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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézmény alapítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 11/2012. (IV. 25.) számú határozatával kifejezte
intézmény alapítási szándékát, mely alapján önállóan működő költségvetési szervet alapít óvodai nevelési feladat
ellátására, 2012. szeptember 1 napjától. Az új intézmény alapító okirat tervezete, a döntési javaslat I. pontjában
olvasható.
Továbbá meghatározta az óvodaalapítással kapcsolatos szervezési feladatok ütemezettségét. Az óvodai átszervezési feladatok ellátásával megbízta a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Intézményvezetőjét és az óvoda
intézményegység vezetőjét.
A fenntartó az intézményvezetői álláshely betöltésére pályázat kiírásáról döntött a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás 12/2012. (IV. 25.) számú határozata alapján.
A vezetői álláshelyre a pályázati kiírás megtörtént, melynek az ütemezettsége a következő:
- Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenés várható időpontja: 2012. május 25.
- Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján és a város honlapján megjelent: 2012. május 14.
- A pályázat benyújtási határideje: 2012. május 14 napjától 2012. június 15 napjáig,
- Alkalmazotti közösség véleményezési határideje 2012. június 20 napjától 2012. július 20 napjáig,
- Az Intézményi Társulás Képviselő-testületeinek döntése legkésőbb: 2012. augusztus 31. napjáig.
A fenntartó az óvodai feladatellátás átszervezését érintő szakvélemény megkérése ügyében – a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tv. 88. § (5) - (6) bekezdése értelmében - megkereste a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási
Főosztályát. A Kormányhivatal óvodaalapítást támogató szakvéleménye az előterjesztés mellékletében olvasható.
A Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. Gyomaendrőd Város Önkormányzata ellen, szerződés
érvénytelenségének megállapítása iránti pert indított el, 2012. március 23-án keltezett levele alapján.
Kovács Péterné a Kft. képviseletében tájékoztatta Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületét 2012. május 7 napjával keltezett levele alapján -, hogy a Kft. a bírósághoz benyújtott keresettől eláll és kéri az
eljárás megszüntetését.
Továbbá ismételten kijelentette, hogy „A 2012/2013-as nevelési évtől a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. nem vállalja tovább felelősséggel az óvoda működtetését, s ezért 2012. augusztus 31 –vel a
Közhasznúsági szerződést és a Bérleti szerződést felmondja.”
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülésén, a 297/2012. (V.16.) számú
határozatával tudomásul vette a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. nyilatkozatát, továbbá
megbízta a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy folytasson egyeztetést a
Kft. képviselőjével az elszámolást illetően.
A fenntartónak - Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - az óvodaalapítás átszervezési
folyamatába, a kötelezően ellátandó feladatellátás alapján illetve a fent említett nyilatkozat alapján a Margaréta
óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. – nevelési feladatinak ellátási kötelezettségét is el kell látni. Ebből
következően az alapító okirat tervezetet egy óvodai telephellyel ki kell egészíteni - a Jókai út 4. sz. Hsz.:68. -,
valamint az átszervezési folyamatok ütemtervét is szükséges kiegészíteni, a döntési javaslat alapján.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézmény alapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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I.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a nevelési feladat ellátására, a 2012/2013-as tanévtől
kezdődően Intézmény Társulási fenntartásban óvodát alapít Gyomaendrőd, Kossuth út 7. szám alatti székhellyel.
A nevelési intézmény neve 2012. szeptember 1. napjától: „Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda”.
A Csemetekert Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai nevelési feladatellátását további üzemeltetéssel a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda látja el2012. július 1 napjától.
Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. óvodai nevelési feladatellátását további üzemeltetéssel a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda látja el2012. szeptember 1 napjától.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármesterét, hogy az
óvodaalapítást érintő alapító okirat nyilvántartásba vétel iránti kérelmet jelentse a MÁK felé.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei a ………………………….. Kt. számú
határozata alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.
§ (1)- (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében, foglaltak alapján a „GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda”alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Törzsszám: …………………..
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei a ………………………….. Kt. számú
határozata alapján az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5.
§ (1)- (2) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.§ (5) bekezdésében,foglaltak alapján a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1./ A költségvetési szerv neve:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2./Székhelye:
Százszorszép Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
3./Az intézmény telephelye
Napsugár Óvoda - 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Csemetekert Óvoda- 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. 8. sz.
Margaréta Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz.
4./Az intézmény tagintézménye
Óvoda - 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
4./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., melynek óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja,
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., melynek óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja.
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
5.1. Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 851020 Óvodai nevelés
5.1.1.Óvodai nevelés Intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Szakágazat szám: 85102 TEÁOR szám: 8510
Szakfeladat szám: 85101 – Óvodai nevelés
Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda - 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Óvoda- 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz.
Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz.
Óvoda – 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
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851011 – Óvodai nevelés ellátása
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés
- Hátrányos helyzetű tanulók valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése
- Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók nevelése-oktatása.
851012 – Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- Különleges gondozás keretében, gyógypedagógiai ellátás – a sajátos nevelési igényű tanulók integrált ellátása:
- testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
- a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd
851013 – Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
- roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven folyó nemzetiségi nevelés
5.1.2.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291 – Oktatásban, üdültetésben részt vevők, dolgozók elkülönült étkeztetése
Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
Óvoda - 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
Óvoda- 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8. sz.
Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz.
Óvoda – 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
562917 – Munkahelyi étkeztetés
5.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
6./ A költségvetési szerv működési köre
Az intézmény alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási
városrész.
A Csemetekert Óvoda, Napsugár Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási
városrész.
Az Óvoda - csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási
területe.
7./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
8./ A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatala látja el. A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjét a fenntartó által jóváhagyott megállapodás szabályozza. Az intézmény vezetője az intézményvezető, aki
képviseli az intézményt és az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkört gyakorolja.
9./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás,
felmentés) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi
XXXIII. Tv. 23. § alapján.
10./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. tv alapján.
11./ A költségvetési szerv alapító, illetve fenntartó neve és címe
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
12./ A költségvetési szerv alapításának ideje
2012. szeptember 1.
13./ Az intézmény típusa
Köznevelési intézmény - Óvoda
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14./Az intézmény maximális gyermek-, és tanuló létszáma, tagozat megnevezése
Gyomaendrőd - Százszorszép Óvoda: 114 fő,
- Napsugár Óvoda: 30 fő
- Csemetekert Óvoda: 83 fő
- Margaréta Óvoda: 82 fő
Csárdaszállás
- óvoda: 25 fő
15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi ingatlanokat a fenntartó
használatba adja az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz. Hsz.:113
Gyomaendrőd, Blaha L. út 8. sz. Hsz.: 5059
Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz. Hsz.: 5350
Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz. Hsz.: 69
Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz. Hsz.: 75
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még az intézményben a leltár szerint nyilvántartott
vagyontárgyak, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a társult
önkormányzatok vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
Záradék:
A Városi Óvoda Gyomaendrőd egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás ………../2012. (V.
……...) sz. határozatával 2012. május
hatállyal hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. május ……………….
P.H.
Várfi András
polgármester
II.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületeinek 11/2012. (IV.25.) számú határozat IV. 6. pontja, az
alábbi szövegrésszel- feladat végrehajtással egészül ki:
a Gyomaendrődi Margaréta Óvodai Oktató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Jókai út 6 sz. alatti óvodai épület
és eszköz állomány leltározás alapján történő átvételének határideje: 2012. augusztus 1. (felelős: Kis Bálint
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője és az óvoda intézményegység vezetője, városüzemeltetési ügyintéző,
oktatási előadó).

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat
elbírálása
Lévai Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint gesztor önkormányzat a 14/2012. (I.26.) Gye.Kt.
határozatában döntött a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben,
az intézményvezető álláshely megpályáztatásáról, mivel az intézményvezető megbízása 2012. május 31. napján
lejár.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás az 5/2012. (II.15.) számú határozatában a pályázati kiírást
tudomásul vette.
A pályázati kiírást két helyen kell megjelentetni, a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, valamint
szakközlönyben, esetünkben, a Szociális közlönyben. A KSZK honlapon megjelent pályázati kiírás adminisztratív
okok miatt szigorúbb feltételt határozott meg, mint ahogy a testületi döntésben szerepelt, a kiírás a jogszabályi
előírásoknak megfelelő, inkább előnyt jelent, nem érinti hátrányosan a pályázókat, és nem befolyásolja, hogy az
intézmény élére megfelelő, elhivatott szakember kerüljön. A pályázat elbírálása szempontjából a KSZK honlapon
megjelent pályázati kiírás az irányadó. A megadott határidőig Mraucsik Lajosné a jelenlegi intézményvezető,
valamint Fáskerti György Gyulai lakos nyújtott be pályázatot. A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet
1/A. § (9) bekezdés alapján létrehozott bíráló bizottság véleményezte. A bizottság tagjai voltak Dávid Zoltán a SZIME
(Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete) Békés Megyei Tagozat képviselője, Lehóczkiné Timár Irén
önkormányzati képviselő, Gondáné Cserenyecz Andrea a Közalkalmazotti Tanács elnöke, a jegyzőkönyvet Lévai
Éva vezette.
A bíráló bizottság 2012. május 2-án tartotta ülését, melyen mindkét pályázót meghallgatta. A pályázók
kiegészíthették benyújtott pályázatukat.
Fáskerti György jelenleg az általa alapított Pillangófa Idősek Otthona Nonprofit Kft. ügyvezetője és
gazdaságvezetője. Három éve, 2009-ben végezte el és kapta meg diplomáját, mint általános szociális munkás.
Előtte, 2000-ben végzett közgazdászként, egy évet dolgozott menedzserként, majd a szociális területen töltött be
gazdaságvezető tisztséget. Ez után 2008-2009-ig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnél dolgozott Gyulán, a
Szociális Szolgáltató Központjukban utcai szociális munkában, majd alakította meg a Pillangófa Idősek Otthona
Nonprofit Kft-t. Beadott pályázata jogszabályokra épülő, kitűnik belőle, inkább pénzügyi szakember. A pályázat
benyújtását követően tett látogatást a térségi Szociális Gondozási Központban, és a meghallgatáson egészítette ki a
pályázatában leírtakat. Fáskerti György nem rendelkezik szociális szakvizsgával, ami az intézmény vezetéséhez
szükséges, de vállalja annak elvégzését. A Gyuláról való átjárást nem tartja problémának
Mraucsik Lajosné végigjárta a ranglétrát a szociális munka területén, folyamatosan bővítve tudását, 2007-ben
általános szociális munkásként kapta meg diplomáját, majd 2008-ban szakvizsgázott szociális munkás lett, mely
végzettség a vezetői tisztség betöltéséhez szükséges. Benyújtott pályázata egységes, egész, részletesen
tartalmazza a szakmai tevékenységek megvalósulására vonatkozó célkitűzéseket, az intézmény gazdasági
működésére, a humánerőforrás gazdálkodásra, a szervezet fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket.
Kiegészítésében megerősítette a pályázati lehetőségek kihasználásának fontosságát, hisz előbbre lépéshez, a
fejlesztéshez pénz kell, ezért folyamatosan kutatni kell a pályázati lehetőségeket.
A bizottság tagjainak véleménye:
Lehóczkiné Timár Irén:
Én azt éreztem, hogy amíg nem ismertem ezt az urat, nem tudtam milyen a képesítése, vagy inkább a képessége.
Fáskerti úr a pályázatát én úgy látom jogszabályokra építette fel, amit helyesen tett, mivel hogy nem volt neki
helyismerete. Most így hogy megismertem, azt gondolom, hogy az Övé is teljesen helyénvaló. A Mraucsikné
pályázata nagyobb helyismerettel rendelkezik, tehát könnyebb is volt neki pályázatot írni.
Gondáné Cserenyecz Andrea:
Az volt az első, amikor mind a kettő pályázatot elolvastam, hogy az egyik teljesen általános, akár öt-hat helyre is
beadható. Mondjuk a másik nyilván a helyzetéből adódóan nagyon részletes. A közalkalmazotti közösségnek a
véleményét kell most itt képviselnem, de ez megegyezik az enyémmel. A dolgozók úgy gondolják, hogy a jelenlegi
intézményvezető pályázata szimpatikusabb, talán pontosan azért, hogy ennyire részletes, meg igazán a munkájával
kapcsolatban nincsen semmi ellenvetés. 27 év óta dolgozik ebben az intézményben, csak az intézményt hívták
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másként, gyakorlatilag az ebédhordástól kezdve végigjárta a ranglétrát. A dolgozói közösség véleményéről készített
jelenléti íveket és jegyzőkönyveket mellékelem a bizottsági ülésről készülő anyaghoz.
Dávid Zoltán:
Először nekem is hasonló érzéseim voltak, Mraucsiknét évek óta ismerem, és tudom, hogy nagyon jó szakember, az
urat nem ismertem, a gazdasági részt láttam, hogy feszegeti, de ahogy megnyilatkozott, az helyre tette a dolgokat,
azt gondolom Ő is alkalmas ennek a feladatnak az ellátására. Hogy melyiküket bízzák meg, az legyen a Képviselőtestület dolga.
Nekünk szakmai szempontból kell megfogalmazni a dolgokat, és akkor azt gondolom, a következő legyen a közös
vélemény.
A bizottság megismerve az anyagot, meghallgatva a két pályázót, mind a két pályázót a kiírt pályázatnak
megfelelően alkalmasnak tartja a feladat ellátására, és ajánlja a Képviselő-testületnek mindkettőjüket elbírálásra.
A benyújtott pályázatok, a meghallgatásról szóló jegyzőkönyv PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról
a Városunk főmenüből nyíló, Önkormányzat ® Testületi ülések ® Előterjesztések, Ügyrendi, Oktatási,

Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság , (1. napirend ) menüpontban.
http://www.gyomaendrod.hu

A pályázatok elbírálását Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága tárgyalja, melynek véleményéről az Intézményi Társulási ülésen adunk
tájékoztatást.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, a fentiek alapján szíveskedjen döntését meghozni, és javaslatot tenni az
intézményvezető személyére.

Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ Intézményvezetői álláshelyre meghirdetett pályázat elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Intézményi Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás, javasolja Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, hivatkozással az 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 23. § (3) bekezdésére, valamint a 257/2000. (XII.26.)
Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésére, ………
……………………………………………………………………………lakost bízza meg a Térségi Szociális Gondozási
Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya intézményben az intézményvezetői feladatok ellátásával, 2012. június
1. napjától, 2017. május 31. napjáig.
Bérét, mint megbízott vezető a Kjt. 23. § (1), 61. § …, a 257/2000. (XII.26.) Korm.r. 4. számú melléklete alapján a
következők szerint állapítja meg:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. május 31-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

TÁMOP-3.1.11.-12/2, Óvodafejlesztés – pályázati felhívás
Ágostonné Farkas Mária önkormányzati intézmény vezető, Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Az Új Széchenyi Terv keretei között megjelent a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, Óvodafejlesztés című pályázati
felhívás.
A konstrukció alapvető célja, hogy a magas színvonalú óvodai nevelésben való részvétellel hozzájáruljon a projekt a
korai iskolaelhagyás 10 % alá való csökkentéséhez, másrészt legalább 20 millió embernek a szegénység és a
társadalmi kirekesztés veszélyével fenyegető helyzetből való kiemeléséhez.
A pályázat célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani
a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
Részcélok:
1. A kognitív és a nem kognitív készségek elsajátításának elősegítése azzal, hogy elismerik a játék fontosságát,
amely a kudarcmentes iskolakezdés, eredményes tanulás szempontjából kulcsfontosságú
2. Színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára
3. Óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi kulcsszereplő bevonásával
4. Személyzeti ellátottság javítása, a foglalkoztatottak szakmai felkészültségének fejlesztése
5. Jól képzett szakemberek szakterületre történő vonzása, képzése és megtartása
6. Szülői szerep támogatása
Rendelkezésre álló forrás a konvergencia régiókban 4.000.000.000 Ft. A kiírás forrását az Európai Szociális Alap és
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott pályázatok várható száma: 600-900 db.
A pályázók körében szerepel többek között a helyi önkormányzat, polgármesteri hivatal és a helyi önkormányzatok
jogi személyiségű társulása is.
Jelen pályázati kiírásban 1 fenntartó csak 1 pályázatot adhat be, mely keretében valamennyi óvodai feladatellátási
hellyel rendelkező közoktatási intézményére, ezek közoktatási intézmények valamennyi feladatellátási helyének
fejlesztésére pályázhat.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
A pályázó a pályázat benyújtásával kötelezettséget vállal az abban foglaltak betartására és a pályázat
végrehajtására. A pályázat ajánlatnak minősül, amelyhez a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 211.
§ (1) bekezdése alapján kötve van.
Támogatható tevékenységek köre:
I.
Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
II.
Képzések, továbbképzések, tréningek
III.
Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
IV.
Építés és eszközök beszerzése
1.
Tornaszoba kialakítása (nem engedélyköteles tevékenységként)
2.
Óvodaudvar fejlesztése
3.
Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
4.
Laptopok, projektorok, nyomtatók, scannerek, oktató szoftverek, digitális tartalmak
Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
- az I. Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés tevékenységcsoport 1. pontja szerinti
tevékenység (saját intézményben alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása)
- a II. Képzések, továbbképzések, tréningek tevékenységcsoport 1. pont szerinti tevékenység (a fenntartó és az
óvodapedagógus együttes felkészítése), valamint a 2. pont szerinti tevékenységből (képzések) legalább 2 képzés
teljesítése.
- a III. A nevelési programokban szereplő tevékenységeket támogató szolgáltatások/tevékenységek megszervezése,
lebonyolítása tevékenységcsoportból valamely pont alatt szereplő tevékenység
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- a IV. Építési és eszközök beszerzése pont alatt valamely tevékenység
- a TÁMOP-3.1.1 „XXI. Századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” c. kiemelt projekt kedvezményezettje általi
megkeresés esetén együttműködés kialakítása
- az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fejlesztési Nyomonkövető Felület számára, a
projekt lezárását követően meghatározott elektronikus adatszolgáltatás nyújtása
- tájékoztatás és nyilvánosság
- Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése
Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
Az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítani kell.
1. projektmenedzser
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 5 órát
megbízási és vállalkozási jogviszonyban nem láthatja el feladatát
szakirányú, vagy egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 1 éves óvodapedagógusi szakmai tapasztalattal
és 1 éves, a projektmenedzsment területén szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie
2. szakmai vezető
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 5 órát
megbízási és vállalkozási jogviszonyban nem láthatja el feladatát
szakirányú felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves óvodapedagógusi szakmai tapasztalattal kell
rendelkeznie
3. pénzügyi vezető
munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 5 órát
megbízási és vállalkozási jogviszonyban történő alkalmazás esetén a projekt teljes hossza alatt biztosítani
szükséges a rendelkezésre állást
szakirányú végzettséggel és 1 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie
Elszámolható költségtípusok:
Projektmenedzsment költségei
Egyéb szolgáltatások
Eszközbeszerzés, immateriális javak
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség
A feladatellátási helyek között forrásátcsoportosításra nincs lehetőség.
Jelen pályázat esetében pályázat előkészítési költségek nem számolhatóak el.
A projekt megkezdésének napját 2012. november 30-ig szükséges tervezni. A fizikai megvalósítás a projekt
megkezdésétől számítva maximum 18 hónap lehet. A kedvezményezettnek támogatott projekt esetében a
befejezést követő legalább 5 évig fenn kell tartania a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat.
A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, az igényelt támogatás összege minimum
1.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft lehet. Előleg igénylésére maximum 25 % mértékig van lehetőség.
Fentiekre tekintettel a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás pályázatot nyújthat be a Társulás
fenntartásába kerülő óvodai intézmény fejlesztésére vonatkozóan.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás a 11/2012. (IV.25.) sz. határozatában döntött arról, hogy
Csárdaszállás Község, Hunya Község és Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a nevelési
feladat ellátására a 2012/2013-as tanévtől kezdődően Intézményi Társulási fenntartásban óvodát alapítanak
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. szám alatti székhellyel. A határozat II. pontjában szerepel, hogy az érintett
önkormányzatok Képviselő-testületei megbízzák a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjét és az
óvoda intézményegység vezetőjét az átszervezési feladatok elvégzésével 2012. május 1. napjától 2012. augusztus
31. napjáig.
Ebből következően az ismertetett pályázati felhívásra az intézményvezetők készíthetik el a pályázatot a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás gesztorönkormányzatának érintett munkatársaival.
Az intézményvezetés pályázattal kapcsolatos elképzeléseit az előterjesztés melléklete tartalmazza.
A pályázatok benyújtására 2012. június 1. és 2012. június 30. között van lehetőség.
Döntési javaslat
"TÁMOP-3.1.11.-12/2, Óvodafejlesztés – pályázati felhívás"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
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Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei pályázatot kíván előkészítetni a TÁMOP-3.1.11-12/2
kódszámú, könnyített elbírálású pályázati felhívás alapján, Óvodafejlesztés érdekében.
A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a pályázat előkészítésével a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda intézményvezetőjét és az óvoda intézményegység vezetőjét bízza meg.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 06. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Weigertné Szilágyi Erika
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TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
ÓVODAFEJLESZTÉS
KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZAT

TÁMOP-3.1.11-12/2

A pályázat szakmai tartalma
I. Az intézmény szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés
1.
a) A komplex állapotfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nyomon
követését szolgáló módszerek kidolgozása és alkalmazása, továbbfejlesztése, illetve ezek
alapján intézményünkben az alkalmazandó eljárások, módszerek rendszerének kialakítása az
óvoda nevelési program részeként az alábbi fejezetcímek szerint kidolgozva: Újszerű nevelési
eljárások, fejlesztések, modern pedagógiai módszerek. Az újonnan kialakítandó értékelési
rendszer részét képezik:
• a gyermekekről készített anamnézisek;
• az óvodapedagógusok által tett családlátogatások jegyzőkönyvei;
• a gyermekekre vonatkozó célzott megfigyelések (beszéd, kommunikáció, mozgás,
játék, önellátás, társakkal való kapcsolat) tapasztalatainak összegzései, értékelései;
• a meghatározott időközönként végzett, a gyermekek fejlődésének nyomon követését
szolgáló mérések eredményei;
• a Térségi Humánsegítő Szolgálat Pedagógiai Szakszolgálatának szakemberei által
végzett iskolaérettségi vizsgálatok eredményei.
b) Az intézmény által kidolgozott értékelési rendszerre építve egyénre szabott/differenciált
fejlesztési módszerek kidolgozása, bevezetése és alkalmazása;
c) Egységes Integrációs Pedagógiai Rendszer kialakítása, bevezetése és alkalmazása, mely az
egyes tagóvodákban (Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda) már évek óta eredményesen
működő rendszerre épül;
d) Bevezetésre és alkalmazásra kerülnek az óvoda-iskola átmenetet támogató diagnosztikai
módszerek – DIFER-mérés, logopédiai felmérés; továbbá az átmenetet, az óvoda és iskola
közötti együttműködést segítő programok kerülnek megvalósításra – Szüreti mulatság, Iciripiciri versenyek, Játszóházak, Hospitálás (óvodapedagógusok-tanítók), Rénszarvas kupa –
sportrendezvény;
e) A nevelési-oktatási intézmények közötti horizontális kapcsolatok ápolása – Kincsem
Óvoda/Lengyeltóti, Szigligeti Utcai Óvoda/Békéscsaba, Bartók Béla Nevelési Központ
Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde/Vésztő; Óvoda/Őr; gyomaendrődi vállalkozói óvodák -,
valamint bővítése – új együttműködési kapcsolat kialakítása Zöld Óvodákkal,
Tehetségpontként működő óvodákkal, a kompetencia-fejlesztés, valamint az integráció
területén hatékonyan tevékenykedő óvodákkal;
f) Az intézményfenntartóval való együttműködés új formájaként, az intézményfenntartó
oktatásirányítási tevékenységének segítése céljából rövid- és középtávú tervezést megalapozó
helyzetfelmérést és helyzetelemzést készít az intézmény, valamint bővíti az ehhez kapcsolódó
szakmai anyagokat;
g) A konstrukció keretében a továbbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek
óvodai szervezeti egységen belül történő átadására nevelőtestületi értekezletek, szakmai
műhelyek keretén belül kerül sor, de emellett minden intézményi telephelyen az
óvodapedagógusok rendelkezésére állnak az egyes képzéseken résztvevő kollégák által
elkészített, és összeállított szakmai anyagok, irodalomjegyzékek.
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TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM
ÓVODAFEJLESZTÉS
KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZAT

TÁMOP-3.1.11-12/2
2. Óvodai jó gyakorlatok, referenciák megosztása és átvétele. Az intézmények közötti
horizontális tanulás elősegítésére a már kifejlesztett és kipróbált "jó gyakorlatok"
megismerése, adaptációja, megismertetése a következő színtereken:
a) Hospitálás
b) Műhelymunka
II. Képzések, továbbképzések, tréningek
1. A fenntartó részéről 1 fő (munkakörében óvodai tanügyigazgatási feladatokat ellátó
szakember) és telephelyenként 1-1 fő óvodapedagógus felkészítése oktatásirányítási,
tanügyigazgatási, az óvodai nevelési munkához kapcsolódó értékelési és tervezési,
pályázatírási, projektmenedzsmenti feladatokra akkreditált képzésen, továbbképzésen,
tréningen való együttes részvételük során, amely a projekt kezdő szakaszában valósul meg;
2. Akkreditált továbbképzéseken – egyéni és nevelőtestületi - való részvétel, melynek
eredményeként az intézmény minden óvodapedagógusa összesen 120 órás képzésen történő
részvételről kap tanúsítványt. A képzések az alábbi témacsoportokat érintik:
Nevelőtestületi képzés:
1) Óvodai nevelés
- Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 137/1996. (VIII.28) Korm. rendeletben
szabályozott különböző tevékenységi, nevelési területekre kiterjedő szakirányú
szakmódszertani képzések (figyelemmel az óvodás korú gyermek megismerő funkcióinak
fejlődését - érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet -, valamint az érzelem, akarat, értelmi
képesség fejlődését, szocializációt támogató módszerek, eszközök feltárására is, támaszkodva
az újabb kutatások eredményeire)
2) Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció
- Krízisintervenció, konfliktus- és problémakezelő képesség fejlesztése (konfliktus
felismerése, diagnosztizálása, krízishelyzetekkel való optimális bánásmód stratégiája, verbális
önvédelem az óvodai szervezeti egységen belül és a szülőkkel való partnerviszonyban),
képzés
Egyéni képzések:
Tehetséggondozó
- A tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban
Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció
- Differenciálás a mindennapi óvodai gyakorlatban
- Együttnevelés - az inkluzív, befogadó pedagógia elmélete és gyakorlata
- Kooperatív módszertanra épülő együttműködés
- Projektmódszertan az óvodában
- Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzetű gyermekek integrációja
érdekében
- Interkulturális nevelés: az óvoda nevelési kultúrája és környezet átalakítása a gyermekek
egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztosítására
- Óvodai IPR továbbképzési program (óvodapedagógusok, nevelőtestületek
- Infokommunikációs eszközök használata a kisgyermekkori fejlesztésben
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Erőszak- és konfliktuskezelés és kommunikáció
- Problémás gyerekek. Az agresszió kezelése az óvodában
- Személyiségfejlesztés pedagógusoknak a stressztűrő-képesség növelése
Környezettudatosságra nevelés
- A környezettudatosságra nevelés hatékony módszerei és eszközei
Minőségbiztosítás
- Intézményértékelési feladatok, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés - Teljes körű intézményi önértékelés működtetése, gyakorlata
III. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató
szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása
1. A nevelési programban foglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, programok
szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a tehetséggondozásra, versenyekre,
vetélkedőkre, interaktív foglalkozásokra
2. Szülői szakmai fórumok szervezése
3. Családi napok szervezése
IV. Építés és eszközök beszerzése – a telephelyek bútorzatának, udvari játékainak
beszerzése, illetve a már meglévő, de elavult eszközök, felszerelések lecserélése a 11/1994.
(VI. 8.) MKM rendelet 7. számú mellékletének JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről alapján történik telephelyekre lebontva:
1. Tornaszoba kialakítása
2. Óvodaudvar fejlesztése
3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
4. Laptopok, projektorok, nyomtatók, oktató szoftverek, digitális tartalmak beszerzése
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