáltatás ingyenes
2011. december 1.-2012.
Bölcsőde
407/2009. (X.29) Kt. - a külön foglalkozások díjait január 31.
hat.
az
1.
számú
melléklet
tartalmazza
- az étkezési térítési díj: 350
Ft/fő/nap
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés tervezetében szerepel a városban működő
bölcsődék önkormányzati támogatása, 20 - 20 fő gyermeklétszámmal.
Amennyibe a Képviselő-testület a továbbiakban is támogatni kívánja a Csoda - Vár Bölcsőde működését úgy abban
az esetben a Közhasznú Tevékenység Ellátására kötött szerződés módosítására van szükség a támogatási időszak
(javasolt időszak 1 év) illetve a támogatási gyermeklétszám (javasolt létszám 20 fő) tekintetében. A szerződés
tervezet a döntési javaslatban olvasható.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testülete, hogy az előterjesztést szíveskedjen megismerni és a döntési javaslat alapján a
dönteni.

Döntési javaslat
"A Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: PÉNZBENI TÁMOGATÁS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csoda - Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány
feladat ellátási megállapodás meghosszabbítási kérelmét 20 fő gyermeklétszám tekintetében támogatja az alábbi
szerződéstervezet alapján:
SZERZŐDÉS
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
2012. évi módosítása
amely létrejött Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének 292/2006. (XI. 02.) KT. számú határozata alapján
- egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1., képviseli: Várfi András
polgármester) mint átadó, továbbiakban Átadó,
- másrészről a Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány (székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Dr. Csókási
Béla tér 20. sz., képviseli: Nagyné Simon Mária) mint átvevő, továbbiakban Átvevő
között a Ptk. 59. § (1) bekezdés alapján, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 292/2006. (XI. 02.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Csoda-Vár
Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvánnyal a Gyomaendrőd, Dr. Csókási Béla tér 20. szám alatt található
bölcsődében bölcsődei szolgáltatás ellátására közhasznúsági szerződést köt. A közhasznúsági szerződés 2007.
február 5-én I. 247/2007. iktató számon megkötésre került. A 24 férőhelyes bölcsődében a 407/2009. (X. 29.) Gye.
Kt. határozat alapján 20 fő támogatását biztosítja.
1./ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL KÖTÖTT SZERZŐDÉS 5./ pontja alapján, a szerződést a felek
a ………./2012. (I.26.) Gye. Kt. határozat alapján, határozott időre 2013. február 1. napjáig kötik. Rendkívüli
felmondási okot képez, ha a működési engedélyt az alapítvány bármely okból elveszti a 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet 3.§ (2) bekezdésében megfogalmazottak szerint, valamint a feladat ellátás igénybevételéért
többlettámogatást kér, vagy az intézmény megszűnése esetén többlet visszafizetésre kötelezi a gondozást
igénybevevő törvényes képviselőjét.
Amennyiben a rendkívüli felmondásra sor kerül, akkor a 2012. február 1. napjától kiutalt kiegészítő önkormányzati
támogatás összegét a mindenkori jegybanki kamatot figyelembe véve az alapítványnak vissza kell fizetni.
A módosítás a közhasznúsági szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felek jelen szerződést átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. február …………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében
Várfi András polgármester

Csoda-Vár Gyermekcentrum Közhasznú
Alapítvány képviseletében
Nagyné Simon Mária

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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