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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint
a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása
Tóthné Gál Julianna
Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Ülés!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete éves költségvetésének részét képezik, melynek
elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek, - az adott
önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásához - a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Jelen előterjesztésben a tagönkormányzatok Képviselő-testületei elé terjesztjük elfogadásra a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat költségvetési
rendeletében meghatározott főbb előirányzatok módosítását.
A költségvetés módosítását szükségessé tette:
Pályázatokon nyert pénzeszközök beépítése,
Központosított támogatások felosztása,
Az intézmények saját hatáskörben módosított előirányzatai,
Főhatóságoktól, pénzalapoktól meghatározott feladatra juttatott pénzeszközök költségvetési változásai.
Főbb előirányzat változások a következők:
Össz. bevételek változása:
Adatok E Ft-ban
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Iskola
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány

0
-567
3761

Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány

0
-12059
1361

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Saját bevétel
Átvett pénzeszközök működési célra
Működési célú pénzmaradvány

0
-12449
0

A bevételeknél az átvett pénzeszközök csökkenésének az oka, hogy a társulás a kistérségi normatívát az
önkormányzat fizetési számlájára utalja, mely összeget az önkormányzat intézményfinanszírozás keretében ad át az
intézményei részére.
Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait.
Rózsahegyi K.Isk.
2010. évi norm. vfiz.
Bérkompenzáció
Csárdasz.átvett
pe.visszafizetés
Közfoglalkoztatás
2011.évi
pénzmaradvány

Szem.jutt. járulék
2972

811

226

30

dologi
pe.átad.
-127
3026
3761
2

Adatok: E Ft-ban
Ell.jutt.
felújítás fejlesztés

összesen
-127
3783
3026
256
3761

Csárdaszállás
telephely
Bérkompenzáció
Változás
Térs.Szoc.Gond.K.
Bérkompenzáció
2011.évi
pénzmaradvány
Közfoglalkoztatás
Változás

143
3341

39
880

4521
294

1221

4173
8988

563
1784

349
488

94
132

837

226

Térségi Humánsegítő
Sz.
Bérkompenzáció
Takarító bérének
átcsop.
Változás

3634

3026

149

918

149

918

0

0

0

182
10881

5742
1361
0

0

0

4736
11839

443
620
0

0

0

0

0

1063

Kérem a T. Társulást, hogy az intézmények módosított költségvetését elfogadni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község, Hunya
Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ valamint a Térségi Humánsegítő
Szolgálat költségvetésében meghatározott főbb előirányzatok módosítását a következők szerint.
Bevételek alakulása:
Adatok: E Ft-ban
Intézmény
Rózsahegyi K. Kistérségi Isk.

Térségi Szoc.Gond.Központ

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Előirányzat neve
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen
Saját bevétel
Átvett pe. műk célra
Felhalm.célú bevétel
Előző évi pénzmaradvány
Összesen

Kiadások alakulása:
Adatok: E Ft-ban
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2012. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
100
100
7914
7347
0
0
0
3761
8014
11208
235429
235429
18565
6506
0
0
0
1361
253994
243296
0
0
12897
448
0
0
0
0
12897
448

Intézmény
Rózsahegyi K. Kistérségi Ált.Isk.

Térségi Szoc.Gond.Központ

Térségi Humánsegítő Szolgálat

Előirányzat neve
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás
Fejlesztés
Összesen
Személyi juttatás
Munkaadói járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Felújítás
Fejlesztés
Összesen

Határidők, felelősök:
Határidő: 2013. 04. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Gál Julianna
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2012. évi eredeti e.i.
Mód. előirányzat
137166
140507
37313
38193
35403
39037
0
3026
3660
3660
0
0
0
0
213542
224423
214558
223546
57580
59364
250836
250985
0
918
0
0
0
0
0
0
522974
534813
26437
27274
7100
7326
5584
5584
0
0
0
0
0
0
0
0
39121
40184

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit, Ugrainé Gróf Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 22/2012.(V.31.) számú határozatával 2012. szeptember
1. napjával létrehozta a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési szervet, mely alapító
okirata alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény alapító okirata alapján a törzskönyvi
nyilvántartás felé elküldtük a bejegyzési kérelmünket. A Magyar Államkincstár az alábbi hiánypótlásra hívta fel az
fenntartó figyelmét:
I. Pontosítani kell a költségvetési szerv közfeladatának megfogalmazását.
II. Hiányzik a vezető kinevezési (megbízási) irata.
III. Szükséges a bejegyzési kérelemhez becsatolni a munkamegosztási megállapodást.
I. A fenntartó által elfogadott alapító okirat 5. pontját a költségvetési szerv közfeladatát illetően konkrétan, a
jogszabályi megjelöléssel kell feltüntetni az alaptevékenység meghatározásakor. Az alapító okirat 5. pontja kiegészül
az alábbi mondattal:
„Az intézmény közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§-ában foglaltak alapján az Óvodai
nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység.”
A döntési javaslat I. pontja tartalmazza az alapító okirat kiegészítését.
II. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 11/2012. (IV.25.) határozatának II. pontjában döntött
arról, hogy Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község,
valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei - megbízza 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.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei - 2012. április hónapban az óvoda intézményvezetői
álláshely betöltésére pályázatot írt ki. Az intézményvezetői pályázat elbírálása 2012. augusztus 30-án várható.
III. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormányrendelet alapján GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás 34/2009.(XI.25.) határozatával jóváhagyta, valamint a 24/2010. (VIII.26.)
határozatával módosította a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a hozzá tartozó Térségi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
költségvetési szerv közötti megállapodást a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjére vonatkozóan. A jelenleg hatályos együttműködési megállapodásokat felülvizsgálni
szükséges az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény, valamint a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet
rendelkezéseinek változása miatt, ugyanis a korábbi megállapodás alapját képező 292/2009.(XII.19.)
Kormányrendelet hatályon kívül lett helyezve. A felülvizsgált megállapodás alapján a 2012. szeptember 1. napjával
létrehozott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési szervre vonatkozóan is szükséges
megkötni az alapító okirat 8. pontjában meghatározott, a gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztási és
felelősségvállalási rendre vonatkozó megállapodást a gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatokat ellátó
szervvel, Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalával.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 10. §. (4) bekezdés
alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv és a kijelölt költségvetési szerv a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét megállapodásban rögzítik. A munkamegosztási megállapodást az
irányító szerv hagyja jóvá. A munkamegosztási megállapodásnak a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 10. §. (6)
bekezdése alapján tartalmaznia kell a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási
feladatokat, valamint a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával,
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hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a
kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
A jogszabályi változásból adódóan a felülvizsgált együttműködési megállapodás szövegét a döntési javaslat
tartalmazza.
Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás – Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatainak Képviselő-testületei a 22/2012. (V. 31.) határozata alapján meghatározott
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának 5. pontját a következők szerint módosítja:
5./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
„Az intézmény közfeladata a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§-ában foglaltak alapján az Óvodai
nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő
foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési
tevékenység.”
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatainak Képviselő-testületei - utasítja Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítását a MÁK felé jelentse.
II.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás elfogadja a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására, a
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a Térségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet, Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya költségvetési szerv közötti megállapodást (a megállapodás hatálybalépésével a 34/2009. (XI.25.) határozattal
elfogadott megállapodás hatályát veszti), valamint a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala és a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
költségvetési szerv közötti megállapodást az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet rendelkezései alapján az alábbiak szerint:
MEGÁLLAPODÁS TERVEZET
Mely létrejött a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal), mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv és a ………………………………………………………..(a továbbiakban: Intézmény),
mint önállóan működő költségvetési szerv között a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjére vonatkozóan.
A …………………………………………………………… költségvetési szerv önállóan működő költségvetési szerv. Az
önállóan működő költségvetési szerv olyan jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv, amely saját
gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem érinti.
Az önállóan működő költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti szerv kijelöli azt az önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet, amely az önállóan működő költségvetési szerv 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 10. §. (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi – gazdasági feladatait ellátja.
Gyomaendrőd
Város
Képviselő-testülete az
……./…..(…)
Gye.
Kt
határozata
értelmében
a………………………………………………. alapító okiratában az intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai
ellátására Gyomaendrőd Városi Polgármesteri Hivatalát jelölte ki.
Jelen megállapodás szabályozza az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 10. §. (4)-(6) bekezdése alapján a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét, a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatokat,
valamint a költségvetési szerv működésével, üzemeltetésével, beruházásokkal, vagyon használatával,
hasznosításával és
vagyonvédelemmel kapcsolatos feladatokat, a költségvetési gazdálkodás, a
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kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére való figyelemmel.
I. Az együttműködés általános szempontjai:
A Hivatal és az Intézmény együttműködésének célja az, hogy hatékony, szakszerű és ésszerű takarékos
intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg annak érdekében, hogy az Intézmény az Alapító
okiratában meghatározott feladatait elláthassa.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működő intézmény szakmai döntésjogi rendszerét, önálló
jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek a szervezeti és személyi feltételei az Intézménynél
nincsenek meg köteles a hivatal ellátni.
A Hivatal gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes, ésszerű gazdálkodás feltételeit,
melyet a Hivatal elsősorban érvényesítési, pénzügyi ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül
biztosítja. A kötelezettségvállalási, utalványozási, szakmai teljesítési jogkört az Intézmény vezetője az e
megállapodásban foglaltak szerint saját hatáskörben gyakorolja.
A Hivatal a pénzügyi és gazdasági szabályzatai az önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozóan is
alkalmazandók. Az Intézmény vezetője köteles az intézményre vonatkozó jóváhagyott szabályzatokat
betartani, betartatni. A Hivatal köteles az Intézmény felé a rájuk vonatkozó szabályzatokat megküldeni.
Az Intézmény főkönyvi könyvelését a Hivatal végzi a Polisz integrált pénzügyi program alkalmazásával és
gondoskodik arról, hogy kellően elkülönüljenek az intézmény gazdasági eseményei.
II. Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
II/1. Az éves költségvetés tervezése, az előirányzatok megváltoztatása
A gazdálkodással kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások gyakorlati végrehajtásában a Hivatal segíti az
Intézmény munkáját.
A Hivatal az Intézmény rendelkezésére bocsátja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján az intézmény elkészíti
a saját költségvetési tervét, tervigényét a költségvetési rendelettervezet összeállításához.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője elkészíti a Hivatal által meghatározott határidőre és szerkezetben
az intézményre vonatkozó következő évi költségvetési koncepciót, valamint az elfogadott költségvetési koncepció és
a képviselő-testület döntésének megfelelően elkészíti a költségvetési tervezetét. Az önkormányzat hivatala és az
intézmény a költségvetési tervezetéről egyeztető tárgyalást folytat. Az intézmény költségvetési tervezete az
egyeztetést követően kerül az Önkormányzat költségvetési rendelet tervezetébe. Az egyeztetés megszervezése a
Hivatal feladata, melyről írásos dokumentáció készül.
Az intézmény vezetője költségvetési tervezetét a következő részletezésben készíti:
Bevételek
·
Saját bevételek
·
Támogatás értékű működési bevétel
·
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
·
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
·
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kiadások
·
Személyi juttatások
·
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
·
Dologi kiadások
·
Felújítások
·
Felhalmozási kiadások
Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló eszközök
·
Belső eszköz : előző évi pénzmaradvány működési és felhalmozási célú tagolásban
·
Külső eszköz: finanszírozási célú műveletek bevételei és kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti
tagolásban.
A költségvetési rendelet elfogadását követően a Hivatal pénzügyi osztálya kidolgozza kiemelt előirányzatonként a
„C” típusú elemi költségvetést az intézményre vonatkozóan, az intézmény által kidolgozott költségvetési tervezet
alapján. A Hivatal az Intézmény elemi költségvetéséről szóló adatszolgáltatást megküldi a Magyar Államkincstárnak
az általa meghatározott határidőre.
A Hivatal köteles nyilvántartásában az Intézményre vonatkozó kiemelt előirányzatonként a módosításokat és azok
okát elkülönítetten és nyomon követhetően kezelni.
Az intézmény vezetője az előirányzat-módosítási hatáskörét a kiemelt előirányzatokon belül - a jogszabályi
előírásoknak és a testületi döntéseknek megfelelően - önállóan gyakorolja.
A saját hatáskörben végzett előirányzat módosítást az intézmény vezetője írásban kezdeményezi a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjénél, aki a kérelem alapján intézkedik a költségvetési rendelet módosításáról.
Amennyiben a bevételek teljesítése meghaladja az eredeti előirányzatot, az Intézmény vezetője a Hivatal pénzügyi
osztályának vezetőjével együtt kezdeményezi a polgármesternél a költségvetési rendelet szabályai szerint a bevételi
és kiadási előirányzatok módosítását.
A költségvetési előirányzatok tervezésénél és módosításánál az intézmény által szolgáltatott adatok és információk
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tekintetében a felelősség az intézmény vezetőjét terheli. A határidők betartására, egyéb gazdálkodási és pénzügyi
információk szolgáltatására vonatkozóan a felelősséget a Hivatal viseli.
II/2. Az előirányzatok felhasználása, beszámolási kötelezettség, adatszolgáltatás
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője felelős a Képviselő-testület által elfogadott költségvetése
teljesítéséért.
Az önállóan működő költségvetési szerv valamennyi előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendeletben jóváhagyott létszámkerettel az intézmény
önállóan gazdálkodik.
Az intézményenként önálló könyvvezetés alapján a „C” típusú elemi költségvetési beszámoló elkészítése a Hivatal, a
szöveges indoklás az Intézmény vezetőjének a feladata. A beszámolóhoz szükséges, intézményektől származó
adatok határidőre történő eljuttatásáért és valódiságáért az intézmény vezetőjét terheli a felelősség.
Az intézményi költségvetési keretek pénzmaradványának kimutatása a Hivatal feladata, a kötelezettségvállalással
terhelt és szabad előirányzatok összege az intézményvezetővel egyeztetésre kerül. Az intézményi költségvetési
beszámolóban kimutatott pénzmaradványt az intézmény vezetője a beszámoló aláírásával rögzíti.
A gazdálkodás lebonyolításával megbízott önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv havonta tájékoztatja
az önállóan működő költségvetési szervet a bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről.
A számvitel keretein belül a Hivatal látja el a könyvvezetési feladatokat, megállapítja az intézmények számlarendjét,
számviteli szabályzatokat. A számviteli rendnek tartalmaznia kell az intézmény sajátosságait. A főkönyvi könyvelést
a hivatal végzi.
Az intézmény vagyoni és pénzügyi helyzetével kapcsolatos könyvvezetési, a költségvetési beszámolóra és a
gazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a Hivatal feladata.
II/3. A pénzkezelés, pénzellátás és finanszírozás szabályai
Az intézmény önálló adószámmal és bankszámlával rendelkezik. Az intézményi költségvetési bankszámlán és
pályázati alszámlán a Hivatal bonyolítja a pénzforgalmat. A hivatal látja el az adókötelezettségi feladatokat, kivéve a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó adókat és a járulékokat (nettó finanszírozás).
Az önállóan működő költségvetési szerv pénzkezelésére vonatkozó szabályokat Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala Pénzkezelési Szabályzata rögzíti. Az önállóan működő költségvetési szerv jogosult számla ellenében a
bevételek beszedésére, illetve a pénzkezelési szabályzatban rögzített feltételek alapján köteles a bevétellel
elszámolni. Ezen pénzügyi, adminisztratív feladat ellátását köteles az önállóan működő szerv vezetője az általa
kijelölt alkalmazott munkaköri leírásában rögzíteni.
II/4. A költségvetési gazdálkodásra, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés rendjére vonatkozó szabályok:
A kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítményigazolásra, utalványozásra az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője jogosult, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, érvényesítésre, az utalvány pénzügyi
ellenjegyzésére és érvényesítésére az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője által kijelölt
személyek jogosultak, melyet az önálló működő és gazdálkodó szerv gazdálkodási szabályzata szabályoz. Az
önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét az alábbi kiadási előirányzatok terhére illeti meg a
kötelezettségvállalási jog:
Személyi juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény keretei között,
A napi működéshez szükséges dologi kiadásokra /intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadásokra/,
A Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradványra a költségvetési rendeletben meghatározott
előirányzat erejéig,
A felújítási és felhalmozási kiadások körében az önállóan működő költségvetési szerv - testület által
jóváhagyott - költségvetésében meghatározott összeg erejéig.
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettségvállalónak meg kell győződni arról, hogy a rendelkezésre álló szabad
előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésre a fedezetet. A kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség
pénzügyi ellenjegyzése után történhet, kivéve ha az értéke nem éri el a ötvenezer forintot, vagy ha pénzügyi
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik. Az előzetes írásbeli kötelezettséget nem igénylő kifizetések teljesítésére
vonatkozóan az érvényesítésre és pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személynek a kormányrendelet alapján felsőoktatásban
szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettség mellett pénzügyi-számviteli
képesítéssel kell rendelkeznie.
A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy:
a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó
bevétel biztosítja a fedezetet,
a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll,
a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.
A kiadások teljesítése és a bevételek beszedésének elrendelése előtt okmányok alapján ellenőrizni és érvényesíteni
kell azok jogosságát, összegszerűségét, a fedezet meglétét.
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Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. A pénzügyi teljesítés csak az utalványozás után lehetséges.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője nem vállalhat kötelezettséget és nem élhet utalványozási jogával,
amennyiben a tevékenységét közeli hozzátartozója vagy saját maga javára látná el. Ebben az esetben a
polgármester látja el a kötelezettségvállalási és utalványozási feladatokat.
Az írásbeli kötelezettségvállalások egy másolati példányát a kötelezettségvállaló köteles megküldeni a gazdálkodási
feladatot ellátó szerv részére.
Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a kötelezettségvállalásról köteles nyilvántartást vezetni a nyomonkövethetőség érdekében.
II/5. Analitikus nyilvántartások
Tekintettel arra, hogy az Intézmény önálló létszám- és bérgazdálkodó, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások
vezetése az intézmény feladata.
A személyi juttatások és a dologi kiadások tekintetében az Intézmény analitikus nyilvántartást vezet, melyet az
intézmény havonta egyeztet a Hivatal által rendelkezésre bocsátott kimutatásokkal, az előirányzat felhasználásának,
valamint a keretek felhasználásának ellenőrzése céljából.
A bevételek beszedéséhez szükséges nyilvántartások vezetése az intézmény feladata.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos a számviteli törvény szerinti nyilvántartás vezetése a Hivatal feladata, mely
nyilvántartásból a kis- és nagy értékű tárgyi eszközök listáját az intézmény rendelkezésére bocsátja egyeztetés
céljából.
Az intézmény az általa benyújtott pályázatokról, az elnyert pénzeszközökről, felhasználásukról és elszámolásukról
nyilvántartást vezet.
A kötelezettségvállalások nyilvántartása az Intézmény vonatkozásában a Hivatal feladata, az intézmény által
beküldött kötelezettségvállalások alapján.
II/6. Vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó szabályozás:
A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának részét képező tulajdonra és a vagyoni értékű jogok feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályozására rendeletet alkot.
Az Intézmény feladatai ellátásához rendelkezésére áll a Képviselő-testület által rábízott székhelyen és telephelyen
lévő épület ingatlan, valamint a költségvetési szerv leltár szerint nyilvántartott eszközei és az éves költségvetés
szerinti pénzeszközök.
Az önállóan működő költségvetési szerv a használatában lévő, az alapító tulajdonát képező ingatlanok és ingó
vagyon feletti rendelkezési jog az ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű
használatára terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és a költségvetési szerv használatában lévő vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
önállóan illeti meg az önállóan működő költségvetési szervet. Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása,
rendeltetésszerű használata módosítása vonatkozásában az önállóan működő költségvetési szerv a rendelkezési
jognak és rendeltetésszerű használatának megfelelően – az alapfeladat ellátása sérelme nélkül – az önkormányzat
mindenkor hatályos, az önkormányzati vagyonról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint az alapító dönt.
Az Intézmény vagyonáról a nyilvántartást a Hivatal vezeti a helyi Önkormányzat vagyonától elkülönítetten. A
leltározás megszervezése a Hivatal feladata a leltározási szabályzata alapján, melyben az Intézmény is
közreműködik. Az eszközök selejtezése a Hivatal selejtezési szabályzata alapján történik, melyre az Intézmény
javaslatot tesz és előkészíti.
Az Intézmény vagyonbiztosításáról a Hivatal gondoskodik. Káresemény bekövetkezéséről az Intézmény írásban
értesíti a Hivatalt. Betörés, lopás esetén az Intézmény értesíti a rendőrséget és feljelentést tesz, melyről értesíti a
Hivatalt. A kárrendezés lebonyolítása a Hivatal feladata.
A ……………………………………………………… , mint önállóan működő költségvetési szerv a folyamatba épített
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés gyakorlati megvalósítása során a „Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának belső kontrollrendszere szabályzatának” előírásait köteles alkalmazni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették és kötelesek ennek megfelelően eljárni.
A megállapodásban foglaltakat Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a……../2012.(VI. ) Gye. Kt. határozatával
jóváhagyta.
A jelen megállapodás az aláírás napjától kezdődően határozatlan időtartamra jön létre.
Gyomaendrőd, 2012. július
…………………………………….
Az önállóan működő és gazdálkodó
vezetője

szerv vezetője

Határidők, felelősök:
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……………………………….
önállóan működő költségvetési
költségvetési szerv

Határidő: 2012. 08. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Ugrainé Gróf Éva
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okirat módosítása azért vált szükségessé, mert az intézmény egyes
telephelyein a szolgáltatások megnevezései az alapító okiratban és a működési engedélyben eltértek egymástól.
Megvizsgálva az eltérést a megnevezéseket az alapító okiratban kell módosítani, mert az okiratban szereplő
megnevezéseket egyrészt már nem használja az intézmény, továbbá egy telephelyen csak egy megnevezés
szerepelhet. A módosítással összhangba kerül az intézmény alapító okirata a szolgáltatások működési
engedélyeivel.
Az említett változásokat tartalmazó alapító okirat módosítás a döntési javaslatban olvasható. Az előterjesztés
mellékletét képezi az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat tervezete.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy az intézmény alapító okiratához kapcsolódó módosításokat
szíveskedjen megvitatni és arról döntést hozni.

Döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 389/1998. (XII. 15.) Kt. számú határozatával 1998.
december 15. hatállyal jóváhagyottTérségi Szociális Gondozási Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 13. pont 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
¨
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Gondozási Központ
- Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
- Őszikék Idősek Otthona
- Támogató Szolgáltatás székhely
- Központi Konyha
- Tanyagondnoki szolgáltatás
2. Az alapító okirat 13. pont 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
¨
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
- Rózsakert Idősek Otthona
- Átmeneti Gondozó Egység
- Idősek Klubja, - étkeztetés, házi segítségnyújtás
3. Az alapító okirat 13. pont 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
¨
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
- Szent Imre Idősek Otthona
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- Idősek Klubja – étkeztetés, házi segítségnyújtás
4. Az alapító okirat 13. pont 7. bekezdése az alábbiak szerint módosul:
¨
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-19.
- Fogyatékosok nappali intézménye
- Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei utasítják Várfi András polgármesterét, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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TERVEZET
TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Törzsszám: 347983
23

,
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 389/1998. (XII. 15.) KT számú határozatával
elfogadott Városi Gondozási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat
rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet szerint valamint a Szociális igazgatásról
és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján, GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Csárdaszállás Község,
Hunya Község, valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítását és egységes
szerkezetbe foglalását az alábbiak szerint határozza meg:
45

1./ A költségvetési szerv neve:
Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
1.1.Rövid neve:
Térségi Szociális Gondozási Központ

6

2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. szám
7

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Gondozási Központ megnevezésű költségvetési intézmény
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 1-5. szám., melynek egyben jogutódja
89

4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1. Alaptevékenység :
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 881000 IDŐSEK, FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK
BENTLAKÁS NÉLKÜLI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSA
10
4.1.1. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakás nélküli szociális ellátása
Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján
Szakágazat szám: 881000 TEÁOR szám: 8810 Idősek, fogyatékossággal élők szociális
ellátása bentlakás nélkül

1

Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
3
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
4
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
5
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
6
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
7
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
8
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
9
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
10
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
2

Szakfeladat szám: 88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali
intézményben
♦ 881011 – Idősek nappali ellátása - Idősek Klubja
♦ 881013 – Fogyatékossággal élők nappali ellátása – Fogyatékosok Klubja
11

4.1.2.Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
Szakágazat szám: 889900 TEÁOR szám: 8899
Szakfeladat szám: 88992 Egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
♦ 889921 – Szociális étkeztetés
♦ 889922 – Házi segítségnyújtás
♦ 889923 – Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
♦ 889925 – Támogató szolgáltatás
♦ 889928 – Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

12

4.1.3. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátásának komplex
támogatása
Szakágazat szám: 873000 TEÁOR szám: 8730
Szakfeladat szám: 8730 Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása
Szakfeladat szám: 87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
♦ 873011 – Időskorúak tartós bennlakásos szociális ellátása – Idősek Otthona
♦ 873012 - Időskorúak átmeneti ellátása – Időskorúak gondozóháza működtetésével
13 14

, 4.1.4.Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Szakágazat szám: 855900 TEÁOR szám: 8559
Szakfeladat szám: 85593 Egyéb felnőtt oktatás
♦ 855932 – Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás – Gyakorlótelep biztosítása
♦ 855937 – Máshová nem sorolható egyéb felnőtt oktatás (főiskolai) – Gyakorlótelep
biztosítása

15 16

, 4.1.5.Egyéb vendéglátás
Szakágazat szám: 562900 TEÁOR szám: 5629
Szakfeladat szám: 56291
– Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
♦ 562912 – Óvodai intézményi étkeztetés
♦ 562913 – Iskolai intézményi étkeztetés
♦ 562914 – Tanulók kollégiumi étkeztetése
♦ 562915- Sportolók edzőtábori étkeztetése
♦ 562916- Üdülői, tábori étkeztetés
♦ 562917 – Munkahelyi étkeztetés, vendéglátás

17

11

4.1.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Szakágazat szám: 493900 TEÁOR szám: 4939

Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
13
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
14
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
15
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
16
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
17
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
12

Szakfeladat szám:
személyszállítás
18

493909

–

Máshová

nem

sorolható

egyéb

szárazföldi

4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

19 20

, 5./ A költségvetési szerv működési köre
21 22
, Az intézmény alaptevékenysége szerint szociális feladatokat ellátó költségvetési
szerv.
Gyomaendrőd- Csárdaszállás –Hunya Intézményi Társulás közigazgatási területe.
Ellátási terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve étkeztetés,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, idősek,
fogyatékossággal élők bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási
területén látja el. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatát Gyomaendrőd Város
Közigazgatási területén látja el. Az étkeztetés feladatát Hunya Község és
Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el. A tanyagondnoki szolgáltatás
feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001.
tanyagondnoki körzetében látja el. Idősek, fogyatékossággal élők bentlakásos
ellátásának feladatát Magyarország közigazgatási területén látja el.
A szociális alapellátásokat gyomaendrődi székhellyel, és a társult önkormányzatok
közigazgatási területén működő telephellyel, míg a szakosított ellátást gyomaendrődi
székhellyel működő többcélú közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású
intézmény közös fenntartásával oldják meg.

23

6./ A költségvetési intézmény
6.1. Alapítói jogokkal felruházott szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
6.2. Irányítói-, felügyeleti szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
24 25 26 27

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

18

Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
20
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
21
Módosította a Társulás 23/2009. (VIII. 27.) számú határozat II. pontja
22
Módosította az Intézményi Társulás 6/2011. (II.15.) számú határozata
23
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
24
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
25
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
26
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
27
Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja
19

28 29

, 8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói
jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete gyakorolja 30az Intézményi Társulás
Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján.

31

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
32
Munkatörvénykönyv 1992. évi XXII. Tv. Alapján
33

10./ A költségvetési szerv fenntartó neve és címe
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.

34

11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1993. május 1.

12./ Az intézmény típusa
Többcélú, közös igazgatású, egységes szervezetű és irányítású intézmény.
13./Az intézmény telephelyei
♦ 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5. sz.
Gondozási Központ
- 35Idősek Klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
- Őszikék Idősek Otthona
- Támogató Szolgáltatás székhely
36

- Központi Konyha
- Tanyagondnoki szolgáltatás
♦ 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 2-6. szám
- Rózsakert Idősek Otthona
- Átmeneti Gondozó Egység
37

- 38Idősek Klubja, 39- étkeztetés, házi segítségnyújtás
28

Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
Módosította az Intézményi Társulás 4/2007. II.27.) számú határozata
30
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
31
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
32
Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja
33
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
34
Módosította a Társulás 11/2009. (IV. 29.) számú határozat III. pontja
35
Módosította a Társulás …../2012. (VI. 27.) számú határozata
36
Törölte a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 1. pontja alapján
37
Törölni a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 2. pontja alapján, 2010. május 1. napjától
38
Módosította a Társulás …../2012. (VI. 27.) számú határozata
29

40

♦ 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1. sz.
- Szent Imre Idősek Otthona
- 41Idősek Klubja – étkeztetés, házi segítségnyújtás
♦ 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- 4. számú Idősek Klubja 42– étkeztetés
♦ 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 8.
- Őszi Napsugár Idősek Otthona
♦ 5555 Hunya Rákóczi u. 31.
- Idősek klubja - étkeztetés, házi segítségnyújtás
43 44
, 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 11-19.
- Fogyatékosok Nappali Intézménye
- Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség
Kiegészítés (működési engedély és kapacitás száma) az 1. számú mellékletben olvasható.
14./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik, a működéséhez szükséges
ingatlanokat a tulajdonos települési önkormányzatok használatba adják az intézménynek.
A használatba adott ingatlanok adatai az alapító okirat 1. számú mellékletében találhatóak.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még, az intézménynél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont a települési önkormányzatok
vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a rendelkezésre álló
vagyont biztosítékként nem adhatja.
Kiegészítés (helyrajzi számok, alapterületek) az 1. számú mellékletben olvasható.
15./
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület
11/1998. (I. 29.) KT számú határozata,
74/1998. (III. 19.) KT számú határozata hatályát veszti.
Záradék:
A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Egységes
szerkezetbe
foglalt
alapító
okiratát,
a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatok Képviselő-testületei a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás …../2012. (VI. 27.) sz. határozatával 2012. június 27 hatályával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2012. június 27.
P.H.

39

Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 3. pontja alapján
Törölni a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 4. pontja alapján, 2010. április 30. napjától
41
Módosította a Társulás …../2012. (VI. 27.) számú határozata
42
Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 5. pontja alapján
43
Beillesztésre került a Társulás 9/2010. (III. 25.) számú határozat 6. pontja alapján
44
Módosította a Társulás …../2012. (VI. 27.) számú határozata
40

Várfi András
polgármester

45

1. 278/2 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 1-5.
Földterület: 4830 m2
Épületek hasznos alapterülete: 822 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/103-7/2010. ( 2010.03-02.)
idősek klubja 30 férőhely,
étkeztetés
házi segítségnyújtás ellátható személyek száma 90 fő
bentlakásos – idősek otthona - 60 férőhely,
Támogató szolgálat
001 Tanyagondnoki szolgálat ellátható lakosszám 400 fő
002 Tanyagondnoki szolgálat ellátható lakosszám 400 fő
2. 308 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 8.
Földterület: 2524 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1371 m2
Működési engedély és kapacitás:
BSz/335-4/2011. 2011. március 10.
bentlakásos – idősek otthona - 42 férőhely
3. 5039 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Blaha L. u. 2-6.
Földterület: 4731 m2
Épületek hasznos alapterülete: 1491 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/478-6/2010. április 29.
idősek klubja 50 férőhely
étkeztetés
bentlakásos – idősek otthona - 50 férőhely
átmeneti ellátás időskorúak részére – 10 férőhely
5. 7640 hrsz. 5502 Gyomaendrőd, Mester u. 19.
Földterület: 1593 m2
Épületek hasznos alapterülete: 192 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/477-1/2010. április 21.
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés

45

Módosította a Társulás 15/2011. (IV. 27.) számú határozat II. pontja

1. számú melléklet

6. 468406 hrsz. 5500 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.
Földterület: 1 ha 122 m2
Épületek hasznos alapterülete: 386 m2
Működési engedély és kapacitás:
…………………………….
idősek klubja 25 férőhely
étkeztetés
bentlakásos– idősek otthona - 20 férőhely
7. 256/1 hrsz. 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Földterület: 1760 m2
Épület hasznos alapterülete: 83,25 m2.
Működési engedély és kapacitás:
5/574-2/2008. (2008. június 24.)
idősek klubja 30 férőhely
étkeztetés
házi segítségnyújtás
8. 3542/15 hrsz. 5500 Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 11-19.
Földterület: 991 m2
Épület hasznos alapterülete: 245,64 m2
Működési engedély és kapacitás:
B02/644-3/2010. 2010. április 29. számú működési engedély
Fogyatékosok nappali klubja 30 férőhely
Támogató szolgálat részére nyitva álló helyiség

46

Módosította a Társulás 16/2012. (IV. 25.) számú határozat III. pontja

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Az Intézményi Társulás fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013- as
tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Társulási Ülés!
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény(röviden: Kt.) fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja a
következőket írja elő a fenntartó számára:
"c) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
osztály, csoport létszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok,
napközis osztályok (csoportok), a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális
létszámtól való eltérést;"
A törvényben foglaltak végrehajtásaként a város közoktatási intézményei az alábbiak szerint kérik a csoport
létszámok és csoportszámok engedélyezését a Tisztelt Képviselő- testülettől.
A Kt. 3. számú melléklete tartalmazza az egyes közoktatási intézményekben előírt csoportlétszámokat és a
csoportok szervezésének előírásait, mely alapján az osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli
foglalkozások szervezésének rendje:
„I. Létszámhatárok Á: Átlaglétszám M: Maximális létszám
Óvoda: Á:20 M:25
Iskola a) az 1–4. évfolyamon Á: 21 M:26
b) az 5–8. évfolyamon és a szakiskola 9–10. évfolyamán Á: 23 M:30
c) a 9–13. évfolyamon Á: 28 M: 35
g) alapfokú művészetoktatási intézményi oktatás
zeneművészeti ágban Á: 8 M: 15
művészeti ágban Á: 10 M: 20
Kollégium: kollégiumi csoportnál Á:25 M:27”
2010. január 1. napjától a maximális csoport-, és osztálylétszám engedélyezése nem tartozi az Kormányhivatal
hatáskörébe, de hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti az osztály- és csoportlétszámokra vonatkozó
rendelkezések megtartását.
E változásokkal egyidejűleg a fenti tárgykörben bővült az intézményfenntartók hatásköre.
A fenntartónak hatásköre gyakorlásánál figyelembe kell vennie a Kt. 3. számú mellékletét. A Kt. 3. számú melléklet
II. rész 7. pont és a 8. pont megállapításával rendelkezik arról, hogy mely esetekben, milyen eljárási szabályok
mellett, milyen keretek közt történhet az osztály- és csoportlétszámok átlépése.
A Kt. 3. számú melléklet I. részében meghatározott óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított maximális
létszámot túl lehet lépni 10 %-kal, ha évfolyamonként két csoportnál több van – ebben az esetben fenntartói
engedélyhez az intézményben működő szervezetek egyetértése, jóváhagyása szükséges.
A Kt. 3. számú melléklet II. részének 7. pontja alapján, az óvodai csoportokra, iskolai osztályokra megállapított
maximális létszámot túl lehet lépni 20 %-kal, ha évfolyamonként legfeljebb két csoport van – ebben az esetben csak
fenntartói jóváhagyás szükséges.
A törvényi előírások figyelembe vételével az intézmények 2012/2013-as tanévben indítandó csoportlétszámait
törvényességi szempontból az alábbiak szerint akaították ki:

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője és tagóvoda vezetője a 11/2012. (IV.25.) Kt. határozat
alapján elkészítette a Gyomaendrős-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013-as szorgalmi évre vonatkozó
csoportszám és csoport létszám tervezetét és kéri a fenntartótól annak jóváhagyását.
Gyomaendrős-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Tervezett tanulócsoportjai a 2012/2013-as tanévben
1. Százszorszép Óvoda – Kossuth u. 7.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám

13

Csoport
megnev.

Felvételt
3. évét
2,5. évét
Évközi SNI
BTM
HHH
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Breki
21
20
1
2
2
2
Maci
21
13
8
1
1
Nyuszi
21
16
3
2
1
1
2
Süni
21
19
1
1
3
2
2
Összesen
84
68
12
4
7
6
6
Átlaglétszám: 24,25
Százszorszép Óvoda
Gyermekek fogadása:
2 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 2 csoport → 110 óra
2 csoport: 7.30 – 17.30 → 10.00 óra x 5 nap x 2 csoport → 100 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
10 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
2 óra
-

Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 4 cs.)

→

Számított
csop.
létszám
25
23
23
26
97

40 óra

Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
262 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Százszorszép Óvoda –
4 egész napos csoport:- 8 óvónői álláshely
8 fő x 32 óra → 256 óra
- 4 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
2. Csemetekert Óvoda – Blaha u. 8.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét
Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Kis-középső
25
21
4
2
5
Nagy-középső 28
28
2
5
Összesen
53
49
4
4
10
Átlaglétszám: 28,5
Csemetekert Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
1 csoport: 7.30 – 16.30 → 9.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 45 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
5 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
3 óra
-

Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 2 cs.)

→

Számított
csop.
létszám
27
30
57

20 óra

Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
128 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Csemetekert Óvoda –
2 egész napos csoport:- 4 óvónői álláshely
4 fő x 32 óra → 128 óra
- 2 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
3. Napsugár Óvoda – Szabadság u. 6.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét
Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
14

Számított
csop.
létszám

Napsugár

24
Átlaglétszám: 26

23

1

-

1

1

16

26

Napsugár Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
1 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
8 óra
-

Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 1 cs.)

→

10 óra

Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
74 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Napsugár Óvoda –
1 egész napos csoport:- 2 óvónői álláshely
2 fő x 32 óra → 64 óra
- 1 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
4. Margaréta Óvoda – Jókai u. 4.

Csoport
megnev.

A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
3. évét
2,5. évét
Évközi
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
betölti
betölti
éves
19
19
19
57
-

Felvételt
SNI
BTM
HHH
kérő
gyermekek nehézséggel
gyermekek
küzd
Katica
19
1
1
1
Maci
19
1
1
1
Mókus
19
2
Összesen
57
4
2
2
Átlaglétszám: 21
Margaréta Óvoda
Gyermekek fogadása:
1 csoport: 6.30 – 17.30 → 11.00 óra x 5 nap x 1 csoport → 55 óra
1 csoport: 7.30 – 17.30 → 10.00 óra x 5 nap x 2 csoport →100 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/7 alapján 5%
→
7 óra
Ktv. 1. Sz. Mell. Harmadik r. II/8.
→
- óra
Átfedés Ktv-i rendelk. alapján (2 ó x 5 nap x 3 cs.) →
30 óra
Felhasználható foglalkozáskeret összesen:
192 óra
Számított óvodapedagógus és dajka álláshelyek meghatározásának tervezete
Ø
Margaréta Óvoda –
3 egész napos csoport:- 6 óvónői álláshely
6 fő x 32 óra → 192 óra
- 3 dajka álláshely
- 0,5 nevelő munkát közvetlenül segítő technikai dolgozó
5. Csárdaszállási Óvoda – Kossuth u. 23.
A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Csoport
Felvételt
3. évét
2,5. évét
Évközi SNI
BTM
HHH
megnev.
kérő
2012.09.30 2012.09.30. 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
Zümi
13
6
5
2
1
2
3
Átlaglétszám: 16
Csárdaszállási telephely
1 csoport:
- 1 fő óvónő →

8 órás

Csárdaszállás Község Önkormányzata az eddigiekben kirendelés útján biztosította az
- 1 fő dajkát
15

Számított
csop.
létszám
21
21
21
63

Számított
csop.
létszám
16

- 1 fő takarítót
Az óvodai csoportok átlaglétszáma és a csoportszámok a Ktv. 3. számú melléklet I. részének és II. rész 1. pontját
figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe lett véve, hogy a sajátos nevelési igényű
gyermekek, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdőgyermekek két főnek számítanak.
Az átszámított átlaglétszámok, a Százszorszép Óvoda, Csemetekert Óvoda és Napsugár Óvoda csoportjai
tekintetében meghaladják a törvényben előírt átlaglétszámot, illetve a Százszorszép Óvoda Süni csoportja, a
Csemetekert Óvoda Kis-Középső és Nagy- Középső csoportjai és a Napsugár Óvoda csoportja lépik túl a maximális,
de a fenntartó által engedélyezhető maximális létszámot.
A leírtak alapján megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve valamint az első
induló év átszervezési feladatinak zökkenőmentes, a gyermekek és a szülők érdekeit szem előtt tartva határozta
meg csoportlétszámait, csoport számait.
Az elkövetkező évben az épületek fenntartási költésgeinek csökkentése és a személyi jellegű kiadások csökkentése
érdekében megfontalandók az alábbi átszervezési lehetőségek:
- a Csemetekert ( Blaha úti) Óvoda és a Napsugár (Szabadság úti) Óvoda esetében a csoportok egy épületben való
elhelyezése,
- a Margaréta (Jókai úti) Óvodánál két maximális létszámú csoport kialakítása és a fennmaradó létszám a
Százszorszép (Kossuth úti) Óvodába való átcsoportosítása.
Óvoda/ férőhely
Százszorszép/
114 fő
Csemetekert/
fő
Napsugár/
30 fő
Margaréta/
fő
Gyomaendrőd:
Csárdaszállás/
fő
Összesen:

Gyermek
csoportszám
84 (97)fő/
4 csoport
53 (57)fő/
2 csoport
24 (26)fő/
1 csoport
57(57)fő/
3 csoport
218 (237) fő/
10 csoport
13 (16) fő/
1 csoport
231 (253)
11 csoport

és Pedagógus létszám

Dajka létszám

Technikai dolgozó

8 fő

4 fő

0,5 fő

4 fő

2 fő

0,5 fő

2 fő

1 fő

0,5 fő

6 fő

3 fő

0,5 fő

20 fő

10 fő

2 fő

1 fő

Csárdaszállás Község Önkormányzata az
eddigiekben kirendelés útján biztosította
1 fő
1 fő takarító
10+1 fő
2+1 fő

21 fő

Az intézmény az óvodai csoportok és csoportlétszámok indításának engedélyezését, jóváhagyását kéri az
Intézményi Társulástól, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók: Százszorszép Óvoda Süni csoportja, a
Csemetekert Óvoda Kis-Középső és Nagy- Középső csoportjai és a Napsugár Óvoda csoportja.
Az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom. Az intézmények csoportszámait illetve csoport létszámait az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
Tervezett tanulócsoportjai a 2012/2013-es tanévben
Gyomaendrőd
Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Tanulók
Átszámított
Megnevezés
igény
miatt szakvéleménye
száma
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
1. a
20
1
3
24
1. b
22
1
3
26
16

Átlaglétszám

Csoport
száma

25

1
1

1. évfolyam
2. a
2. b
2. évfolyam
3. a
3. b
3. évfolyam
4. a
4. b
4. c
4. évfolyam
Alsó tagozat
5. a
5. b
5. évfolyam
6. a
6. b
6. évfolyam
7. a
7. b
7. évfolyam
8. a
8. b
8. évfolyam
Felső tagozat
Iskola összesen

42
20
25
45
15+2
16
31+2
14+1
16
24
54+1
172+3
23
26
49
14+1
25
39+1
19
28
47
28
30
58
194+1
366+3

2
4
0
4
1
0
1
4
1
1
6
13
2
2
4
2
0
2
3
0
3
4
2
6
15
28

Gyomaendrőd – Speciális tagozat
Osztály

Tanulók
száma

1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
Összesen

1
3
1
2
2
1
4
6
20

Gyomaendrőd – napközi, tanulószoba
Csoport
(Napközi
Tanulószoba)

Tanulók
száma

1. a (1. cs)
1. b (2. cs)
2. a (3. cs)
2. b (4. cs)
3. a (5. cs)
3. b (6. cs)
4. a+4. b (7. cs)
4. c (8. cs)
5. a (9. cs)
5. b + Do. (10.cs)
6. a+6. b (11. cs)

20
22
20
25
15
16
14+16=30
24
22
16+6=22
9+15=24

6
5
3
8
1
6
7
1
2
7
10
31
7
6
13
3
4
7
6
2
8
1
2
3
31
62

50
29
28
57
17+2
22
39+2
19+1
19
32
70+1
216+3
32
34
66
19+1
29
48+1
28
30
58
33
34
67
242+1
456+3

Sajátos nevelési
igény miatt 2- Átszámított
nek, v. 3-nak létszám
számít
1
2
3
6
1
2
2
4
2
4
1
2
4
8
6
12
20
40
Sajátos
nevelési
igény
duplának
számító
1
1
4
0
1
0
4+1=5
1
2
2+3=5
1+0=1

28,5
19,5

23,3
24
33
24

29

33,5
30,25
26,8

Csoport létszáma Csoport száma

14

1

26

1

4

2

Nevelési tanácsadó
szakvéleménye
Átszámított
miatt
alapján
duplának létszám
számító
3
3
4
3
1
6
1+2=3
7
6
5+0=5
1+3=4
17

2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
9
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
8
17

24
26
28
28
17
22
38
32
30
32
29

Csoport
száma
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7. a+7. b (12. cs)
8. a+8. b (13. cs)
Spec.t (14. cs)
Összesen:

13+12=25
9+17=26
20 (5 Do)
311

Diákotthon

Tanulók
száma

1. cs
2. cs
Összesen

9+2óvodás
9
20

3+0=3
2+1=3
20
47
Sajátos
nevelési
igény
duplának
számító
3
5
8

4+1=5
0+2=2
0
52

33
31
40
410

Nevelési tanácsadó
szakvéleménye
Átszámított
miatt
alapján
duplának létszám
számító
4
0
4

18
14
32

1
1
1
14

Csoport
száma
1
1
2

Csárdaszállás

Sajátos
Nevelési tanácsadó
nevelési
Tanulók
szakvéleménye
Átszámított
Csoport
Csoport
Osztály
igény
miatt
száma
alapján
duplának létszám
létszáma
száma
duplának
számító
számító
1. o
3
0
1
4
2. o
3
0
0
3
22
1
3. o
7
0
3
10
4. o
4
0
1
5
Összesen
17
0
5
22
22
1
Napközi
17
0
5
22
22
1
Az intézmény a csoportlétszámok kialakításakor a Nevelési Tanácsadó és a Rehabilitációs Szakértői Bizottság
véleménye alapján sorolta be (sajátos nevelési igényű) tanulókat. A jogszabály alapján a csoport kialakításakor kettő
tanulóként kell figyelembe venni Őket. E számítások alapján kapjuk az átszámított létszámot.
A speciális tagozaton két összevont tanulócsoportot és egy napközis csoportot, Csárdaszálláson 1-4. évfolyamon
összevont tanulócsoportot és egy napközis csoportot tervez indítani az intézmény.
Az elmúlt évekhez hasonlóan jelentős számú igény mutatkozik a napközi és a tanulószoba szolgáltatásra. A
diákotthon tanulócsoportjait beintegrálásra kerülzek az iskolai napközis, illetve tanulószobai csoportokba.
A normál tagozat évfolyamainak átlaglétszáma és a csoportszámok a törvényes maximális létszámhoz viszonyítva
és a Kt. 3. számú melléklet 3. pontját figyelembe véve lett kialakítva. Az átlaglétszámok számításánál figyelembe kell
venni, a sajátos nevelési igényű gyermekeket, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő
gyermekeket, akik két főnek számítanak.
Az átszámított átlaglétszámok, a 3. évfolyam kivételével minden évfolyamon meghaladják a törvényben előírt
átlaglétszámot, illetve a 2., 5. és a 8. évfolyamon lépik túl a maximális, de a fenntartó által engedélyezhető maximális
létszámot. Az alábbiak alapján megállapítható, hogy az intézmény a törvényi lehetőségeket figyelembe véve és az
intézmény költségvetési lehetőségeit szem előtt tartva határozta meg csoportlétszámait, csoport számait.
1-4 évfolyam átlag 21 fő, maximum 26 fő
5-8 évfolyam átlag 23 fő, maximum 30 fő
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
25
28,5
19,5
23,3
33
24
29
33,5
A tényleges tanulólétszám változása az egyes oktatási feladatokon:
Oktatási feladat
2010/2011. Tanév
2011/2012.
tanév 2012/2013.
tanév
Tanuló
létszáma/ tanuló
létszáma/ tanuló
létszáma/
csoportszáma
csoportszáma
csoportszáma
Normál tagozat
364 (462)fő/ 18 csoport 378 (464) fő/ 18 369(459) fő/ 17 csoport
Csárdaszállás:
csoport
Csárdaszállás:
15(18)fő/ 1csoport
Csárdaszállás:
17 fő (22)/1 csoport
13 fő/1 csoport
Óvodai feladatellátás
Gye.: 29 fő /1 csoport Cssz.: 11 fő /1 csoport
Speciális tagozat
18 (37) fő/ 2 csoport
21 (42) fő / 2 csoport 20 (40) fő / 2 csoport
Diákotthon
*
*
*
Napközi otthonos ellátás
301 (383) fő/ 14 288 (375) fő /14 288 (375) fő /14
csoport
csoport
csoport
*Az oktatási törvény lehetőséget nyújt a kollégiumi és a napközis tanulócsoportok együttes kialakítására, az
intézményvezető ezzel a lehetőséggel élve a kollégista tanulókat a napközis csoportokon belül helyezte el. A tavalyi
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tanévhez viszonyítva nem jelent csoportszám változást a napközi otthonos és a diákotthoni ellátás megszervezése.
A kollégiumi létszám 11 (19) fő.
Az intézmény azon osztályok és napközi otthonos, napközis csoportok indításának engedélyezését,
jóváhagyását kéri az Intézményi Társulástól, melyek a táblázatokban dőlt betűvel olvashatók: 2.a, 2.b, 4.c,
5.a, 5.b, 8.a, 8.b, 3., 4., 7., 8., 10., 12., 13., 14. csoportok.
Az intézményben működő szervezetek egyetértéséről szóló nyilatkozat a titkárságon megtekinthető.
Törvényességi szempontból megvizsgálva a csoportszámok elfogadását illetve a csoportlétszámok
engedélyezését javaslom. Az intézmények csoportszámait illetve csoport létszámait az Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság tárgyalta.
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban:NKtv.) 2012. szeptember 1 napjától lép életbe,
mely alapján kell a 2012/2013-as szorgalmi évre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket előkészíteni.
A NKtv. Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6) bekezdése értelmében:
„A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik
évfolyamán 2012. szeptember1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben
megszervezni”.
A fent említettek alapján az oktatási intézmények pedagógiai programjának kiegészítése szüksége, melyet a
fenntartó a 2012. augusztusi Képviselő-testületi ülésén megismer és tudomásul vesz, a végrehajtási rendeletek
hiánya miatt.
Kérem a Tisztelt Társulást, szíveskedjen a közoktatási intézmények csoport számait, csoport létszámait a
2012/2013-as tanévre a határozati javaslatban foglaltak szerint engedélyezni.

Döntési javaslat
"Az Intézményi Társulás fenntartásában lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013- as tanévben indítandó
tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

I.Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja GyomaendrődCsárdaszállás- Hunya Intézményi Társulás Képviselő testületeinek, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda és Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola 2012/2013-as szorgalmi évre vonatkozó csoport
számait és csoportlétszámait az alábbiak alapján fogadja el:
I.1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013-as tanévben a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
Gyomaendrődi intézményegységek
csoportszámok
- Normál tagozat
17 csoport
- Speciális tagozat
2 csoport
- Diákotthon, napközi otthonos ellátás együttes
megszervezése
14 csoport
Csárdaszállási tagintézmény
- Alsó tagozat
1 csoport
- Alsó tagozat napközi otthonos ellátás
1 csoport
I.2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
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fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a 2012/2013as tanévben:
Gyomaendrőd
Megnevezés

Tanulók
száma

2. a
2. b
4. c
5. a
5. b
8. a
8. b

20
25
24
23
26
28
30

Sajátos
Nevelési
nevelési
tanácsadó
Átszámított
igény
miatt szakvéleménye
létszám
duplának
alapján duplának
számító
számító
4
5
29
0
3
28
1
7
32
2
7
32
2
6
34
4
1
33
2
2
34

Gyomaendrőd – napközi, tanulószoba
Csoport
(Napközi
Tanulószoba)
2. a (3. cs)
2. b (4. cs)
4. a+4. b (7. cs)
4. c (8. cs)
5. b + Do. (10.cs)
7. a+7. b (12. cs)
8. a+8. b (13. cs)
Spec.t (14. cs)

Csoport
száma
1
1
1
1
1
1
1

Tanulók
száma

Sajátos
nevelési
igény
duplának
számító

20

4

4

28

25

0

3

28

14+16=30

4+1=5

1+2=3

38

24

1

7

32

16+6=22

2+3=5

5+0=5

13+12=25

3+0=3

4+1=5

33

9+17=26

2+1=3

0+2=2

31

20 (5 Do)

20

0

40

Nevelési tanácsadó
szakvéleménye
Átszámított
miatt
alapján
duplának létszám
számító

32

Csoport
száma

1
1
1
1
1
1
1
1

I.3.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei mint fenntartó, a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény fenntartói irányítás fejezet 102. § (2) c) pontja alapján hozta meg döntését.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 2012/2013-as tanévben a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményben az alábbi csoportszámok indítását engedélyezi:
Óvoda
Gyermek és csoportszám
Százszorszép
84 (97)fő/ 4 csoport
Csemetekert
53 (57)fő/ 2 csoport
Napsugár
24 (26)fő/ 1 csoport
Margaréta
57(57)fő/ 3 csoport
Gyomaendrőd:
218 (237) fő/ 10 csoport
Csárdaszállás
13 (16) fő/ 1 csoport
Összesen:

231 (253)/ 11 csoport

I.4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda fenntartója az alábbi csoportokban és osztályokban engedélyezi a maximális osztálylétszám túllépését a
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2012/2013-as tanévben:

Csoport
megnev.

A
normatíva
elszámolásánál
figyelembe
vehető
létszám
Felvételt 3. évét
2,5. évét Évközi SNI
BTM
HHH
kérő
2012.09.30 2012.09.30 2,5
gyermekek nehézséggel
gyermekek betölti
betölti
éves
küzd
21
19
1
1
3
2
2

Számított
csop.
létszám

Százszoszép
26
Óvoda Süni
Csemetkert
25
21
4
2
5
27
Óvoda
Kis-középső
Csemetkert
28
28
2
5
30
Óvoda
Nagy-középső
Napsugár
24
23
1
1
1
16
26
I.4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
Átmeneti és vegyes rendelkezések 97. § (6) bekezdése értelmében utasítják a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjét, hogy az intézmény pedagógiai programját egészítse ki - és a
fenntartónak nyújtsa be jóváhagyásra 2012. augusztus 1. napjáig -, a mindennapos testnevelés megszervezésével.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

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

Tisztelt Intézményi Társulás!
Az Intézményi Társulás a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületeinek 2012.
május 31-i rendkívüli együttes ülésén 24/2012. (V.31.) sz. határozatában döntött arról, hogy pályázatot kíván
előkészítetni a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, könnyített elbírálású pályázati felhívás alapján, Óvodafejlesztés
érdekében.
Az Intézményi Társulás a pályázat előkészítésével a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda Intézményvezetőjét és az
óvoda intézményegység vezetőjét bízta meg.
A határozat szerint az érintettek megkezdték a pályázat szakmai tartalmának részletes kidolgozását és a
költségvetés előzetes összeállítását. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven alapítandó
óvodaegység alábbi telephelyeit érinti a fejlesztés:
- Százszorszép Óvoda
- Csemetekert Óvoda
- Csárdaszállás Óvodája
A kedvezményezetteknek vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének
terhe mellett a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat fenntartja. Továbbá 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.
Így bár a létrehozandó új Óvodai intézménynek 5 telephelye lesz, azonban az évről évre csökkenő gyermeklétszám
miatt belátható időn belül 2 tagintézmény megszüntetésre kerül. Ezen tények ismeretében kerül a pályázat a fent
felsorolt három telephely vonatkozásában kidolgozásra.
A kedvezményezettek a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához a Támogatói Okirat
kiadásakor, vagy azt követően maximum 25 % előleg igénylésére jogosultak. Egyebekben a pályázat
utófinanszírozású, a támogatás intenzitása 100 %.
A pályázati eljárás során az eljáró szerv Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint az Intézményi Társulás gesztor
önkormányzata.
A részletes szakmai tartalom és költségvetés az előterjesztés mellékletében olvasható.
A pályázat benyújtására 2012. július 16. – 2012. augusztus 17. között van lehetőség, a kitöltő program még nem
jelent meg. A program feltöltése közben elképzelhető, hogy minimális mértékben módosítani kell a pályázat
tartalmát. Természetesen erről az Intézményi Társulás ülésén tájékoztatást adunk.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntését határozat formájában hozza
meg.

Döntési javaslat
"TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztés - pályázat"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.1.11-12/2
kódszámú, könnyített elbírálású pályázati felhívás alapján, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
köveztekő telephelyeinek fejlesztése érdekében
-Százszorszép Óvoda
- Csemetekert Óvoda
- Csárdaszállás Óvodája
Az Intézményi Társulás megbízza a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda intézményvezetőjét és az óvoda
intézményegység vezetőjét a pályázat elkészítésével.
A pályázati eljárás során az eljáró szerv Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint az Intézményi Társulás gesztor
önkormányzata.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 17.
Felelős: Ágostonné Farkas Mária
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 7. számú
melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez JEGYZÉK a nevelési-oktatási intézmények
kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről alapján
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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A pályázat tervezett költségvetése
A projekt megvalósításához tervezett összes költség: 50 millió Ft.
A pályázati projekt részletes költségvetését a jelenlegi helyzet figyelembe vételével, három
telephelyre (Százszorszép Óvoda, Csemetekert Óvoda, Csárdaszállás Óvodája), 13
megvalósító óvodapedagógus és 150 gyermek bevonásával készítettük el.
Elszámolható költségek:
1. Projekt menedzsment költségei:
1 fő projektmenedzser
1 fő pénzügyi asszisztens
6.000.000 Ft
2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:
a.)Szakmai megvalósítók bérköltsége (13 megvalósító óvodapedagógus bére)
¾ telephelyenként szakmai vezető 3fő 3 fő x 74.000 Ft x 12 hónap
¾ megvalósító óvodapedagógusok 13 fő, 13 fő x 40.000 Ft x 12 hónap

2.664.000 Ft
6.240.000 Ft
8.904.000 Ft

3. A célcsoport számára biztosított támogatások:
a.) Külső szolgáltatótól vásárolt képzés költségei:
¾ 4 fő vezető 30 órás képzése
400.000 Ft
¾ 13 fő megvalósító óvodapedagógus 120 órás képzése
5.200.000 Ft
b.) „Jó gyakorlatok” átvételével kapcsolatos utazási és étkezési költség:
¾ 3 alkalom x 150.000 Ft/alkalom
450.000 Ft
c.) Az óvodai nevelőtevékenységhez kapcsolódó kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
2.000.000 Ft
d.) A képzésen részt vevő pedagógusok helyettesítésének költségei:
¾ 13 óvodapedagógus 165 munkanap helyettesítésének költségei:
1.650.000 Ft
9.700.000 Ft
4. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások:
a.) rendezvényszervezés költségei:
¾ Játszóházak szervezése: 3 alkalom x 3 telephely x 150.000 Ft
¾ Gyermeknap szervezése: 1 alkalom x 3 telephely x 600 000 Ft
¾ Erdei óvoda szervezése: 30 óvodás, 10 kísérő felnőtt
¾ Szakmai fórumok szervezése: 3 alkalom x 82.000 Ft előadói díj

1.350.000 Ft
1.800.000 Ft
1.000.000 Ft
246.000 Ft
4.396.000 Ft

5. Egyéb szolgáltatások:
Nyilvánosság biztosítása, a pályázathoz kötődő kötelezően előírt kommunikációs költségek
1.000.000 Ft
6. Beruházások:
A telephelyek bútorzatának, udvari játékainak beszerzése, illetve a már meglévő, de elavult
eszközök, felszerelések lecserélése a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete alapján
1. Tornaszoba kialakítása
2. Óvodaudvar fejlesztése
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3. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése
4. Laptopok, projektorok, nyomtatók, oktató szoftverek, digitális tartalmak beszerzése.
A Pályázati útmutatóban meghatározottak alapján az elszámolható összes költség legfeljebb
30 %-a fordítható beruházásra.
15.000.000 Ft
7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség:
a.) A projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentációs, irattározási költségek
b.) Telekommunikációs költségek
c.) Banki költségek
5.000.000 Ft
A projekt összköltsége: 50.000.000 Ft

Gyomaendrőd, 2012. június 18.

Dinya Lívia
pályázatíró munkacsoport vezetője

Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető
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