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Tisztelt Intézményi Társulás!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetési
beszámolói Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetési beszámolóinak részét képezik,
melynek elkészítéséhez a tagönkormányzatok szükség szerint adatokat szolgáltatnak. Az intézményeknek az adott
önkormányzatot érintő költségvetésének elfogadásához, módosításához, valamint a költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámolók elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete az 5/2012. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadta a város 2012. évi
költségvetését, melyet az első félévben 2 alkalommal módosított.
Az Országgyűlés által 2011. év végén elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott kormányrendelet jelentős
változásokat fogalmazott meg az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozóan. Lényegi változás volt,
hogy 2012-től külön elemi költségvetést és így önálló beszámolót kell készíteni a helyi önkormányzatnak, az általa
irányított önállóan működő és gazdálkodó (ideértve a polgármesteri hivatalt is), valamint önállóan működő
költségvetési szerveknek.
Ennek megfelelően az előterjesztésben röviden bemutatjuk az önkormányzat egészének (valamennyi intézmény)
2012. I. félévi bevételeit és kiadásait, majd a melléklet részletesen tartalmazza a társulás által fenntartott
intézmények I. féléves gazdálkodásának alakulását.
Megnevezés
Bevételek
Költségvetési
bevételek
Saját bevételek
Működési célú
pénzeszköz átvétel
Felhalmozási
célú bevételek
Támogatási kölcsönök
visszatérülése
Előző évi
pénzmaradvány
Egyéb finanszírozási
bevétel
Bevételek
mindösszesen
Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő
járulékok
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadások
Ellátottak juttatása

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés Telj. / Mód. ei. %-ban

1570268

1728601

966087

55,89

368391
680122

384852
573533

207923
257321

54,03
44,87

74518

59162

31199

52,73

30915

30915

11292

36,53

821415

864539

16358

1,89

415
3545629

3641602

1490595

40,92

1057860
272834

1081974
278525

542540
133756

50,14
48,02

731580
413532

754736
461379

386026
212719

51,15
46,11

7200

7200

303

4,21
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Működési kiadások
összesen
Felújítások
Fejlesztések
Tartalék
Egyéb finanszírozási
kiadás
Kiadás
mindösszesen

2483006

2583814

1275344

49,36

23769
332129
706725

47769
356334
653685

27796
185667
0
57002

58,19
52,11

3545629

3641602

1545809

42,45

0

A társulási fenntartásban működő intézmények 2012. I. félévi gazdálkodása
Bevételek alakulása
Ft-ban
Megnevezés
Saját bevétel
Műk.c.átvett
peszk.
Felhalm.célú
bevétel
Előző évi
pénzmaradvány
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összesen:
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Rózsahegyi Kálmán
Térségi Szociális Gondozási Térségi Humánsegítő
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Módosított ei.
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235429
117886
0
2
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457
0

0

0

0

0
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3761
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0
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Kiadások alakulása
Adatok E Ft-ban

Rózsahegyi Kálmán
Térségi Szociális Gondozási Térségi Humánsegítő
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0
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0
0
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Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy a fenntartása alá tartozó intézmények 2012. évi I. félévi költségvetési
beszámolóját szíveskedjen tudomásul venni.

Döntési javaslat
"2012. I. félévi beszámoló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 2012. évi I. félévi költségvetési beszámolót, a
térségi feladatot ellátó intézményekre vonatkozóan tudomásul veszi.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 08. 30.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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Melléklet
RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS
DIÁKOTTHON
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.

Tel.: 66-386 596
E-mail: rozsahegyi@gyomaendrod.hu
Intézményi beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévének teljesítéséről
A 2012. évre tervezett feladat ellátás változatlan feltételekkel, az előirányzatnak megfelelően
folyamatosan teljesül.
I. FELADAT ELLÁTÁSI MUTATÓK
I/1. Tanulói létszám alakulása
2011/2012 tanév
Megnevezés
2011. október /tény/

Óvoda
Gyomaendrőd

2012/2013 tanév
2012. október /terv/

38

39

29

0

30
0
9
0

Általános iskola 1-8.

412

401

1-4. évfolyam
Gyomaendrőd

204
188

192
176
17
0
16
0
0
209
209
30
0
24
10

ebből SNI

1

Csárdaszállás

9

ebből SNI

ebből SNI

22

ebből magántanuló

0

Csárdaszállás

16

ebből SNI

0

ebből magántanuló

0

5-8. évfolyam
Gyomaendrőd

208
208

ebből SNI

35

ebből magántanuló

0

Kollégium

27

ebből SNI

12

A 2012/2013 tanévben a tanulók létszáma a júniusi felmérések alapján várhatóan a tervezettnek
megfelelően alakul.
I/2. Foglalkoztatotti létszám alakulása

Megnevezés
pedagógus
óvodapedagógus
oktatást segítő
technikai dolgozó
∑

2012. évi nyitó létszám
Gyomaendrőd Csárdaszállás

41
2
5
18
66

2
1
0
0
3

Létszám 2012.06.30.
∑

Gyomaendrőd Csárdaszállás

43
3
5
18
69

41
2
5
18
66

2
1
0
0
3

∑

43
3
5
18
69

Az engedélyezett álláshelyek, illetve az azt betöltő munkavállalók száma a félév során nem
változott.
II. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
II/1. Intézményi működési bevételek alakulása
Eredeti előirányzat:
100 e Ft
Módosított előirányzat:
100 e Ft
Teljesítés:
287 e Ft
Az intézményi tantermek magasabb szintű kihasználtságát elősegítő terembérleti díjakból
származó bevétel 68 e Ft, a csárdaszállási telephelyen az intézményi ellátási díjbevétel 25 e Ft, a
mobiltelefon használat kapcsán a munkavállalók által befizetett összeg 157 e Ft, egyéb bevétel 17
e Ft /ablaktörésből adódó kártérítés, illetve kamatbevétel /, a korábban az intézményhez tartozó
gyakorló kert vízdíjának továbbszámlázásából adódó bevétel 20 e Ft.
II/2. Átvett pénzeszközök alakulása
Eredeti előirányzat:
7 914 e Ft
Módosított előirányzat:
7 347 e Ft
Teljesítés:
8 721 e Ft
Az átvett pénzeszközök részét képezi a teljesítések között az előző évi működési célú
pénzmaradvány alulfinanszírozás miatti átvétele 3 108 e Ft összegben.
Részét képezik továbbá a Wekerle Sándor Alapkezelő által meghirdetett pályázatokon elnyert
támogatás értékű bevételek, melyek 2012. 06. 30. napjáig pénzügyi teljesítésre kerültek./a
következő előirányzat módosítás alkalmával kerülnek beépítésre/:
• NTP-RITP-11 számú pályázat kapcsán 900 e Ft összegben;
• NTP-FÉT-11 számú pályázat kapcsán 800 e Ft összegben
• Útravaló Ösztöndíj Program keretén belül 253 e Ft összegben.
E jogcímek között az alábbi tételek szerepelnek még:
• Közcélú foglalkoztatás kapcsán teljesült támogatás (256 e Ft).
• Működési célú támogatás értékű bevétel helyi önkormányzattól: 3 405 e Ft /Csárdaszállás
2011. évi önkormányzati kiegészítő támogatása 2 947 e Ft, Hunya pedagógus létszám leépítő
támogatása 458 e Ft/.
Egyelőre nem került teljesítésre a csárdaszállási telephely 1-6 havi teljesítése Csárdaszállás
Község Önkormányzata részéről 2 903 e Ft összegben.
II/3. Irányító szervtől kapott támogatás alakulása
Eredeti előirányzat:
205 528 e Ft
Módosított előirányzat:
213 215 e Ft
Teljesítés:
125 258 e Ft
Az eredeti előirányzathoz képest az alábbi összegek kerültek beépítésre:
• 2012. évi bérkompenzáció 3 965 e Ft
• 2012. évi kistérségi normatíva átsorolása átvett pénzeszközökből 3 849 e Ft
• 21/2010.(V. 13.) OKM rendelet alapján informatikai fejlesztési feladatok támogatása
pályázat kapcsán elnyert összegből utólagos ellenőrzés alapján megállapításra került, hogy
nem számolható el 108 e Ft B° értékben a pályázat terhére megvásárolt eszköz, így annak
kamattal felszámított visszafizetendő összege 127 e Ft.
Az önkormányzati támogatás teljesülése 58,75%, melynek indoka:

• a június havi nettó bér kifizetésének összege (8 168 e Ft), mely június hónapban került
kifizetésre
• a pályázatok utólagos elszámolása miatt a kiadások önkormányzati támogatásból lettek
előfinanszírozva
(1 953 e Ft)
• a csárdaszállási tagintézmény 1-6 havi teljesítése /2 903 e Ft/ a Csárdaszállási
Önkormányzat részéről
nem került kiegyenlítésre.
A szükséges korrekciós tételeket figyelembe véve az önkormányzati támogatás 53,5%-on teljesült,
a túlfinanszírozás 7 337 e Ft. A túlfinanszírozás a gázenergia árának nem várt ütemben történő
növekedésével magyarázható, mivel már a félév során teljesítésre került az egész évre tervezett
összeg, a tervezetthez képest változatlan fogyasztás mellett.
2012 évben az intézménynek felhalmozási bevétele nincs.
III. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ALAKULÁSA
III/1. Személyi juttatások alakulása
Eredeti előirányzat:
137 166 e Ft
Módosított előirányzat:
140 507 e Ft
Teljesítés:
72 096 e Ft, 51.3%
Intézményünk személyi feltételei és a hozzá kapcsolódó rendszeres, illetve nem rendszeres
juttatások a törvényi előírásoknak, illetve a tervezettnek megfelelően teljesülnek.
A személyi juttatások előirányzata az időarányosnak megfelelően alakult az első félév végére.
Torzító tényezőként hat, hogy a 2012. évi bérkompenzáció időarányos összegének teljesítése és
annak előirányzata mivel e jelentős összegű tétel nem éves szinten arányosítandó. Ezt figyelembe
véve a teljesítés 51,3 %.
III/2. Szociális hozzájárulási adó alakulása
Eredeti előirányzat:
37 313 e Ft
Módosított előirányzat:
38 193 e Ft
Teljesítés:
19 188 e Ft
A szociális hozzájárulási adó a személyi juttatások kiadásához szorosan kapcsolódva 50%-on
teljesült, mely az időarányosnak megfelelő.
III/3. Dologi kiadások alakulása
Eredeti előirányzat:
35 403 e Ft
Módosított előirányzat:
39 037 e Ft
Teljesítés:
31 136 e Ft
A dologi kiadások 79,8%-on teljesültek az első félév végére.
45%-os teljesítés figyelhető meg a készletbeszerzéseknél, 92%-os teljesítés a szolgáltatásoknál,
39%-os teljesítés a különféle dologi kiadásoknál és 45%-os teljesítés az egyéb folyó kiadásoknál.
A jelentős túlteljesítés egyik indoka szolgáltatások esetében egyrészről az elnyert, 06. 30. napjáig
felhasználásra került NTP-RITP-11 és NTP-FÉT-11 pályázatok fenntartói támogatásból
megelőlegezett kiadásai 1 956 e Ft összegben.
Azonban a túlteljesítés jelentősebb oka a gázenergia díjának magas teljesítésével magyarázható.
Megnevezés
Ei.
Teljesítés
2012. évi terv
8 314
9 651
2011. évi pénzmaradvány része
2 761
2 761
∑
11 075
12 412
Az első félév végére felhasználásra került az éves gázenergia fogyasztásra tervezett összeg. A
szolgáltató egyenlegközlése alapján 1 392 e Ft túlszámlázás van, mely a nyári hónapokban
korrigálásra kerül.

Megfigyelhető tehát, hogy a pályázati pénzeszközök módosítását követően és a gázenergia díját
kivéve minden egyéb jogcím a tervezettnek megfelelően, 49%-on alakult.

IV. ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2012. első félévében a szakmai követelmények betartása mellett a működéshez
elengedhetetlenül szükséges, minimális kiadások mellett, a rendelkezésre álló keretek között
igyekezett folytatni gazdálkodását. A gázenergiát kivéve a kiadások, illetve a bevételek az
időaránynak megfelelően alakultak.
Az intézmény a továbbiakban is a takarékosságra törekszik.

Gyomaendrőd, 2012. 08. 03.
Farkas Zoltánné
intézményvezető

Tóth-Vitáris Erika
gazdasági vezető

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt.szám: X. 322 /2012.
2012. I. félévi
SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Intézményünk 2012. évben 522 974 E Ft mérlegfőössszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 14,3%kal 65 618 E Ft-tal haladta meg a 2011. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt az
konyhai átszervezés egész éves tervezéséből, másrészt a dologi kiadások szintre emeléséből,
harmadrészt a garantált bérminimum és minibálbér 2012. évi növekedéséből adódik.
Kiadási oldalon :
• az intézmény dolgozóinak személyi juttatásai és munkaadót terhelő járulékainak összege:
272 138 E Ft
• az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege:
250 836 E Ft
Bevételi oldalon:
• Ellátotti létszám alapján beállított állami és térségi normatíva
• Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj
(ÁFÁ-val)
• Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj
• Támogató Szolgálat működési támogatása:
• Működési célú pénzeszköz átvétel Munkaügyi Központtól
• Önkormányzati finanszírozás keretében átadott normatíva bevétel
a költségvetés törvény 17. a) pontja alapján
• Önkormányzati támogatás- működési célú:

176 324 E Ft
207 965 E Ft
27 464 E Ft
8 835 E Ft
1 770 E Ft
42 228 E Ft
58 388 E Ft

Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére két alkalommal került sor 2012. I. félévben:
1. 2011. évi állami normatíva elszámolás

Belső ellenőrzés

Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra az egyes jogcímeknél megállapított
mutatószámok tekintetében, mely lényeges, jelentős változást nem eredményezett a 2011. évi
állami normatíva elszámolásában az intézményi adatokhoz képest.
2. Az intézmény 2010-2011. évi gazdálkodásának átfogó pénzügyi ellenőrzése
Belső ellenőrzés
Az ellenőrzés során néhány eltérés került feltárásra, mely mérleg tételt nem érintett, a feltárt
hiányosságok részben az ellenőrzés ideje alatt, részben azt követően korrigálásra kerültek.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám alakulása 2012. évben:
Ellátási forma

2011. december 31 – én 2012. évi állami
az Intézményi
normatíva igénylés
szolgáltatásokat
mutatószámai
átlagosan igénybevevők
száma
Normál idősek otthona
171 fő
170 fő
Átmeneti elhelyezés
10 fő
9 fő
Házi segítségnyújtás
68 fő
65 fő
Étkeztetés
249 fő
245 fő
Támogató szolgálat
8 722,433
3 400
feladategység/év
feladategység/év
34 fő
Jelzőrendszeres
házi
10 fő
segítségnyújtás
Idősek Nappali ellátása
150 fő
146 fő
Fogyatékosok
nappali
27 fő
26 fő
ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
800 fő
-

2012. június 30-án az
Intézményi
szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők
száma
170 fő
10 fő
71 fő
259 fő
4 862 feladategység/év
31 fő
10 fő
142 fő
25 fő
800 fő

Az ellátotti létszámok az I. félévben közel a megtervezettek szerint alakultak valamennyi ellátási
formában. Néhány fős emelkedés a házigondozás és szociális étkeztetés jogcímeknél, míg a nappali
ellátás tekintetében néhány fős csökkenés tapasztalható.
A nappali ellátás ellátotti létszámának csökkenése a külterületeken lévő 4. számú (Nagylapos, Mester
u. 19.) és 3. számú Idősek Klubjának (Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1.) ellátotti létszám csökkenéséből
adódik. 2012. I. félévében a 3. számú Idősek Klubjába a működési engedély szerinti férőhelyek száma
40 főről 25 főre került módosításra. Ezzel egyidejűleg 1 fő létszám leépítésre került sor
intézményünknél. További 1 fő létszám csökkentésére került sor a 4. számú Idősek Klubja
tekintetében is, ahol az ellátotti létszám szintén alacsonyabb, mint a működési engedély szerinti
férőhely.
Az intézmény főzőkonyhájáról történő élelmezés alakulása az élelmezési napok és adagok
figyelembevételével 2012. I. félévben átlagosan az alábbiak szerint alakult:
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A létszám alakulásában - az első félévet megvizsgálva - egyenletesség állapítható meg, csak a
szünetek és betegségek idején volt tapasztalható létszámcsökkenés. A tízórai és uzsonna tekintetében
növekedés tapasztalható az év elején, mely az első félévben meg is maradt, a növekedés leginkább az
alsó tagozatosok körében érvényesült.
Intézményünk az oktatási intézmények étkeztetése kapcsán a 2012. I. félévében is igyekezett
valamennyi elvárásnak megfelelni, az oktatási intézményekkel egyeztetve igyekezett a felmerülő
problémákat megoldani, kiküszöbölni.
II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 2012. január 1.-én 142 fő, volt. 2012. I. félévben sor került
2 fő létszám leépítésre, így a munkavállalói létszám 2012. június 30-án 140 fő.
Ezen túl 2012. június 30-án 7 fő közfoglalkoztatott, és 4 fő TÁMOP program keretében foglalkozatott
munkavállaló került foglalkoztatásra intézményünknél.
2012. január hónapban a téli – rövidtávú - közmunka program keretében további 30 fő került
foglalkoztatásra intézményünknél – 2011. december hónapban és 2012. január hónapban, 100%-os
Munkaügyi Központos támogatás mellett.
II.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

Megnevezés
Egyéb saját bevétel
Áfa bevételek, visszatérülések
Saját bevételek összesen
Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz
alaptól
Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
előirányzattól
Tám. értékű műk. bev. többcélú kistérségi
társulástól
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
Pénzmaradvány felhasználása
Egyéb bevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Saját bevételek

Eredeti
előirányzat
218 343
17 086
235 429

Módosított
Teljesítés
eFtelőirányzat
ban
218 343
108 807
17 086
8 591
235 429
117 886

1 770

6 506

7 054

8 835

0

0

7 960

0

0

268 980
0
0
522 974

291 517
1 361
0
534 813

175 928
1 361
5
302 234

Az intézményi ellátási díjak teljesítése 50%-os, mely teljesen megfelel az időarányos tervezett
előirányzatnak. Részleteiben azonban tapasztalható az egyes jogcímek tekintetében többletbevétel,
illetve bevételkiesés is.
Az intézmény vevő tartozása 2012. június 30-án 7 710 E Ft volt, melyből közel 2 500 E Ft behajtása 5 személyt illetőleg - átadásra került bírósági végrehajtásra. Folyamatos intézkedéseket tesz
intézményünk a hátralékok behajtására, a gyermekélelmezésben az iskolákkal-, míg a szociális
ellátásban az önkormányzat humánpolitikai és gyámügyi osztályával- együttműködve. Remélhetőleg a
hátralékok behajtására tett intézkedéseink sikeresek lesznek és év végére az intézmény kintévőségének
nagysága mérséklődni fog.
Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 7 054 E Ft.
Ezen jogcímen intézményünk 1 770 E Ft bevételt tervezett, mely a január hónapban is foglalkoztatt
közfoglalkoztatottak bérének volt a fedezete. 2012. évben lehetőségünk nyílt további
közfoglalkoztatásra, illetve TÁMOP program keretében foglalkoztatott munkavállalók alkalmazására.
Ezen a jogcímen keletkezett többletbevétel a forrása a személyi juttatások kiadási előirányzatainak, a
közfoglalkoztatottak és TÁMOP program keretében foglalkoztattak bérének.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímeken megtervezett eredeti előirányzatok 2012. I. félévében beépítésre
kerültek a felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely
jogcímek a működéshez kapcsolódó állami hozzájárulásokat foglalják magukba.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás alakulása

Eredeti EI 2012. év
Állami normatíva

eFt Módosított EI 2012. év
168 364 Állami normatíva

Oktatási intézmények
étkezési normatívája

Oktatási intézmények
42 228 étkezési normatívája

Nem önkormányzati
forrásból finanszírozott Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Eredeti 2012. év
Működési támogatás
(önkormányzattól)
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
összesen

210 592
eFt
58 388
268 980

Társulási normatíva
Támogató Szolg.
Működési tám. - FSZH
Bér kompenzáció
Nem önkormányzati
forrásból finanszírozott
-Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
Módosított EI 2012. év eFt
Működési támogatás
(önkormányzattól)
Felügyeleti szervtől
kapott támogatás
összesen

Teljesítés
2012. I. félév
eFt E Ft
168 364
42 228
7 960
8 835
5 742

233 129

58 388
291 517

175 928

A felügyeleti szervtől kapott támogatás túlfinanszírozottságot mutat 2012. június 30-án. A
túlfinanszírozottság a korrekciózások után (június havi illetmény, vásárlási és fizetési előlegek,
egyszeri nagyobb összegű kifizetések- mint jubileumi jutalom, év eleji közmunkások bérkifizetése)
9 367 E Ft összegben határozható meg. A túlfinanszírozás okai a kiadások elemzésénél kerül
részletezésre.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Eredeti
Módosított
Teljesítés eFt-ban
előirányzat
előirányzat
Személyi juttatások
214 558
223 546
116 529
Munkaadót terhelő járulékok
57 580
59 364
30 296
Dologi kiadások
250 836
250 985
139 958
Támogatás értékű működési kiadás
0
918
918
Működési kiadások összesen
522 974
534 813
287 701
Fejlesztési kiadások
0
0
0
Felújítás
0
0
0
Felhalmozási célú pénzeszköz
0
0
0
átadás háztartásoknak
Kiadások összesen
522 974
534 813
287 701
Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 52,1%, mely 2,1 %-kal magasabb
az időarányos tervezettnél. A 2,1%-os látszólatgos túlfinanszírozottság azonban az egyösszegű, év
elején kifizetésre kerülő bérek korrekciója után (jubileumi jutalom, közforglalkoztatottak december,
január havi bérkifizetése) megszűnik, és összességében elmodható, hogy a személyi juttatások és
munakadói járulékok kifizetése a tervezettnek megfelelően alakult 2012. I. félévében.
2012. március hónaptól megtörtént a költségvetési rendeletnek megfelelő intézményi bérintézkedés
végrehajtása, 15 fő közalkalmazott 8 órából 6 órában történő foglalkoztatása. 2012. május hónaptól
egy fő gondozó ápoló és egy fő egységvezető munkakörben dolgozó munakvállaló munkaviszonya
közös megegyezéssel megszűnt az intézménynél (külfödi munkavállalás miatt). Az egységvezető
álláshelyet intézményen belüli átszervezéssel, míg a gondozó ápoló munkakört TÁMOP programban
résztvevő - Munkaügyi Központ által támogatott - munkavállalóval töltöttük be, mely intézkedés
lehetővé tette, hogy a 6 órás munkavállalók 2012. június hónaptól visszakerüljenek 8 órás
foglalkoztatásba.
Dologi kiadások
A dologi kiadások az I. félévben 55,6%-ban teljesültek 5,6%-kal magasabb arányban az időarányos
tervezettnél. A túlfinanszírozottság okai:
•
A gázenergia-szolgáltatás díj szezonalitása. 2012. június 30-ig 12 637 E Ft került teljesítésre. A
túlfinanszírozottság az időarányos tervezetthez képest 4 863 E Ft, mely nagy valószínűséggel
az év végéig kompenzálódni fog, a tervezett előriányzat szintjére. Jelenleg 2 912 E Ft összeg áll
az év végéig rendelkezésre gázenergia díjra.
•
Eltérés mutatkozik, a villamos energia díjaknál is, a túlfinanszírozottság 19,76%, mely 1 620 E
Ft összeggel haladja meg az időarányos tervezetett. Ezen jogcímen keletkezett túlfinanszírozás
az előző szolgáltató (E-ON) által kiszámlázott végelszámoló számlák tételeiben mutat kiugróan
magas összegeket. Intézményünk a GET Energy-vel megkötött szerződés alapján a számlákát
átadta ellenőrzésre. Az ellenőrzés nem állapított meg többletszámlázást, azonban azokon a
fogyasztási helyeken ahol a számlázás nem profilos alapon, hanem idősoros alapon történik,
javaslatott tett annak megmódosítására, mely feltételezése szerint éves szinten megközelítőleg
360 E Ft összegű megtakarítást eredményezhet az intézménynek. Az energiazdálkodás
ügyintézésére megbízási szerződést kötöttünk a GET Enegy-vel, amennyiben sikeres módosítást
tud elérni, úgy némi megtakarítást érhetünk el a villamosenergia szolgáltatás díjak
teljesítésében.
A villamosenergia szolgáltatás túlfinanszírozottsága azonban az év végéig nem fog megszűnni.
Az intézmény megvizsgálta a növekedés okát az előző évihez képest, és egyértelműen
megállapítható, hogy ilyen mértékű többletfogyasztás nem történt az előző évihez fogyasztáshoz
képes, a növekedés oka nagyrészben az energiaár növekedéséből adódik.
•
Túlfinanszírozottságot mutat a járművek javítása, karbantartás jogcím is. Ezen
túlfinanszírozottság oka, hogy a Támogató Szolgálati feladatokat eláttó gépkocsink (OPEL
VIVARO JJF-579) az első félévben motorhibás lett. A feladat ellátásához mindenképpen

•

•

•

szükséges volt a javítattás, mely összességében 478 E Ft összeget tett ki. 2012. I. félévben
ennek a gépkocsinak a javíttatására összesen 593 E Ft összeget fizetett ki az intézmény, mely
meghaladja az egész éves tervezett előirányzatot ezen a jogcímen.
A
DAOP-4.1.3/A-11-2012-0044
„Alapszolgáltatásokat
nyújtó
gondozási
egység
infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel
benyújtott és sikeres elbírálásban részesített pályázat által lehetősége lesz az önkormányzatnak a
Támogató Szolgálat szállítási feladatait ellátó gépkocsit lecserélni, mely várhatólag a II.
félévben meg fog történni.
Túlfinanszírozottság látszik az ingatlanok karbantartási kiadási jogcím tekintetében is, mely
abból adódik, hogy a betervezett karbantartási munkálatokat az I. félévben elvégezte
intézményünk. Természetesen folyamatos karbantartási munkálatokra valamennyi intézményi
egységünkben szükség lenne, de az év hátralévő részében már nincs lehetőségünk ezek
elvégzésére - forráshiány miatt -, ezért csak a működtetés biztonságához elkerülhetetlen
karbantartási munkálatokat fogjuk a későbbiekben megtenni.
Ez problémát jelent, mert a jelenleg folyó szakmai ellenőrzés, több olyan problémát feltárt, mely
karbantartási munkálatokkal megoldható lehetne. Az ellenőrzés végleges jegyzőkönyvét a II.
félévben fogja intézményünk megkapni, amennyiben szükségessé válik olyan volumenű javítási
feladat elvégzése melyre az intézmények saját forrásból nem lesz lehetősége, az önkormányzat
segítségét kell kérnünk.
Túlfinanszírozott a szennyvízszippantás jogcímen teljesített 1 173 E Ft –os kifizetés is. Az egész
éves tervezett előirányzat ezen a jogcímen 1 216 E Ft, melynek 96%-a már az első félévben
teljesítésre került. A szennyvízszippantás a Kondorosi út 1. szám alatt lévő Szent Imre Idősek
Otthona intézményi egységünknél történik.
Megvizsgáltuk a szennyvízszippantás ilyen mértékű szükségességét, és megállapítható, hogy a
befolyó víz mennyisége összhangban áll a szippantott mennyiséggel, így többletszippantás nem
történik az intézményi egységnél. A víz és szennyvíz díjának emelkedésével magyarázható a
jogcímen keletkezett többletfinanszírozottság.
Fentiekben beszámolt többletkiadások miatt a vásárolt termékek és szolgáltatásokhoz tartozó
ÁFA jogcímen teljesítésre kerülő kifizetés is meghaladja az időarányos tervezett előirányzatot.

A dologi kiadások egyéb jogcímek esetében az időarányos tervezettnek, és egyedi teljesítési
módoknak megfelelően alakultak.
Összességében elmodható, hogy a tervezett jogcímeknél, amennyiben váratlan kiadások nem
következnek be, úgy takarékos és gazdaságos gazdálkodást megkövetelve tartani tudjuk a tervezett
előirányzatokat az év végéig, kivétel a villamosenergia díjak, a szennyvízszippantás jogcímek
esetében, és várhatóan a gázenergia szolgáltatás díjra megtervezett előirányzatot is valamelyest túl
fogja lépni az intézmény.
Arra törekszünk, hogy az esetleges túlfinanszírozásokat saját költségvetésünkből az év végéig
finanszírozni tudjuk, melynek teljesüléséhez a nagyon alaposan átgondolt gazdálkodás mellett a
kintlévőségeink sikeres behajtása is szükséges.
V. FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
Ezen jogcímen nem került megtervezésre és teljesítésre sem kiadás 2012. I. félévben.
ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2011. I. félévben a szakmai követelmények betartársa mellett a minimális - a
működéshez elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását, mégis túllépte az időarányos
finaszírozás kereteit.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok a tervezettnek megfelelően teljesültek, melyhez
nagyban hozzájárul a közcélú és közhasznú munkavállalók foglalkoztatása is.
A dologi kiadások tervszerinti teljesítését éves szinten nagyban befolyásolja az energiadíjak
növekedésből adódó többletkiadás finanszírozása.
A bevételek alakulása az I. félév tekintetében megfelelőnek tekinthető, törekszünk a kintlévőségeink
behajtására.
Intézményünk törekszik meglévő előirányzatai felett történő takarékos gazdálkodás folytatására a
következő időszakban is.
Folyamatosan keresük a pályázati lehetőségeket az infrastruktúra fejlesztésére, hisz költséget, csak a
modern korszerű energetikai megoldásokkal tudnánk elérni intézményi egységeinkben a jövőben.
Intézményük 2012. I. félévében 2 db Európai Uniós pályázatot nyújtott be az intézmény
infrustruktúrájának fejlesztésére vonatkozóan, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának megbízásából,
valamint 1 db pályázat elkészítése folyamatban van.
1. DAOP – 4.1.3/A-11-2012-0044 „Alapszolgáltatásokat nyújtó gondozási egység
infrasturtúrájának javítása, szállító szolgáltatások biztosításának fejlesztésére” címmel, mely a
Gyomaendőd, Mirhóháti u. 1-5. szám alatt található épületegységünk korszerűsítését, valamint
két darab szállítójármű – Támogató Szolgálat, szociális étkeztetési feladatokat ellátó
személygépkocsik beszerzését teszi lehetővé.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült.
A beruházás összköltsége: 51 504 895 Ft, ebből a támogatás mértéke: 48 929 650 Ft.
A pályázat megvalósításának készültsége: Támogatási szerződéskötés alatt.
2. TIOP - 3.4.2-11/1-2012-0014 „Az Őszikék Idősek Otthonában élők XXI. századnak megfelelő
humanizált életkörülményeinek megteremtése” címmel, mely a Gyomaendrőd, Mirhóháti 1-5.
szám alatt található Idősek Otthonának korszerűsítését, zsúfoltságcsökkentését és 10
férőhellyel történő növekedését tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 180 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elbírálás alatt áll.
3. TÁMOP - 6.1.2-11/1. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális
színterek című pályázati felhívás alapján „Egészséges életmódra való nevelés, és
stresszkezelés a Térségi Szociális Gondozási Központban” című pályázat, mely az intézmény
munkavállalóinak stressz és konfliktus kezelését, valamint az egészséges életmódra való
nevelést (étkezés és testmozgás vonatkozásában) tenné lehetővé.
A projekt összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású.
A pályázat elkészítés alatt áll, az I. félévben nem került benyújtásra, benyújtási határidő: 2012.
július 23-tól.

Gyomaendrőd, 2012. július 31.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető

Uhrin Anita
gazdaságvezető

Térségi Humánsegítő Szolgálat
Kiadások alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Telj / a mód. Ei %
ban

Személyi jutt.

26437

27274

13268

48,65

Munkaadót t.jár.

7100

7326

3512

47,94

Dologi kiadás

5584

5584

2406

43,08

39121

40184

19186

47,75

Kiadások össz.
Függő kiadás
•
•

1810

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált
időszakban az időarányosnak megfelelően alakultak.
A dologi kiadások teljesülése kis mértékben az időarányos alatt jelentkezett, melynek oka,
hogy a kirendeltség épületének energiaköltségei nem az intézmény szakfeladatán jelentek meg
hanem teljes egészében a hivatalnál, ennek rendezése év végéig történik.

Bevételek alakulása:
Megnevezés

adatok E Ft-ban
Eredeti ei

Módosított ei.

Teljesítés

Telj. / Mód. Ei %ban

Int. műk.bev.

0

0

2

Tám.é.műk.bev.

12897

448

457

102,01

Ir.szerv.kap. tám.

26224

39736

20713

52,13

Bevételek össz.

39121

40184

21172

52,69

•

•

A támogatás értékű működési bevételek között 457 E Ft realizálódott, mely az 1 fő
közfoglalkoztatott alkalmazásából adódó támogatási összeg. Az intézmény társulási
feladatokat is ellát, működéséhez kistérségi normatív bevétel is társul. Ezen normatíva összege
az intézmény eredeti költségvetésében a támogatás értékű bevételek között jelent meg, de ez a
támogatás az önkormányzat igénylése alapján az önkormányzat főszámlájára érkezik, így az
intézmény ehhez a bevételéhez irányító szervtől kapott támogatásként jut hozzá. Az
előirányzat rendezésére (tám. értékű bev. csökkentése, irányító szervtől kapott tám. növelése)
a II. számú rendeletmódosítás alkalmával került sor. A Kistérség az I. negyedévi társulási
normatívát (3.459 E Ft, mely összeg az éves előirányzat 28,5%-a) június hónapban utalta.
Az irányító szervtől kapott támogatás összege tartalmazza a június havi nettó bérek (1.677
E Ft) összegét is. A korrekció elvégzése után 48%-on teljesült a támogatás. Amennyiben a
társulási normatíva az időarányosnak megfelelően realizálódott volna, az intézmény nem
mutatna se túlfinanszírozást, se alulfinanszírozást.

Gyomaendrőd, 2012. augusztus 21.

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési
koncepciója
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Várfi András polgármester

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Intézményi Társulás

Tisztelt Képviselő-testület!
A Társulási megállapodás V.4.4. pontjában foglaltak szerint a közösen fenntartott intézmények költségvetése
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 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 beszámolók
elfogadásához a tagönkormányzatok Képviselő-testületeinek egyetértése szükséges.
Az Intézményi Társulás 2012. április 25-ei ülésén a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda vezetőjét és gazdasági
vezetőjét bízta meg azzal a feladattal, hogy a 2012. szeptember 1. napjával létrehozott Kistérségi Óvoda, mint
önállóan működő intézmény 2012. évi költségvetési koncepcióját állítsa össze.
Az intézmény elkészítette az óvoda költségvetését, melyet az előterjesztés mellékleteként olvashatnak.
A koncepció bizonyos adatai konkrét tények és tapasztalatok hiányában természetesen az érintett intézmények
adatszolgáltatásain alapulnak.
A személyi juttatások és járulékai soron megtervezett összegek jelen pillanatban még csak keretszámok, hiszen az
óvoda dolgozóinak és vezetőjének kiválasztása pályáztatási eljárás során történik, a döntés augusztus 24-én, illetve
augusztus 30-án várható.
Gyomaendrőd Város 2012. évi költségvetési rendeletének soron következő módosítása szeptember hónapban
várható. Ezen időpontra már ismertek lesznek a végleges költségvetési számok, így a rendeletbe megtörténhet a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetésének beépítése.
A költségvetési keretszámok meghatározásánál a megbízott intézmény figyelembe vette az egyes telephelyekre
elfogadott csoportszámokat a hozzájuk tartozó alkalmazotti létszámmal, a várható, illetve szükséges dologi
költségekkel, valamint megpróbált eleget tenni azon fenntartói elvárásnak is, miszerint az új óvoda működéséhez az
önkormányzatoknak ne kelljen jóval több kiegészítést biztosítaniuk, mint amely összegek az intézményeknél
zárolásra kerültek.
A fő számok vizsgálata során láthatjuk, hogy a gyomaendrődi telephelyek vonatkozásában a zárolt összeg az
intézményeknél összesen 4.117.000 Ft, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges további fedezet
összege pedig 349.000 Ft. A hiányzó fedezet biztosítása a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodához 2 hónapra
csatolt Blaha úti óvoda költségvetési maradványából, illetve annak zárolásából történhet.
Az új intézmény 4 havi működtetése így Gyomaendrőd részéről 4.466.000 Ft önkormányzati kiegészítést igényel,
amely összeg a 224 óvodásra vetítve 4.985 Ft/hó/gyermek önkormányzati támogatást jelent.
A csárdaszállási telephelyre vonatkozóan a 4 hónapra zárolt összeg 358 E Ft. Abból adódóan, hogy az új intézmény
vezetőjének bére létszámarányosan ráosztásra került az egyes telephelyekre, Csárdaszállás Önkormányzata
részéről még további 31 E Ft összegű önkormányzati kiegészítés válik szükségessé annak érdekében, hogy a
költségvetési egyensúly biztosított legyen. Összességében Csárdaszállás Önkormányzata az új intézmény 4 hónapi
működéséhez 389 E Ft kiegészítő támogatást biztosít.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2012. évi kiegészítő költségvetési koncepciója
2012. szeptember 1. - 2012. december 31.
Fő előirányzat
Személyi jellegű juttatások

ebből
Gyomae.

E Ft
13 635
5

13 152

Csárdasz.
483

Munkaadókat terhelő járulékok

3 614

3 484

130

Dologi és folyó kiadások

3 966

3 000

966

21 215

19 636

1 579

31

0

31

4 117

4 117

0

16 329

15 170

1 159

389

0

389

349

349

0

Bevételek összesen

21 215

19 636

1 579

Felújítás, felhalmozás

0

0

0

Kiadások összesen
Saját bevételek
Intézményeknél zárolásra kerülő
önkormányzati kiegészítés
Normatív támogatás
Működési célú pe. átvét helyi
önkormányzattól
További szükséges fedezet

Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és hozzájárulni, hogy a Kistérségi
Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója a konkrét számok ismeretében beépítésre kerüljön Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendeletébe, a rendelet szeptemberi módosítása alkalmával.
Döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda 2012. évi költségvetési koncepciója"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda 2012. évi költségvetési keretszámait megismerte, a szükséges önkormányzati kiegészítés összegét elfogadja
és hozzájárul ahhoz, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda költségvetése Gyomaendrőd
város, mint gesztor önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletébe - a konkrét számok ismeretében - beépítésre
kerüljön, a rendelet soron következő módosításakor.

Határidők, felelősök:
Határidő: 2012. 09. 27.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda dokumentum rendszerének
fenntartói jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei a 11/2012. (IV. 25.) számú
határozat illetve a 22/2012. (V. 31.) számú határozat alapján, 2012. szeptember 1. napjától önállóan működő
költségvetési szervet alapít Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven.
Továbbá elfogadta az óvoda alapítás folyamatának ütemtervét, mely alapján a megbízta a Kis Bálint Általános Iskola
és Óvoda intézményvezetőjét és tagóvoda vezetőjét az átszervezési folyamatok, feladatok lebonyolításával.
Az új intézményben 231 gyermek ellátását 20+1 (intézményvezető)fő pedagógus, 9,5 +1 (Csárdaszállás biztosítja)
fő dajka, 2,5 +1 (Csárdaszállás biztosítja) technikai dolgozó irányítja/biztosítja.
A fent leírtak alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda dokumentum rendszere elkészült,
melyeknek fenntartói elfogadása szükséges, az alábbiak szerint:
1. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Pedagógiai Programja (röviden: PP)
A PP-ot az intézményvezetőnek a nevelőtestület, kisebbségi önkormányzat jóváhagyásával 2012. július 1. napjáig
kellett elkészíteni, majd a fenntartó szakértői vélemény alapján 2012. augusztusi testületi ülésen fogadhatja el.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 44.§ (1) bekezdése alapján - „ A nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munka nevelési, illetve
pedagógiai program szerint folyik. A nevelési, illetve pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és a fenntartó
jóváhagyásával válik érvényessé. A fenntartó a nevelési program és a pedagógiai program jóváhagyása előtt köteles
az adott intézménytípusnak megfelelő szakterületen eljárni, jogosult közoktatási szakértő véleményét beszerezni.” külső közoktatási szakértőt kért fel a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda PP-nak
véleményezésére.
A PP szakértői véleményezését Csányi Istvánné közoktatási szakértő végezte el és összegző javaslata alapján az
alábbi megállapítást tette: „A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Pedagógiai programja
megfelel a törvényi és tartalmi előírásoknak. A nevelési célok –feladatok- tevékenységek kellő
részletezettséggel
kidolgozottak,
megvalósulásuk
eredményeként
biztosítható
a
gyermekek
személyiségének fejlődése, közösségi életre való felkészítése, képességeik kibontakoztatása, a tehetség
kibontakoztatása, a tehetséggondozás, a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
fejlesztése….
Sokszínű tartalmat hordozó program, amely biztosítja az alkotó peagógiai fantázia kibontakozását, az
innovatív, új módszerek alkalmazását és tartalmazza mindazon feladatokat, amelyeket a fenntartó a feltételek
biztosítása mellett meghatározott.
Az Óvoda helyi pedagógiai programját a fenntartó önkormányzat számára elfogadásra javaslom.”
Az eszközjegyzékkel ki kell egészíteni a programot, mely az összes telephely átvételekor kerül csatolásra.
Az intézmény pedagógiai programja Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél, a szakértői vélemény teljes
tartalma a titkárságon tekinthető meg.
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata (röviden:
SZMSZ)
A nevelési-oktatási intézmény működésére, külső-belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg. Az SZMSZ-t a közoktatási intézmény vezetője készíti el, és a nevelési-oktatási
intézményben a nevelőtestület fogadja el.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4) bekezdése alapján:
„40.§ (4) A szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé.”
Az intézményi SZMSZ Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendje
Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos
rendelkezéseket határozza meg.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (10) bekezdése alapján:
„ 40.§ (10) A házirendet az óvoda, az iskola, a kollégium vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A
házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, kollégiumszék, óvodaszék, továbbá az iskolai,
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kollégiumi diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.”
Az óvodai nevelésre vonatkozó Házirend Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda intézményi minőségirányítási programja (röviden:
IMIP)
Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló
elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének
folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (11) bekezdése alapján:
„40. § (11)Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.…”
Az intézményi IMIP Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint és a külső közoktatási szakértői vélemény alapján jóváhagyja és elfogadja a
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Óvodai pedagógiai programját.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét, hogy az
eszközjegyzékről készített összesítést csatolja az intézmény Pedagógiai programjához 2012. szeptember 31
napjáig.
2.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint elfogadja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
3.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(10) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Házirendjét.
4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(12) bekezdésében foglaltak szerint elfogadja Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Intézményi
Minőségirányítási Programját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatói állására
érkezett pályázatok elbírálása
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Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a 12/2012. (IV.25.) számú határozattal a
„Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda” intézményvezetői álláshelyére pályázatot írt ki. Az
intézményvezetői megbízás öt tanévre szól 2012. szeptember 1-től, 2017. augusztus 15-ig.
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben (2012. június 1.) és a Nemzeti Közigazgatási Intézet
hivatalos honlapján valamint a Gyomaendrőd Város honlapján (2012. május 14.) közzé tettük, az eljárás során
hatályban lévő jogszabályok alapján. A pályázati kiírás során az adatszolgáltatás, törvényi hivatkozásnak
megfelelően történt.
A 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján:
„(4)34 Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra irányuló pályázati felhívást – a Kjt. 20/A. §-ának (4)
bekezdésében meghatározottakon túl – az Oktatási és Kulturális Közlönyben is közzé kell, egyéb magasabb vezetői,
vezetői megbízás esetén közzé lehet tenni. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.”
A pályázat benyújtási határideje a közzétételtől számított 30 nap, jelen esetben 2012. június 15. napja.
A megjelölt határidőig két pályázat érkezett, melyet Czikkelyné Fodor Tünde pályázó és Kovács Péterné pályázó
nyújtott be.
A pályázat benyújtási határideje előtt felkértük az intézményt a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 12. § (4)
bekezdésében előírt, előkészítő bizottság létrehozására. A bizottság feladata a benyújtott pályázat
véleményeztetése, a rendeletben meghatározott közösségekkel (tantestület, alkalmazotti közösség).
A megküldött jegyzőkönyv alapján a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közössége 2012. július 26-án
megtartotta értekezletét, a benyújtott pályázattal kapcsolatban, majd a rendeletben előírtaknak megfelelően titkos
szavazással döntöttek a pályázók támogatásáról.
Az értekezleten a szavazásra jogosult személy közül 65 fő jelent meg, amely elegendő a kétharmados többség
biztosításához.
A leadott szavazatok száma: 65 db
Érvényes szavazatok száma: 64 db, érvénytelen szavazatok száma: 1db,
Kovács Péterné által benyújtott intézményvezetői pályázatot támogatta: 46 fő (71,87 %)
Czikkelyné Fodor Tünde által benyújtott intézményvezetői pályázatot támogatta: 18 fő (28,13%)
Megállapítható, hogy az intézmény alkalmazotti közössége, Kovács Péterné személyét javasolja, a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatói állásának betöltésére.
A pályázatok Gyomaendrőd város honlapján megtekinthetők. Az igazgatói állásra benyújtott pályázat intézményi
véleményezése, a titkárságon megtekinthetők.
A benyújtott pályázatok a jogszabályi előírásoknak megfeleltek, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
döntési javaslat alapján hozza meg határozatát.

Döntési javaslat
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"A Gyomendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatói állására érkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

A) alternatíva
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei megállapítják, hogy a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda igazgatói állásra benyújtott pályázat megfelel a pályázati kiírásnak.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv 20/B. § (4) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyt létesít, Kovács Péterné, 5502 Gyomaendrőd, Tompa
Mihály út 11. szám alatti lakossal, ezzel egyidejűleg a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján megbízza a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatói
feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól 2012. szeptember 1-től, 2017. augusztus 15-ig.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint munkáltatókKovács Péterné illetményét, mint
magasabb vezető, 1992. évi XXXIII. törvény, 61. § (1) g), 64. § (1) –(2), valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
14/C. § (1) a) pontja alapján a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény G-7
Magasabb vezetői pótlék (mindenkori közalk. pótlékalap 230 %-a):
Havi illetménye kerekítve, összesen:

155.300, - Ft
46.000, - Ft
201.300, - Ft

B) alternatíva
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei megállapítják, hogy a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda igazgatói állásra benyújtott pályázat megfelel a pályázati kiírásnak.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
tv 20/B. § (4) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyt létesít, Czikkelyné Fodor Tünde, 5502 Gyomaendrőd,
Temető utca 2. szám alatti lakossal, ezzel egyidejűleg a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) e)
pontjában kapott felhatalmazás alapján megbízza a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda igazgatói
feladatainak ellátásával. A megbízás öt évre szól 2012. szeptember 1-től, 2017. augusztus 15-ig.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei, mint munkáltatók Czikkelyné Fodor Tünde
illetményét, mint magasabb vezető, 1992. évi XXXIII. törvény, 61. § (1) g), 64. § (1) –(2), valamint a 138/1992. (X.
8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) a) pontja alapján a következők szerint állapítja meg:
Garantált illetmény G-5
Magasabb vezetői pótlék (mindenkori közalk. pótlékalap 230 %-a):
Havi illetménye kerekítve, összesen:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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145.700.- Ft
46.000.- Ft
191.700- Ft

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester
Intézményi Társulás

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei a 11/2012. (IV. 25.) számú határozat
illetve a 22/2012. (V. 31.) számú határozat alapján, 2012. szeptember 1. napjától önállóan működő költségvetési
szervet alapít Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven.
- Az intézmény alapító okiratában a költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatok Képviselő-testületei, gesztor önkormányzat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (1) bekezdése alapján:
„102. § (1)823 Ha – a megyei fenntartó kivételével – a fenntartó három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt
tart fenn, köteles közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottságot létesíteni és működtetni. …”
Mivel az új intézmény alapításával a fenntartó három oktatási-nevelési intézményt tart fenn ezért szükséges az
Intézményi Társulás Képviselő-testületi ülések előtti közoktatási ügyekkel foglalkozó bizottság állásfoglalásának
megfogalmazása, melyet a gesztor önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságának Képviselő-testületi tagjai(4 fő) és a két társult település Képviselő-testületi tagjaiból delegált egy-egy
tag által alkotott bizottság (6 fő) fogalmaz meg.
A fent említettek alapján az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása szükséges a döntési
javaslat alapján.
Az egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás az előterjesztés mellékletében olvasható.

Döntési javaslat
"Az Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Intézményi Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az alábbiak szerint módosítja a Társulási
megállapodást:
1.
A Társulási megállapodás III. fejezet 1.4. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Telephelyek:
1)
Gyomaendrőd, Fő út 42. sz. – Diákotthon”
2.
A Társulási megállapodás III. fejezete az alábbiak egészül ki:
„3.5. A közösen fenntartott intézmény megnevezése, székhelye:
Hivatalos elnevezése:
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, mely
- Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2. sz., intézménynek, óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja,
- Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. sz., intézménynek, óvodai feladatellátás tekintetében jogutódja.
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Székhelye: Százszorszép Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7. sz.
3. 6. A feladatellátás módja:
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.
3.7. Az intézmény szervezeti felépítése:
Az intézmény élén intézményvezető áll, aki az intézményegységek tekintetében gyakorolja a vezetéssel kapcsolatos
feladatokat.
Telephelyek:
1.) Napsugár Óvoda - 5502 Gyomaendrőd, Szabadság út 6. sz.
2.) Csemetekert Óvoda- 5502 Gyomaendrőd, Blaha L. 8. sz.
3.) Margaréta Óvoda- 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4. sz.
Tagintézménye:
Óvoda - 5621Csárdaszállás, Kossuth út 23. sz.
3.8. A társulás tevékenységi köre, feladata az 1. pontban foglaltak mellett:
Jelen megállapodás alapján a társult önkormányzatok az ÖTV 8.§.(1) és (2) bekezdésében meghatározott
közszolgáltatási alapfeladataikat: 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.”
3.
A Társulási megállapodás III. fejezetének 4.3 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.3 A közösen fenntartott négy intézménnyel kapcsolatos helyi önkormányzati feladat és hatásköröket, az általános
felügyeletet a három települési önkormányzat képviselő-testülete együttesen gyakorolja, a szakmai felügyeletet a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott szervek látják el. Az intézmények felügyeleti szervének operatív
feladatait Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete gyakorolja. A társulási döntések végrehajtásával járó feladatokat
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának polgármestere látja el.”
4.
A Társulási megállapodás III. fejezetének 4.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
„ 4.5 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 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.
Az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató vonatkozásában Gyomaendrőd Város polgármestere gyakorolja, de a
jutalmazás kérdésében a települési önkormányzatok polgármestereinek véleményét ki kell kérni.”
5.
A Társulási megállapodás IV. fejezetének 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„ 1. A társulás ülésrendje:
A társulás szükség szerint, de évente legalább három soros ülést tart, melyet Gyomaendrőd Város polgármestere
hív össze változó székhellyel. Bármelyik képviselőtestület indítványára, Gyomaendrőd Város polgármestere köteles
az ülést az erre irányuló írásbeli kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napon belül összehívni.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (1) bekezdése alapján a gesztor önkormányzat Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság Képviselő-testületi tagjai (4 fő) és a két társult település
Képviselő-testületi tagjaiból delegált egy – egy tag által alkotott bizottság (6 fő) köteles állást foglalni, a nevelési –
oktatási feladatokat érintő képviselő - testületi döntéshozatala előtt.”
6.
A Társulási megállapodás IV. fejezetének 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„ 7. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tevékenységéről a polgármesterek, illetve az intézmény
szakmai, pénzügyi és egyéb helyzetéről az intézmény vezetője legalább évente egyszer beszámolnak, a társult
képviselő-testületeknek.
7.
A Társulási megállapodás IV. fejezetének 8. pontja az alábbiakkal egészül ki:
„8. 4.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 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, valamint bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik. A szakmai irányítás teljes körűen
az intézményvezető felelőssége.
Az intézmény működését meghatározó helyi dokumentumok köre:
Az intézményi működés, szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumait és azok módosításait
(az SZMSZ, szakmai program, Házirend, IMIP stb) a társult tagok határozataikkal hagyják jóvá. Az alapító okirat
módosítása önkormányzati határozattal történik. A gazdálkodás dokumentumait (költségvetés, féléves beszámoló,
zárszámadás) a társulás soros ülésein hagyják jóvá.”
8.

A Társulási megállapodás V. fejezetének 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: „4.1 pont
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számozása 4. pontra változik”
9.
A Társulási megállapodás V. fejezetének 4. pontja után a 4.1. pont kerül behelyezésre az alábbi
tartalommal:
„4.1. A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda működéséhez szükséges pénzeszközöket a tagok az
alábbiak szerint biztosítják:
a)
A normatív állami támogatást Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete- az
intézményvezető kimutatása alapján - igényli le, melynek jogszerű felhasználásáról a normatíva alapját képező igény
keletkezési helye szerint kell gondoskodni.
b)
A működési kiadásoknak a normatív állami támogatás által nem fedezett részét az egyes települések
tekintetében a település szerinti tag önkormányzat saját költségvetéséből köteles biztosítani, a normatíva utalással
azonos ütemezésben. Amennyiben az adott önkormányzat nem a fentiek szerint biztosítja az önkormányzati
támogatást, úgy az erre irányuló írásbeli felhívást követő 30 nap eredménytelen elteltét követően az
intézményvezetője jogosult szüneteltetni az ellátást. Az előlegezett költségek tekintetében az előlegezést biztosító
önkormányzatok jogosultak a késedelmi kamat követelést érvényesíteni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat
kétszerese. Írásban közölt és nem vitatott költségek vonatkozásában a nem teljesítő önkormányzat felé az azonnali
beszedési megbízást kiadni.
c)
A normatív állami támogatás és a működési kiadása (utazási költségek) közötti különbözetet, valamint
a közös igazgatás településre eső költséget, amennyiben nem térül meg a normatívából, azt a felek előzetes
egyeztetési eljárás lefolytatását követően térítik meg.”

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

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Térségi Humánsegítő Szolgálat
beszámolói a 2011/2012-es tanévről
Czikkely Erika önkormányzati intézmény vezető, Farkas Zoltánné önkormányzati intézmény
vezető, Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 77/2004. (III. 25.) KT. sz. határozatával elfogadott
önkormányzati minőségirányítási programjában, az 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 104. § (5)
bekezdésében foglaltak alapján - “A közoktatási intézmény tanévenként, évenként egy alkalommal kötelezhető arra,
hogy tevékenységéről átfogó beszámolót adjon a fenntartónak.” - az intézményvezetőket beszámoló adására
kötelezi.Az intézményi beszámoló képezi az évente megvalósuló szakmai ellenőrzést. Az intézményi beszámoló
egyben önértékelés is, az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok,
feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével.
Az intézmények beszámolóiról készült jegyzőkönyvek a titkárságon megtekinthetők. A beszámolók a
Gyomaendrőd város honlapján, az intézményeknél megtekinthetők.
Az intézményi beszámolók az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában foglalt tartalmi és
formai követelményeknek megfelelően készültek el.
Az intézményi beszámolók ÖMIP 2. számú melléklet szerinti kötelező tartalmi elemei teljes körű áttekintést,
beszámolási kötelezettséget ír elő, melyek a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III Neveltségi helyzetkép:
IV. Oktatás, képzés
V. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
VI. Szervezet és vezetés:
VII. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VIII. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott
tanévben.
A RÓZSAHEGYI KÁLMÁN KISTÉRSÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLAbeszámolója az ÖMIP szempontrendszere alapján
készült el, melyben részletes tájékoztatást olvashatunk
- az intézmény pályázati tevékenységéről (6 nyertes pályázat),
az intézmény épületegységeiben elvégzett felújításokról (a legszükségesebbek lettek elvégezve az
állagmegóvás folyamatos elvégzése mellett),
- az ellenőrzésekről (normatíva, ÁNTSZ – diákotthon és a speciális tagozat épületében, Állategészségügyi
ellenőrzés a tálalókonyhát érintően),
a tudásszint és képesség mérések eredményeiről (DIFER mérések 21. o.,- mely alapján megállapítható, hogy
az elmúlt évekhez képest nincs számottevő eltérés, különbség, viszont az osztályok közötti eltérés nőtt, mely
magyarázható az osztályok különböző összetételből, kompetencia mérések – mely alapján az „iskolai eredmény,
adottságainak megfelelő és városi szinten is versenyképes”) ,
a szolgáltatási lehetőségekről, mellyel a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon biztosítják a megfelelő
képzést a tehetséges -, sajátos nevelési igényű (képzésük integráltan és szegregáltan történik) -, a beilleszkedési,
tanulási és magatartás zavarokkal küzdő gyermekek részére (IPR, Kompetencia alapú oktatás). Az úszásoktatásról
szóló részletes tájékoztatásáról, csak ennél az intézménynél olvashatunk.
A szakmai munka értékelését az intézményi beszámolóban folyamatosan nyomon követhetjük.
- Az intézmény minőségirányítási programjának négy éves beszámolója összegzi az elmúlt időszak mérési
eredményeit valamint a 2011/2012-es tanév mérési eredményeit, mely alapján az intézmény megfelelt a
meghatározott szempontrendszer szerinti tájékoztatásnak, teljesítette az általa meghatározott és a fenntartó által
elvárt követelményeket.
Összességében a beszámoló megfelelt a meghatározott szempontrendszer szerinti tájékoztatásnak. A kialakult
intézményi kép és a szakmaiságot alátámasztó mérési és verseny eredmények bizonyítják, hogy az ott dolgozók
mindent megtesznek annak érdekében, hogy elnyerjék és megtartsák az intézményi, szülői, fenntartói elismerést.
Az elért eredmények értékelésénél, a mérési eredményeknél mindig figyelni kell az intézmény adottságait, a
kiindulási szintet és annak tükrében kell az országos szinthez való viszonyítást elemezni.
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A TÉRSÉGI HUMÁNSEGÍTŐ SZOLGÁLAT alapfeladatai szerint
- oktatási- nevelési feladatokat segítő és kiegészítő tevékenységet:
1. a pedagógiai szakszolgáltatás, ezen belül – nevelési tanácsadást
- logopédiai ellátást lát el,
- gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok terén:
2. családsegítést
3. gyermekjóléti szolgáltatást
4. gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat lát el.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat körében elvégzett tevékenységekről szóló beszámoló része a 2011. évben
végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2011. évi ellátásáról szóló átfogó értékelésnek. Az átfogó
értékelést Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2012. márciusi testületi ülésen tárgyalta és elfogadta azt.
Az oktatási- nevelési feladatokat segítő és kiegészítő tevékenységekről szóló beszámoló kötelező tartalmi elemei az
ÖMIP 4. számú melléklete alapján a következők:
I. Gazdálkodás, tanügyigazgatás
II. Személyi és tárgyi feltételek
III. Szolgáltatás (a saját intézményében megvalósuló szolgáltatások alapján)
IV. Szervezet és vezetés:
V. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
VI. Az önkormányzat elvárásai és a hozzájuk kapcsolódó intézményi feladatoknak való megfelelés az adott tanévben
A Térségi Humánsegítő Szolgálat beszámolója tartalmazza a Nevelési tanácsadó és Logopédiai ellátás éves
munkájának értékelését, a következő évre vonatkozó feladatokat, melyek a minőségfejlesztésben elvégzett munka
részei.
A vizsgált és értékelt munkaterületek arról adnak tanúságot, hogy a Térségi Humánsegítő Szolgálat működési
területén a szűrővizsgálatokkal és a további fejlesztésekkel miként tudja az intézmény a sérült, illetve fejlesztésre
szorulókat segíteni. Az alábbi táblázat bemutatja a fejlesztésben résztvevők összlétszámhoz való százalékos
arányát 2011/2012-es tanév adatai alapján Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya települések tekintetében:
Iskola érettségi vizsgálaton részt vett gyermek: 61 fő Az iskola előkészítésre kötelezett gyermeklétszámnak (198
fő) ez a 30,8 %-a
Nevelési tanácsadásban részesült (3-17 év felett): A térség óvodásainak és tanulóinak nyilvántartása alapján
392 fő
(2052 fő) ez 19,1 %
Pedagógiai-fejlesztő foglalkozásban részesültek A három általános iskola tanulói létszámának (1193 fő) ez a
száma (Rózsahegyi K, Kis B, Szent G): 79 fő
6,6 %-a
Pszichés tanácsadásba/gondozásban résztvevők A térség óvodásainak és tanulóinak nyilvántartása alapján
száma: 46 fő
(2052 fő) ez 2,24 %
Logopédiai terápiában részesültek száma: 171 fő
A térség óvodásainak nyilvántartása alapján (434 fő fő) ez
39,67 %
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt, a döntési javaslatok
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Térségi Humánsegítő Szolgálat beszámolói a 2011/2012-es
tanévről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában
foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadjaFarkas Zoltánné, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola intézményvezetőjének 2011/2012-es tanévről szóló szakmai beszámolóját.
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2.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. §
(5) bekezdésében foglaltak alapján, valamint az Önkormányzati Minőségirányítási Program 4.2.2. A) pontjában
foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elfogadjaCzikkely Erika a Térségi Humánsegítő Szolgálat
intézményvezetőjének 2011/2012-es tanévről szóló szakmai beszámolóját.

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

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon dokumentum
rendszerének fenntartói jóváhagyása
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei a 11/2012. (IV. 25.) számú
határozat illetve a 22/2012. (V. 31.) számú határozat alapján, 2012. szeptember 1. napjától önállóan működő
költségvetési szervet alapít Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven.
- Az új intézmény alapításával, a jogelőd – Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon intézmény dokumentum rendszeréből törölni szükséges azon részeket, mely az óvodai nevelésre vonatkozó
szabályozást tartalmazták.
- A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon pedagógiai programja és szervezeti és működési
szabályzata kiegészítésre került a TÁMOP 3.1.7 jelű „Jó gyakorlatok átadása” című pályázattal, mely során a
referencia – intézményi működéssel kapcsolatos szakmai és tartalmi elemekkel.
- Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testületei a 30/2012. (VI.28.) számú határozat 3. pontja
alapján 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.
A mindennapos testnevelést az iskolai első, ötödik és kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-től kezdődően
felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon pedig kifutó rendszerben kell megszervezni a
feladatellátást.
A pedagógiai programok felülvizsgálatára a NKtv. 97. § (14) bekezdése értelmében 2012. december 31 napjáig kerül
sor, annak értelmében, hogy a kerettantervről szóló jogszabálynak és a NKtv. rendelkezéseinek megfeleljen.
A fent leírtak alapján a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon dokumentum rendszerének
módosítása (pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, intézményi minőségirányítási program)
elkészült melyeknek fenntartói elfogadása szükséges, az alábbiak szerint:
1. A Pedagógiai Programot az intézményvezetőnek a nevelőtestület, kisebbségi önkormányzat jóváhagyásával
kellett elkészíteni, majd a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
44.§ (1) bekezdés).
Az intézmények pedagógiai programjai Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél tekinthető meg.
2.A nevelési-oktatási intézmény működésére, külső-belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
működési szabályzat határozza meg. Az SZMSZ-t a közoktatási intézmény vezetője készíti el, és a nevelési-oktatási
intézményben a nevelőtestület fogadja el és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4) bekezdése)
Az intézményi SZMSZ Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.
3. Az IMIP meghatározza az intézmény működésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló
elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban meg kell határozni az intézmény működésének
folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az
IMIP fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (11)
bekezdése)
Az intézményi IMIP Gyomaendrőd város honlapján az intézménynél megtekinthető.

Döntési javaslat
"A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diákotthon dokumentum rendszerének fenntartói jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
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Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 44.§ (1)
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és
Diákotthon Pedagógiai Programját.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja az intézményvezetőjét, hogy készítse el és
nyújtsa be a fenntartóhoz az általános iskola pedagógiai programjának átdolgozását a kerettantervről szóló
jogszabálynak megfelelően 2012.december 3. napjáig.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§ (4)
bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és
Diákotthon Szervezeti és Működési Szabályzatát.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.§
(11) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyja és elfogadja a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és
Diákotthon Intézményi Minőségirányítási Programját.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Intézményi Társulás iskolajáratára kötött szerződés
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
A Gyomaendrőd Város Önkormányzata a helyi közúti személyszállításra a MOBILBUSZ Kft-vel kötött szerződést. A
szerződésben vállalt kötelezettsége a szolgáltatónak, hogy a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi
Társulás részére a tanév időtartama alatt a diákokat, az oktatási intézménybe szállítsa a tagönkormányzatok
területéről.
A 2012/2013 tanévre a szolgáltatás ellátására kell megkötni a szerződést.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy ismerje meg az előterjesztést és a döntési javaslat alapján fogadja el a
szerződést.

Döntési javaslat
"Intézményi Társulás iskolajáratára kötött szerződés "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
Az Intézményi Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás és a Mobilbusz Kft (Gyomaendrőd, Micsurin u. 20/1.) közötti az iskolajárat
biztosításáról szóló szerződést, s felhatalmazza Várfi András, gesztorönkormányzat polgármesterét a szerződés
aláírására.
SZERZŐDÉS
(Tervezet)
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2008. január hónapban az autóbusszal végzett menetrend
szerinti személyszállításról szóló 2004. évi. XXXIII. Törvényben foglaltak alapján autóbusszal végzett menetrend
szerinti helyi, közúti személyszállítás tárgyában pályázatot írt ki. Az eljárás nyerteséül Gyomaendrőd Város
Képviselő-testülete a 105/2008. (III.27.) Gye.kt. sz. határozatával a MOBILBUSZ Kft-t hirdette ki, amely vállalta, hogy
meghatározott tanítási napokon iskolajáratot biztosít a Pályázati kiírásban megjelölt útvonalon, Gyomaendrőd Város
közigazgatási területen, valamint külön megállapodás szerint Hunya és Csárdaszállás közigazgatási területéről.
Ennek alapján a felek szerződést kötnek:
Mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás (5500 Gyomaendrőd Szabadság
tér 1. sz. Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd Szabadság tér 1. sz. Tag
önkormányzatok: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya Rákóczi út 19. sz., 5621 Csárdaszállás Község
Önkormányzata Csárdaszállás Petőfi út 17. sz. Képviseli Várfi András polgármester, mint a gesztor önkormányzat
polgármestere, továbbiakban: Megrendelő)
másrészt a MOBILBUSZ Közlekedési Kft. (5502 Gyomaendrőd Micsurin út 20/1. sz. cégjegyzék száma 0409007440, adószáma 13935373-2-04 képviseli Ambrózi Erzsébet ügyvezető továbbiakban: Szolgáltató) között az
alábbi feltételekkel:
1.)
A Megrendelő megrendeli a Szolgáltatótól, hogy a 2012/2013 - as tanévre, 2012. szeptember 1-től 2013. június 15ig az oktatási napokon, a tag önkormányzatok közigazgatási területéről, a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Intézményi Társulás által fenntartott Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola (Gyomaendrőd Népliget út 2.
sz.) székhelyére, majd a napi oktatás befejezésével a tag önkormányzat közigazgatási területére szállítsa az
intézménnyel tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, amennyiben az oktatási szolgáltatást a fent meghatározott
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oktatási intézményben veszik igénybe. A Szolgáltató köteles Hunya Község Önkormányzatának területéről el és
visszaszállítani a fent meghatározott azon korú gyermekeket is, akik az általános iskolai szolgáltatást, nem a
társulás által fenntartott oktatási intézményben, de más fenntartású gyomaendrődi oktatási intézményben veszik
igénybe, azzal, hogy a Szolgáltató kötelezettsége csak akkor áll fenn, ha az erről szóló külön írásos szerződést az
érintett önkormányzattal augusztus 31.-ig megkötik.
2.)
A Szolgáltató kijelenti, hogy iskolabusz - szolgáltatás végzésére jogosult, a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges
járművekkel, és személyi feltételekkel, a szolgáltatás jellegének megfelelő utasbiztosítással rendelkezik, a
szolgáltatás teljesítését elvállalja.
3.)
A tag önkormányzatok kötelesek gondoskodni közigazgatási területükön a gyermekeknek az autóbuszra történő fel
és leszállási, a jogszabályi követelményeknek megfelelő hely kijelöléséről. A tag önkormányzat a szolgáltatás
teljesítésének megkezdését megelőző 15 nappal írásban köteles a szolgáltatóval közölni. A Csárdaszállásról és
Hunyáról az oktatási szolgáltatást a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolában igénybe vevő gyermekek
gyomaendrődi fel és leszállási helye az általános iskola Népliget út 2. sz. alatt található parkolója. A csárdaszállási
gyermekek szállításával kapcsolatos felügyeleti, kísérői feladatok ellátásáról a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola gondoskodik. A hunyai gyermekek vonatkozásában a fent meghatározott feladatok ellátásáról
Hunya Község Önkormányzata gondoskodik.
A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola köteles közölni írásban 2012. szeptember 1-ig azon oktatási
napokat tartalmazó kimutatást, mely alapján a szolgáltató köteles a szolgáltatást elvégezni, külön feltüntetve a
tervezett oktatási szüneteket. A fent meghatározott szolgáltatás igénybevételére jogosult gyermekek számát
településenkénti bontásban 2012. szeptember 1 napjáig írásban közli a szolgáltatóval a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola.
Hunya Község Önkormányzata 2012. szeptember 1. napjáig köteles írásban közölni a szolgáltatóval azon
gyermekek számát, akik nem a társulás által fenntartott gyomaendrődi oktatási intézmény szolgáltatását veszik
igénybe.
4.)
A Szolgáltató részére a szolgáltatás ellenértékét a gesztor önkormányzat (Gyomaendrőd Város Önkormányzata) a
tárgyhót követő hónap 10-ig átutalással téríti meg aszolgáltató által kibocsátott számla alapjánaz alábbiak szerint:
A Csárdaszállás Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 220.000 Ft/hó + Áfa azaz
Kettőszázhúszezer Ft/hó + Áfa, abban a hónapban amikor a tanítási napok száma minimum 18 nap. Azon
hónapokban, amikor a tanítási napok száma nem éri el a 18 napot, akkor a fenti díj a tanítási napok arányában kerül
elszámolásra ahol a vetítési alap 21 nap.Csárdaszállás Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor
önkormányzatnak azon költségeket, melyek nem térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz. mellékletének III. 2.2.1. ab, b. pontjában meghatározott normatívából.
A Hunya Községből történő iskolabusz-szolgáltatás ellenértéke nettó 348.400 Ft/hó + Áfa azaz
Háromszáznegyvennyolcezer-négyszáz Ft/hó + Áfa, melyből a Szolgáltató a gesztor önkormányzatnak azon
gyermekek után járó szállítási költséget jogosult számlázni, mely a társulás által fenntartott oktatási intézménybe
történik. A különbözetet a Szolgáltató részére Hunya Község Önkormányzata a szerződés 1. pontjában részletezett
külön megállapodás szerint téríti meg.
Hunya Község Önkormányzata köteles megtéríteni a gesztor önkormányzatnak azon költségeket, melyek nem
térülnek meg a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 8. sz.
mellékletének III. 2.2.1. ab, b. pontjában meghatározott normatívából.
A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megbízási díjára vonatkozó összeget negyedévente
felülvizsgálják. Amennyiben a gázolajár 10 %-kal eltér az érvényben lévő szerződés időszakában számolt
gázolajártól – jelen esetben ez 377 Ft – felek bármelyike kezdeményezheti a megbízási díjra vonatkozó módosítást.
A Szolgáltató a számlához csatolt mellékletben köteles kimutatni önkormányzatonként megbontva, hogy hány
gyermeket szállított a társult önkormányzat területéről a társulás által fenntartott Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskolába.
5.)
A felek a határozott idő lejárta előtt a szerződést rendkívüli felmondással csak súlyos szerződésszegés esetén
mondhatják fel írásban, azzal, hogy kötelesek egymást az ok felmerülését követő naptól számított 3 napon belül a
szerződésszerű teljesítésre felhívni. A felhívásban a felek kötelesek megjelölni az okot.
A Megrendelő súlyos szerződésszegésnek tekinti, ha a Szolgáltató oktatási napokon nem teljesíti a szolgáltatást, és
nem csatolja a számlához a szerződés 4.) pontjában meghatározott kimutatást.
A Szolgáltató súlyos szerződésszegő magatartásnak tekinti, ha a szolgáltatás ellenértékét, a Megrendelő határidőn
belül nem teljesíti.
A gesztor önkormányzat jogosult a Szolgáltatónál az egyes társult önkormányzatok vonatkozásában a szolgáltatás
szüneteltetését írásban elrendelni, ha a társult önkormányzat nem téríti meg, a jelen szerződés 4.) pontjának
második bekezdésében meghatározott különbözetet.
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A szolgáltatás szüneteltetésének elrendelése esetén a gesztor önkormányzat köteles írásban 8 nappal előzetesen
tájékoztatni a társult önkormányzatot.
Amennyiben a Megrendelő jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti a Szolgáltatótól mindazon
igazolható költségeinek a megtérítését, melyek a megszűnést követően a gyermekek beszállítása érdekében
felmerültek.
Amennyiben a Szolgáltató jogszerűen élt rendkívüli felmondási jogával, úgy követelheti kimutatható és igazolható
elmaradt hasznainak megtérítését.
6.)
A felek a szerződés teljesítése során felmerült vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, a
szolgáltatás teljesítését társulási ülésen kiértékelik, melyről írásban értesítik a Szolgáltatót.
7.)
A felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek, a gesztor
önkormányzat a szerződésben foglaltakat honlapján közzé teszi.
8.)
A felek által 2008. április 14. napján kötött, közöttük hatályban lévő Közszolgáltatási szerződés 6./ pontja alapján a
MOBILBUSZ Közlekedési Kft. Jogosult kezdeményezni a díj felülvizsgálatát, ha az egymást követő két hónap átlaga
alapján jelentősebb és meghaladja a 10 %-ot. Amennyiben a díj csökkenése meghaladja a 10 %-ot, a Megrendelő
jogosult kezdeményezni a díj felülvizsgálatát.
A felek által a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk, valamint a 2004. évi XXXIII tv., -ben foglaltak
az irányadóak.
A felek a szerződést közös elolvasás után és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírták.
Gyomaendrőd, 2012. augusztus ……………..

Várfi András
(gesztor önkormányzat polgármestere)
Megrendelő

Ambrózi Erzsébet
ügyvezető
Szolgáltató

Petényi Szilárdné
polgármester

Petneházi Bálintné
polgármester

Farkas Zoltánné
igazgató

1.
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számú melléklet

Közlekedik tanítási napokon

Csárdaszállás Általános iskolától:
Hunya Általános Iskolától

7.15
7.15

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolától:
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvodától:

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15.30
16.00

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Esélyegyenlőségi programjának
felülvizsgálata
Tóthné Rojik Edit
Várfi András polgármester

Tisztelt Intézményi Társulás!
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei a 33/2008. (XI. 28.) határozati számon
elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium által előzetesen jóváhagyott Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Önkormányzatainak Társulási Intézményfenntartói Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési tervét.
A város oktatási és nevelési intézményrendszerének átszervezésével új óvodai intézményt alapít 2012. szeptember
1 napjától, Gyomaendrőd –Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda néven. Az intézmény székhelyének felújítására –
Gyomaendrőd, Kossuth út 7. szám – pályázatot nyújtott be a DAOP-4.2.11-11 „Nevelési intézmények fejlesztése –
Esélyegyenlőségi vállalások ” című pályázatra.
A kötelezően benyújtandó mellékletek (6. számú melléklet) között szerepel a Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzés és Intézkedési Terv felülvizsgálatát alátámasztó dokumentum - rendszer becsatolása.
A fenntartó a pályázati rendszernek való megfelelés végett, a település intézményeinek adatszolgáltatásai alapján,
közoktatási szakértő bevonásával elkészítette a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülő Program Intézkedési tervére vonatkozó felülvizsgálatot,
mely tartalmazza meglévő terv aktualizálását, az adott települési intézményrendszer- hálózat tekintetében.
Az aktualizált adattáblák, elért eredmények, hiányosságok bemutatják a település, tarsulás demográfiai, szociális és
oktatási helyzetét. Továbbá azt, hogy hogyan sikerült a HHH-s gyermekek és tanulók esélyegyenlőtlenségét
csökkenteni, hogyan sikerült a kitűzött célok felé haladni, valamint a tervben meghatározott intézkedések
időarányosan hogyan teljesültek.
A mérési és a kimutatott eredmények értékelésében, viszonyításakor minden esetben figyelembe kell venni azt a
sajátos kiindulási pontot: hogy az intézményekbe jelentkező gyermekek milyen szociális és neveltségi szinttel
érkeznek, és ahhoz mérten kell elsősorban értékelni az elért eredményt és annak ismeretében kell az országos
eredményekhez viszonyítani az intézményben mért eredményeket.
Az intézmények éves beszámolójukban folyamatosan tájékoztatást adnak a mérési eredményekről, melyben minden
esetben megfogalmazásra kerülnek a fejlesztendő területek, megoldásra váró feladatok.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésére épülő
Programjának Intézkedési tervére vonatkozó felülvizsgálat 2012. december 31 napjáig érvényes, mert a nemzeti
köznevelésről szóló törvény alapján kialakításra kerülő intézményrendszer fenntartói váltásából következően,
valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előremozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. értelmében
minden települési önkormányzat öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet két évenként át kell
tekinteni és felül kell vizsgálni.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatai csak az oktatást érintően rendelkezik esélyegyenlőségi
helyzetelemzéssel és program tervvel, melyeknek aktualizálása most készült el.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya önkormányzatai az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós
forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés
alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet 2013. július 1-jét követően, ha helyi
esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Önkormányzatainak Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzése, valamint
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési tervének – felülvizsgálata, Gyomaendrőd város honlapján
megtekinthető.

Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata"
Tervezett döntéstípus: határozat
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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 megismerték és elfogadták GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Önkormányzatainak Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését,
valamint Közoktatási Esélyegyenlőségi Programjának Intézkedési tervét.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás - Csárdaszállás Község, Hunya Község, valamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testületei utasítják az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság Elnökét, hogy a társulási önkormányzat esélyegyenlőségi helyzetelemzését és
programjának megvalósítási tervét érintő intézkedéseket tegye meg 2013. július 1. napig.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Tóthné Rojik Edit
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Intézményi Társulás
2012. augusztus 30-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Dózsa
Gy. u. 40. ismételt kérelme befogadó nyilatkozat kiadása iránt
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Intézményi Társulás!
I.
Előzmények:
Az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 40. elnöke Csuta Ildikó
2012. áprilisában befogadó nyilatkozat kiadása iránt kérelemmel fordult az Intézményi Társulás felé. A Társulás a
kérelmet 2012. áprilisában elutasította, nem adta meg a befogadó nyilatkozatot az Egyesület számára.
A befogadó nyilatkozat kiadásának jogszabályi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.)2011. decemberi módosítása adja, melynek következtében 2012. július 1-től a
nem állami fenntartású szolgáltató házi segítségnyújtás esetében a 2011. december 31-én ellátási szerződéssel
nem érintett ellátotti létszámra vonatkozóan csak akkor részesül állami finanszírozásban, ha az NRSZH területi
lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadási eljárásában befogadást nyert.
A befogadás feltétele, hogy a szolgáltató csatolja az ellátásával érintett települési önkormányzat/társulás hozzájáruló
nyilatkozatát:
Sztv. 58/A. § (2b) kimondja, hogy a házi segítségnyújtás nem állami fenntartója esetében a 2011. december 31-én
ellátási szerződéssel nem érintett férőhelyszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012. július 1jétől történő befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési önkormányzat
hozzájáruló nyilatkozatát. Ha az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi
társulásban biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések nyilatkozata szükséges
az alábbiak szerint:
a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy
b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja az összlakosságszám felét.

A jogszabály továbbá kimondja, hogy az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a
nem állami fenntartó olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által
biztosított szolgáltatás nem elérhető, vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely
kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást.
Az Egyesület nem nyújt olyan többlet vagy kiegészítő szolgáltatást, mely a Társulás ellátási területén egyébként nem
elérhető szolgáltatás.
Az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület házi-segítségnyújtás szolgáltatását feladat-ellátási szerződés
nélkül nyújtja, így a fenti szabályozás alapján befogadást kell kezdeményezniük az Intézményi Társulásnál.
A hozzájáruló nyilatkozat megadásának előnyei és hátrányai az intézményi társulás és intézménye számára az
alábbiak:
Előnyök:
A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióban Önkormányzatunk deklarálta, hogy partnerként kezeli a
szociális tevékenységeket ellátó civil szervezeteket,
A gyomaendrődi lakosok számára választási lehetőséget biztosít a szolgáltatás igénybevételéhez.
Gyomaendrődi lakosok számára munkahelyet biztosít.
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Hátrányok:
a civil szolgáltató az önkormányzati fenntartású intézmény ellátotti körét csökkenti,
az ellátotti létszám csökkenésével az önkormányzati fenntartású intézmény állami normatíva bevétele
csökken.
Az Intézményi Társulás 2012. februári ülésén a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú BT.
számára már megadta hozzájárulását, elsősorban azért, mert a civil szolgáltató gyomaendrődi székhelyű
szolgáltató, így ugyan az állami normatíva nem a társulás által fenntartott intézményhez kerül, de Gyomaendrődön,
az intézményi társulás közigazgatási területén marad.
II.
Az Otthon Gondoz-Lak Egyesület 2012. augusztus 6. napján ismételten kérelmet (az előterjesztés mellékletét
képezi) nyújtott be a befogadó nyilatkozat kiadása iránt. A Sztv. 2012. 07. 26-án hatályba lépő módosítása érintette
a finanszírozási rendszerbe való befogadás feltételeit, azonban ez a módosítás nem érinti a nem állami fenntartású
házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerződéssel nem érintett ellátotti létszámát, tehát az
Egyesületnek ahhoz, hogy az általa nyújtott szolgáltatáshoz az állami normatívát igénybe vegye szüksége van a
Társulás befogadó nyilatkozatára.
Az Egyesület által megküldött működési engedély alapján megállapíthatjuk, hogy az Egyesület ellátási területe házi
segítségnyújtás tekintetében négy kistérségre terjed ki – Mezőkovácsházai, Orosházi, Szarvasi, Szeghalomi -,
azonban a finanszírozási rendszerbe befogadott ellátási terület mindösszesen Kunágota Község közigazgatási
területére terjed ki.
Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete 2012. áprilisában nem adta meg a befogadó nyilatkozatot az egyesület
számára. Telefonon arról tájékoztattak, hogy az Egyesület még nem adta be újbóli kérelmét, de már személyesen
felkereste a Hivatalt a további egyeztetések miatt.
A Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője Mraucsik Lajosné véleményezte az Egyesület kérelmét,
részletesen kifejtette, hogy a társulás területén a házi segítségnyújtás iránti igényeket teljeskörűen képes ellátni
intézménye, illetve a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Bt. valamint a Közösségi Misszió. Az intézményvezető
véleményében arra kéri a Társulást, hogy ne adja meg a nyilatkozatot az Egyesület részére (vélemény az
előterjesztés mellékletében megtalálható)

Kérem az Intézményi Társulást, hogy az előnyök és hátrányok mérlegelése után szíveskedjen dönteni a befogadó
nyilatkozattal kapcsolatban.
1. döntési javaslat
"Kérelem elutasítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
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 – elutasítják az Otthon Gondoz-Lak
Szociális Közhasznú Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 40.kérelmét, nem járulnak hozzá az Otthon
Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület., mint házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató az NRSZH területi
lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadásához.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS 2. döntési javaslat
"Befogadó nyilatkozat kiadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
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 –helyt adnak az Otthon Gondoz-Lak
Szociális Közhasznú Egyesület 5666 Medgyesegyháza, Dózsa Gy. u. 40.kérelmének, a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A § (2b) bekezdése alapján hozzájárul az Otthon Gondoz-Lak
Szociális Közhasznú Egyesület, mint házi segítségnyújtást biztosító szolgáltató az NRSZH területi lefedettséget
figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő befogadásához.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS -
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Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Intézményi Társulás
Gyomaendrőd
Szabadság tér 1.
Tisztelt Intézményi Társulás!
Intézményünk határozatlan idejű működési engedély alapján naponta 90 fő részére nyújthat házi segítségnyújtást.
Jelenleg naponta átlagosan 75 fő veszi igénybe szolgáltatásunkat tekintettel arra, hogy az ellátottnak jogában áll a
gondozási szükségleténél alacsonyabb óraszámban igénybe venni a házi segítségnyújtást. Az intézmény által nyújtott
házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási normatívára is jogosult a fenntartó.
Az ellátottak létszámának növekedése nem jelent számunkra feladat ellátási nehézséget. Amennyiben az ellátottak
létszáma oly mértékben növekedne meg, hogy az a működési engedély módosítását tenné szükségessé, úgy - függetlenül
az országos befogadható kapacitástól- annak sincs akadálya. Azonban csak az önkormányzati fenntartású intézmény
bővítheti kapacitását, mivel az önkormányzatnak kötelezően ellátandó feladata a házi segítségnyújtás.
Az intézményi Társulás területén nincs olyan ellátatlan személy, aki ne kapná meg a gondozási szükségletének
megfelelő gondozást.
Tudomásom szerint Intézményünk a Hétszínvirág-Tüskevár Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Bt., illetve a – törvény
értelmében befogadási nyilatkozat megadásához nem kötött- kondorosi székhelyű Közösségi Misszió, teljeskörűen
képes a felmerülő házi gondozási igényeket kielégíteni.
Intézményünk magas színvonalon , mindenkor az egyéni szükségletekre reagálva, szakképzett gondozók
foglalkoztatása által végzi a házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatokat. Ha szükséges a gondozók munkaidejét
rugalmasan alakítjuk a gondozási igényekhez.
Jelen ismereteim szerint az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület sem többlet szolgáltatást, sem semmiféle
olyan kiegészítő szolgáltatást nem nyújt ami indokolná befogadását.
A Szociális Szolgáltatási Koncepcióban deklarált elveknek a fenntartó maximálisan eleget tett, hiszen azok a
gyakorlatban megvalósultak, városunkban a jelenleg működő szociális alapszolgáltatást nyújtó önkormányzati, civil és
egyházi szolgáltató között korrekt partneri viszony működik, a szükségleteket képesek ezek a szervezetek kielégíteni.
A gyomaendrődi lakosok választási lehetősége biztosított, a jelenleg működő szolgáltatók közismertek,
közkedveltek, tevékenységük elismert az ellátottak körében. Bizalommal fordulnak hozzánk a segítségre szorulók, ami a
városban jelenleg működő szervezetek által nyújtott szociális szolgáltatásokat igénylők pozitív értékelése nyomán
alakult ki.
Amennyiben intézményünknél az ellátottak száma jelentősen növekedne, úgy a munkahelyek száma is nőhetne, ami
minden tekintetben a munkajogi előírásoknak megfelelő foglalkoztatást eredményezne.
A városban, jelenleg mindkét szolgáltató - önkormányzati és a civil szervezet – térítési díj ellenében nyújtja
szolgáltatásait. A magas színvonalú ellátás-biztosítás ellenére, a versenyt nagyon nehezen tudjuk felvenni - szinte
lehetetlen – egy olyan szolgáltatóval, aki ingyen nyújtja szolgáltatásait. Ezen túlmenően a lakosságtól és ellátottainktól

kapott információk szerint a városon kívüli „idegen” szervezetek nem egyszer hívatlanul keresik fel a leendő ellátottakat,
és rábeszélik az időseket, rokonokat, az ingyenes szolgáltatás igénylésére.
Összegezve véleményemet, kijelentem, hogy a jelenleg működő szociális szolgáltatást nyújtó önkormányzati, civil és
egyházi szervezet képes ellátni a jövőben is a településen jelentkező házi segítségnyújtási igényeket.
Kérem a Tisztelt Intézményi Társulást, hogy az Otthon Gondoz-Lak Szociális Közhasznú Egyesület részére ne
adja meg a befogadó nyilatkozatot.

Gyomaendrőd 2012. augusztus 14.
Tisztelettel: Mraucsik Lajosné s.k.
intézményvezető
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