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Napirend:

1. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
3. Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról
4. A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
5. A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
6. A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása
7. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
8. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
9. Részletes tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
működéséről a 106/2014. (IV.16.) Gye. Kt. Üokke. Határozata alapján
10. Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
11. Gyomaendrőd, Vízmű sori lakásokkal kapcsolatos intézkedések
12. Dr. Schóber Ottó kérelme a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti lakással
kapcsolatban
13. Lakóház építéséhez önkormányzati támogatás kérése


A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat

Testületi
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Előterjesztések
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14. Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának
meghosszabbítása
15. Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti bérlakás kiutalása
16. Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti szolgálati bérlakás visszaadásával
kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele
17. Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakás visszaadásával kapcsolatos
nyilatkozat tudomásulvétele
18. Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár
19. Nyári napközis ellátás biztosítása
20. Tájékoztatás a 2014. évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási intézményekre
vonatkozóan
21. A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására beérkezett pályázat
véleményezése
22. Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör teremhasználati kérelme
23. Bejelentések
Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2014. május 16.

Lehóczkiné Timár Irén s.k.
bizottsági elnök

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
12/2013. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok illetve más alapdokumentumok, így a szervezeti és működési szabályzatok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapdokumentumokon testületi döntés
nélkül, egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig,
mely feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapdokumentumot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
A Hivatal előkészítette az Önkormányzat SzMSz-ének módosítását, mely az alábbi módosításokat tartalmazza:
- a rendelet 6. mellékletéből töröltük az alaptevékenységek szakfeladatok szerinti besorolását, a módosítást
követően az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása került rögzítésre a mellékletben.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.

Döntési javaslat
"A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2014. (. .) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
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meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 10.) önkormányzati
rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a … /2014. ( . .) önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szakágazat besorolása, valamint alaptevékenységének kormányzati
funkció szerinti besorolása
ALAPTEVÉKENYSÉGI SZAKÁGAZAT:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Gyomaendrőd Város Önkormányzata alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A
011130
011220
013320
013350
016080
031030
032020
045120
045160
047410
051040
052080
054020
061020
063080
064010
066010
066020
072111
072112
076062
081030
081043
081061
086090
091220

27

092120

28

092260

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

091250
098022
101222
102021
104030
041231
041232
041233
041236
041237
091140

B
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Közterület rendjének fenntartása
Tűz –és katasztrófavédelmi tevékenységek
Út, autópálya építése
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása
Lakóépület építése
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Település-egészségügyi feladatok
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő
működtetési feladatok
Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával
összefüggő működtetési feladatok
Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai
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40

082092

Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.)
önkormányzati rendelet módosítása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a 177/2014. (III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Gyomaendrőd, Apponyi u.
24/A. szám alatti szolgálati bérlakást szociális bérlakássá minősíti át.
A testületi döntés értelmében szükségessé vált a fenti önkormányzati rendelet módosítása, a rendelet 1. melléklete
tartalmazza a szociális, a 3. melléklete tartalmazza a szolgálati jellegű bérlakások főbb jellemzőit és térítési díjait, a
mellékletek módosítása megtörtént a testületi döntésnek megfelelően.
A rendelet módosítása során adminisztratív módosításra is sor kerül, mivel a rendelet 2013. áprilisi módosításakor a
lakbértámogatás felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek, azonban a 30. § (6) bekezdésben erre
vonatkozó hivatkozást még tartalmaz a normaszöveg, ennek törlésére kerül sor a rendelet jelen módosításával.
Indokolás
1. § Adminisztratív jellegű normaszöveg módosítás, a rendelet 2013. áprilisi módosításakor a lakbértámogatás
felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezések törlésre kerültek, azonban a 30. § (6) bekezdésben erre vonatkozó
hivatkozást még tartalmaz a normaszöveg, ennek törlésére kerül sor a rendelet jelen módosításával.
2. § A szolgálati bérlakás szociális bérlakássá minősítése okán szükséges a 3. mellékletből kivezetni és az 1.
mellékletbe beépíteni a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/A. jelű bérlakást.
3. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Fent leírtak figyelembevételével készült el a módosító rendelettervezet, melyet kérem, szíveskedjenek megvitatni, és
elfogadásáról dönteni.
Döntési javaslat
"A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
beterjesztett rendelet megalkotását a tervezetben foglalt szabályozási tartalommal:
TERVEZET
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának .../2014. (.. ...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek
bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: ÖR.) 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (6) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítására és folyósítására vonatkozó hatáskörét a
5

polgármesterre átruházza.”
2. § (1) Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2014. június 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2014. (……..) önkormányzati rendelethez
Szociális jellegű bérlakások
A

B

C

D

1

Bérlakás címe

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

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

Vízmű sor 2/E
Vízmű sor 2/G
Vízmű sor 2/H
Vízmű sor 2/J
Vízmű sor 2/K
Vízmű sor 2/L
Vízmű sor 2/N
Vízmű sor 2/P
Október 6. ltp. A/12
Október 6. ltp. B/2
Október 6. ltp. B/5
Október 6. ltp. B/6
Október 6. ltp B/11
Október 6. ltp B/12
Október 6. ltp. B/13
Fő u. 133.
Apponyi u. 24/A
Apponyi u. 24/C

Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfort nélküli
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfort nélküli
Összkomfort
Összkomfort

31
41
30
35
29
31
30
27
55
58
58
55
58
55
58
90
60
56

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

E
Lakbér összege
Ft/hó
3.880
5.140
3.760
4.390
3.640
3.880
3.760
3.390
11.320
11.940
11.940
11.320
11.940
11.320
11.940
11.290
15.650
14.610

2. melléklet a …/2014. (…...) önkormányzati rendelethez
Szolgálati jellegű bérlakások
A
1

Bérlakás címe

2
Álmos u. 11
3
Hősök u. 39/B
4
Fő u. 45/1.
5
Fő u. 45/2.
6
Apponyi u. 24/B
7
Népliget u. 1/A
8
Népliget u. 1/B
9
Október 6 ltp. A/2
10 Október 6ltp A/13
11
Október 6 ltp B/8
12 Október 6. ltp B/3
13 Október 6. ltp. B/10
14
Vásártéri ltp. ¼
15
Katona J. u. 54
16
Fő út 210.
Magtárlaposi út
17
1-3./I.

B

C

D

Komfortfokozat

m²

Szobaszám

Összkomfort
Komfortos
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Összkomfort
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Komfortos
Összkomfort

64
59
59
59
65
72
61
58
58
58
55
58
57
63
80

Összkomfort

80,79

2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1,5
2,5
1,5
2,5
Lakótér
+2 szoba
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E

F
Lakbér
Garázs
Összege
m²
Ft/hó
(nettó)
16.680
12.140
15.390
15.390
16.940
18.770
15.910
11.940
11.940
11.940
11.320
17.750
11.730
12.970
28.980
18

29.100

G
H
Garázs
Óvadék
bérleti díj
összege
ÁFÁ-val
Ft
Ft/hó
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
1.540

50.000

18
19
20
21

Magtárlaposi út
1-3./II.
Magtárlaposi út
1-3./III.
Magtárlaposi út
1-3./IV.
Magtárlaposi út
1-3./V.

Összkomfort

80,32

Összkomfort

68,37

Összkomfort

56,94

Összkomfort

72,03

Lakótér
+1,5 szoba
Lakótér
+1,5 szoba
Lakótér
+1 szoba
Lakótér
+1,5 szoba

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

7

18

28.900

1.540

50.000

24.610

50.000

20.500

50.000

25.930

50.000

3. napirendi pont
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Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdése értelmében a
helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31. napjáig – a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.
Az értékelést meg kell küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának (továbbiakban:
Hivatal). A Hivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat
felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Hivatal javaslatait és állásfoglalásáról,
intézkedéséről tájékoztatja.
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10.
számú melléklete meghatározza az átfogó értékelés tartalmi követelményeit, mely alapján készült el a beszámoló:
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
I. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:
Településünkön a születések száma az előző három évben az alábbiakban alakult:
2011
74 fő

2012
108 fő

2013
100 fő

A 0-18 éves korosztály a következőképpen oszlik meg:
0-18 éves korosztály
0-3 éves korig:
4-6 éves korig:
7-14 éves korig
15-18 éves korig

2011
396
378
1094
618

2012
397
347
1102
589

2013
386
338
1094
544

II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A támogatás feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:
Gyvt),továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Gyer) szabályozza. A Gyvt. 18. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében a hatáskört
a gyámhatóság gyakorolja.
A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság 1 év időtartamra megállapítja a gyermek, vagy nappali oktatás
munkarendje szerint középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt (maximum 25 éves korig)
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (továbbiakban: kedvezmény) való jogosultságát.
Abban az esetben állapítható meg a gyermek, vagy fiatal felnőtt kedvezményre való jogosultsága, amennyiben:
a)
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg – 2013. évi
szabályozás szerint -:
aa)
családban nevelkedő gyermek esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át
(2013. évben 37.050,- Ft)
ab) illetve az alábbi esetekben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át
(2013. évben 39.900,- Ft)
8

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
- ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még
nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be
b)
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, a Gyvt-ben meghatározott értékhatárt.
A kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete
alapján jogosult a Gyvt-ben, másrészt egyéb jogszabályokban meghatározott kedvezmények igénybevételére. Ezek
közül a legjelentősebb az évi két alkalommal, augusztus és november hónapban folyósított pénzbeli támogatás, a
gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a tankönyvtámogatás.
A pénzbeli támogatás összege alkalmanként és gyermekenként 2012. és 2013. évben egyaránt 5.800,- Ft volt,
fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította. Jogszabályi változás, hogy 2012. októberétől a pénzbeli
támogatást felváltotta a természetbeni támogatás, melyet Erzsébet utalvány formájában kaptak a támogatásra
jogosult személyek.
A 2011. évben 555 családban élő 957 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 100
fő volt nagykorú tanuló.
2012. évben 532 családban élő 895 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 76 fő
volt nagykorú tanuló.
2013. évben 481 családban élő 877 gyermek volt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ebből 55 fő
volt nagykorú tanuló.
A csökkenés oka elsősorban az, hogy a nagykorú tanulók számára a jogosultsági feltételek szigorodtak.
A pénzbeli támogatás 2011. évben kifizetett összege (évi két alkalom, július és november hónapokban) 11.449.200,Ft.
2012. évben első alkalommal – augusztus hónapban – pénzbeli támogatásként 5.539.000.-Ft került kifizetésre.
2012. október 1. napjától hatályba lépett törvénymódosítás miatt a novemberi támogatást természetbeni, Erzsébet
utalvány formájában kapták meg a családok, melynek összege 5.730.400,- Ft volt.
2013. évben mind augusztus, mind november hónapban természetbeni támogatás formájában részesültek a
támogatásban az arra jogosult személyek, melynek éves összege 10.173.200.-Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény2011-2013. évi ügyiratforgalma:
2011
Főszámon iktatott ügyirat
630
alszámon iktatott ügyirat
1303

2012
643
1392

2013
583
1690

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Óvodáztatási támogatás
A Gyvt. 2009. január 01. napjával vezette be az óvodáztatási támogatást. A települési önkormányzat jegyzője annak
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három-, illetve
négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll,a gyermek óvodai beíratását követően
pénzbeli támogatást folyósít. A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői
felügyeleti jogot gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege, amennyiben a gyermek
óvodai beíratására 2009. január 01. napját követően került sor, 2010. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
2010. évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés a költségvetésről szóló törvény elfogadásával
egyidejűleg dönt. 2011. évben a támogatás összege nem változott.
A törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a helyi önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy első alkalommal
folyósításra kerülő pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.
Településünk élt ezen lehetőséggel, ezért a 10/2009. (III. 05.) Gye. Kt. rendelet 12. §-a alapján az első alkalommal
járó óvodáztatási támogatást vásárlási utalvány formájában biztosítja a támogatásra jogosultak részére.
2013. év szeptember 1. napjától a jogalkotó megváltoztatta a hátrányos-, illetve halmozottan hátrányos helyzet
megállapításának jogosultsági feltételeit. Ez a változás az alábbiakban érintette az óvodáztatási támogatás
szabályozását. 2013. szeptember 1-től azon halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után igényelhető a
támogatás, aki legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti,
megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább
két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.
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2011. évben 35 család 48 gyermeke, 2012. évben 41 család 52 gyermeke, 2013. évben 43 család 51 gyermeke
részesült óvodáztatási támogatásban.
Az óvodáztatási támogatásra fordított összeg 2011. évben 860.000,- Ft, 2012. évben 990.000,- Ft, 2013. évben
890.000.-Ft volt.
2011. évben 4 szülő, 2012. évben 1 szülő, 2013. évben 2 szülő kérelme került elutasításra, mivel nem felelt meg a
jogszabályi feltételeknek, (pl.: a gyermek nem halmozottan hátrányos helyzetű, még bölcsődei nevelésben vett
részt).
Tárgyév május és december hónapjában vizsgálni szükséges a gyermek rendszeres óvodába járását. Amennyiben
az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltételei továbbra is fennállnak, gondoskodni szükséges a szülők
részére a támogatás kiutalásáról, mindaddig, amíg a gyermek óvodai nevelésben való részvétele megvalósul. A
támogatás fedezetét 100 %-ban a központi költségvetés biztosította.
Óvodáztatási támogatás 2011-2013. évi ügyiratforgalma:
2011
54
167

Főszámon iktatott ügyirat
alszámon iktatott ügyirat

2012
57
189

2013
56
136

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó, gyermekek részére nyújtható pénzbeli
és természetbeni ellátás.
Célja: Rendkívüli élethelyzetből adódó többletkiadás enyhítése.
A jogosultság feltétele jövedelemfüggő, s vizsgálni kell a családban együtt élők vagyoni helyzetét is.
Azon gyermekek részesíthetők rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, akiknek családjában az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg;
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az öregségi nyugdíj összegét (2013.
évben 28.500,- Ft/fő),
§
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülők esetében az öregségi nyugdíj 150 %-át (2013.
évben 42.750,- Ft/fő),
és a támogatás alapjául elismert többletkiadása keletkezett.
Helyi rendeletünk értelmében elismert többletkiadások:
§
tanévkezdési kiadások (tankönyv, tanszer),
§
felsőfokú oktatási intézményben tanulók tandíjának, egyéb ellátási díjának megfizetése,
§
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás elősegítése,
§
családban nevelkedő gyermek 5 napot meghaladó, kórházi gyógykezelése,
§
családban nevelkedő gyermek MEP által teljes egészében nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatási
díjának megfizetése.
§
magas gyógyszerköltség enyhítésére.
Helyi rendeletünk értelmében nem részesíthető a gyermek rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, még a
jövedelmi viszonyok megfelelése esetén sem akkor, ha a kérelmezőnek, vagy a vele közös háztartásban élőnek
Gyvt. 19. § (7) bekezdésében meghatározott vagyona van.
A fentebb ismertetettektől eltérően, rendkívüli támogatás állapítható meg, a nappali tagozatos tanulói, hallgatói
jogviszonyban álló gyermek vagy fiatal felnőtt részére, a helyi autóbusz közlekedésben érvényes bérlet
vásárlásához. A közlekedési támogatást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet igényelni a
Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályánál, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem
összege nem haladja meg, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2013. évben:
28.500,- Ft x 2 = 57.000,-Ft).
Jogosultság esetén a helyi autóbusz közlekedési támogatás egyhavi összege az adott időszakban érvényes
kedvezményes havi bérlet árának összegét nem haladhatja meg (a kedvezményes – diák, nyugdíjas – havi bérlet
ára 2013. évben 620,- Ft).
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és egy-egy alkalommal 1.000,- Ft-tól 10.000,- Ft-ig
terjedhet, - kivéve a bérlet támogatást -, de az egy gyermekre kifizetett összeg éves szinten nem haladhatja meg a
30.000,- Ft-ot, mely összeg magába foglalja a kedvezményes bérlet megváltásához nyújtott támogatási összeget is.
Egyedi elbírálás alapján a támogatás természetbeni juttatás formájában is nyújtható.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetben nyújtott formája a vásárlási- és gyógyszer utalvány.
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2011. évben 460 gyermekrészére 2.324.395,- Ft, 2012. évben 389 gyermek részére 2.048.575,-Ft, 2013. évben 279
gyermek részére 1.443.000,-Ft került kifizetésre rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként.
2011. évben 39 család, 2012. évben 39 család, 2013. évben 28 család vonatkozásában elutasításra került a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem. Az elutasítások legfőbb oka, hogy a családban az egy főre jutó
jövedelem meghaladta a jogszabályban meghatározott értékhatárt.
Helyi rendeletünkben elismert többletkiadásként meghatározott tanévkezdési kiadásokra a támogatási kérelmeket a
Hivatal által közzétett időszakban, míg egyéb esetekben a többletkiadást jelentő esemény bekövetkeztét követő 30
napon belül lehet benyújtani. A határidők elmulasztása jogvesztő.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyiratforgalma:
2011
376
560

Főszámon iktatott ügyirat:
alszámon iktatott ügyirat

2012
333
384

2013
222
248

Az elmúlt év folyamán jogorvoslati eljárás nem történt, külső szerv által végzett ellenőrzésre nem került sor.
Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
A 0-23 éves korosztályú gyermekek jogosultak intézményi étkezési térítési díj kedvezményre.
50 %-os, illetve 100 %-os térítési díj kedvezményben részesülhet az a napközbeni étkezést igénybe vevő gyermek,
aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.
Bölcsődei, óvodai étkezési ellátás esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre feljogosított gyermek 100 %os térítési díj kedvezményben részesül.
Általános iskola 8. évfolyamáig szintén 100 % kedvezmény illeti meg a kedvezményre jogosult gyermeket.
További, kedvezményre jogosító jogcímek: 50 % térítési díjkedvezményben részesülnek életkortól függetlenül az
alábbi gyermekek:
Tartósan beteg, vagy fogyatékos,
3 vagy többgyermekes család tagja,
Sajátos nevelési igényű.
(Megjegyzés: Ha egy gyermek több jogcímen is jogosult étkezési térítési díj kedvezményre, a kedvezmény
halmozása nem lehetséges, és elsőbbséget élvez a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság érvényesítése.
Pl. egy gyermek tartósan beteg, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben is részesül, akkor a bevett
gyakorlat szerint az oktatási/nevelési intézmény a gyermekvédelmi kedvezmény jogán járó kedvezményt biztosítja.)
Gyomaendrődön a 0-23 éves korosztályt tekintve az étkezési térítési díj kedvezményben részesülők százalékos
megoszlása jogcímenként:
2011. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

63
39
30
58
39

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
1
5
7
4
6

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
9
9
11
10
10

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
9

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)

28
5

27
47
52
40

2012. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde

60

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
0
11

0

31

Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

42
29
59
36

7
7
3
7

9
9
11
9

0
0
32
2

41
55
0
46

2013. évben
Étkezést biztosító Teljes összegű tér.
intézmény
díjat fizet
(%)
Bölcsőde
Óvoda
Ált. iskola
Középiskola
Település
összesen

54
36
34
44
38

3 vagy
többgyermekes
család
50 % kedv.
(%)
6
7
10
11
8

Tartós beteg,
50 % kedv.
(%)
2
5
5
6
5

Gyermekvédelmi
kedvezményben részesül
50 % kedv.
100 % kedv.
(%)
(%)
0
0
0
39
3

38
52
51
0
46

III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A fenntartó által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
A gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja, működésének tapasztalatai:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1998. január 1-vel indította be a gyermekjóléti szolgáltatást az akkori Városi
Családsegítő Központban. Az intézmény látta el a családsegítés, a nevelési tanácsadás és a logopédiai intézet
feladatait is.
2006. szeptember 1-től az intézmény a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya intézményi társulás fenntartásába került
Térségi Humánsegítő Szolgálat néven. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása ebben az integrált intézményben
történt 2012. december 31-ig.
2013. január 1-től az intézmény szétvált, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat beintegrálásra került a Térségi
Szociális Gondozási Központba.
A gyermekjóléti szolgáltatást Gyomaendrőd városban valamint Hunya és Csárdaszállás községekben látjuk el.
A gyermekjóléti szolgálat 2013. évben az ellátott településeken 98 család 219 gyermekét gondozta, ez némiképp
kevesebb a tavalyi évhez képest, amikor is 106 család 247 gyermeke került a gyermekjóléti szolgálat látókörébe.
Tapasztalataink szerint azonban a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák súlyosbodtak.
A feladatot 3 fő családgondozó látja el.
Alapellátás keretében
gondozott
133

Védelembe vétel keretében Ideiglenes hatállyal
gondozott
elhelyezett
50
1

Átmenti nevelt
35

Újként keletkezetett gondozási esetek száma 35 volt.
Ebben az évben összesen 728 jelzés érkezett intézményünkhöz. A legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből
érkezett, ez azt mutatja, hogy településünkön kiemelkedően jónak mondható a gyermekjóléti szolgálat és a nevelésioktatási intézmények közti együttműködés emellett számos jelzést kaptunk még állampolgároktól, illetve helyi
hatóságoktól.
A jelzőrendszer által küldött jelzések száma és megoszlása:
Egészségügyi Szolgáltató
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
Napközbeni kisgyermekellátást nyújtók
Átmeneti gondozást biztosítók
Menekülteket befogadó állomás
Közoktatási intézmény
Rendőrség
Ügyészség
Pártfogó felügyelet
Egyház, alapítvány
Áldozatsegytést és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet
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9%
5%
4%
3%
0%
36 %
2%
0%
1%
0%
0%

Állampolgár
Önkormányzat, jegyző, gyámhivatal
Munkaügyi hatóság

15 %
24 %
1%

Az általunk ellátott gyermekek vonatkozásában legtöbb esetben szülői elhanyagolás (45 eset) gyermeknevelési
problémák (35 eset), családi konfliktusok (32 eset) merültek fel problémaként. Fő problémaként 2013-ban mindössze
18 esetben merültek fel anyagi okok, ez 2012-ben 39 esetben volt. Ennek oka lehet, hogy ebben az évben több
embernek nyílt lehetősége közmunkaprogramban részt venni, így a családok életszínvonala valamelyest emelkedett.
Ellátott gyermekek a fő probléma szerint:
Szenvedélybetegség
Anyagi okok
Gyermeknevelési
Beilleszkedési
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus
Életviteli
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Fogyatékosság, retardáció

7%
8%
16 %
3%
10 %
15 %
13 %
23 %
3%
2%

2013-ban gyermekbántalmazás 1 esetben merült fel, mely fizikai bántalmazás volt, sem lelki, sem szexuális
bántalmazás nem jutott a gyermekjóléti szolgálat tudomására. Ezzel szemben azonban a bűncselekményt, illetve
szabálysértést elkövetett kiskorúak száma évről évre növekszik. Ebben az évben összesen 11 kiskorú ellen indult
rendőrségi eljárás. Többségében tulajdon elleni vétség merült fel, de volt közlekedési szabálysértés is.
2013-ban 13 család 35 átmeneti nevelésben élő gyermekét tartottuk nyilván. Tapasztalataink szerint az átmeneti
nevelésben élő gyermek családjai legtöbbször még segítséggel sem válnak képessé gyermekeik hazagondozására.
A legtöbb ilyen általunk gondozott család gyermeke nevelőszülőknél, vagy gyermekotthonokban nevelkedik a
nagykorúságuk eléréséig.
Csárdaszállás
A szolgálat által gondozottak közül Csárdaszálláson 2013 - ban 3 család 10 gyermekét gondoztuk. 2 gyermeket
láttunk el alapellátás keretében, illetve 8 gyermeket védelembe vétel keretében. Ezek a családok már több éve
látókörünkben vannak, újként 2013-ban egy család sem került be. Mindhárom család esetében a fő probléma a
szülők életvitelében, illetve szenvedélybetegségében (alkoholfogyasztás) keresendő. 2 család esetében fordult elő
alkoholos állapotban történő családon belüli bántalmazás, mely azonban nem a gyermekekre irányult, hanem a
szülők egymás közötti konfliktusa okozta.
Munkanélküliség miatt kialakuló anyagi problémák itt sem jellemzőek, a közmunka programnak köszönhetően, a
megélhetési problémákat inkább a szülők rossz pénzkezelése okozza.
2013-ban egy család esetben volt szükség hatósági eljárás (védelembe vétel) megindítására, illetve szintén egy
család esetében került sor védelembe vétel megszüntetésre. Csárdaszálláson egy gyermek esetében sem merült fel
szabálysértés, vagy bűncselekmény. Átmeneti nevelésben egyetlen csárdaszállási gyermek sem él.
Hunya
A szolgálat által gondozottak közül Hunyán 2013-ban 5 család 13 gyermekét gondoztuk.
Alapellátás keretében 4 gyermek, védelembe vétel keretében 7 gyermek, illetve átmeneti nevelésbe vétel keretében
2 gyermek volt gondozásban. Ebben az évben új gondozottként került be 2 család, illetve egy esetben az átmeneti
nevelésbe vétel megszűnt, mivel a fiatalkorú házasságkötés által nagykorúvá vált.
A településen lévő problémák, az elégtelen lakáskörülmény, a szülők, család életvitele, illetve egy esetben családon
belüli bántalmazás történt. A családok anyagi helyzete javulást mutat, köszönhetően a közmunkaprogramnak. A
családgondozás során fellépő problémák megoldásához jelentős segítséget nyújt a Polgármester asszony és a
Hivatal dolgozói.
Gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása
A gyermekek átmeneti gondozására településünk Kiss Péterné helyettes szülővel kötött együttműködési
megállapodást.
2013-ban nem került gyermek a helyettes szülőhöz.
IV. Gyermekjóléti szolgálat ellenőrzése 2013-ban, megállapítások bemutatása
2013. november 7-én ellenőrizte a Megyei Szociális és Gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat működését.
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Az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítették az alábbiakat:
„A hatósági ellenőrzés alkalmával megállapítást nyert, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás személyi és tárgyi feltételei
megfelelnek NM rendeletben meghatározottaknak.
A gyermekjóléti szo9lgálat munkatársai – a jelzőrendszer tagjaival szorosan együttműködve – a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt), valamint az NM rendeletben
foglaltak szerint végzik munkájukat.”
V. További tervek
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2013. január 1-től integrálódott a Térségi Szociális Gondozási
Központba. Az átállás zökkenőmentes volt, a szolgáltatásokat igénybevevők számára nem jelentett változást.
A kibővített intézményben is folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket, melyek által bővíteni tudjuk az
általunk nyújtott szolgáltatások körét, különös tekintettel a prevenciós szolgáltatásokra vonatkozóan.
2014-ben beadtunk egy pályázatot a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai intézet felé, melynek célja gyermek- és fiatal
korosztály részére és aktív részvételével megvalósuló értékközpontú és értékteremtő rendezvények támogatása. A
program keretében 2 napos kirándulást tervezünk 45 fő, 12 év feletti, főként hátrányos helyzetű helyi gyermek és
fiatal számára Budapestre. A pályázat elbírálása folyamatban van.
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a kliensek részéről jelentkező újabb igényeket
Nagy hangsúlyt helyezünk a prevencióra, ezáltal megelőzve a veszélyeztetettség kialakulását a családokban.
Jelzés esetén a legrövidebb időn belül megvizsgáljuk a jelzés tartalmát és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Célunk, hogy nőjön a jól funkcionáló családok száma.
Meglátásunk szerint az intézmény betölti azt a szerepet, amit a jogszabály és a szakmai módszertani elvek
irányoznak elő. A város lakosai – a gyermeket nevelő családok - bizalommal fordulnak hozzánk, hiszen széles
körben ismertek a gyermekek alapvető biztonságát, jólétét segítő szolgáltatásainkkal.
Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn:
az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálattal, a háziorvossal, a házi
gyermekorvossal,
a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatókkal, így különösen a családsegítő szolgálattal
a közoktatási intézményekkel
a rendőrséggel
az ügyészséggel
a bírósággal
a pártfogó felügyelői szolgálattal
a társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.
VI. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak
bemutatása:
Gyomaendrőd Város Képviselő- testülete 1999-ben fogadta el a település bűnmegelőzési koncepcióját, melyet a
2007. évben felülvizsgáltak, aktualizáltak, illetve további szervek véleményezése után ismételten a testület elé került
elfogadásra.
Ez alapján az eltelt időszakban jelentős változás következett be abban a környezetben, melyen belül az
önkormányzatnak a közbiztonsággal és ezen belül a bűnmegelőzéssel foglalkozni kell. Ezek a körülmények az
alábbiakban foglalhatók össze:
1.) Az önkormányzati koncepcióval párhuzamosan elkészült a megyei bűnmegelőzési koncepció
2.) Elfogadásra került a bűnmegelőzési nemzeti stratégája és cselekvési programja
3.) Önálló elérhetősége van az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, melyről a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
minden lényeges dokumentum elérhető
4.) Az ország uniós csatlakozását követően megnyíltak azok az uniós lehetőségek, mind a pályázati lehetőségek,
mind a tapasztalatok átvétele terén melyek segíthetik a hazai bűnmegelőzés helyzetének javítását
5.) Rendszeresen jelennek meg a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati felhívások
6.) Folyamatosan jelennek meg és jelentek meg azok a jogszabályok, melyek a közélet tisztaságát hivatottak
javítani, pl. üvegzseb tv, összeférhetetlenségi jogszabályok
7.) Elfogadásra került az önkormányzat ciklus programja, az idegenforgalmi koncepció elkészült, figyelemmel arra,
hogy az önkormányzat képviselő-testülete nagyobb szerepet szán a jövőben a turizmusnak.
A gyermek- és ifjúságvédelem területén jelentős változások következtek be, melyek központjában a Térségi
Szociális Gondozási Központ áll. Helyi szinten az ifjúságvédelemmel kapcsolatos legfontosabb koordinációs szervvé
vált az elmúlt időszakban. Tevékenységéről rendszeresen beszámol az önkormányzatnak. Munkáját a fenntartó
jónak ítélte meg.
A gyermek- és ifjúságvédelem, a bűnmegelőzés területén az alábbi prioritásokat fogalmazza meg az önkormányzat:
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1.) Erősíteni kell a Térségi Szociális Gondozási Központ koordinációs szerepét a települési gyermekvédelmi
feladatokat ellátó szervek vonatkozásában, melyet folyamatosan figyelni kell az intézmény éves beszámolójában.
2.) Javítani kell a szórakozóhelyek, a közterületek ellenőrzését, egyrészt alkohol, másrészt a kábítószer fogyasztás
megelőzése, harmadrészt a közterületek állagának, rendjének megóvása érdekében a rendőrség, a közterületfelügyelet, a családsegítők, a hatóság szakembereinek bevonásával, különösen a késő esti órákban.
3.) A felnőtt gondozásban érdekelt személyek bevonásával mindent meg kell tenni a családon belüli erőszak
felderítése érdekében.
A Szarvasi Rendőrkapitányság Gyomaendrődi Rendőrőrsének tájékoztatása alapján:
A Rendőrség 2013. évben 6 fiatalkorú, 2 gyermekkorú ellen folytatott büntetőeljárást.
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult:
1 esetben jármű önkényes elvétele büntette
2 esetben kisebb értékre elkövetett lopás vétsége
2 esetben dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége
1 esetben üzletszerűen szabálysértési értékre elkövetett lopás vétsége
A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma az alábbiak szerint alakult:
- 1 esetben súlyos testi sértés bűntette
- 1 esetben szemérem elleni erőszak bűntette
Bűnelkövetések okaként megemlíthető, hogy a gyerekek unatkoznak, szabadidejüket nem hasznosan töltik, vagyon
elleni bűncselekményeket anyagi haszonszerzés (a lopott tárgyat eladja és cigarettát vásárol belőle) vagy
kalandvágyból követik el. Szülők nem kérik számon gyermekeiktől, hogy hol és mivel töltik szabadidejüket, voltak-e
iskolában, nem ellenőrzik gyermekeik baráti körét. Jellemző, hogy a fiatalkorú elkövetők az eljárás lefolytatása alatt
és azt követően sem értik meg cselekményük súlyát, sok esetben ennek tudatosításában a szülők sem partnerek,
hiszen egy részük hasonló jellegű bűncselekményeket követnek el, a gyermek ezt a mintát látja. Továbbá előfordul,
hogy bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fiatalkorú, vagy gyermekkorú személy jellemzően
kiskorú veszélyeztetése bűntettének a sértettje is.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek, alapítványok közötti együttműködés keretében a következő
feladatok, szolgáltatások ellátásában az alábbi szervezetek vesznek részt (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció, stb):
2013. május 223. napján Gyomaendrőd Város részt vett a Kihívás Napján, ahol 1. helyezést ért el. A Varga
Lajos Sportcsarnok vett részt. Ezen a programon nagy létszámmal vettek részt a város sportszervezetei.
A „Gól-Suli” Alapítvány 2013. decemberében már 16. alkalommal rendezte meg a nemzetközi gyermek
labdarugó tornát (Szaloncukor Kupát)
A városi rendezvényeken rendszeresen részt vesz a Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány, a Színfolt
Majorette Csoport, a Kner Tánc Sport Egyesület és a Rumba Táncsport Egyesület,
Varga Mihály („Cibere”) szervezésében 38. alkalommal megrendezésre került a Besenyszegi Gyermeknap,
Az „Élet Másokért Közhasznú Egyesület” karácsony előtt 2013-ben is megajándékozta a rászoruló
gyomaendrődi családokat.
Összegzés:
Gyermekvédelmi területen az állami feladatok ellátása jelentősen megnövekedett, jelentős feladatot kapott az állami
intézményrendszer. Teljes körű, átfogó kitekintésre ez a beszámoló mindezek miatt nem alkalmas.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és azt a határozati javaslat
szerint elfogadni.

Döntési javaslat
"Átfogó értékelés a 2013. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Szociális ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6), és a 104.§ (5) bekezdése alapján elfogadja a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2013. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapító okiratokon testületi döntés nélkül,
egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig, mely
feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapító okiratot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
Fent leírtaknak megfelelően a Hivatal előkészítette az alapító okirat módosítását, mely az alábbi módosításokat
tartalmazza:
- az alapító okirat bevezető részében pontosítottuk a törvényi és jogszabályi hivatkozásokat,
- az alapító okirat 4. pontjában elvégeztük a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció kód szerinti
megfeleltetését, töröltük a szakfeladat-számokat,
- az alapító okirat 7. pontja tartalmazza a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását, melyet a január 1. napján
hatályba lépő rendelkezések szerint az alapító okiratoknak nem lehet tartalmazniuk, ezért a pont módosításra kerül.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.
Döntési javaslat
"A Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Városi Egészségügyi Intézmény 1999. június 24-én kiadott 175/1999. (VI. 24.) Kt. számú határozattal elfogadott
alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak szerint
módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az
államháztartási szakágazat rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján, az Egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. tv., valamint a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő17

testülete a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalását,
alábbiak szerint határozza meg:
az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) Kt. számú határozata alapján
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján a Városi Egészségügyi Intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szervek jogszabályban meghatározott közfeladata
4.1. Alaptevékenység:
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 862200
4.1.1. Szakorvosi járó beteg- ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése
alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást
nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.”
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám;
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. szám; Liget Fürdő - Reumatológia
Szakágazat szám: 862200 TEÁOR szám: 8622
Szakfeladat szám: 86221Járó beteg-szakellátás:
¨
862211 – Járó betegek gyógyító szakellátása
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
¨
862213 – Járó betegek gyógyító gondozása
Tüdőgondozó
4.1.1.1 . Általános járó beteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. út 3. szám - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. szám - Háziorvosi rendelő- határozott időre 2013. március 31-ig.
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. szám – Ügyelet
Szakágazat száma: 862100 TEÁOR szám: 8621
Szakfeladat szám: 862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4.1.2. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
A szakágazatba tartoznak azon egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem
foglalnak magukban orvosi gyógykezelést.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Szakágazat szám: 869000 TEÁOR szám: 8690
Szakfeladat szám: 86903Egészségügyi kiegészítői szolgáltatás:
¨
869031 – Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
¨
869032 – Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
¨
869037 – Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
869039 – Egyéb máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás
Gyógytorna
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2. szám
Szakfeladat szám: 86904 Betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás
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¨
869041 – Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Védőnői szolgálat
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
¨
869042 – Ifjúsági- egészségügyi gondozás
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40. szám
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2. szám
4.3. Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Szakorvosi járóbeteg - ellátás
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
862200 Szakorvosi járóbeteg - ellátás
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Szakorvosi járóbeteg - ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg
jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá
fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat
Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 Járóbetegek gyógyító szakellátása
¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 – Járóbetegek gyógyító gondozása
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4.1.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak magukban
orvosi gyógykezelést.
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¨
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
¨
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
¨
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
4.2. Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Az alapító okirat 7. pontja
7./ A költségvetési szerv feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján:
Önálló jogi személy. Önállóan működő és gazdálkodó, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési
szerv. Az önállóan működő és gazdálkodó intézet vezetője, teljes munkáltatói és bérgazdálkodási jogkörrel
rendelkezik. Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói
jogkört gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a
terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
az alábbiak szerint módosul:
7./ A költségvetési szerv vezetőjének koordináló tevékenysége az egészségügyi ellátás területén
Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a munkáltatói jogkört
gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a
terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
tervezet
12

, Törzsszám: 346997
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) Kt. számú
határozata alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Városi Egészségügyi
Intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
3

1./A költségvetési szerv neve:
Városi Egészségügyi Intézmény

4

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

56

, 3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Jogelődje:- Egészségügyi Gondnokság (1987. 01. 01.) - Szülőotthon (1949.)
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz., 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57. sz.
78

, 4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Szakorvosi járóbeteg - ellátás
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
862200 Szakorvosi járóbeteg - ellátás
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Szakorvosi járóbeteg - ellátás
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a
beteg jelentkezése alapján, szakorvos által végzett egyszeri, illetve alkalomszerű egészségügyi
ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos
szakorvosi gondozás.
♦

1

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Belgyógyászat
Sebészet
Szülészet-nőgyógyászat
Neurológia
Pszichiátria
Tüdőgyógyászat

Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
Módosította a …/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
3
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
4
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
5
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
6
Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
7
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
8
Módosította a …/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
2

Szemészet
Fül-orr-gégészet
Reumatológia
Ortopédia
Urológia
Bőrgyógyászat
5500 Gyomaendrőd Erzsébet liget 2. - Liget Fürdő
Reumatológia
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 Járóbetegek gyógyító szakellátása
♦

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Tüdőgondozó

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072230 – Járóbetegek gyógyító gondozása
4.1.2. Általános járóbeteg ellátás
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3. - Háziorvosi rendelő
5500 Gyomaendrőd, Fő út 3. – Ügyelet
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072111 Háziorvosi ellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
4.1.3. Egyéb humán-egészségügyi ellátás
Az egészségügyi intézményben végzett humán-egészségügyi ellátások, melyek nem foglalnak
magukban orvosi gyógykezelést.
♦ 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások
Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatás
♦ 5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.
Gyógytorna
♦ 5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Védőnői szolgálat
♦ 5500 Gyomaendrőd, dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Iskola egészségügyi ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások

072430 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások
072450 Fizikoterápiás szolgáltatás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
4.2. Vállalkozási tevékenység:
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9 10 11

, , 5./ A költségvetési szerv működési köre:
A költségvetési szerv, mely alaptevékenysége szerint egészségügyi feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola-és ifjúságiegészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése.
Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén: az egészségügyi szakellátás és
gondozás.
Ecsegfalva közigazgatási területén: nőgyógyászati ultrahang vizsgálatok ellátása.
12 13

, 6./ A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
14 15 16

, , 7./ A költségvetési szerv vezetőjének koordináló tevékenysége az egészségügyi
ellátás területén
Az intézet vezetője az intézetvezető, aki képviseli az intézetet. Az intézet dolgozói felett a
munkáltatói jogkört gyakorolja, továbbá figyelemmel kíséri, és döntésre előkészíti a
közreműködő, vállalkozó orvosokkal, a terület-ellátási kötelezettséggel kapcsolatos
szerződéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
Gazdasági csoport: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.
Vezetői munkakör meghatározása: a gazdasági csoport vezetője: gazdasági vezető
17

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A közintézet élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
18

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

9

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
11
Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
12
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
13
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
14
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
15
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
16
Módosította a …/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
17
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
18
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
10
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10./ A költségvetési szerv alapítójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz .
20

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

12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
13./A költségvetési szerv tagintézménye:
21 22 23
, , 14./ A költségvetési szerv telephelyei:
Gyomaendrőd:
Fő u. 2. szám
Fürst S. u. 3. szám
Hősök útja 57. szám
Erzsébet liget 2; Liget Fürdő
Hősök útja 40. szám
Fő u. 3. szám
Szabadság tér 2/2. szám

Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Védőnői szolgálat, Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Járóbeteg-szakellátás
Reumatológiai szakellátás, Gyógytorna
Iskola és ifjúság-egészségügyi ellátás
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi alapellátás - határozott időre 2013. március 31-ig.
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15./ A feladatellátást szolgáló vagyon, s a költségvetési szerv vagyon feletti
rendelkezési joga:
A költségvetési szerv ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja az intézetnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint a következők:
- Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám Hrsz: 1580
- Gyomaendrőd, Fő u. 3. szám Hrsz: 5008/2
- Gyomaendrőd, Fürst S. u. 3. szám Hrsz: 8
A Polgármesteri Hivatallal közös használatú osztatlan vagyon:
- Gyomaendrőd, Fő út 2. szám Hrsz: 6291
A feladat ellátásához az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még, a költségvetési szervnél a
leltár szerint nyilvántartott vagyontárgyak.
A költségvetési szervnél a rendelkezésre álló vagyont, a helyi vagyonrendeletben foglaltak
szerint köteles kezelni és biztosítékként nem adhatja.
16./
Az alapító okirat módosításával és egységes szerkezetbe foglalásával egyidejűleg,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület - 8/1998. (I. 29.) KT. számú
határozata, - 167/1998. (VI. 25.) KT. számú határozata hatályát veszti.
25
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Záradék:

Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
Módosította a 128/2009. (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat VI. pontja
21
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
22
Módosította a 469/2011. (VIII. 25.) Gye. Kt. számú határozata
23
Módosította az 571./2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata – hatályos 2013. március 31. napjáig
24
Módosította a 532/2010. (XII. 23.) Gye. Kt. számú határozata
25
Módosította az 571/2012. (X. 25.) Gye. Kt. számú határozata
20

A Városi Egészségügyi Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az …/2014. (V. 29.) Gye. Kt.
számú határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. május 29.
P.H.

Várfi András
polgármester

5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapító okiratokon testületi döntés nélkül,
egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig, mely
feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapító okiratot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
Fent leírtaknak megfelelően a Hivatal előkészítette az alapító okirat módosítását, mely az alábbi módosításokat
tartalmazza:
- az alapító okirat bevezető részében pontosítottuk a törvényi és jogszabályi hivatkozásokat,
- az alapító okirat 4. pontjában elvégeztük a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció kód szerinti
megfeleltetését, töröltük a szakfeladat-számokat,
- az alapító okirat 7. pontja tartalmazza a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását, melyet a január 1. napján
hatályba lépő rendelkezések szerint az alapító okiratoknak nem lehet tartalmazniuk, ezért a pont törlésre kerül.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Határ Győző Városi Könyvtár
alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.
Döntési javaslat
"A Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Határ Győző Városi Könyvtár 1998. január 29-én kiadott 22/1998. (I. 29.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító
okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/1998./I.29./Kt. számú határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Városi Könyvtár 281/1997. (IX.18.) KT számú határozattal elfogadott
alapító okiratát módosítja és egységes szerkezetbe foglalva elfogadja és egyidejűleg a 281/1997. (IX.18.) KT számú
határozatát hatályon kívül helyezi.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rend., az államháztartási szakágazat
rendjéről szóló 56/2011.(XII. 31.) NGM rendelet alapján valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári
ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.55. §-ban foglaltak alapján, a Városi Könyvtár alapító okiratát a
következők szerint határozza meg.
az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/1998./I.29./ Kt. számú határozata alapján az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 4. pontja
4./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata:
4.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 910100 KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI TEVÉKENYSÉG
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 910100
4.1.1.Könyvtári tevékenység
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 55.§-ban
foglaltak alapján
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett
biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Szakágazat szám: 910100 TEÁOR szám: 9101
Szakfeladat szám: 91012 – Könyvtári tevékenység
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
¨
910121 – Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
¨
910122-.Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
¨
910123 – Könyvtári szolgáltatások
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Szakágazat szám: 910500 TEÁOR szám: 9105
Szakfeladat szám: 910502 – Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
4.2.
4.2.2.
4.2.3.
4.3. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
az alábbiak szerint módosul:
4/ A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 55. §-ban
foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása,
megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Könyvtári tevékenység
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme
mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
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082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
3. Az alapító okirat 7. pontja törlésre kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

23

1

HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
tervezet

23

, Törzsszám: 634409
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/1998./I.29./ Kt. számú
határozata alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján
a Határ Győző Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
4

1./ A költségvetési szerv neve:
HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR

56

, 2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.

7

3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Városi Könyvtár, Közösségi Ház és Tájház
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21. sz.

89

, 4/ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL tv. 55. §-ban foglaltak alapján az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári
szolgáltatásokat.
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
4.1. Szakmai alaptevékenységei:
4.1.1. Könyvtári tevékenység
Az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása,
megőrzése, védelme mellett biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Iskolai és közkönyvtári tevékenység.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
4.1.2. Egyéb kulturális feladatok tevékenységi köre
1

Módosította a 225/2008. (V. 29.) Gye. Kt. sz. határozata – hatályba lép 2008. szeptember 01. napjával
Módosította a 627/2012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja
3
Módosította …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. sz. határozat
4
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
5
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
6
Módosította a 627/2012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. február 1 napjától
7
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
8
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
9
Módosította …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. sz. határozat
2

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
4.2. Vállalkozási tevékenység
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytat.
10

5./ A költségvetési szerv működési köre
Közszolgáltató közintézmény, mely alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat
ellátó költségvetési szerv.
Gyomaendrőd Város közigazgatási területe
11

6./ A költségvetési intézmény alapítói jogokkal felruházott -, irányítói-, felügyeleti
szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
12
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
13 14 15

, , 7./

16

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
17

9./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt 1992.évi XXXIII. Tv. alapján.
10./ A költségvetési szerv alapító neve és címe
Község Tanács Gyoma
5500 Gyomaendrőd Szabadság tér 1.
11./ A költségvetési szerv alapításának ideje
1948.
12./ A költségvetési szerv fenntartójának neve és címe
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
18
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
13./Az intézmény tagintézménye
14./Az intézmény telephelye
19
20
15./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
10

Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
12
Módosította a 627/2012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
13
Módosította a 25/2013.(I.31.) Gye. Kt. határozat
14
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
15
Törölte …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. sz. határozat
16
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
17
Módosította a 128/2009 (IV. 30.) Gye. Kt. számú határozat IV. pontja
18
Módosította a 6272012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától
19
Módosította a 627/2012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. február 1 napjától
11

Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz. Hrsz.: 3454 ingatlant (megosztva a Polgármesteri
hivatallal) a fenntartó használatba adja az intézménynek.
A feladatellátáshoz az ingatlanon kívül rendelkezésre állnak még a csoportos leltárkönyvben
nyilvántartott dokumentumállomány, a tárgyi eszközök csoportjában nyilvántartott
berendezések, melyeket szabadon használhat. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyont az
önkormányzati vagyonrendeletben foglaltak szerint köteles kezelni és biztosítékként nem
adhatja.
Záradék:
A Határ Győző Városi Könyvtár Egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014. (V. 29.) sz.
határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. május 29.

P.H.
Várfi András
polgármester
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Dr. Csorba Csaba
jegyző

Módosította a 627/2012 (XI. 29.) Gye. Kt. számú határozat II. pontja. Hatályos: 2013. január 1 napjától

6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapító okiratokon testületi döntés nélkül,
egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig, mely
feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapító okiratot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
Fent leírtaknak megfelelően a Hivatal előkészítette az alapító okirat módosítását, mely az alábbi módosításokat
tartalmazza:
- az alapító okirat bevezető részében pontosítottuk a törvényi és jogszabályi hivatkozásokat,
- az alapító okirat 3. pontjában elvégeztük a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció kód szerinti
megfeleltetését, töröltük a szakfeladat-számokat,
- az alapító okirat 5. pontja törlésre kerül, mivel a költségvetési szerv alaptevékenysége az alapító okirat 3.
pontjában kerül szabályozásra, ez egy ismétlődő rendelkezés volt az alapító okiratban,
- az alapító okirat 8. pontja tartalmazza a költségvetési szerv gazdálkodási besorolását, melyet a január 1. napján
hatályba lépő rendelkezések szerint az alapító okiratoknak nem lehet tartalmazniuk, ezért a pont törlésre kerül.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Közművelődési –
Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.

Döntési javaslat
"A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 2009. január 30-án kiadott 5/2009. (I. 29.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratát Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat bevezető része
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Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú határozatával az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1) - (2)
bekezdésében foglaltak szerint, valamint a Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ban foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és
Szolgáltató Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg:
az alábbiak szerint módosul:
Törzsszám:767169
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú határozata alapján az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében
foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a következők
szerint határozza meg:
2. Az alapító okirat 3. pontja
3./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladat:
3.1.Alaptevékenység:
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT: 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Az Intézmény alaptevékenységi szakágazati száma: 900400
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 76-78 §-ok
alapján
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési tevékenységek: Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
Szakágazat szám: 910500TEÁOR szám: 9105 Közművelődési tevékenységek
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
Szakfeladat száma: 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek
működtetése
a.) Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
b.) Endrődi Népház (Blaha Lujza út 21.)
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út
2.)
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Szakágazat szám: 910200 TEÁOR szám:9102
Szakfeladat szám: 910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
a.)Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény(5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.)
b.)Gyomai Tájház és Alkotóház (kettős funkciójú: közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely) (Zrínyi Miklós út 2.)
3.1.3. Kiadói tevékenység
Szakágazat szám: 581400 TEÁOR szám:5814
Szakfeladat szám: 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ (Kossuth Lajos út 9.)
3.1.4. M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám:932900 TEÁOR szám: 9329
Szakfeladat szám: 932919 M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
Szakágazat szám: 841190 TEÁOR szám: 8411 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Szakfeladat szám: 841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Kiegészítő tevékenység
az alábbiak szerint módosul:
3./A költségvetési szervjogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv.42.§, 7678 §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó költségvetési szerv.
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Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
3.1. Szakmai alaptevékenységei:
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok, rendezvények,
kiállítások szervezése:
a.) Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
b.) Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési
színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos gyűjtése, nyilvántartása,
megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon
történő bemutatása:
a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
b.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú: közművelődési
színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
3.1.3. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
083030 Egyéb kiadói tevékenység
3.1.4. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
3.1.5. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3. Az alapító okirat 5. pontja törlésre kerül.
4. Az alapító okirat 8. pontja törlésre kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, hogy az alapító
okirat módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12

, Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

34

, Törzsszám:767169

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2009. (I.29.) számú határozata
alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a Közművelődési - Közgyűjteményi
és Szolgáltató Intézmény alapító okiratát a következők szerint határozza meg:
1./ Alapítás ideje:
2009. március 01.

5

67

, 2./A költségvetési szerv neve, székhelye:
Közművelődési – Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Telephelyek:

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény,
5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
8

Endrődi Népház
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza. út 21. sz.
Gyomai Tájház és Alkotóház
5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. sz.
9 10

, 3./A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata
Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi
CXL tv.42.§, 76-78 §-ok alapján közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó
költségvetési szerv.
Fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
910110 Közművelődési intézmények tevékenysége
3.1. Szakmai alaptevékenységei:
3.1.1.Közgyűjteményi és közművelődési feladatok ellátása
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése, kulturális műsorok,
rendezvények, kiállítások szervezése:

1

Törölte és az új szöveget beiktatta a 13/2010.(I.28.) Kt. számú határozata
Módosította a 206/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
3
Módosította a 206/2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
4
Módosította a …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
5
Törölte és az új szöveget beiktatta a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
6
Törölte és az új szöveget beiktatta a 13/2010.(I.28.) Kt.. számú határozata
7
Módosította a 206 /2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
8
Módosította a 12/2011. (I. 27.) Gye. Kt. számú határozata
9
Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
10
Módosította a …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
2

a.) Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
b.) Endrődi Népház 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza út 21.
c.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú:
közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
3.1.2.Múzeumi tevékenység
Az 1997. évi CXL. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a kulturális javak folyamatos
gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása,
valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása:
a.) Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 18-20.
b.) Gyomai Tájház és Alkotóház 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi Miklós út 2. (kettős funkciójú:
közművelődési színtér-múzeumi kiállítóhely)
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység
082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
3.1.3. Kiadói tevékenység
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
Katona József Művelődési Központ 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 9.
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
083030 Egyéb kiadói tevékenység
3.1.4. Mindenféle egyéb szabadidős tevékenység
Egyéb szórakoztatás, szabadidős szolgáltatás
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
3.1.5. Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
11

4./ A költségvetési szerv tevékenységét tekintve:

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
12

5./

11

Kiegészítette a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
Törölte a …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat

12

6./A költségvetési szerv működési köre:
13

Gyomaendrőd Város közigazgatási területe.

7./A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz.
14 15 16

, , 8./

17

9./A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat
(kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján.
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10./A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
(jogviszonyok) megjelölése:
Közalkalmazotti jogviszony a Kjt 1992. évi XXXIII. Tv. alapján.
11./A költségvetési szerv közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Nincs jogelődje
12./ A költségvetési szerv rendelkezésére bocsátott vagyon:
A szervezet ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges alábbi
ingatlanokat a fenntartó használatba adja a költségvetési szervnek.
A használatba adott ingatlanok helyrajzi szám szerint:
Gyomaendrőd, Kossuth út 9. sz.
Gyomaendrőd, Sugár út 18-20. sz.
Gyomaendrőd Zrínyi M. út 2. sz.
Gyomaendrőd Blaha L. út 21. sz.
Záradék:
A Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény Egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratát, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…./2014.(V. 29.) Gye. Kt. sz. határozat hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. május 29.
P.H.

Várfi András
polgármester

13

Dr Csorba Csaba
jegyző

Törölte és az új szöveget beiktatta a 52/2009.(II.26.) Kt. számú határozata
Módosította a 25/2013.(I.31.) Gye Kt határozat 2. pontja
15
Módosította a 206 /2012. (IV.26.)Gye. Kt. sz. határozata
16
Törölte a …./2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozat
17
Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
18
Módosította a 128/2009. (IV.30.)Gye. Kt. sz. határozat V. pontja
14

7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkciókódoknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapító okiratokon testületi döntés
nélkül, egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig,
mely feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapító okiratot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
Fent leírtaknak megfelelően előkészítésre került a Közös Hivatal alapító okirat módosítása, mely az alábbi
módosításokat tartalmazza:
- az alapító okirat 4. pontjában elvégeztük a szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció kód szerinti
megfeleltetését, töröltük a szakfeladat-számokat,
- az alapító okirat 7. pontja tartalmazza a költségvetési gazdálkodási besorolását, melyet a január 1. napján hatályba
lépő rendelkezések szerint az alapító okiratoknak nem lehet tartalmazniuk, ezért a pont törlésre kerül.
Az előterjesztés mellékletét képezi a módosítást is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat-tervezet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a határozati javaslat szerint módosítani.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csárdaszállás Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
115/2012.(XI.30.) Kt. számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm rend. 5. §. (1)-(2) bekezdései szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az alapító okirat 4. pontja
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §. (1) bekezdése
b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1) alapján önkormányzati
költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.
4.1.Alaptevékenység:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenysége: ellátja az alapító önkormányzatok működésével,
valamint államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
azokat a hatósági feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd
Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
meghatározott feladatokat.
ALAPVETŐ SZAKÁGAZAT:
841105 Általános közigazgatás, helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rend szerinti besorolása
Szakfeladat
szám
841126
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
842421
879012
882111

Szakfeladat megnevezése

882113

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882117
882118
882119
882202

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Óvodáztatási támogatás
Közgyógyellátás

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó tevékenység
Közterületek rendjének fenntartása
Gyermekotthoni ellátás
Rendszeres szociális segély

4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat
az alábbiak szerint módosul:
4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. §. (1)
bekezdése b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1)
alapján önkormányzati költségvetési szerv, amely az önkormányzatok működésével, valamint
államigazgatási ügyek döntésre való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására
létrejött közös hivatal.
4.1.Szakmai alaptevékenysége:
Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági feladatokat, amelyeket
jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd Város hatáskörébe utalnak. Továbbá
ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
Államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
28

Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030
Közterület rendjének fenntartása
016030
Állampolgársági ügyek
4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
2. Az alapító okirat 7./ pontja törlésre kerül.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy az alapító okirat
módosítást a MÁK felé jelentse.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2012.(XI.29.) Kt. számú
határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 115/2012.(XI.30.) Kt.
számú határozatával Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
672/2012.(XII.13.) Gye. Kt. számú határozatával a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország
helyi önkormányzatairól 85.§ (7) bekezdésében, a 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az önkormányzatok működésével,
valamint az államháztartási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására, közös hivatalt hoznak létre, amely önkormányzati
költségvetési szerv. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rend. 5. § (1)-(2) bekezdése alapján az alapítók a következők szerint határozzák
meg az alapító okirat tartalmát:
1./ A költségvetési szerv neve:
GYOMAENDRŐDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2./Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
2.1./A költségvetési szerv telephelyei
5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. sz.
5555 Hunya, Rákóczi út 19. sz.
3./Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében,
Csárdaszállás Község Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
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4./ A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala a 2011. évi CXCV. törvény az
államháztartásról 8. §. (1) bekezdése b) pontjában, illetve a 2011. évi CLXXXIX tv.
Magyarország helyi önkormányzatairól 84.§ (1) alapján önkormányzati költségvetési szerv,
amely az önkormányzatok működésével, valamint államigazgatási ügyek döntésre való
elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött közös hivatal.

4.1.Szakmai alaptevékenysége:
Ellátja az alapító önkormányzatok működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre
való elkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá azokat a hatósági
feladatokat, amelyeket jogszabályok Csárdaszállás, Hunya Községek, valamint Gyomaendrőd
Város hatáskörébe utalnak. Továbbá ellátja a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi
CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat.
Államháztartási szakágazati besorolása:
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Módosította Csárdaszállás Község …./2014. (V. 22.) számú határozata
Módosította Hunya Község …./2014. (V. 28.) . számú határozata
Módosította Gyomaendrőd Város …/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozata

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
Kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
016010
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
031030
Közterület rendjének fenntartása
104011
Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
016030
Állampolgársági ügyek
4.2. Vállalkozási tevékenység
Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
5./ A költségvetési szerv illetékessége, működési köre
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mely alaptevékenysége szerint jogszabály
alapján, közigazgatási jogalkalmazói feladatot lát el Hunya, Csárdaszállás Községek, valamint
Gyomaendrőd Város közigazgatási területén.
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6./ A költségvetési szerv irányító szervének neve és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott-, irányítói-, felügyeleti szervének
neve, székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
5555 Hunya Rákóczi út 19
Az alapítói jogok gyakorlása az alábbiak szerint történik:
A Közös Hivatal költségvetését, beszámolóját, ellenőrzéséről készült jegyzőkönyveket,
alapító okiratát, SZMSZ-t a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt érintő
fejlesztéseket a képviselő-testületek együttes ülés keretében vitatják meg, hoznak döntést. Az
együttes ülésen az önkormányzatok külön-külön szavaznak a döntési javaslat elfogadásáról,
melyet akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha megfelel a 2011. CLXXXIX tv. döntéshozatalra
vonatkozó szabályainak. Az egyes önkormányzatok lakosság arányosan rendelkeznek
szavazattal. Azon önkormányzatot melynek közigazgatási területén kirendeltség működik, és
annak működéséhez hozzájárul az adott kirendeltség működését érintő döntéshozatal során
egyetértési joggal rendelkezik.
3
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7.

Módosította Csárdaszállás Község 67/2013. (VIII.26.) számú határozata
Módosította Hunya Község 85/2013. (VIII. 28.) . számú határozata
Módosította Gyomaendrőd Város 392/2013. (VIII. 29.) Gye. Kt. számú határozata
3
Módosította Csárdaszállás Község …./2014. (V. 22.) számú határozata
Módosította Hunya Község …./2014. (V. 28.) . számú határozata
Módosította Gyomaendrőd Város …/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozata

8./ A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A 2011. évi CLXXXIX tv. 83.§-a szerint a jegyző kinevezésének rendje: a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatalt alapító önkormányzatok polgármesterei - pályázat alapján – a
jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt neveznek ki. A
polgármesterek a jegyző kinevezéséről, felmentéséről szóló döntés meghozatalakor lakosság
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A jegyző kinevezése határozatlan időre
szól.
9. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, melyekre a közszolgálati
köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. A 2011.évi CXCIX. tv.
258.§-a szerinti foglalkoztatottjaira a 2012. évi I. tv. a munka törvény könyvéről
rendelkezései az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről rendelkezései (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.
10./A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, a
működéséhez szükséges ingatlanokat az alapítók ingyenes használatba adják a költségvetési
szervnek. A használatba adott vagyontárgyakat a vagyonkataszter tartalmazza.
A feladatellátáshoz az ingatlanokon kívül rendelkezésre állnak még a leltár szerint
nyilvántartott vagyontárgyak. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont, a vagyon fekvése
szerinti önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint köteles kezelni. Az intézmény a
rendelkezésére álló vagyont biztosítékként nem adhatja.
11./ Hatályba lépés
Az alapító okirat 2013. január 1-vel lép hatályba.
Gyomaendrőd, 2012. december 20.
Petneházi Bálintné s.k.
Csárdaszállás Község
Önkormányzatának
polgármestere

Petényi Szilárdné s.k.
Hunya Község
Önkormányzatának
polgármestere

Várfi András s.k.
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
polgármestere

Dr. Csorba Csaba s.k.
jegyző
Záradék:
A lakosság arányos döntéshozatali eljárás során a szavazati jog gyakorlására a települések
2010. január 1. létszámát kell irányadónak tekinteni.
Csárdaszállás község lakosainak száma 2010. január 1-én 491 fő
Hunya község lakosainak száma 2010. január 1-én 712 fő
Gyomaendrőd város lakosainak száma 2010. január 1-én 14.625 fő

Módosítási és egységes szerkezetbe foglalási záradék:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratát Csárdaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …../2014.(V. 22.) Kt.
számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete …/2014. (V.
28.) Kt. számú határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
…/2014. (V. 29.) Gye. Kt. számú határozatával hagyta jóvá.
Gyomaendrőd, 2014. május 29.

Petneházi Bálintné
Csárdaszállás Község
Önkormányzatának
polgármestere

Petényi Szilárdné
Hunya Község
Önkormányzatának
polgármestere

Dr. Csorba Csaba
jegyző

Várfi András
Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának
polgármestere

8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2014. január 1. napjával hatályba lépett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) módosítása valamint a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet. A módosítások érintették az alapító
okiratok illetve más alapdokumentumok, így a szervezeti és működési szabályzatok tartalmi elemeit.
Fenti rendeleteknek megfelelően a Magyar Államkincstár a szakfeladat-számokat megfeleltette a kormányzati
funkcióknak és ezekről értesítette az önkormányzatokat. Ezt a változást az alapdokumentumokon testületi döntés
nélkül, egyszerűsített eljárás keretében, dokumentumsablon használatával lehetett átvezetni 2014. február 28-ig,
mely feladatot a Hivatal a megadott határidőig elvégezte.
Az Ávr. 180. § (4) bekezdése értelmében az alapdokumentumot érintő, soron következő módosítás esetén kell
gondoskodni a dokumentumsablon szerinti alapító okirat kiegészítés egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratba
kerüléséről.
Fent leírtaknak megfelelően előkészítettük a Közös Hivatal SzMSz-ének módosítását, mely az alábbi módosításokat
tartalmazza:
- A szabályzat I. 1.) pontjában a pontosítottuk a rendeleti hivatkozásokat,
- A szabályzat I. 3.) pontjában több módosítás, pontosítás is szerepel: adószám, törzskönyvi azonosítószám,
bankszámlaszám stb.
- A szabályzat I. 4.) pontjában az alapító okirat számánál mindhárom önkormányzat alapításról szóló
határozatszáma feltüntetésre került.
- A szabályzat I. 7.) pontjában a törvényi változásnak megfelelően került rögzítésre a hivatal alaptevékenységi
besorolása
- A szabályzat I. 12.) pontjában a Hivatal gazdálkodási jogkörét, mint saját gazdálkodói szervezettel rendelkező
szerv tevékenységét a törvényi előírásoknak megfelelően rögzítettük.
- A szabályzat 18. mellékletéből töröltük az alaptevékenységek szakfeladatok szerinti besorolását, a módosítást
követően az alaptevékenység kormányzati funkció szerinti besorolása került rögzítésre a mellékletben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatát a határozati javaslat szerint módosítani.

Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
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Csárdaszállás Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete 34/2013.(V.23.) Kt. számú határozatával, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
53/2013.(V.29.) Kt. számú határozatával, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 263/2013.(V.
30.) Gye. Kt. számú határozatával jóváhagyott Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§ (1) a.) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva alábbiak szerint módosítja:
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 1.) pontja
1) „A Közös Hivatal önálló jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati és
államigazgatási feladatokat ellátó szerv.”
Az önkormányzati és állami feladatként ellátott alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az alapító okirat,
továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1991. (IX. 19.) önkormányzati rendelete,
Csárdaszállás Község Önkormányzatának 6/1999. (V. 31.) önkormányzati rendelete, Hunya Község
Önkormányzatának 6/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelete határozza meg.
az alábbiak szerint módosul:
1) A Hivatal önkormányzati és államigazgatási feladatokat ellátó, önálló jogi személyiséggel, saját
gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzati és állami feladatként ellátott alaptevékenységek és önként vállalt feladatok körét az
alapító okirat, továbbá Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (V. 10.)
önkormányzati rendelete, Csárdaszállás Község Önkormányzatának 6/2013. (IV. 26.) önkormányzati
rendelete, Hunya Község Önkormányzatának 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete határozza meg.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 3.) pontja
3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
5621Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
5555 Hunya Rákóczi út 19
A Hivatalhoz tartozó önállóan működő költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Közművelődési-Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Az önállóan működő költségvetési szervek szabályai szerint működő nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd Selyem út 124
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. szám
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község
Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17. sz.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György utca 26.
Államháztartási azonosító száma: 704368
Törzskönyvi azonosító szám:346612
Adószáma: 15346614-2-04
KSH száma: 15346614-8411-321-04
KSH területi számjel: 0433455
Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve: Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai kirend.
A számlavezető pénzintézet címe: 5500 Gyomaendrőd Kossuth út 30.sz.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla, száma: 53200125-11062402
Az alszámlák megnevezéseit és számla számait a 20/1/d. számú melléklet a pénzkezelési szabályzat tartalmazza:
az alábbiak szerint módosul:
3) A Hivatal megnevezése: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye:
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
A székhelyen kívüli további működési helyek:
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5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17.
5555 Hunya, Rákóczi út 19.
A Hivatalhoz tartozó saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek székhelye:
Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
A saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek szabályai szerint működő
nemzetiségi Önkormányzatok székhelye:
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Jogelődje: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, törzsszáma: 346612
500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
A 2011. évi CLXXIX tv. 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében, Csárdaszállás Község
Polgármesteri Hivatala 5621 Csárdaszállás Petőfi út 17.
Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége 5556 Örménykút, Dózsa György u. 26.
Törzskönyvi azonosító szám:
Adószáma:
KSH száma:

803746
5803744-1-04
15803744-8411-325-04

Bankszámla számok:
A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok:
A számlavezető pénzintézet neve:
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége
A számlavezető pénzintézet címe:
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30.
A fő bankszámla megnevezése és száma:
- költségvetési elszámolási főszámla száma:
53200125-11091051
Az alszámlák megnevezéseit és számlaszámait a 20. számú melléklet, a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.
3. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 4.) pontja
4) Alapítás ideje és az alapító okirat száma:
a) alapítás ideje:2012. december 12.
b) alapító okirat száma: 287/1999. (X. 28.) KT határozat
az alábbiak szerint módosul:
4) Alapítás ideje és az alapító okirat száma:
a) alapítás ideje: 2012. december 12.
b) alapító okirat száma:
Gyomaendrőd 672/2012. (XII. 13.) Gye. Kt. határozata
Csárdaszállás 81/2012. (XI. 29.) Kt. határozata
Hunya 115/2012. (XI. 30.) Kt. határozata
4. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 7.) pontja
7) Alapvető szakágazati besorolás:
a) TEÁOR: 8411 Általános Közigazgatás
b) Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többségi célú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
az alábbiak szerint módosul:
7) Alaptevékenységi besorolás:
Államháztartási szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége
5. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 12.) pontja
12) A Hivatal Gazdálkodási jogköre:
A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A Hivatal gazdasági szervezeti
egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a következő önállóan működő költségvetési
szervek jogszabályban foglalt egyes pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. sz.
b) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
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c) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
e) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
f) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
az alábbiak szerint módosul:
12) A Hivatal, mint saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szerv tevékenysége:
A Hivatal gazdasági szervezeti egysége útján – külön megállapodásban rögzített módon és helyen - a
következő saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek jogszabályban foglalt egyes
pénzügyi-gazdasági feladatait látja el:
a) Határ Győző Városi Könyvtár 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
b) Közművelődési - Közgyűjteményi és Szolgáltató Intézmény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 9.
c) Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80.
d) Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
e) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
f) Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
6. A Szervezeti és Működési Szabályzat I. 14.) pontja
14) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz 18. melléklete tartalmazza a Hivatal által
ellátott alapfeladatokat a szakfeladat száma és megnevezése feltüntetésével.
az alábbiak szerint módosul:
14) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez. A Hivatali SzMSz 18. melléklete tartalmazza a Hivatal
által ellátott alapfeladatokat kormányzati funkció száma és megnevezése feltüntetésével.
7. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. melléklete
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének államháztartási szakfeladat rend szerinti
besorolása
Alaptevékenységek:
Szakfeladat
Szakfeladat neve
száma
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117
Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841124
Területi általános végrehajtó tevékenység
842421
Közterület rendjének fenntartása
879012
Gyermekotthoni ellátás
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119
Óvodáztatási támogatás
882202
Közgyógyellátás
az alábbiak szerint módosul:
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti besorolása
011130
016010

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
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016020
031030
016030

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közterület rendjének fenntartása
Állampolgársági ügyek

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Várfi András polgármestert, mint a
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzatának polgármesterét, hogy gondoskodjon az
SzMSz-t érintő módosítások egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Részletes tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda
működéséről a 106/2014. (IV.16.) Gye. Kt. Üokke. Határozata alapján
Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Czikkelyne Fodor Tünde a Kistérségi Óvoda vezetője az alábbiakban tesz eleget a Bizottság által kért
tájékoztatásnak:
2014. április 16-i ülésükön felkértek részletes tájékoztatásra intézményünk működéséről, a csoportszámok,
csoportlétszámok alakulásáról, az óvodai beiratkozásról és a beiskolázásról.
Működésünkről a 2013. augusztus 23-án készült, nevelőtestület által elfogadott, a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Társulási Tanácsa 2013. októberi ülésén jóváhagyott vezetői éves terv nyújt részletes
tájékoztatást, amit mellékletként csatolok.
A csoportszámok jelenleg a következők:

Óvoda
Csemetekert

Csoport
szám
2

Kis-középső csoport
Nagy-középső csoport

25
11/14
27
11/16

Napsugár

1

Margaréta

2

Katica csoport

23
8/15
23
9/14
22

Mókus csoport
Százszorszép

Létszám
Lány/Fiú

8/14
4

Süni csoport

18
10/8
20

Nyuszi csoport

7/13
19

Maci csoport

8/11
21

Breki csoport

11/10

Csárdaszállás

1

Összesen:

10

13
6/7
211
89/122

Nemzeti,
etnikai
kisebbség

HH

HHH

2

11

1

-

14

3

20

18

15

-

5

3

1

1

1

1

4

3

-

12

3

1

3

1

3

4

3

-

9

3

31

79

36

35

SNI

1+1(2-3
gyermekként
vehető figy.)
1(2
gyermekként
vehető figy.)
1(2
gyermekként
vehető figy.)
2(2
gyermekként
vehető figy.)

3
1(2
gyermekként
vehető figy.)
1(3
gyermekként
vehető figy.)
1(2
gyermekként
vehető figy.)
2(2
gyermekként
vehető figy.)
14

BTMN

3
2

3
5

3
4
2
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Beiskolázás
Tanköteles gyermekeink 2013/14-es tanévben:

Tanköteles:
Óvodai
szakvéleményben
javasoljuk
felvételét az általános
iskola 1. évfolyamára
részvételét további egy
évig az óvodai nevelésben
részvételét a nevelési
tanácsadó vizsgálatán
szakértői bizottság
vizsgálatát

Százszorszép
Óvoda

Margaréta
Óvoda

Csemetekert
Óvoda

Napsugár
Óvoda

Csárdaszállás
Napraforgó Óvoda

23 fő

27 fő

18 fő

10 fő

3 fő

6

15

7

5

-

1

2

-

-

1

11

9

8

2

-

5

1

3

3

2

Beiratkozás
2014 árpilis 28-30-ig két óvodánkban egyidejűleg folyt a beiratkozás a gyomai városrészen a Százszorszép
Óvodában, endrődi városrészen a Csemetekert Óvodában.
Gyomán beiratkozott 18 kisgyermek, endrődön 7 kisgyermek. Az elmúlt év(évek) tapasztalatai azt mutatják, hogy a
következő tanévkezdésig még várható beiratkozás.
Jelenleg – Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Társulási Tanácsa még nem fogadta el a
csoportalakítást – a következő táblázat mutatja a 2014/15. tanév csoportalakítását a létszámadatok tükrében:
Nemzeti,
Csoport
etnikai
Óvoda
szám
Létszám
HH
HHH
SNI
BTMN
kisebbség
Csemetekert
2
Szivárvány
21
2
2
Napocska
25
1
3
Napsugár
1
22(24)
20
11
3
Süni csoport
Margaréta
2
Katica csoport (csak délelőtti
14
1
3
foglalkozásokra szervezet)
Mókus csoport 18(20)
1
1
2
Százszorszép
4
Süni csoport
17
1
Nyuszi csoport 19(22)
2
2
Maci csoport 21(23)
1
1
1
Breki csoport 20 (21)
2
2
1
Csárdaszállás
1
15(16)
2
1
Zümi csoport
Összesen:
10
192(203)
28
28
10

Melléklet: 1 db 2013/14. tanév- vezetői éves terv.
Az Óvoda finanszírozása rendezett, önkormányzati kiegészítést az idei és a jövőbeni működtetése nem igényel.
Kérem a Tisztelt Bizottságot szíveskedjen a tájékoztatást tudomásul venni.
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OM Azonosító: 201827

Vezetői éves munkaterve
2013/14. tanév

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető
Nevelőtestületi elfogadás a záradékban
1

OM Azonosító: 201827

I. Bevezetés
Kistérségi Óvoda alapító szerve, felügyeleti szerve, fenntartója:
Gyomaendrőd – Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Társulási Tanácsa
A munkatervet meghatározó legfontosabb jogszabályok és dokumentumok
- Az érvényben lévő közoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó rendelkezések:
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
• 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
• A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII.30.) Korm. rendelet
• Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtását tartalmazó 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet
- Alapító Okirat
- Helyi Nevelési Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házirend
Nevelési év rendje
Az óvodai nevelési év 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig tart.
Az új gyermekek befogadása 2013. szeptember 1-től folyamatosan történik.
A tevékenységek szervezése kötetlen és kötött formában történik.
- 3-4 éveseknek november 1-től május 31-ig,
- 4-5 éveseknek október 1-től május 31-ig,
- 5-6 éveseknél szeptember 15-től május 31-ig.
Nyári élet szervezése június 1-től augusztus 31-ig történik. A fenntartóval történő egyeztetés
alapján a nyári leállás 3-5 hét. A leállás idejéről, az adott év február 15-éig tájékoztatjuk a
szülőket, nyári szünet ideje alatt a gyermekek elhelyezését a szülői igényeknek megfelelően
ügyeleti rend kialakításával biztosítjuk.
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Az óvodák nyitva tartása

Tagintézmények
Százszorszép Óvoda
Kossuth út 7.
Csemetekert Óvoda
Blaha u. 8.
Napsugár Óvoda
Szabadság u. 6.
Margaréta Óvoda
Jókai u. 4.
Csárdaszállási Napraforgó
Óvoda
Csárdaszállás, Kossuth u. 23.

Nyitva tartási idő
6:30 – 17:30 óra
6:30 – 17:30 óra
6:30 – 17:30 óra
6:30 – 17:30 óra
7 - 16 óra

Óvodapedagógus a teljes nyitvatartási időben biztosított az intézmények számára.
Az óvodavezetői iroda nyitva tartása:
Hétfőtől csütörtökig 7:30-tól 15:30-ig
Pénteken 7:30-tól 13:30-ig
Telefon: 66/386-610
E-mail: gycshkistersegiovoda@gmail.com
Nevelés nélküli munkanapok ideje és felhasználása
A nevelés nélküli munkanapokat (maximum 5 nap) a nevelési értekezletek megtartására,
pedagógus továbbképzésekre használjuk fel, elsősorban az őszi szünet és a tavaszi szünet
ideje alatt. A törvény által előírtan a szülők részére egy héttel a megrendezés előtt kihirdetésre
kerülnek a nevelésnélküli napok időpontjai.
A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület
rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirenddel és időpontokban
az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet
összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja:
•
•
•
•

nevelési évet nyitó értekezlet
őszi nevelési értekezlet
féléves- tavaszi nevelési értekezlet
nevelési évet záró értekezlet
3
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Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak
megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács,
az óvoda vezetője, szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási
időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni.
A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyv készül. (A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a
jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá.)
A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint:
A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 2/3 -a jelen
van.
A nevelőtestület döntéseit és határozatait, - jogszabályokban meghatározott kivételekkel –
nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület
szavazatszámláló bizottságot jelöl ki.
A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. A döntések és határozatok
az intézmény iratanyagába kerülnek határozati formában.

Várható időpontok:
augusztus 23. (péntek)
október 28. (hétfő)
2014. február 7. (péntek)
2014. június 2. (hétfő)
Szünetek:
1) Az őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
(2) A téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
(3) A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap
április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).
(7) Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – a
köznevelésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási
intézményekben is alkalmazni kell.
A szünetek idejére felmérjük a szülői igényeket és a takarékos gazdálkodás céljából az
ügyeletet megszervezzük a gyermekek részére.
4
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A szünetek előtt 7 nappal tájékoztatjuk a szülőket az ügyeleti rendről, melyben írásbeli
felmérést készítünk.
I. 1. Intézményi helyzetkép

Tagintézmények

Százszorszép
óvoda

Telephely

5500 Gyomaendrőd,
Kossuth út 7. sz.

Telefonszámok

386-610

Dolgozók
Óvodapedagógusok
Cserenyecz Éva
Stranckiné Dajkó Edit
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Soczóné Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula Edina
Kisné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Czikkelyné Fodor Tünde
(intézményvezető)

Technikai
dolgozók

Demeter Györgyné
Molnár Mihályné
Csentős Andrásné
Nagy Lajosné
Gyetvai János
(karbantartó)

Vasas György Péter
(pedagógiai asszisztens)
Sepsi Imréné (óvodatitkár)

Csemetekert
óvoda

Napsugár óvoda

5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. 8. sz.

5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6. sz.

5500 Gyomaendrőd,
Margaréta óvoda
Jókai út 4. sz.

Csárdaszállási
Napraforgó
óvoda

5621Csárdaszállás,
Kossuth út 23. sz.

283-278

66/787-020
66/787-021

Hunya Tamásné
Koloh Magdolna
Németné Bukva Magdolna
Kakatiné Sárhegyi Katalin

Nedróné Kurilla Katalin
Hornok Ági

Német Tamásné
Salamon Csilla

Iványiné Bukva
Katalin
Tariné Somogyi
Andrea

66/610-230

Dinya Tünde
Vaszkó Magdolna
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella

Cserenyecz Lajosné
Tóth Lajosné
Gyebnárné Tóth
Márta

66/426-174

Gulyásné Kádár Anna

Szabó Sándorné
Gálné Varga Mária
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Továbbképzési terv ütemezés alapján: hosszú távú terv, mely a HNP megvalósítását
szolgálja. Minden év március 31-ig új terveket készítünk.
Munkarendek:
Munkaidő/hét

Kötelező/kötetlen óra

Óvodapedagógusok

40 óra

32/2x4 óra

Dajkák

40 óra

-

Dajkák/Takarítók

20óra

-

Karbantartó

40 óra

-

Óvodavezető

40 óra

8/ - óra

Órakedvezménye van:
Közalkalmazotti elnöknek és képviselőknek (3 fő)
Nem pedagógusok munkaideje: heti 40 óra (pedagógiai asszisztens, óvodatitkár, dajka nénik,
takarítónő, fűtő- karbantartó)
Az óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak, biztosított a két óra átfedési idő a
nyitvatartási időben.
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I. 3. Vezetői menedzsment felelősségmátrixa
Sorsz.

Megbízatások

Megbízott neve

Feladata
Az intézmény szakszerű és törvényes
működése.
Marketing- és médiafelelős.

1.

2.

Intézményvezető

Intézményvezető
helyettes

Czikkelyné Fodor
Tünde

Fekécsné Brandt
Márta

Látkóczki Éva
3.

Tagóvoda
telephely vezető
helyettesek
Németné Bukva
Magdolna

PR Marketing tevékenység:
Médiákkal való kapcsolattartás (TV,
rádió, sajtó). Az intézményekről
tájékoztatást csak az intézményvezető
engedélyével lehet adni TV-nek,
rádiónak, sajtónak.
- továbbképzésekkel kapcsolatos
szervezési és adminisztrációs
feladatok ellátása
- szabadságolási terv elkészítése
a hetirend és a helyettesítési beosztás
elkészítése
- belső helyettesítések dokumentálása
- nyilvántartások vezetése
- csoportok adminisztrációs
munkájának időnkénti ellenőrzése
- munkaidő nyilvántartások vezetése,
ellenőrzése
- közreműködik az értekezletek és
egyéb óvodai rendezvények
előkészítésében
- továbbképzésekkel kapcsolatos
szervezési és adminisztrációs feladatok
ellátása
- szabadságolási terv elkészítése
- a hetirend és a helyettesítési beosztás
elkészítése
- belső helyettesítések dokumentálása
- nyilvántartások vezetése
- csoportok adminisztrációs munkájának
időnkénti ellenőrzése
- közreműködik az értekezletek és egyéb
óvodai rendezvények előkészítésében
- Munkaidő nyilvántartások vezetése,
ellenőrzése
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Sorsz.

Megbízatások

Megbízott neve

Minőségirányítási
Losonczi Gabriella
csoportvezető

- a minőségfejlesztési munka irányítása,
szervezése, ellenőrzése
- a minőségfejlesztési team működési
rendjének, munkamegosztásának, éves
tervének
elkészítése,
- a partneri igény és elégedettség mérés
eredményeinek összegzései,
- intézkedési tervek elkészítése,
- részt vesz a vezető ellenőrzési
munkájában
- ügyel a határidők betartására,
- segíti a feladatok szakszerű elvégzését,
- megszervezi és irányítja az óvoda
önértékelését
- gondozza a minőségirányítás
dokumentumait,
- folyamatosan képezi magát, képzéseken
vesz részt.

Soczóné Jaszovszki
Anikó
Koloh Magdolna
Minőségirányítási
Nedróné Kurilla
team tagjai
Katalin
Gulyásné Kádár
Anna

- partnerkapcsolatok működtetése, a
partnerek igényeinek,
elégedettségének
megismerése,
mérése, elemzése,
- az információk alapján intézkedési
tervek készítése,
- a folyamatos fejlesztés (PDCASDCA ciklus) működtetése,
- irányított intézményi önértékelés
végzése négyévenként, mely az egész
alkalmazotti közösségre kiterjed,
- a munkatársak teljesítményének,
javítása, ösztönzése képzéseken
keresztül,
- a pedagógusokkal szembeni
minőségi elvárások megfogalmazása,
s azok betartása.

4.

5.

Feladata

Közalkalmazotti
Tanács vezetője

Képviseli az összes dolgozó érdekeit.
A Közalkalmazotti Tanács Elnöke és
az óvoda vezetőjének
munkakapcsolatát a Közalkalmazotti
Szabályzat rögzíti. A folyamatos
Vinczéné Nagy Edit kapcsolattartás, a tájékoztatás, a
Közalkalmazotti Szabályzat
módosításának előkészítése a
Közalkalmazotti Tanács elnöke és az
óvodavezető feladata.
8
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Sorsz. Megbízatások

6.

Tűz- és
katasztrófa
védelmi felelős

7.

Gyermekvédelmi
felelősök

8.

Kisebbségi
Önkormányzati
kapcsolattartó

Megbízott neve

Feladata

A szabályzat- és eljárásrend
készítése, annak működtetése
Vasas György Péter
rendkívüli események tervezése
esetén.
Kisné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Dinya Tünde
Nedróné Kurilla
Katalin
Hunya Tamásné

Hornok Ágnes

Munkaterv készítése intézményi
szinten
- HH és HHH nyilvántartások,
adminisztráció
folyamatos
frissítése
- a törvényi szabályozás nyomon
követése
A kisebbségi Önkormányzatok
felkeresése, tájékoztatás,
információáramlás intézményünk
között.
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I. 4. Munkaközösségek
Munkaközösségek
Kompetencia alapú
nevelés

Tagok
Hunya Tamásné, Látkóczki Éva, Stranckiné Dajkó Edit,
Kisné Giricz Irén, Vinczéné Nagy Edit, Timárné Bula
Edina, Kakatiné Sárhegyi Katalin,
Játék, Báb- és drámajáték Koloh Magdolna, Fekécsné Brandt Márta, Cserenyecz
Éva, Hunya Imréné, Gulyásné Kádár Anna, Hornok
Ágnes, Dinya Tünde,
Vaszkó Magdolna, Soczóné Jaszovszki Anikó, Németné
Mozgás
Bukva Magdolna, Nedróné Kurilla Katalin, Losonczi
Gabriella,

I. 5. a) Gyermekvédelmi feladatok:
- minden telephelyen mindenki feladata a gyermekvédelem
- a gyermekvédelmi felelősök Munkatervet készítenek intézményi szinten
- HH és HHH nyilvántartások, adminisztráció folyamatos frissítése
- a törvényi szabályozás nyomon követése
I. 5. b) Diétás étkeztetés feladatai:
tagóvodánkénti nyilvántartás a csoportnaplóban, melyről orvosi igazolás szükséges.
Felelősök: csoportos óvónők, dajka nénik.
I. 5. c) Tehetséggondozó programok:
- Mesemondó verseny
- Rajzversenyek
- Oviolimpia (mozgás)
- „Kincskereső”
Felelősök: Cserenyecz Éva – „Kincskereső” – tehetséggondozó program
Tímárné Bula Edina – rajzversenyek
Vaszkó Magdolna – mesemondó versenyek

10

OM Azonosító: 201827

I. 6. Óvodai csoportok

Óvoda

Nemzeti,
Csoport
etnikai
szám
Létszám
HH
kisebbség

Csemetekert

HHH

SNI

BTMN

2

Kis-középső csoport

25

Nagy-középső csoport
Napsugár

1

Margaréta

2

27(30)

2

23(24)

1

Katica csoport

24(25)

Mókus csoport

21(23)

2

Süni csoport

19(22)

3

Nyuszi csoport

22(25)

2

Maci csoport

20(22)

1

Breki csoport

20

Százszorszép

1

1

4

Csárdaszállás

1

13(15)

2

Összesen:

10

214(231)

14
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I. 7. A feladatellátásban résztvevők csoportbeosztása
Csemetekert tagóvoda
Csoport neve

Napocska csoport

Szivárvány csoport

Óvodapedagógus
Hunya Tamásné
Koloh Magdolna
Németné Bukva
Magdolna
Kakatiné Sárhegyi
Katalin

Dajka

Takarító, kisegítő,
karbantartó

Németh Tamásné

Salamon Csilla

Napsugár tagóvoda
Csoport neve

Óvodapedagógus
Nedróné Kurilla Katalin

Süni csoport

Hornok Ágnes

Dajka
Iványiné Bukva
Katalin

Dajka (4 órás)
Tariné Somogyi
Andrea

Margaréta tagóvoda
Csoport neve
Mókus csoport

Katica csoport

Óvodapedagógus
Vaszkó Magdolna
Dinya Tünde
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella

Dajka

Dajka (4 órás)

Tóth Lajosné

Cserenyecz Lajosné

Gyebnárné Tóth
Márta
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Százszorszép tagóvoda

Csoport neve

Óvodapedagógus Dajka

Látkóczki Éva
Kisné Giricz Irén

Nyuszi csoport

Breki csoport

Maci csoport

Hunya Imréné
Vinczéné Nagy
Edit

Molnár
Mihálnyé
Csentős
Andrásné

Czikkelyné
Fodor Tünde
intézményvezető Stranckiné Dajkó
Nagy Lajosné
Edit
(intézményi
Cserenyecz Éva
szinten)
Soczóné
Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula
Edina

Süni csoport

Takarító, kisegítő,
karbantartó,
pedagógiai
asszisztens, óvoda
titkár

Demeter
Györgyné

Gyetvai
János
(karbantartó)
Sepsi
Imréné
(óvodatitkár)
Vasas György Péter
(pedagógiai
asszisztens)
(intézményi
szinten)

Csárdaszállási Napraforgó tagóvoda
Csoport neve
Zümi csoport

Óvodapedagógus
Gulyásné Kádár Anna

Dajka
Szabó Sándorné

Takarító, kisegítő,
karbantartó
Gálné Varga Mária
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Munkarend, munkaidő beosztás
A dolgozók kötelező munkaideje: heti 40 óra
Óvodapedagógusok heti váltással délelőttös, illetve délutános munkarendbe dolgoznak.
Kötelező óraszám: 32 óra a fennmaradó 8 óra kötetlen munkaidő, melyből 4 óra a törvényi
előírásoknak megfelelően az óvodában töltendő.
Kirándulások, megfigyelések szervezése:
Szülők támogatásával és beleegyezésével történik az eddig kialakult módon.

II. Pedagógiai terv a 2013/2014-as nevelési év
Célunk: a kompetencia alapú nevelés, képességfejlesztés a gyermekek életkori
sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával a gyermeki aktivitás,
motiváltság, kíváncsiság életben tartása a kompetencia érzés kialakítása, fenntartása.
Pedagógiai terv
- egészséges életmód,
- érzelmi nevelés,
- értelmi nevelés kompetencia területen.
Általános feladataink:
II. 1. Egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelést a személyes kompetenciák tudatos fejlesztésével, az
egészséges környezet megteremtésével, helyes szokásrendszer megalapozásával érhetjük el
óvodáinkban.
Olyan személyes motívumokat kell kialakítanunk a gyermekekben a családból hozott értékek,
szokásrendszerek figyelembe vételével, melyek együttesen hatnak az egészségre és a nemzeti
jövőképünkre.
Gyermekeink számára garantáljuk:
- hogy a gondozás szeretetteljes beszélő környezetben történik
- hogy egészségmegőrző programoknak részesei lehessenek, esetenként szüleik részvételével
- hogy megalapozzuk környezettudatos viselkedésüket
- hogy környezetvédelmi tapasztalatokra tegyenek szert
- hogy minél több egészséges ételt fogyasszanak
Kulcskompetenciák: fenntarthatóság pedagógiájával való azonosulás, szülői szemléletváltás,
cselekvéses tanulás, kooperatív együttműködés és közös tanulás.
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II. 2. Érzelmi nevelés – szocializáció, közösségi nevelés biztosítása
Feladatunk kettős ezen a nevelési területen: egyrészt a szociális kompetenciakészletet kell
gyarapítanunk, másrészt pedig pozitív egyéni értékrendet és képességrendszert kell
formálnunk.
Pedagógiai munkánkban messzemenően figyelembe kell vennünk a már meglévő szociális
motívumokat (hajlamokat, szokásokat, nembeli különbségeket, egyéni képességeket), hiszen
csak erre építetjük az egyénre szabott fejlesztő munkánkat. A fentiek szellemében alakított
személyes és szociális kompetenciák segítségével jellemzővé válik gyermekeinkre az
együttműködés, a különbözőség elfogadása és a közösségi magatartás szabályainak betartása.
Az óvodás gyermekeink elsődleges szocializációja szempontjából meghatározó jelentőségű a
közös élményeken alapuló közösségi tevékenységek gyakorlása.
Az érzelmi és erkölcsi nevelés hatékonyságának növelése kulcskérdés a jövő pedagógiájában.
Garantáljuk gyermekeinknek:
• a barátságos, biztonságos óvodai klímát
• a sok-sok közösségi rendezvényt, élményt, mely elősegíti a csoportkohézió
erősödését
• a rugalmas és következetes norma- és közösségi szokásrendszer működését
Kulcskompetenciák: inkluzív pedagógiában való jártasság, különbözőség elfogadása,
önazonosság fejlődésének segítése, szülőföld szeretetére nevelés, népi hagyományok ápolása,
multikulturális értékek preferálása, különleges gondozás jogosultságának érvényessége.
II. 3. Az anyanyelvi nevelés, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása
Az óvodapedagógia alaptétele: az anyanyelvi és értelmi fejlesztés és nevelés elsődlegesen a
gyermek szabadjátéka által valósul meg.
Az anyanyelv áthatja az óvodai nevelést, ezért kulcskompetenciaként szerepel a verbális
képességek fejlesztésében.
Az óvodás gyermek olyan kognitív motívumokkal rendelkezik (játékszeretet, megismerési
vágy, kíváncsiság), mely életkori sajátossága, hiszen kompetenciafejlesztő munkánkat erre
építjük.
Változatos tevékenységi formákat biztosítunk a játékon, a munkán és a tanuláson keresztül,
mely által fejlődik a gyermekek kognitív kompetenciája (problémamegoldó, verbális,
motoros, szenzitív képességei).
Garantáljuk a gyermekeinknek:
 a természetes beszédhelyzetet
 az irányított kommunikációs helyzeteket
 az élő, természetes helyszíneket: kirándulásokat, terepgyakorlatokat
Kulcskompetenciák: szenzitív módszerek, projektfeldolgozás, egyéni, társas, mikro,
csoportos tanulás, kooperatív tanulás, valamint az egész életen át tartó tanulás, differenciált
15
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fejlesztés, egyéni képességekhez való igazodás, nyelvi hátrány kezelése, anyanyelvi
tehetséggondozás.
II. 4. Nemzeti etnikai nevelési feladatok:
- Cigány kulturális nevelés magyar nyelven: a Csemetekert és a Szabadság úti tagóvodákban.
Felelős: óvodavezető
Dokumentáció a törvényi előírás alapján:
szülői igények, aláírások, nevelési program, névsor, alapító okirat
II. 5. Kiemelt szakmai feladataink:
Nevelési feladatok:
a) A szülőföld szeretetére nevelés hatékonyságának növelése a népi hagyományok ápolásával,
környezettudatos életvitel megalapozásával „Zöld Óvoda” kritériumrendszerének való
megfelelés kialakítása.
b) Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés hatékonyságának növelése játékban,
munkában, tanulásban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében (jó gyakorlat
alkalmazása, saját fejlesztés). Esélyegyenlőség, hátránykompenzáció biztosítása, a HHH
gyerekek nevelés eredményességének növelése. A HHH gyermekek azonosítása év elején
intézményi szinten. A kompetencia alapú nevelés elemeinek beépítése a nevelő munkába.
Preventív gyermekvédelmi tevékenység.
c) A szabadjáték elsődlegességének biztosítása, mint az óvodai nevelés leghatékonyabb
eszköze. Sokszínű tapasztaltszerzési lehetőség és élményforrás biztosítása. Cselekvő
tapasztalás, mint módszer alkalmazása.
d) Mozgásfejlesztés (irányított és spontán) az óvodai élet teljes időszakában, szem előtt tartva
a gyermekek életkori sajátosságait, differenciált feladatadás.
e) A család és óvoda együttműködésének mélyítése, kapcsolattartási formák bővítése. A
családból hozott nevelési értékek figyelembe vétele, továbbfejlesztése a szülők korrekt
tájékoztatása.
f) Roma családok kulturális értékeinek megismerése, majd beépítése az óvoda nevelési
gyakorlatába.
- Integráció: az SNI gyermekek együttnevelése, gyógypedagógussal való együttműködés
- Inkluzív nevelés
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- Differenciált nevelés: a gyermek érettségi szintjének megfelelő nevelés fejlődés szerint a
saját tempójában, hogy az óvodáskor végére elérjék az iskolaérettségi szintet
II. 5. a) Az SNI feladata ellátás:
A szakvélemények alapján Fekécsné Brandt Márta gyógypedagógus, valamint külső
szakemberek, számlás óraadók végzik a fejlesztést.
II. 5. b) BTM fejlesztés:
A nevelési tanácsadói szakvélemények alapján, óvodánként.
Felelősök:
Csemetekert tagóvoda: Kakatiné Sárhegyi Katalin
Szabadság úti tagóvoda: Kakatiné Sárhegyi Katalin
Margaréta tagóvoda: Fekécsné Brandt Márta
Százszorszép tagóvoda: Hunya Imréné
Cserenyecz Éva
Csárdaszállási tagóvoda: Gulyásné Kádár Anna

II. 6. Szervezetfejlesztés:
a) Dajkák szerepének erősítése a nevelőmunkában, óvodapedagógusok munkájának közvetlen
segítése. A Nevelési tervek megismertetése a dajkákkal a csoportban dolgozó óvónők
feladata.
A dajkák mintaadó szerepének fejlesztése, munkaközösségek szervezésével a horizontális
tanulás biztosítása.
b) Környezettudatos magatartás alakításának tevékenységei, módszerei a gyakorlatban.
A fenntarthatóság pedagógiájával való azonosulás teljes alkalmazotti körre vonatkozóan.
c) Egységes dokumentációs rendszer működtetése.
d) A „jó gyakorlatok” bemutatása, megismertetése a nevelőtestülettel.
e) A kialakult munkaközösségi munkacsoportok működtetése, önképzés.
Kistérségi óvodai szakmai műhely létrehozásának kezdeményezése.
17
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f) TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt fenntarthatóságának folytatása a Margaréta és a
Százszorszép tagóvodák esetében.
II.7. Óvodaközi kapcsolatok
Cél: Csapatépítés közös tanuláson alapuló
kommunikációs csatornák formális fejlesztésével.

együttműködéssel,

szervezetfejlesztés

Feladat: Feladatorientált, motiváltságon alapuló (munkaközösségek által koordinált)
műhelymunka az óvodákon belül.
Például: A Százszorszép és a Margaréta tagóvodák által kidolgozott projektek bemutatása a
többi tagintézmény óvodapedagógusainak.
Segítői: mentor team, munkaközösség vezetői team, Vezetői Menedzsment, valamint az
elkötelezett kollégák.
A kapcsolattartás formái a jelen nevelési évben:
 Az egységesített dokumentációs rendszer óvodák közötti kölcsönös kontrollja
 A csoportnapló tartalmi és formai kialakítása, használhatósága, kezelhetősége az
óvónők tapasztalatai alapján egységes dokumentációs rendszer kidolgozása.
 A jó gyakorlat bemutatása prezentálással vagy szakmai bemutatóval, esetleg
mindkettővel.
 Intézményi szintű közösségi rendezvények, továbbképzések
III. Ellenőrzési terv
III.1. Az egységesített dokumentumok tartalmi és formai értékelése, elemzése
Várható időpont:
- 2013. október
- 2014. január
Az értékelés és az elemzés szempontsorára a Minőségfejlesztő Team tagjai tesznek javaslatot.
Az ellenőrzés az eljárásrend szerint történik, melyet az Intézményi Minőségirányítási Program
szabályoz.
Az intézményi összegző értékelést a IMIP vezető készíti el, melyről beszámol az
intézményvezetőnek.
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III. 2. Az szülőföld szeretetére nevelés a népi hagyományok ápolásával és a
környezettudatos életvitellel
Az ellenőrzés várható időpontja:
- A tagóvodavezetők részéről eseti
- A MIP részéről 2014. május
Módszerek:
- Rendezvények, Jeles napok, óvodai ünnepek tapasztalata, eredményei az ellenőrzött
témakörhöz rendelve (a tagóvodavezető az ellenőrzési naplóba megjeleníti)
- Dokumentumelemzés
III.3. A család és az óvoda együttműködésének mélyítése, kapcsolattartási formák
gazdagítása
Az ellenőrzés várható időpontja:
2014. január
- A tagóvodavezetők részéről eseti
- A MIP részéről 2014. május
Az ellenőrzés irányultsága:
- A családból hozott nevelési értékek preferálása
- Az információáramlás minősége
- Fórumok, szülői rendezvények hatékonysága
Az ellenőrzés módszerei:
- Elégedettségmérés, dokumentumelemzés (MIP végzi)
- Intézményvezető formális és informális csatornákon keresztül

III.4. A játék, mint a gyermek legfőbb erőforrása
Az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze, a szabad játék elsődlegességének biztosítása.
A sokszínű tapasztalatszerzés, lehetőség és élményforrás biztosítása.
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Az ellenőrzés várható időpontja:
- Vezetői részről 2014. január, február
- MIP részről 2014. február, március
Az ellenőrzés szempontsorát a MIP vezető dolgozza ki a tagóvodavezetők segítségével.
III.A) Belső ellenőrzési terv
Az óvodapedagógusok munkájának ellenőrzési terve 2013/2014-es nevelési évben:
A rendszeres napi kapcsolattartáson és ellenőrzéseken kívül részt veszek a csoportok
ünnepségein, egyéb óvodai rendezvényeken, szülői értekezleten, nyílt napon stb. Ezek az
alkalmak betekintést nyújtanak számomra a csoportok életébe és jelzések is egyben a
pedagógusok munkájáról.
A pedagógiai munka belsőellenőrzésének rendje, az ellenőrzés célja:
Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése, a tényleges állapot
összehasonlítása a nevelési program cél – feladatrendszerével, visszajelzés az
óvodapedagógusnak a munka színvonaláról, a vezető tervező munkájának segítése.
Az ellenőrzés területei és módszerei:
A csoportok dokumentumainak időszakos ellenőrzése (csoportnapló, felvételi mulasztási
napló, egyéni fejlettségi lapok).
Módszer: dokumentumok vizsgálata.
A nevelési terv, napirend, hetirend, fejlesztés tartalma, éves terv, értékelése (megbeszélés,
beszámoló).
Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente 2 alkalom (október, január).
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők, MIP vezető.
Folyamatos ellenőrzés:
Higiéniai szabályok betartása (módszer: megfigyelés).
Gyermekvédelmi feladatok ellátása (módszer: megfigyelés).
Ünnepélyek előkészítése, lebonyolítása, egyéb csoportkirándulás, gyermeknap (alkalmi
részvétel csoportlátogatás).
Szülőkkel való kapcsolattartás minősége, hatékonysága (módszer: visszajelzés gyűjtése).
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Felelősök: óvodavezető, óvodapedagógusok, tagóvodavezetők.
III. A) 1. Ellenőrzési-megfigyelési szempontok
- Dokumentum ellenőrzés Az óvodapedagógus tervezőmunkája, felkészültsége. A
csoportnapló az előre meghatározott szempontsorok alapján van-e vezetve? A gyermekek
fejlődését nyomon követő dokumentum (fejlődés lapok) az egységes értékelési szabályzat
szerint történik-e a vezetése? Mérések határidejének betartása, kimeneti mérések iskolába
menők esetében megtörténtek-e? A pedagógiai program ismerete, abban foglaltak szerinti
tervezés. Dokumentumok vezetése, adminisztrációs pontosság.
- A szabad játék feltételeinek megteremtése mennyire biztosított a csoportban. Biztosítva vane az óvodai élet teljes időszakában a tevékenységekhez a tárgyi feltétel (eszközök, hely)? Az
óvodapedagógus folyamatosan szem előtt tartja-e a gyermekek életkori sajátosságát
differenciált feladatadást a foglalkozásokon? A tevékenységek szervezése tudatos, jól
átgondolt, a feladatok végzéséhez elegendő hely áll-e a gyermekek részére? Az
óvodapedagógus mennyire használja ki a mindennapokban adódó lehetőségeket a
mozgásfejlesztés területén?
- A szabadidőben a csoportszobában kínál-e az óvodapedagógus mozgásfejlesztő játékokat,
eszközöket a gyermekek részére? Az udvaron az udvari játékok mellett az óvodapedagógus
irányításával szervezett mozgásos játékok játszására van-e kezdeményezés?
- Pedagógiai teljesítmény – értékelés A pedagógus teljesítmény - értékelési szabályzatban
foglaltak szerint.
- Egyéb megfigyelési szempontok Gyermekközpontúság, rugalmas napirend betartása
(délelőtt). A gyermekek szükségleteinek figyelembe vétele minden esetben megtörtént-e?
Megtörtént-e a gyermekek felmérése az alábbiak figyelembe vételével (logopédia,
fejlesztőpedagógiai-, nevelési tanácsadóba küldendő), megtette-e az óvónő a szükséges
intézkedéseket a problémákkal kapcsolatban? A gyermekek személyiségének differenciált
fejlesztése hogyan érvényesül az óvodapedagógus napi munkájában? A gyerekekkel való
egyéni differenciált bánásmód, tehetséggondozás, felzárkóztatás. Az óvodapedagógusok
szakmai együttműködése megfelelő-e? Együttműködés a munkatársakkal, team-munka, a
partnerekkel való kommunikáció színvonala.
Ellenőrzés helye, ideje: minden csoportban évente két alkalom október közepétől
folyamatosan, illetve nyílt napok alkalmával.
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők, munkaközösség vezető, MIP vezető
- Ellenőrzési szempontok a technikai dolgozók munkavégzéséhez A dajka, mint a pedagógiai
munkát segítő személy, mennyire ismeri saját csoportja nevelési tervét? A saját csoportjuk
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ellátásán kívül egyéb tevékenységük helyettesítés esetén ugyanúgy van-e ellátva más csoport?
Munkakörükkel összefüggő belső utasítások betartása (udvarrendezés, locsolás, tornaterem
folyamatos rendbetétele, eseti feladatok). A HACCP szabályainak alkalmazása, betartása.
Egymás tiszteletben tartása, toleráns magatartás egymással, a gyermekekkel és szülőkkel, új
dolgozókkal hatékony együttműködés a beilleszkedésük segítése a közösségbe.
Ellenőrzés helye, ideje: folyamatos.
Felelős: óvodavezető, tagóvodavezetők.
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V. Belső ellenőrzési terv
Ellenőrzés
területei

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Pedagógiai, tanügy-igazgatási
Napló ellenőrzése

V

Mulasztási naplók
V
ellenőrzése
Statisztika
Ünnepek,
F
hagyományok
Tematikus
(nevelési
területek)
Kirándulás
F
Szülői értekezletek
Kapcsolattartás

V
V

V

H

V

V

H

V

VH

M

F

F

I

VH

VH
M

VI

VI

F

F

VH

VH

VH

VHF

VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF

Munkáltatói feladatok
Munkaidő
betartása
Technikai
dolgozók
munkavégzése

HF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

HF

HF

HF

HV

HV

VHF

VHF

Gazdálkodás
Takarékos
gazdálkodás
Beszerzések
Leltár
Karbantartás

VHF

VHF

Biztonságtechnikai
VHF
előírások
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Ellenőrzés
területei
Helyettesítés,
túlóra
Szabadságolás

IX

X

XI

XII

VHF

VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF VHF

VHF

Egyéb
Munkavédelmi
előírások
VHF
betartása, baleset
megelőzés
Munkavédelmi
szakoktatás
ember
Munkavédelmi
eszközök
VHF
használata
Intézmény
VHF
tisztasága
Udvar tisztasága
HF
Dekoráció
HF
Jelmagyarázat:
Intézményvezető V
Óvodavezető Helyettes H
IMIP vezető I
Munkaközösség vezető M
Folyamatosan F

I

II

III

IV

V

VI

VII

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF
VHF

VHF

VHF

VHF
VHF

VHF

VI. Kapcsolattartás
Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető
képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján, a nevelőtestület is kapcsolatot tart a
különböző társintézményekkel.
A kapcsolattartás rendszeres formái
•
•
•
•
•

VIII

különböző értekezletek
fórumok
bizottsági ülések
nyílt napok
fogadóórák

Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata
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Jelentések, beszámolók, vezetői tanácskozásokon keresztül kölcsönös informálás.
Kisebbségi önkormányzatok
A családból hozott nevelési értékek figyelembe vétele, továbbfejlesztése.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
- családlátogatás
- szülői értekezlet
- anyás-apás befogadás
- nyíltnap
- játszóházak
- Szülői Fórumok
- Anyák napja
- közös ünnepségek
- kirándulások
- OVI- vacsi
- SZMK értekezletek

Óvoda – Iskola:
- Közös rendezvények lebonyolítása
- Közös szülői értekezlet a város iskolaigazgatójával.
- Gyermekekkel ellátogatunk az iskolába.
- Tanítónők részvétele a nyíltnapokon.
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és óvoda
kapcsolata:
Sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálata, és nyomon követése
Forma: vizsgálatkérés: állapotfelmérés, illetve kontroll vizsgálatkérés
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Módja: írásban
Kapcsolattartó: óvodavezető
Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a gyermekjóléti
szolgálattal, amelyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámolnak. A kapcsolattartást
vezetői szinten az óvodavezető gyakorolja és gondozza.
A Nevelési Tanácsadó szakemberei (logopédusok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok)
látják el a gyermekek speciális fejlesztéseit az intézményben, a szűrővizsgálatok eredménye
alapján. A kapcsolattartás napi szinten a csoport óvónők, vezetői szinten az óvodavezető
gyakorolja
Művelődési Ház, Könyvtár
Rendezvényeken való részvétel
Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata
Az éves gerinc- lábstatikai vizsgálatokat gyermekorvos végzi, a védőnők havonta, két havonta
végiglátogatják a tagintézményeket tisztasági vizsgálatok céljából.
Egyházak és óvoda kapcsolata
A hitoktatás megszervezésének elősegítése.
Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot, biztosítja a foglalkozások
helyét heti egy alkalommal.

VII. Az intézményi védő, óvó előírások
Gyermekvédelem.

26

OM Azonosító: 201827

Valamennyi pedagógus kötelessége, hogy részt vegyen a gyermekvédelmi feladatok
ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában,
megszüntetésében.
Minden pedagógus kötelezettsége, hogy segítse a gyermek képességeinek, tehetségének
kibontakoztatását, a hátrányos helyzetű gyermek, tanuló felzárkóztatását.
Az óvodavezető felel a gyermekvédelmi munka megszervezéséért és ellátásáért. A
nevelőtestület minden tagjának feladata a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkák
elősegítése. Az óvodavezető a feladatokat a megbízott gyermekvédelmi felelősökkel
megosztja az alábbiak szerint:

Gyermekvédelmi feladatok:
• elősegíteni a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába kerülését,
• a problémákat, a hátrányos helyzetet okozó tüneteket felismerni, és ha szükséges
szakember segítségét kérni,
• nyilvántartás vezetése a veszélyeztetett, és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekekről,
• rendszeres óvodalátogatást figyelemmel kísérni,
• rendszeres családlátogatások végzése a csoportvezető óvónővel, szükség esetén a
gyermekvédelmi felelőssel,
• a családok szociális és anyagi helyzetének figyelembevételével, a különböző
támogatásokhoz való hozzájutást javaslatával elősegíteni,
• együttműködés a Térségi Humánsegítő Szolgálat intézménnyel, illetve a
gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó, feladatot ellátó más személyekkel,
intézménnyel és hatóságokkal,
• A Térségi Humánsegítő Szolgálat esetmegbeszélésein való részvétel,
• a gyermekvédelemmel kapcsolatos jogszabályok változásának folyamatos nyomon
követése.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetettségének megakadályozása érdekében tett óvodai
intézkedési lehetőségek kimerültek, az óvodavezető köteles felvenni a kapcsolatot az
illetékes szervekkel. Intézkedést kér azoktól a szakemberektől (a Térségi Humánsegítő
Szolgálat, védőnő, orvos, jegyző), akik illetékesek a gyermek problémáinak
megoldásában.
Az intézményi faliújságon ki kell függeszteni a gyermekvédelmi felelős nevét,
felkereshetőségének idejét, helyét, a Térségi Humánsegítő Szolgálat címét és
telefonszámát.
Óvodáztatási támogatás
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Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülő lakcíme szerinti illetékes település
önkormányzat polgármesteri hivatalában kell igényelni.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultság
feltételeinek igazolását bekéri az óvodától.
Óvodapedagógus feladatai:
- szülők tájékoztatása az óvodáztatási támogatás igénylésének feltételeiről
- hiányzások nyilvántartása
Óvodavezető feladatai:
- szülők tájékoztatása a kérelem beadásmódjáról
- Óvodai igazolás kiadása: a gyermek óvodai beiratkozásának tényéről, időpontjáról és a
rendszeres óvodába járásról.
Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által
meghatározott szabályokat be kell tartani az óvoda dolgozóinak és a szülőknek is.
Valamennyi dolgozónak érvényes egészségügyi nyilatkozattal és munkaköri alkalmassági
– orvosi véleménnyel kell rendelkeznie.
Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli szűrését, ellátását a fenntartó és a Házi
Gyermekorvosi Szolgálat közötti megállapodás alapján a gyermekorvosok és a védőnők
látják el.
A gyermekorvosokkal és a védőnőkkel együttműködve az óvodavezető előzetes időpont
egyeztetés után gondoskodik a törvényben meghatározott kötelező szűrésekről, a
gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséről (évente egyszer
általános vizsgálat) Az óvónők a szükséges iratokat figyelemmel kísérik és biztosítják a
szülő és az orvos közötti információ cserét.

A gyermekek fejlődésének nyomon követése
A Térségi Humánsegítő Szolgálat (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus) a
nevelési év kezdetén felmérik a gyermekeket, és a szükségesnek tartott fejlesztést végzik.
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Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét követi
és rögzíti, évente két alkalommal októberben és áprilisban.
A szülő kérésére, fogadó óra keretén belül az óvoda tájékoztatót készít a gyermek óvodai
fejlődéséről, és javaslatot tesz a gyermek további fejlődéséhez szükséges intézkedésekre –
fejlesztési javaslat.
A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az
iskola megkezdését követő hat hónapon belül kérheti.

A dolgozók egészségvédelmi szabályai
• Az óvoda, melegítő- és tálaló konyhájába csak egészségügyi könyvvel rendelkező
személy léphet be.
• Az egészségügyi előírások minden dolgozóra kötelező érvényűek.
• Az intézménybe ittasan és kábítószer hatása alatt belépni tilos.
• Az étkezés igénybevétele a törvényi előírásoknak megfelelően történik.
• A főzés, tálalás, mosogatás, a tisztasági előírások, valamint az ételkiosztás, az
ételszállítás, az ételminta vétel és ezek dokumentálása HACCP előírásoknak
megfelelően történik.
• Az intézményen belül a szeszesital fogyasztása és a dohányzás tilos!
A nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek a megteremtéséért, és a
gyermekbalesetek megelőzéséért, a feltétel rendszer vizsgálata, a feltételek javítása
állandó óvodavezetői feladat.
Az óvodában alkalmazottak általános feladata közé tartozik a gyermekek testi épségének
megóvása.
Minden óvodapedagógusnak a közoktatási törvényben előírt feladata, hogy a rábízott
gyermekek részére átadja az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges
ismereteket, és ezek elsajátításáról meggyőződjék. Ha észleli, hogy a gyermek balesetet
szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye.
Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi
utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. (aláírásukkal igazolják.)
Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell
megszervezni a gyermekek tevékenységét. (Védő-, óvó előírások figyelembe vételével.)
A dolgozók kötelesek a rábízott gyermekek testi egészségét védeni, megóvni.
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Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a
kötelező viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor
követendő magatartásra, ezek megtörténtét rögzítik a csoport naplóban.
Különösen fontos ez, ha:
•
•
•
•
•
•

a csoportban balesetveszélyes eszközt használnak, pl. olló, tű stb.
az udvaron tartózkodnak,
ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt)
ha az utcán közlekednek
ha valamilyen rendezvényen vesznek részt
a séták alkalmával.

.
Amennyiben az óvoda épületét a gyermekcsoportok elhagyják a gyermekek biztonsága
érdekében 10 gyermekenként egy felnőtt kísérőt biztosítani kell.
Városon kívül szervezett kirándulás az óvodavezető engedélyével, és szülő aláírásával
történhet. Írásban kell rögzíteni az óvónőknek: a kirándulás helyét, idejét, az indulás és
érkezés várható időpontját, tervezett útvonalat, utaslistát-gyerekek, kísérőik neveit.
Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott mozgásfejlesztő udvari játékokat
vásárolhat.
Gyermekbaleset esetén teendő intézkedések
A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az óvodában tartózkodás ideje alatt óvónői
felügyelet kötelező. A balesetveszélyessé vált berendezési tárgyakat, játékokat észlelő
felnőtt kötelessége jelenteni, vagy azonnal eltávolítani, a veszélyforrást tőle telhető módon
megszüntetni.
Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy
rosszullét esetén a szükséges intézkedéseket megtenni:
•
•
•
•
•

a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni,
ha szükséges orvost kell hívni,
ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni,
a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást lehetőleg meg kell szüntetni,
a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvodavezetőjének, a tagóvoda esetén a
tagóvoda - vezetőnek,
• a tagóvoda - vezetője köteles értesíteni az óvodavezetőt,
• a balesetről és a megtörtént intézkedésekről a szülőt azonnal értesíteni kell.
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Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan
abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos
megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani.
Minden dolgozónak kötelessége a segítségben részt venni.
Az óvodában történt balesetet, sérülést az óvodavezetőjének ki kell vizsgálni. A vizsgálat
során tisztázni kell a balesetet kiváltó és a közreható személyi és szervezési okokat. A
vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, mit kell tenni a baleset elkerülése
érdekében és a szükséges intézkedéseket az óvodavezetőnek meg kell tennie.
A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az
óvodavezető végzi.
A három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell
vizsgálni és a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A
jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni
a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg.
A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset
kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell
bevonni.

A rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem
látható eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda
gyermekeinek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét,
felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
• a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
• a tűz,
• a robbantással történő fenyegetés.
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni.
Az óvodavezető dönt a szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről.
Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.
A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
• az intézmény fenntartóját,
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•
•
•
•

tűz esetén a tűzoltóságot,
robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
személyi sérülés esetén orvost vagy mentőket,
egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve
katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvoda vezetője szükségesnek tartja.

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős
dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket szóban értesíteni (riasztani) kell,
valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A kivonulás
időtartalma 10 perc. Az épületből minden gyermek távozzon, ezért a csoport elhagyása előtt
és a várakozási helyre történő megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolni a gyerekeket,
Az épületbe érkező rendvédelmi szerveket az óvodavezető, illetve helyettese tájékoztatja a
következőkről:
•
•
•
•
•
•

A rendkívüli esemény kezdete óta lezajló eseményekről
A veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról
Az épületben található veszélyes anyagokról
A közmű vezetékek helyéről
Az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról
Az épület kiürítéséről

.
A rendvédelmi szervek helyszínre érkezése után a rendvédelmi szervek vezetőjének
utasítása szerint kell eljárni.
A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c.
óvodavezetői utasítás tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges
teendők részletes intézményi szabályozását az „Intézkedési terv” robbantással való
fenyegetés esetére (bombariadó terv)” c. utasítás tartalmazza.
A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő
megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős.
Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv
alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az
óvodavezető a felelős.
A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden
dolgozójára kötelező érvényűek.
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A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje.
A törvény által előírt egészségügyi ellátásban minden gyereknek részesülnie kell, ezt
részletesen tartalmazza az intézmény éves munkaterve és a házirend. Az óvodavezető
feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok megszervezése.
A tanköteles korú gyermekeknél az iskolai beiratkozás előtt a kötelező egészségügyi
vizsgálatokat a gyermekorvos végzi.
Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi (orvosi, védőnői) munka feltételeit,
gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a
vizsgálatokra történő előkészítéséről

VIII. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
A nemzeti és egyéb ünnepségek megszervezése intézményi szinten történik.
Az ünnepek és megemlékezések tartalma és megjelenési formája tükrözi a helyi nevelési
program szellemiségét. Az ünnepre való készülődésben az óvoda minden dolgozója
aktívan részt vesz, szem előtt tartva az egyenlő feladat megosztást.

Feladataink:
•
•
•
•
•

az ünnepre való készülődés legalább olyan hangsúlyt kapjon, mint maga az ünnep
az ünnep mindig vidám hangulatú, felszabadult együttlét legyen
mindig esztétikusan és az alkalomhoz illően díszítsünk
használjuk ki az adódó lehetőséget a család és az óvoda kapcsolatának elmélyítésére
külső vendégek fogadásánál célunk az otthonosság érzetének elősegítése

A gyermekek műsorral készülnek a következő ünnepélyek alkalmával:
• karácsony,
• anyák napja,
• évzáró,
A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában:
• Mikulás
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• farsang,
• gyermeknap.

Csoporton belül: - közös köszöntés történik
• a gyermekek név- és születésnapja alkalmából,
• az újonnan bekerült gyermekek fogadása ajándékkal (családlátogatáskor)
• ajándékkészítés, búcsúztatás az iskolába menő gyerekeknek
• iskolába menő gyermekek egész napos ünneplése
Népi hagyományok ápolása
• jeles napokhoz kapcsolódó szokások.
Természettel kapcsolatos ünnepek:
•
•
•

Állatok világnapja,
Föld-, Víz napja,
Madarak és fák napja.

Szülőkkel közös óvodai programok:
•
•

Ovi-vacsi
Papírgyűjtés

Nevelőkkel kapcsolatos hagyományok:
•
•
•
•
•
•
•

házi bemutatók szervezés,
továbbképzéseken, tanfolyamokon szerzett ismeretek átadása folyamatosan
pályakezdő, illetve újonnan belépő dolgozók köszöntése, felkarolása, segítése,
a nyugdíjba menők búcsúztatása,
közös alkalmazotti kirándulások,
felnőtt karácsony
pedagógusnap, névnapok
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IX. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Az intézmény működési alapdokumentumai
A Ktv. a gyermek és a szülők jogaként fogalmazza meg, hogy a szükséges
információkhoz hozzájussanak, tájékoztatást kapjon a gyermek nevelését érintő
kérdésekről, valamint megismerhesse az óvoda Helyi Nevelési Programját, Házirendjét, a
Minőségirányítási Programot, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról.
A törvényes működést az alábbi, - hatályos jogszabályokkal összhangban álló –
alapdokumentumok határozzák meg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Alapító okirat
Nevelési programja
Éves munkaterve
Intézményi minőségirányítási program
Továbbképzési program,- beiskolázási terv
Jelen SZMSZ és mellékletei
Közalkalmazotti szabályzat
Esélyegyenlőségi terv

Az óvodavezető irodájában van elhelyezve – az óvodavezető által hitelesített másolati
példányban:
•
•
•
•

az óvoda nevelési programja,
szervezeti és működési szabályzata,
házirendje,
minőségirányítási programja.

A szülők az óvodavezetőtől vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a Helyi
Nevelési programról és a Minőségirányítási programról.
Az alap dokumentumokat (Helyi nevelési program, Házirend, MIP) az intézményvezető
irodájában szabadon hozzáférhetők és áttekinthetők, valamint az óvoda honlapján
(www.gycshovoda.hu) letölthetők.

Közzétételi lista
Az intézmény vezetője, mint a közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik
a különös közzétételi listában szereplő adatok, pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről
az óvoda honlapján.
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X. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

Az óvodavezető éves munkatervét:

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
Intézményvezető

Elfogadta:

Dátum: 2013. augusztus 23.

A mellékelt jelenléti ív alapján a Nevelőtestület
Dátum:

2013. augusztus 23.

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Elnöke:
Szécsi Zsolt
Dátum: 2013. szeptember 02.

A Szülői Közösségek részéről az egyetértését kinyilvánította:

…………………………

Dátum: 2013. szeptember 02.

Szülői szervezet képviselője
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanács munkájának ismertetése
Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testületek!
2013. július 1. napjával a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás jogutódjaként megalakult a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás, mely önálló jogi személyiséggel
rendelkezik.
A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melyet a társult önkormányzatok polgármesterei alkotják.
A megállapodás 13. pontja szabályozza a társulás működéséről történő beszámolási kötelezettséget:
„A társulási tanács a tag önkormányzatok együttes Képviselő-testületi ülésén évente egy alkalommal beszámol:
1. a társulás tevékenységéről,
2. pénzügyi helyzetéről
3. a társulás által ellátott feladatok megvalósulásáról.”
A Társulási Tanács jelen előterjesztéssel tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A beszámoló a Társulás
megalakulásától, 2013. júniusától 2014. április 28. napjáig eltelt időszakban végzett tevékenységéről számol be.
A Társulás tevékenysége, a társulás által ellátott feladatok megvalósulása
A Társulás munkaszervezeti feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a megállapodásban
foglaltaknak megfelelően.
Az alábbi táblázatban mutatjuk be a beszámolási időszakban megtartott Társulási Tanács üléseket, és a tárgyalt
napirendi pontokat:
2013.06.06.
2013.06.26.

2013.08.08.

2013.09.02.
2013.10.29.

2013.12.12.

1. Társulási Tanács elnökének és alelnökének megválasztása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása
valamint a pénzügyi –gazdasági feladatok ellátására, a munkamegosztás és felelősségvállalás
rendjére vonatkozó megállapodás módosítása
1. A Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda 2013. évi költségvetésének módosítása
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodában a 2013/2014- es tanévben
indítandó csoportok és létszámok jóváhagyása
3. Térségi Szociális Gondozási Központ működési engedély módosításának kezdeményezése
fenntartó változás miatt
4. Tájékoztatás Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda által benyújtott
pályázatról
5. Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai programjainak valamint szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása
1. A TÁMOP 6.1.2-11/1/A jelű projekt menedzsmentjének kijelölése
2. Czikkelyné Fodor Tünde intézményvezető bérének megállapítása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetési koncepciója
2. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2012/2013. nevelési évben végzett
tevékenységéről készített beszámoló elfogadása, 2013/2014-es nevelési év munkatervének
tudomásul vétele
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Gyomaendrőd Német
Nemzetiségi Önkormányzat között létrejövő támogatási szerződés jóváhagyása
1. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
2. Intézményi Társulás döntésének megerősítése TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú pályázat
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2014.02.03.

2014.02.12.
2014.02.20.
2014.02.28.

2014.04.28.

benyújtásával kapcsolatban
3. 2014. évi belső ellenőrzés terv elfogadása
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetés tervezete
2. A 2014/2015-ös nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
3. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda tervezett nyári zárva tartási időpontjai
4. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2013. évről szóló szakmai beszámolójának
elfogadása
5. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
6. A Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2014. évben fizetendő térítési díjak
meghatározása
7. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
munkatervének elfogadása
Iskolai gyermekétkezetés színvonalának javítása
1. A gyomaendrődi Százszorszép Óvoda fejlesztése, DAOP pályázat
2. Pályázat benyújtása gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek
rendezvényeinek támogatására
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
költségvetése
2. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi
költségvetése
1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
zárszámadási beszámolója
2. 2013. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás intézményeinél
3. Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának módosítása
5. Gyomaendrőd-Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda pályázaton való részvételének
támogatása

A beszámolási időszakban hozott határozatok száma:
2013-ban 35 db, 2014-ben 28 db.
A Társulási Tanács elnökének Várfi Andrást választotta. Az alelnöki tisztséget rotációban tölti be Csárdaszállás és
Hunya Község polgármestere. Az elmúlt évben Petneházi Bálintné Csárdaszállás polgármestere látta el e tisztséget.
A táblázatból látható, hogy 2013. második felében elsősorban a társulás átalakulása következtében a szervezeti
változások átvezetése történt meg az intézmények alapdokumentumaiban.
A Társulás az általa fenntartott két intézménnyel kapcsolatos intézményfenntartói döntésekkel folyamatosan
biztosította az intézmények törvényes működését.
A társulás által ellátott feladatok megvalósulását az általa fenntartott két intézmény elmúlt évben végzett
tevékenységéről készített beszámolójával valamint a 2013. évben folytatott belső ellenőrzési jelentés összegzésével
mutatjuk be, mely beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
A Társulás pénzügyi helyzete
A társulás pénzügyi helyzetét a társulási tanács által 2014. április 28-án tárgyalt és elfogadott 2013. évi
zárszámadási beszámolójával mutatjuk be, mely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületeket szíveskedjenek a Társulási Tanács működéséről készült beszámolót
elfogadni.
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács munkájának ismertetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város, Csárdaszállás Község, Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testületei elfogadják a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanács 2013. júniusától 2014.
április végéig terjedő időszakban végzett tevékenységéről készített beszámolót.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2013. év végi beszámoló
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi beszámolójának
bevételei között szerepel a Gyomaendrőd Város Ön kormányzata által átutalt intézményfinanszírozás
biztosításához, továbbá a társulás működtetéséhez szükséges 441.030 E Ft működési célra átvett
pénzeszköz, felhalmozási célú támogatásértékű bevételként jelentkezik 1.984 E Ft,(DAOP pályázat
elszámolása során kapott támogatás 113 E Ft, intézményfinanszírozáshoz 1871 E Ft) továbbá 1 E Ft
összegű kamatbevétel. Dologi kiadásként jelentkezik 135 E Ft, mely a társulás működésével
kapcsolatos nyomtatvány, pénzforgalmi jutalék kiadásokat, továbbá a Térségi Szociális Központ
DAOP 4.1.3. pályázat elszámoláshoz kapcsolódó reprezentációs és videó készítés kiadásait foglalja
magába. A Társulás működtetési intézményfinanszírozás címén 440.805 E Ft-ot, felhalmozási
irányítószervi támogatásként 1.871 E Ft-ot utalt a fenntartása alatt működő intézmények részére. Az
összes támogatásból a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 95.013 E Ft-ot, a
Térségi Szociális Gondozási Központ 347.663 E Ft-ot kapott, melyet teljes egészében felhasznált,
kiutalatlan támogatása nem maradt az intézményeknek. A társulásnak 2013. december 31-én 204 E Ft
a záró pénzkészlete. A 2013. évi beszámoló elkészítésével egyidejűleg megtörtént az állami támogatás
elszámolása Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál. A feladatfinanszírozásból adódóan azon
támogatási összegeket, melyek az egyes támogatási jogcímek között nem csoportosíthatók át - és az
önkormányzat az adott feladathoz nem használta fel teljes egészében -, illetve a tényleges
mutatószámok csökkenése miatt keletkezik lemondás, az állam részére vissza kell fizetni. A társulás
felügyelete alá tartozó intézmények esetében mutatószám csökkenésből adódó visszafizetési
kötelezettség keletkezett, mely jogcímenként a következő:
Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása: 544.000 Ft
Gyermekétkeztetés támogatása: 4.590.000 Ft
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 224.396 Ft
A Társulásnak az év folyamán hitelállománya, a 2013. évet követő évekre vonatkozó
kötelezettségvállalása nem keletkezett, továbbá közvetett támogatása nincs.
Térségi Szociális Gondozási Központ
2013. év végi beszámoló
Intézményünk 2013. évben 580 020 E Ft mérleg főösszeggel kezdte meg gazdálkodását, mely 10,9%kal 57 046 E Ft-tal haladta meg a 2012. évi eredeti előirányzatot. A növekedés oka egyrészt az oktatási
intézmények tálalókonyháinak üzemeltetésének-, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti feladat
ellátásának intézményünkbe történő átszervezéséből adódik.
Ezen túl kiadási oldalon beépítésre kerültek a soros lépésekből, valamint a garantált bérminimumok
növekedéséből adódóan a személyi juttatás növekedések is.
Kiadási oldalon :
az intézmény dolgozóinak személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékainak összege: 317 205 E Ft
az intézmény működésével kapcsolatos dologi kiadások összege: 262 815 E Ft
fejlesztés 0 E Ft
Bevételi oldalon:
Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó szakmai dolgozók bértámogatása
135 514 E Ft
Idősotthoni ellátáshoz kapcsolódó üzemeltetési támogatás 15 351E Ft
Alapellátás állami támogatása 69 079 E Ft
Kedvezményes étkeztetés állami támogatása 78 234E Ft
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok állami támogatása 21 538E Ft
Ellátást igénybe vevők által megfizetett térítési díj (ÁFÁ-val) 200 811 E Ft
Oktatási intézmények étkeztetéséből származó térítési díj bevétel 37 735 E Ft
Támogató Szolgálat működési támogatása: 8 294 E Ft
Működési célú pénzeszközátvétel: 2 000 E Ft

Előző évi pénzmaradvány: 7 339 E Ft
Önkormányzati támogatás- működési célú: 4 125 E Ft
Önkormányzati támogatás- fejlesztési célú: 0 E Ft
Intézményünk feladat ellátási körébe 2013. január 1. napjától átkerült a Családsegítő és gyermekjóléti
feladatok ellátása, február 1. napjától az étkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyhák üzemeltetése. A
feladatok átvétele zökkenőmentesen történt meg.
Az Intézmény gazdasági munkájának ellenőrzésére az 2013. évben két alkalommal került sor:
A költségvetési törvény 2. számú mellékletének III. 4.a) és 4.b) pontok szerinti „idősek átmeneti
és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása” jogcímen 2012. novemberében
megigényelt állami támogatás jogszerűségének vizsgálata: Magyar Államkincstár. A lefolytatott
ellenőrzés során az Igazgatóság megállapította, hogy a III. 4. a) pont szerinti igénylés alapján a
számított intézményvezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás az
igényléshez képest -3 fővel, 52 fő helyett 49 fő alapján kerül az állam által finanszírozásra. A
megállapítást követően az intézmény a költségvetését átszámolta, meghozta azokat a
bérintézkedéseket, melyek mentén, a megítélt támogatás szerint a szakosított ellátás működését
biztosítani tudja, plusz önkormányzati kiegészítés nélkül. Ehhez egyrészt az előző évi
pénzmaradvány erre a célra történő átcsoportosítása adott lehetőséget. Az ellenőrzés továbbá
megállapította, hogy az üzemeltetési támogatásra 606 E Ft összeggel magasabb támogatás
igényelhető meg, mely plusz támogatás megítélésre is került az állam részéről.
Az élelmezési tevékenység működtetésének gazdaságossága, szabályszerűsége, hatékonysága
2012. évben és 2013. 1-9 hó vonatkozásában a vizsgálatot a Belső ellenőrzés végezte. Az
ellenőrzés során néhány apró dolog került feltárásra, melyek az ellenőrzést követően korrigálásra
kerültek.

I.

AZ INTÉZMÉNYI FELADATELLÁTÁS MUTATÓI

Ellátotti létszám átlagos alakulása 2013. évben (mutatószám alapján):
Ellátási forma

2012. december 31 – én az
Intézményi szolgáltatásokat
átlagosan igénybevevők
száma
171 fő
10 fő
76 fő
258 fő
23 fő
házi
10 fő

2013. december 31 –én
az Intézményi
szolgáltatásokat átlagosan
igénybevevők száma
171 fő
10 fő
82 fő
235 fő
26 fő
10 fő

138 fő
24 fő
800 fő
0

141 fő
22 fő
800 fő
189 fő

1062 fő

977 fő

330 fő

334 fő

Normál idősek otthona
Átmeneti elhelyezés
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
Jelzőrendszeres
segítségnyújtás
Idősek nappali ellátása
Fogyatékosok nappali ellátása
Tanyagondnoki szolgáltatás
Családsegítés és gyermekjóléti
ellátás
Diákétkeztetésben
résztvevők
száma (óvoda, iskola)
Szabad
kapacitás
terhére
kiszolgált étkeztetés (váll. által
fenntartott bölcsőde, óvoda,

munkahelyi
rendezvények)

étkeztetés,

Az ellátást igénybevevők számának alakulása az előző évihez képest nem sokban változott, az ellátási
formákra az igény folyamatos, melyet intézményünk a lehető legrövidebb időn belül megpróbál
kiszolgálni. A beszámolási időszakban a szociális étkezés területén és a gyermekétkeztetés területén
tapasztalható csökkenés. Ennek oka, hogy a településen több szolgáltató megjelent az idősek
étkeztetésének kiszolgálására, a gyermekek száma pedig évről évre csökken, mely a szeptemberi
tanévkezdésnél az óvodás korcsoportnál és a szakiskolánál már érezhető volt.
Valamennyi ellátási forma esetében alkalmazkodunk a helyi és egyéni elvárásokhoz, próbáljuk
valamennyi ellátottunk részére a neki legmegfelelőbb szolgáltatást biztosítani.
Alkalmazkodunk a különböző diétás étkeztetések kapcsán mind az idős ellátottak, mind a gyermekek
igényeihez, szakmai elvárásokhoz.

II. FOGLALKOZTATOTTAK ALAKULÁSA
Az intézmény munkavállalóinak létszáma 160 fő.
Közfoglalkoztatottak száma: 7 fő
Támop program keretében foglalkoztatottak száma: 2 fő, 2013. augusztus 31-ig.
Az előző évekhez hasonlóan 2013. évi létszámgazdálkodásunk során is nagy hangsúlyt fektettünk a
Munkaügyi Központ által támogatott foglalkoztatottak és a közfoglalkoztatottak – a lehetőségek
szerinti - minél nagyobb számú foglalkoztatására, mely nemcsak a szakmai munka színvonalát, de az
egységeink külső környezetének „szépítését” is nagyban elősegítette.
Egész évben folyamatosan átlagosan közel 10-18 fő közfoglalkoztatottat alkalmazott intézményünk,
mely dolgozók mind az alapellátásban, mind a szakosított ellátásban nagy segítséget jelentettek a
technikai feladatok ellátásában.
Az ellátottaink nagy része folyamatosan nagyobb ápolás, gondozást igényel, mint a korábbi években
az jellemző volt. A szakgondozók és őket segítő technikai dolgozók egyre nagyobb igénybevételnek
vannak kitéve mind az idősotthonokban, mind az alapellátás területén (etetés, tisztázás, fürdetés, étel
házhoz szállítás).
A közfoglalkozatással lehetővé vált a feladatok megosztása, az idősekkel töltött idő arányának
növelése, mely által nőtt az elégedettség és – részben - csökkent a dolgozóink leterheltsége.
III.
Megnevezés

BEVÉTELEK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
ban
Egyéb saját bevétel
238 545
232 545
Támogatás értékű műk. bevétel áll. Pénz
2 000
10 035
alaptól
Tám.
értékű
műk.
bevétel
helyi
önkormányzattól
Tám. értékű műk. bevétel fejezeti kezelésű
8 294
0
előirányzattól
Működési
célú
pénzeszköz
átvétel
0
1 500
háztartásoktól
Felhalmozási
célú
pénzeszköz
átvétel
0
0
államháztartáson kívülről
Költségvetési bevétel összesen
248 839
243 855
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
323 842
347 663
Előző évi pénzmaradvány
7 339
10 559

eFt232 950
10 035

0
0
1 500
244 485
347 663
10 559

Függő bevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Előző
évi
költségvetési
kiegészítések,
visszatérülések

0
580 020
0

0
602 077
0

-6
602 701
9 337

Saját bevételek:
Az egyéb saját bevételek az eredeti előirányzathoz képest 4 984 E Ft összeggel csökkentek, mely
közel azonos a teljesítéssel.
A bevételekről elmondható, hogy valamennyi jogcímen a tervezetteknek megfelelően alakult,
kivéve a szociális étkeztetés. Ezen jogcím esetében, a vizsgált időszakot figyelembe véve
elmondható, hogy az ellátotti létszám csökkent, stagnált az előző évihez képest. Az elmúlt évek
tapasztalatai alapján az igénybevevők számának a növekedése a harmadik, negyedik negyedévben
figyelhető meg, azonban a 2013. évben alacsonyabb számban vették igénybe a szolgáltatást, mint
ahogyan azt az előző évek tapasztalatai és igénybevételei alapján megterveztünk.
Egyéb jogcímek esetén a bevételek teljesítése közel azonos volt a tervezett előirányzatokhoz
képest.
Támogatás értékű működési bevételek
Munkaügyi Központ által nyújtott támogatás teljesítése 10 035 E Ft.
Ezen jogcímen intézményünk 2 000 E Ft összegű bevételt tervezett, mert a
költségvetés tervezésekor nem volt ismert a 2013. évi közfoglalkoztatás. A jogcímen
teljesült bevétel a fedezete egyrészt a Munkaügyi Központ által - TÁMOP program
keretében - foglalkoztatottak bérének, valamint a közfoglalkoztatottak bérének is.
2013. decemberben a Munkaügyi Központ előre kiutalta a január, február hóra
esedékes bértámogatását, mely összeg a pénzmaradványunkban kimutatásra került.
Fejezeti kezelésű előirányzattól-, valamint többcélú kistérségi társulástól
Ezen a jogcímen megtervezett eredeti előirányzat 2013. I. félévében beépítésre került a
felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzatába, mely jogcímek a
működéshez kapcsolódó állami hozzájárulást foglalja magába.
Felügyeleti szervtől kapott támogatás
A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzatába –melynek összege 323 842 E Ft volt - a
feladatok ellátásához kapcsolódó állami támogatások szerepelnek, összesen 319 717 E Ft összegben,
továbbá 4 125 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatás.
A módosított előirányzatba beépítésre került a Támogató Szolgálat működtetéséhez biztosított 8 552,5
E Ft összegű támogatás, 14 777 E Ft összegű kereset-kiegészítés fedezetére biztosított állami
támogatás, valamint csökkentve lett a MÁK által meghatározott 3 fő szakmai dolgozó bérével, mely
összesen 7 818 E Ft összeget jelent, további 606 E Ft összegű üzemeltetési plusz támogatás került
beépítésre az idősotthoni ellátás működtetésére.
Ezen túl beépítettünk 2 189 E Ft összeget a gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásaként megítélt
pályázati forrás bevételeként, 8 654 E Ft alapellátás működéséhez biztosított plusz állami támogatást.
Beépítésre került az előző évi pénzmaradvány teljes egészében, valamint az állami normatívák év
közbeni lemondásával kapcsolatos kiadások jogcímek szerinti csökkentése, továbbá 800 E Ft összegű
önkormányzati kiegészítés a tálalókonyhák karbantartási munkálataira.
Összességében a felügyeleti szertől kapott támogatás összege 347 663 E Ft összegben realizálódott,
mely teljes egészében felhasználásra került.

A támogatás az alábbiak szerint oszlik meg:
Állami támogatások a feladatok ellátásához, teljesítéséhez: 341 453 E Ft
Önkormányzati kiegészítés: 6 210 E Ft

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA (adatok eFt-ban):
Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
Dologi kiadások
Működési kiadások összesen
Beruházások
Függő kiadások
Kiadások összesen

Eredeti
Módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat
250 044
265 941
67 161
61 384
262 815
272 881
580 020
600 206
0
1 871
0
0
580 020
602 077

eFt-ban
263 067
61 384
272 091
596 542
1 871
-465
597 948

Személyi juttatások és munkavállalói járulékok
A személyi juttatások teljesítése a tervezett előirányzatoknak megfelelően alakultak 2013. évben. A
módosított előirányzatokba beépítésre került kereset kiegészítés fedezete, a Munkaügyi Központ
bértámogatása. Az előirányzat és teljesítés közötti 2 874 E Ft összeg, a Munkaügyi Központ által
2014. évre vonatkozó bértámogatás maradványa.
A munkavállalói járulékok teljesítése a személyi juttatások arányában a tervezetteknek megfelelően
alakult. A járulékok előirányzataiból kivezetésre került a „Munkahelyvédelmi akciótervvel
kapcsolatos kiadások” teljesítése, a dologi kiadások közé.

Dologi kiadások
A dologi kiadások teljesítése a beszámolási időszakban a tervezett szinten alakult.
Ebben az évben, hosszú évek óta először az energia díjak a tervezett szinteknek megfelelően kerültek
teljesítésre, mely az energia árak változatlanságának és a kedvező időjárásnak köszönhetők.
A dologi kiadások jogcímeinek tervezett előirányzatok teljesítésében nagy segítséget nyújtott, hogy az
alapellátás finanszírozására az állam 8 654 E Ft összeget plusz támogatást nyújtott a feladat ellátáshoz.
A plusz támogatás biztosítása nélkül a feladat ellátást, csak önkormányzati plusz támogatással tudtuk
volna megfelelő színvonalon biztosítani.
A dologi kiadások módosított előirányzata és teljesítése között fennmaradó rész biztosítja a következő
évben az 5. számú Idősek Klubjának a belső burkolat és falfestésének forrását, mely csőtörés miatt
megrongálódott. A káreseményt követően a biztosító társaság 790 E Ft összeget biztosított a kár
helyreállítására, mely a beszámolási időszakban nem valósult meg, az áthúzódik a következő évre.
V. FELÚJÍTÁSOK és BERUHÁZÁSOK (adatok eFt-ban)
2013. évben intézményünk ezeken a jogcímen nem tervezett kiadást.
Az éves gazdálkodás során azonban intézményünk – a Rózsakert Idősek Otthona - ajándékozás útján
1 500 E Ft összegű támogatást kapott egy ellátottunktól felhalmozási célra, melyből kábeltévé hálózat
kiépítése - az intézményi egység teljes egészében elérhetővé tettük a UPC kábeltelevízió szolgáltatást,
hogy az időseink a digitális átállást követően is saját tévéjükön tudják élvezni a műsorokat - , műanyag
nyílászáró csere, textíliák beszerzése valósulhatott meg.
Továbbá a 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 keretében beszerzésre került egy darab nagy
teljesítményű nyomtató.

VI. PÉNZMARADVÁNY (adatok eFt-ban)
Intézményünk 2013. évi pénzmaradványa 4 294 E Ft, melyből 3 504 E Ft a 2014. évet terhelő
személyi juttatások fedezete, továbbá 790 E Ft 2013. évben megkapott vagyon biztosítási díj bevétel,

mely az 5. számú idősek klubjának kár eseményét követően került kifizetésre a biztosító társaság
részéről, a bevételhez kapcsolódó kiadási teljesítés áthúzódik a 2014-es költségvetési évre.
VII.
BESZÁMOLÓ
AZ
INTÉZMÉNYNÉL
KONTROLLRENDSZERRŐL 2013. ÉVBEN

ALKALMAZOTT

BELSŐ

A 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 69. § (2) bekezdése alapján a „belső
kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével”.
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:
 világos a szervezeti struktúra,
 egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 átlátható a humánerőforrás-kezelés.
Ezen iránymutatás alapján 2013. évben megtörtént az intézménynél az ellenőrzési nyomvonalak
aktualizálása, a felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok áttekintése, aktualizálása. Az ETIKAI
kódex aktualizálása is megtörtént, mely az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelező érvényű.

VIII. PÁLYÁZATOK
Intézményük 2013. első félévében megvalósította Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
közreműködése mellett a 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 tette lehetővé.
A projekt lezárult, az elszámolás megtörtént. A projekt költségei az önkrományzat könyveibe került
kimutatásra, mivel a pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzata volt, intézményünk a pályázat
teljeskörű megírásában és a projekt lebonyolítás vett részt.
A 2012. évben benyújtott 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) teszi lehetővé, kedvező elbírálásban részesült. A projekt
összköltsége 10 000 E Ft, mely 100%-os támogatási intenzitású. A projekt megvalósítása 2013.
szeptember 1. napjával indult meg, és 2014. augusztus 31-ig tart.

IX. ÖSSZEGZÉS
Az intézmény 2013. évben a szakmai követelmények betartása mellett a minimális - a működéshez
elengedhetetlen - kiadások között folytatta gazdálkodását. A korábbi évekhez hasonlóan, egész évben
törekedtünk a hatékony, és takarékos gazdálkodásra.
Az intézmény 2013. évi kiegyensúlyozott gazdálkodását nagyban segítette, hogy mind a
gyermekélelmezés, mind a szociális alapellátás területein plusz kiegészítő állami támogatást biztosított
az állam a működéshez. A szakosított ellátás területén pedig a feladat alapú finanszírozás
kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé az év során.

Eben az évben is folyamatosan kerestük a pályázati forrásokat. A megnövekedett feladat ellátásnak
minden szinten megpróbáltunk megfelelni. Ellátottaink elégedettségét megpróbáltuk különféle belső
rendezvényekkel növelni.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda 2013. évi beszámolója

I.

Az intézményi feladatellátás mutatói

Az ellátotti létszám a következőképpen alakult 2013. évben:
megnevezés
napi 4 órai óvodai foglalkozásra
szervezett csoportban lévő
óvodás gyermekek száma
teljes idejű óvodai nevelésre
szervezett csoportban lévők
összes ellátotti gyermeklétszám

2012. október 1.-i létszám

2013. október 1.-i létszám
17

0

218

207

235

207

Az intézménynél a gyermeklétszám csökkenése tapasztalható, mely csoportszám csökkenést
eredményezett. A Jókai úti óvodaegységnél 2013. szeptembertől 1 csoporttal kevesebb működik,
intézményi szinten összesen 11-ről 10-re csökkent a csoportok száma.
II.

Foglalkoztatottak alakulása

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 34 fő, melyből 21fő az óvodapedagógus ( 1 fő GYESen tartózkodik) 10 fő dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő óvodatitkár, és 1 fő fűtő
munkakörben dolgozik. Az óvodai közalkalmazottak bérére az állam támogatást biztosít. Az
óvodapedagógusok létszámát óvodaszervezési paraméterek alapján képlet segítségével határozza
meg, melynek alapján az év első nyolc hónapjára az óvodapedagógusok elismert létszámát 21, az
utolsó négy hónapra vonatkozóan 19 főre állapította meg. A támogatás megállapításánál a dajkák
száma a csoportok létszámát nem lépheti túl, az elszámolás alapja a dajkák átlagos statisztikai
állományi létszáma. A pedagógiai asszisztens és az óvodatitkár bérére szintén támogatást biztosít
az állam.
III.

Bevételek alakulása

adatok E Ft-ban
Megnevezés
Módosított ei.
Teljesítés
Telj. / Mód. Ei
Intézményi műk.bev.
630
630
100 %
Támogatás értékű műk. bevétel
1382
1383
100 %
Műk.c.peszk.átvétel
0
0
Maradvány (műk. c.)
2
2
100 %
A 630 E Ft intézményi működési bevételből 261 E Ft a csárdaszállási telephelyen jelentkezett, mint
intézményi ellátási díj bevétel, 21 E Ft egyéb bevételként realizálódott (kamat, kártérítés) és 348 E Ft
az óvoda vacsora megrendezéséből származó többletbevétel, melyet az intézmény kis értékű eszközök,
udvari játékok vásárlására fordított.
A támogatás értékű működési bevételek között 1.383 E Ft realizálódott, melyből 154 E Ft 1 fő
foglalkoztatásához kapcsolódó támogatási összeg, 900 E Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától
nyert pályázati támogatás, 150 E Ft Szimba pályázaton nyert pénzösszeg, továbbá 178 E Ft összeget
utalt át a Német Nemzetiségi Önkormányzat megállapodás alapján 1 fő óvónő német nemzetiségű
óvodapedagógiai szakirányú képzésére.

Az irányító szervtől kapott támogatás összege 95.013 E Ft volt, melyből az állami támogatás
összege 92.963 E Ft, állami támogatásként jelentkezik még a bérkompenzációra nyújtott 1.909 E Ft,
továbbá önkormányzati kiegészítő támogatás jelentkezett 141 E Ft összegben.
IV.

Kiadások alakulása

Megnevezés
Személyi
juttatások
Munkaadót
terhelő járulékok
Dologi kiadás
Kiadások
mindösszesen

adatok E Ft-ban
Telj / a mód. Ei
100 %

Módosított ei.
60499

Teljesítés
60499

15482

15482

100 %

20806
96787

20790
96771

99,9 %
100 %

Az intézményben a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok a vizsgált időszakban a
módosított tervnek megfelelően alakultak.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben
hatályba lépő változásai az óvodákat is érintik. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és
kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő
minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidő-szabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló
Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent.
A Nkt. módosított 64. §-a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül
minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra – így minden
óvodapedagógusra is – vonatkozik.
Az Nkt. 2013 augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez
kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között. A most
kezdődő nevelési/tanévben ez a következőképpen fog alakulni:
„97. § (20a) 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre
megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének legalább
a) 118,5 százaléka középfokú végzettség esetén,
b) 157,8 százaléka alapfokozat esetén,
c) 172,9 százaléka mesterfokozat esetén.”
A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének
kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér
emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató
bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 2011ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.
Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja
az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának
lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok
és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a
pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép.
Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit
kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító

intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a
kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit.
Az új pedagógus előmeneteli rendszer bevezetésével egyidejűleg módosításra került a 2013. évi
költségvetési törvény 2. melléklet II. 1. pontja, melyben a támogatás alapjául szolgáló
óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összegét az év utolsó 3 hónapjára
vonatkozóan 263 ezer forinttal megemelték. Ez önkormányzatunk esetében azt jelenti, hogy 4.999.-E
Ft-tal több állami támogatást kapunk, melyet az óvodapedagógusok illetményváltozásával egyidejűleg
be kellett építeni a költségvetési rendeletünkbe.
A dologi kiadások esetében az intézmény vezetője folyamatosan figyelemmel kísérte a tényleges
kiadások alakulását annak érdekében, hogy a tényleges állami támogatás összegét ne lépje túl az
intézmény. 2013. évben az intézménynél 20.790 E Ft dologi kiadás jelentkezett.
V.

Felújítások, beruházások

2013. évben a tervezés során felújítást és beruházást nem tervezett az intézmény. A 240 E Ft összegű
beruházás (beépített szekrény) az óvodavacsora megrendezéséből adódó többletbevételből történt.
VI.

Pénzmaradvány alakulása

Az intézmény 2013. évben keletkezett pénzmaradványa 17 E Ft, mely a dologi kiadásoknál feladattal
terhelt pénzmaradványként jelentkezik.
VII.

Csárdaszállási óvodai telephely működése

A csárdaszállási telephelyen 2013. évben, úgy a 8/12, mint a 4/12 időszakban 13 fő volt az ellátott
óvodai gyermeklétszám, melynek felügyeletét és oktatását egy óvodapedagógus biztosította. A
személyi juttatás és a hozzá kapcsolódó járulék a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. A
módosított előirányzatba a szeptember 1-től életbe lépett új pedagógus előmeneteli illetmény rendszer
miatti bérnövekedés beépítésre került. Ennek következtében a Csárdaszállási telephelyen 2.056 E Ft
összegű bér és 563 E Ft munkaadókat terhelő járulék került teljesítésre. A dologi kiadások
tekintetében az eredeti előirányzathoz képest jóval kevesebb volt a teljesítés, így a módosított
előirányzat csökkentésre került, melynek következtében a Csárdaszállási Önkormányzatnak nem
kellett kiegészítő önkormányzati támogatást biztosítania. A dologi kiadások az étkeztetés kivételével
969 E Ft összegben teljesültek, melyből a közüzemi díjak 602 E Ft, a készletbeszerzések értéke 196 E
Ft, a telefondíj 78 E Ft. Az óvodai étkeztetés bevételi és kiadási tételei külön szakfeladaton kerültek
lekönyvelésre. A Csárdaszállási óvodai telephely a Mezőberényi Tópart Vendéglővel kötött
megállapodás alapján biztosította az óvodások étkeztetését. 2013. évben kiadásként jelentkezett a
vásárolt élelmezés és a szállítási költség 1.256 E Ft összegben. Bevételként 261 E Ft intézményi
térítési díj befizetés történt, továbbá 587 E Ft állami támogatás bevétel keletkezett. Az étkezés
fennmaradó részének finanszírozására 2013. évben fedezetet nyújtott a működésre és a bérre kapott
állami támogatás összege, így a Csárdaszállási önkormányzatnak nem kellett önkormányzati
kiegészítő támogatást biztosítania az óvodai étkeztetésnél sem.
Az intézmény 2013. évben a megállapított költségvetési kereteken belül valósította meg kiadásait,
gazdálkodása stabil, kiegyensúlyozott volt. A megnyert 2 db pályázat támogatásának felhasználása
nagymértékben hozzájárult a színvonalas szakmai munka megvalósításához. A térségi feladatellátás
keretében a Gyomaendrődi Önkormányzat közigazgatási területén 4 óvodai telephellyel, Csárdaszállás
Önkormányzatának közigazgatási területén 1 óvodai telephellyel működött az intézmény.

1. melléklet a .........társulási határozathoz

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi mérleg

Intézmény megnevezése

adatok: ezer forintban
2013. évi módosított
előirányzat

2013. évi eredeti
előirányzat

Előirányzat

Önkormányzati Társulás összesen
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmaradvány
Működési bevételek összesen:
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen:
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Önkormányzati Társulás összes bevétel:
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Működési kiadások összesen:
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadások összesen:
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Önkormányzati Társulás összes kiadás:
Hiány:

0
0
0
0
0
0

0

0

232 951
453 947
10 561
697 459
0
1 985
0
0
1 985
699 444
326 440
76 866
294 027
0
0
697 333
1 221
890
0
2 111
699 444
0

1

Teljesítés
233 581
461 785
10 561
705 927
0
1 984
1 500
0
3 484
-6
709 405
323 566
76 866
293 016
0
0
693 448
1 221
890
0
2 111
-450
695 109

2. melléklet a ....... társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi működési bevételei

Intézmény megnevezése

adatok: ezer forintban
2013. évi
módosított
Teljesítés
előirányzat

2013. évi eredeti
előirányzat

Előirányzat

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmaradvány
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmaradvány
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Önkormányzati Társulás összesen
Saját bevétel
Átvett pénzeszköz műk c.
Előző évi pénzmaradvány
Önkormányzati Társulás összesen:

2

0
0
0
0

1
441 030
0
441 031

1
441 030
0
441 031

0
0
0
0

630
1 382
2
2 014

630
1 383
2
2 015

0
0
0
0

232 320
11 535
10 559
254 414

232 950
19 372
10 559
262 881

0
0
0
0

232 951
453 947
10 561
697 459

233 581
461 785
10 561
705 927

3. melléklet a ........ társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi működési kiadásai
adatok: ezer forintban
Intézmény megnevezése

2013. évi eredeti
előirányzat

Előirányzat

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Önkormányzati Társulás összesen
Személyi juttatás
Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.
Dologi kiadás
Pénzeszköz átadás
Ellátottak juttatása
Önkormányzati Társulás összesen:

3

2013. évi módosított
előirányzat

Teljesítés

0
0
0
0
0
0

0
0
340
0
0
340

0
0
135
0
0
135

0
0
0
0
0
0

60 499
15 482
20 806
0
0
96 787

60 499
15 482
20 790
0
0
96 771

0

265 941
61 384
272 881
0
0
600 206

263 067
61 384
272 091
0
0
596 542

0

326 440
76 866
294 027
0
0
697 333

323 566
76 866
293 016
0
0
693 448

4. melléklet a .......társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi felhalmozási bevételei

Intézmény megnevezése

adatok: ezer forintban
2013. évi
2013. évi eredeti
módosított
Teljesítés
előirányzat
előirányzat

Előirányzat

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Önkormányzati Társulás összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Önkormányzati Társulás összesen:

4

0
0
0
0
0

0
1 985
0
0
1 985

0
1 984
0
0
1 984

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1 500
0
1 500

0
0
0
0
0

0
1 985
0
0
1 985

0
1 984
1 500
0
3 484

5. melléklet a ..........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi felhalmozási kiadásai

Intézmény megnevezése

adatok: ezer forintban
2013. évi
módosított
Teljesítés
előirányzat

2013. évi eredeti
előirányzat

Előirányzat

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen:
Önkormányzati Társulás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Önkormányzati Társulás összesen:

5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
240
0
240

0
240
0
240

0
0
0
0

1 221
650
0
1 871

1 221
650
0
1 871

0
0
0
0

1 221
890
0
2 111

1 221
890
0
2 111

6. melléklet a ........társulási határozathoz

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. létszáma

megnevezés

2013. engedélyezett létszám (fő)

Átlagos állományi statisztikai létszám

0

0

34

32

Térségi Szociális Gondozási Központ

160

160

Intézményi Társulás összesen

194

192

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele:
21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő

6

7. mellélet a .........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS
ESZKÖZÖK
A. Befektetett eszközök össz.
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.
IV. Üzemeltetésre átad. eszk
B. Forgó eszközök össz.
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapirok
IV. Pénzeszközök
V. Egyéb aktív pü. eszk.
Eszközök összesen
FORRÁSOK
D. Saját tőke össz.
1.Tartós tőke
2. Tőkeváltozások
3. Értékelési tartalék
E. Tartalék össz.
I. Költségvetési tartalék
II. Vállalkozási tartalék
F. Kötelezettségek össz.
I. Hosszú lejáratú kötelezettség
II. Rövid lejáratú kötelezettség
III. Egyéb passzív pü. elsz.
Források összsen

Előző év auditált
Előző évi. ktgv.
Auditálási
egyszerűsített
besz. záró adatai
eltérések
besz. záró adatai
(+,-)

adatok ezer forintban
Tárgyévi ktgv.
Tárgyévi auditált
beszámoló záró Auditálási
egyszerűsített
adatai
eltérések
besz. záró
(+,-)
adatai

386 389
0
386 389
0
0
35 767
2 076
8 925
0
23 670
1 096
422 156

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

386 389
0
386 389
0
0
35 767
2 076
8 925
0
23 670
1 096
422 156

377 420
0
377 420
0
0
40 179
2 502
4 766
0
32 265
646
417 599

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

377 420
0
377 420
0
0
40 179
2 502
4 766
0
32 265
646
417 599

385 717
366 131
19 586
0
1 224
1 224
0
35 215
0
11 673
23 542
422 156

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

385 717
366 131
19 586
0
1 224
1 224
0
35 215
0
11 673
23 542
422 156

373 717
366 131
7 586
0
4 515
4 515
0
39 367
0
10 971
28 396
417 599

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

373 717
366 131
7 586
0
4 515
4 515
0
39 367
0
10 971
28 396
417 599

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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7. mellélet a .........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

Előző év auditált
Előző évi. ktgv.

Auditálási

egyszerűsített

Tárgyévi ktgv.
beszámoló záró

adatok ezer forintban
Tárgyévi auditált
Auditálási
egyszerűsített

MEGNEVEZÉS
besz. záró adatai
Záró pénzkészlet
Forgatási célú pénzügyi műveletek
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.záróegyenlege
Előző év/ek/ben képzett tartalékok maradványa
Vállalkozási tevékenység pf.vállalkozási maradványa
Tárgyévi helyesbített pénzmaradv.
Finanszírozásból származó korrekciók.
Pénzmaradványt terhelő elvonások
Költségvetési pénzmaradvány
Vállalk.maradványból alaptevre felhasznált összeg
Ktsg-i pm.-t külön jogszabály alapján mód.tétel
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY
Egészségbizt.Alapból folyósított pénzmaradvány
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány.
Szabad pénzmaradvány

eltérések
(+,-)

134
0
1 090
0
0
1 224
9 337
0
10 561
0
0
10 561
0
10 561
0

besz. záró adatai adatai
134
1 090
0
0
1 224
9 337
0
10 561
0
0
10 561
0
10 561
0

eltérések
(+,-)
3 869
0
646
0
0
4 515
0
0
4 515
0
0
4 515
0
4 515
0

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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besz. záró
adatai
3 869
0
646
0
0
4 515
0
0
4 515
0
0
4 515
0
4 515
0

7. mellélet a .........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
egyszerűsített eredménykimutatása

MEGNEVEZÉS

Előző év auditált
Előző évi. ktgv.
besz. záró adatai

Auditálási
eltérések
(+,-)

egyszerűsített
besz. záró adatai

Tárgyévi ktgv.
beszámoló záró
adatai

adatok ezer forintban
Tárgyévi auditált
Auditálási
egyszerűsített
eltérések
besz. záró
(+,-)
adatai

1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú
bevételei
3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető
finanszírozás bevételek
A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt
bevételei (1+2+-3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú
kiadásai
6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető
finanszírozási kiadások
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt
kiadásai (4+5+-6)
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi
maradványa (A-B)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás
8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett
vállalkozási maradvány
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján
módosító egyéb tétel
D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv.
E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési
kötelezettség
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-89-E)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gyomaendrőd, 2014. április 3.

Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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7. melléklet a ..........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi
egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Megnevezés
Eredeti előirányzat
Személyi juttatások
305 798
Munkaadót terhelő járulékok
82 215
Dologi kiadások
278 411
Műk.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
0
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átadás
0
Ellátottak juttatásai
0
Felújítások
0
Felhalmozási kiadások
0
Felh.célú támog.értékű kiad.,egyéb t.
0
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átadás
0
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
0
Rövid Lejáratú kölcsönök nyújtása
0
Költségvet.pénzforgalmi kiadások összesen
666 424
Hosszú lejáratú hitelek
210 513
Rövid lejáratú hitelek
0
-15-ből likvid hitelek kiadása
0
Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír
0
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékpapír
0
Pénzügyi lízing tőketörlesztés miatti kiad.
0
Finanszírozási kiadások összesen:
0
Pénzforgalmi kiadások:
666 424
Pénzforgalom nélküli kiadások
0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
0
Kiadások összesen
666 424
Működési bevételek
238 728
Műk.célú támog.értékű bevételek.,egyéb t.
12 395
Államházt-on kívülre végl.műk.pe.átvétel
0
Felhalmozási és tőke jell. bev.
0
- Önkorm. sajátos felh. és tőke jell bev
0
Felh.célú támog.értékű bev.,egyéb t.
0
Államházt-on kívülre végl.fejl.pe.átvétel
0
Támogatások kiegészítések
0
-Önk.költségvet.támogatása
700 530
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
0
Rövid Lejáratú kölcsönök visszatérülése
0
Költségvet.pénzforgalmi bevételek összesen
251 123
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
0
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
-likvid hitelek felvétele
0
Tartós hitelviszonyt megtest.értékp.bev.
0
Forg.célú hitelviszonyt megtest.értékp.bev.
0
Finanszírozási bevételek összesen:
0
Pénzforgalmi bevételek:
251 123
Pénzforgalom nélküli bevételek
7 339
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
0
Bevételek összesen
258 462
Pénzforgalmi költségvetési bev.és kiad.különbsége
-415 301
Igénybe vett tart-kal korr.ktsgvetbev és kiad kül
-407 962
Finanszírozási műveletek eredménye
0
Aktív és passzív pü-i műv.egyenlege
0

adatok ezer forintban
Módosított
326 440
76 866
294 027
0
0
0
1 221
890
0
0
0
0
699 444
0
0
0
0
0
0
0
699 444
0
0
699 444
232 951
452 447
1 500
0
0
1 985
0
0
931 510
0
0
688 883
0
0
0
0
0
0
688 883
10 561
0
699 444
-10 561
0
0
0

Gyomaendrőd, 2014. április 3.
Kovácsné Oláh Veronika
Bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai tagság szám: 002819
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Teljesítés
323 566
76 866
293 016
0
0
0
1 221
890
0
0
0
0
695 559
0
0
0
0
0
0
0
695 559
0
-450
695 109
233 581
452 448
0
0
0
1 984
1 500
9 337
931 510
0
0
698 850
0
0
0
0
0
0
698 850
10 561
-6
709 405
3 291
13 852
0
444

8. melléklet a .........társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi vagyonának alakulása

adatok: ezer forintban

megnevezés

ESZKÖZÖK
immateriális javak
ingatlanok
gépek, berendezések
járművek
tárgyi eszközök összesen
befektetett pü-i eszközök
üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök
befektetett eszközök összesen
készletek
követelések
pénzeszközök
egyéb aktív pénzügyi elszámolások
forgóeszközök összesen
eszközök összesen
FORRÁSOK
tartós tőke
tőkeváltozások
saját tőke összesen
költségvetési tartalék összesen
hosszú lejáratú kötelezettségek
rövid lejáratú kötelezettségek
egyéb passzív pénzügyi elszámolások
kötelezettségek összesen
források összesen

Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati
Társulás

GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda

Térségi Szociális
Gondozási Központ

Önkormányzati Társulás
összesen

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204
0
204
204

0
0
388
0
388
0
0
0
0
0
2
15
17
405

0
374065
2869
98
377032
0
0
0
2502
4766
32059
631
39958
416990

0
374065
3257
98
377420
0
0
0
2502
4766
32265
646
40179
417599

0
0
0
204
0
0
0
0
204

0
-562
-562
17
0
950
0
950
405

366131
8148
374279
4294
0
10021
28396
38417
416990

366131
7586
373717
4515
0
10971
28396
39367
417599
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8. melléklet a .......társulási határozathoz
Forgalomképesség szerinti kimutatás 2013.12.31.
Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás Települési Önkormányzati Társulás
Főkönyvi szám

Főkönyvi szám megnevezés

Bruttó

ÉCS

Nettó

Térségi Szociális Gondozási Központ
Ingatlanok
121212 Ing:Lakótelkek,Korl.fkép.
121292 Ing:Egyéb telkek,Korl.fkép.
121293
121312
121332
121492
Ingatlanok

Ing:Egyéb telkek,F.képes
Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép.
Ing:Lakóép.(lakás),Korl.fkép.
Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.
Összesen

4856000
15802000

0
0

4856000
15802000

2000000
431466169
999000
2781596
457904765

0
83006033
479521
353943
83839497

2000000
348460136
519479
2427653
374065268

336500
801600
6143972
3508776
16633760
6812000
34236608

336500
185859
3890690
3508776
16633760
6713836
31269421

0
615741
2253282
0
0
98164
2967187

952300

563991

388309

1005518
1957818

1005518
1569509

0
388309

494099191

116678427

377420764

Eszközök
11194
13111
13112
131191
131192
13211
Eszközök

Teljesen 0-ig leírt szellemi termék
Ügyviteli számítástechnikai eszközök
Egyéb gépek, berendezések, felszerlések
Teljesen 0-ig leírt számtech. Eszközök
Teljesen 0-ig leírt egyéb gépek, felsz.
Járművek
Összesen
Kistérségi Óvoda

131123 Egyéb gépek,ber,f.,F.képes
1311923 Egyéb gépek,ber,f.,Nullára leírt,F.képes
Összesen:
Települési társulás mindösszesen
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9. melléklet a .....társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi feladatfinanszírozás
adatok ezer forintban

megnevezés

állami támogatás

Egyéb állami
tám. kompenzáció,
egyéb

pénzmaradvány

saját bevétel

átvett pe.

Bevételek össz.

2013.műk.kiad

Műk.hiány"-"

Kötelező feladatok
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

92 963

1 909

2

630

1 383

96 887

96 771

-141

Térségi Szociális Gondozási Központ

302 547

26 775

10 559

232 950

19 372

592 203

598 413

-6 210

Kötelező feladatok
Alapellátás (nappali ellátás, szociális étkezés,
házisegítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás)
Gyerekélelmezés

158 894

7 572

10 559

61 893

9 337

0

249 574

-6 210

89 283
69 611

5 799
1 773

0
10 559

35 194
26 699

0
9 337

0
0

139 750
109 824

0
-6 210

Nem kötelező feladatok
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása és átmeneti ellátás
Támogató Szolgálat
Szabad kapacitás terhére végzett étkeztetés
Egyéb közfoglalkoztatás

143 653
143 653
0
0
0

19 203
10 650
8 553
0
0

0
0
0
0
0

182 592
147 689
1 031
25 407
8 465

10 035
1 500

0
0
0
0
0

348 839
304 873
11 838
23 663
8 465

0
0
0
0
0

Gye-Cssz-Hunya Kistérségi Óvoda óvodai feladatellátás
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0
8 535

10. melléklet a ..........társulási határozathoz
Működési célú bevételek és kiadások részletezése 2013.év

bevételek
1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:

2013.év
kiadások
709 405 1.Költségvetési kiadások össz
Ebből:
Személyi juttatás
Munkaadót terhelő jár.
Dologi kiadás
Működési célú kölcsönök nyújtása

intézményi működési bevételek
előző évi költségvetési kiegészítések
Működési célú kölcsönök visszatérülése
Működési célú támogatásértékű bevételek
Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről
Maradvány működési célú igénybevétele
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

233 581
9 337
452 448
0
0
10 561
-6

2. Működési bevételek összesen:

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
705 921 2. Működési kiadások összesen:
99,51%

2.pont aránya az 1.ponthoz %

adatok: ezer forintban
2013.év
695 109
323 566
76 866
293 016

Működési célú támogatásértékű kiadások
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Társadalom.- szocpol, és egyéb juttatás

0
-450
692 998
99,70%

Felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2013.év

1.Költségvetési bevételek össz.
Ebből:
Felhalmozási bevételek, tárgyi eszk.ért,egyéb
Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Maradvány felhalmozási célú igénybevétele
Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek
2. Felhalm.és tőkebevételek össz.
2.pont aránya az 1.ponthoz %
Összesen %
Működés és felhalmozás összesen:

709 405 1.Költségvetési kiadások össz

adatok: ezer forintban
695 109

Ebből:

0
0
1 984
1 500
0
0

Felújítások
Beruházások
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadás
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
3 484 2. Felhalmozási kiadások összesen:
0,49% 2.pont aránya az 1.ponthoz %
100,00% Összesen %
709405 Működés és felhalmozás összesen:
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1 221
890
0
0
0
0
0
2 111
0,30%
100,00%
695109

11. melléklet a .......társulási határozathoz
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi pénzmaradványának alakulása

adatok: ezer forintban

Megnevezés

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Térségi Szociális Gondozási Központ
Önkormányzati Társulás összesen

Összes
pénzmaradvány

Feladattal
terhelt pm.

204
17
4 294
4 515

204
17
4 294
4 515

15

Szabad
pénzmaradvány
ebból
felhalm.célú
műk.célú
köt.terhelt
köt.terhelt
pm.
pm.
204
0
17
0
4 294
0
4 515
0

0
0
0
0

ebból
ebból
műk.célú felh.célú
szabad
szabad
pm.
pm.
0
0
0
0
0
0
0
0

12. melléklet a ........társulási határozathoz
Az eszköz állomány alakulásának bemutatása a 2013. évi beszámolóhoz
Bruttó érték
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:
Értékcsökkenés
Megnevezés
Immateriális javak
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
Járművek
Üzemeltetésre átadott eszközök
Összesen:

adatok: ezer forintban
2012. évi 2013. évi záró Különbség ( +;
záró
-)
337
337
0
456684
457905
1221
28573
6812
0
492406

29045
6812
0
494099

472
0
0
1693

adatok: ezer forintban
2012. évi 2013. évi záró Különbség ( +;
záró
-)
337
337
0
75125
83840
8715
25204
5351
0
106017

25788
6714
0
116679

Az elhasználódottság alakulása a nettó érték százalékában
Megnevezés
2013. évi 2013. évi záró
záró bruttó
nettó érték
érték
Immateriális javak
337
0
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
457905
374065
jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
29045
3257
Járművek
6812
98
Üzemeltetésre átadott eszközök
0
0
Összesen:
494099
377420
A 0-ra leírt eszközök aránya a bruttó érték százalékában
Megnevezés
2013. évi 2013. évi záró
záró bruttó
0-ra írt érték
érték
Immateriális javak
337
337
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű
457905
0
jogok
Gépek, berendezések és fejlesztések
29045
21149
Járművek
6812
0
Üzemeltetésre átadott eszközök
0
Összesen:
494099
21486
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584
1363
0
10662

Százalék

82%
11%
1%
76%

Százalék

100%
0%
73%
0%
4%

2012/13-as nevelési év
értékelés
- beszámoló -

Készítette: Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető

OM Azonosító: 201827

1. Az óvoda működési feltételei
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény ismeretében Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 78/2012. (II.23.) Gye. Kt. határozatával döntött az
óvodai nevelés ellátásáról, mely szerint önállóan működő költségvetési szervet alapít
Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Kistérségi Óvoda névvel, mely intézmény
vezetésére egy évre kaptam megbízást, és ez a kinevezés 2013. augusztus 15-től 5 évvel
meghosszabbításra került Gyomaendrőd – Csárdaszállás – Hunya Társulási Tanácsának
megbízásából.
Az új intézmény fenntartója Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya Önkormányzatok Társulási
Tanácsa.
Gesztor önkormányzat: Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
Intézményünk 2012. szeptember 1-jétől 5 telephellyel kezdte meg működését az endrődi és
gyomai városrészeken, valamint Csárdaszállás közigazgatási területén.
2012. augusztus 30-31. között történt meg a beiratkozás, melynek koordinálása Ágostonné
Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola Igazgatójának a hatáskörébe tartozott. A tanév
során folyamatosan érkeztek óvodáinkba felvételre jelentkező kisgyermekek szülei.
Az idei tanév létszámadatai tanév végén a következőek:

Óvoda

Csoport
szám

Csemetekert

Korcsoportonkénti
megosztás
Létszám
Kicsi

32

Nagy-középső csoport

28

Napsugár

1

Margaréta

3

26

Maci csoport

18

Katica csoport

19

Mókus csoport

19

Süni csoport

SNI

BTMN

2

Kis-középső csoport

Százszorszép

Középső Nagy

Nemzeti,
etnikai
kisebbség

24

8

2

7

8

1

1

1

6

22

1

4

9

8

10

19

1

4

10

6

1

1

2

2

17

1

1

5

6

6

1

2

4
20

8

2

10
2

3

3

3

HH

HHH

felvett létszám /
férőhely
Kihasználtság

28

6

60/83
72%

23

18

26/30
86%

15

2

56/82
68%

25

3

85/114
74%
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Nyuszi csoport

21

10

5

6

1

1

1

Maci csoport

22

13

2

7

1

1

2

Breki csoport

22

6

6

10

3

2

3

Csárdaszállás

1

13

7

2

4

3

1

2

8

4

13/25
52%

Összesen:

11

240

85

57

98

35

18

32

99

33

70 %

Csemetekert Óvodába 60 gyermeket írattak be szüleik, mely létszám júniusban
Gyomaendrőd Város Önkormányzata számára előre be nem látható volt, (időközben megszűnt
a Csodavár családi napközi és bölcsőde) amikor határozatott hozott ezen intézmény
tekintetében szeptembertől a két óvodai csoport működtetésére.
A szülők szeptember 17-én tájékoztatást kaptak az óvodába beíratott gyermekek aktuális
létszámáról, és arról, hogy ezt az óvodát a jelen tanévben a fenntartó két csoportban kívánja
működtetni. Intézményvezetőként a következő alternatív megoldásokat terjesztettem a szülők
elé:
1. Az 1993. évi LXXIX. törvény 3. sz. mellékletében meghatározott óvodai
csoportlétszámok alakítási rendje szerint meghatározott átlaglétszám 20 fő, maximális
létszám 25 fő.
A törvény 7. (322) bekezdése szerint az óvodai csoportra megállapított maximális
létszámot - a fenntartó engedélyével - legfeljebb húsz százalékkal átlépheti az intézmény,
illetve a 8. (323) Az I. részben meghatározott maximális létszám, illetve a II. rész 7.
pontjában meghatározottak szerint számított maximális létszám tíz százalékkal - a
fenntartó engedélyével - túlléphető, ha az oktatásszervezési okok miatt indokolt, továbbá
az intézkedéssel az óvodaszék az óvodai, szülői szervezet (közösség) egyetért, így a
tanévben két csoport működésére van lehetőség.
2. Az Intézmény Alapító Okirata szerint a Csemetekert Óvoda, Napsugár Óvoda, kötelező
felvételre vonatkozó körzete az endrődi, korábbi közigazgatási városrész, de mivel
egységes intézményről van szó, férőhelyek tekintetében minden Gyomaendrődi telephely
nyitott a szülők és gyermekeik számára, akiknek az első pontban vázolt lehetőség nem
megfelelő.
A megjelent szülők kérdéseire Várfi András Polgármester Úr, Tóthné Rojík Edit Oktatási
Előadó Asszony nyújtott mellettem tájékoztatást.
A szülői értekezleten megjelent a szülők 66%-a, tehát a határozatképesség megállapítható
volt. A szülők 51%-a hozzájárult az első pontban vázolt Fenntartói engedélyezéshez, ezáltal
kialakult a csoportok végleges létszáma: Szivárvány csoport 32 fő, Napsugár csoport 28 fő.
Egy szülő kezdeményezésére, kérésére, október 11-én megismételtük a szülői értekezletet e
témában lehetőséget biztosítva a szülők részére, hogy ismét véleményüket nyilvánítsák ki.
Erre a meghirdetett szülői értekezletre a szülők 38%-a jelent meg, tehát a határozatképesség
nem volt megállapítható, így tehát érvényben maradt az első szülői értekezlet eredménye,
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miszerint a szülő szervezet 51%-a hozzájárult az óvoda két csoportos működéséhez a 28 és
32 fős csoportlétszámokkal.
A Napsugár Óvodában (Szabadság u. 6.) a beiratkozás során – a statisztikai adatok is mutatják
– spontán szegregáció alakult ki, emiatt a tanév elején két pályázati lehetőségtől is elestünk,
ez volt a TÁMOP 3.3.8-12/1-2, valamint a 30/2012. (IX. 28.) EMMI rendelete az
esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések és az integrációs rendszerben részt vevő
intézmények és az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok 2012. évi támogatásáról c.
pályázat. Mindkét esetben nem nyújthattunk be pályázatot, mivel Intézményünk óvodáiban
korcsoportonként több párhuzamos csoport működik és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek létszámának a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya, és a
párhuzamos csoport ugyanezen aránya közti eltérés meg haladta a huszonöt százalékpontot
(73%), ami kizáró ok volt.
Minden óvodai intézményünkben - ahol nem működtették azokban is – a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára az Integrációs Pedagógiai Rendszert alkalmaztuk az
idei tanévben is.
A SNI gyermekek és a BTMN gyermekek fejlesztésére a szakértői vélemények alapján előírt
szakember szükségletét biztosítottuk. A TSMT, illetve a SZIT terápiákat külső óraadók, a
logopédiai fejlesztést az SNI tanulók részére szintén külső óraadók megbízás alapján végezték
munkájukat. A gyógypedagógiai feladatokat a gyomai óvodák esetében saját pedagógusunk
látta el, az endrődi óvodák esetében külső óraadó. Mivel az idei feladat- alapú normatív
támogatással ezeknek a gyermekeknek a plusz normatív támogatása megszűnt, így a jövőre
nézve át kell gondolnunk az óraadók megbízását, és intézményen belül kell
óvodapedagógussal megoldani a feladatot, ez intézményünk közép távú tervei között szerepel.
Erre tett javaslatom volt a Nevelőtestület 2013. február 8-án megtartott nevelés nélküli
munkadélutánján, melyet a pedagógusok egyhangú szavazattal támogattak, hogy az idei
továbbképzési terv keretében, Nedróné Kurilla Katalin TSMT továbbképzést végezzen el,
melyet el is vállalt és ez az idei év áprilisában el is kezdődött el, és május 3-án sikeres vizsgát
tett A szenzomotoros szemléletű "Állapot- és mozgásvizsgálat" /ÁMV/ felvétele, értékelési
szempontjai és alkalmazási lehetőségei címmel. Ahhoz hogy az SNI gyermekek
mozgásfejlesztését a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által
kiadott szakvélemények alapján el tudja látni ez az alapképzés és a Organikusan Sérült
Gyermekek Egyéni Terápiája Tervezett Szenzomotoros Tréningekkel /TSMT I./ továbbképzés
elvégzése szükséges, mely elvégzésére várakozó listán szerepel az óvodapedagógus. Az
országban egyedül a BHRG Alapítvány rendelkezik kizárólagos jogosítvánnyal, TSMT
képzéssel. Az Alapítvány immáron 20 éve foglalkozik eltérő fejlődésű gyermekek
mozgásterápiájával és kognitív fejlesztésével.
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2.
Tagintézmények

Személyi feltételek
Telephely

Dolgozók

Telefonszámok

Székhely:
5500 Gyomaendrőd,
Százszorszép
386-610
Kossuth út 7. sz.
óvoda

Óvodapedagógusok

Technikai
dolgozók

Cserenyecz Éva
Stranckiné Dajkó Edit
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Soczóné Jaszovszki Anikó
Tímárné Bula Edina
Kisné Giricz Irén
Látkócki Éva

Demeter Györgyné
Molnár Mihályné
Csentős Andrásné
Nagy Lajosné
Gyetvai János

0666/
Hunya Tamásné
Telephelyek:
787-020
5502 Gyomaendrőd,
Koloh Magdolna
Csemetekert
Blaha L. 8. sz.
Németné
Bukva Magdolna
0666/787óvoda
Kakatiné Sárhegyi Katalin
021
Napsugár
óvoda

Margaréta
óvoda

Németh Tamásné
Salamon Csilla

5502 Gyomaendrőd,
282-881
Szabadság út 6. sz.

Nedróné Kurilla Katalin
Hornok Ági

Iványiné Bukva
Katalin
Tariné Somogyi
Andrea (4 órás)

5500 Gyomaendrőd,
610-230
Jókai út 4. sz.

Dinya Tünde
Vaszkó Magdolna
Fekécsné Brandt Márta
Losonczi Gabriella
Katona Renáta

Cserenyecz Lajosné
Tóth Lajosné
Gyebnárné Tóth
Márta (4órás)

Gulyásné Kádár Anna

Szabó Sándorné
Gálné Varga Mária
(közhasznú
dolgozók)

Tagóvoda:

5621Csárdaszállás,
Csárdaszállási
Kossuth út 23. sz.
Napraforgó
óvoda

426-174

A tanév első felében Gyuriczáné Oláh Judit óvodapedagógus – családi okokra hivatkozva – és
Kakati Lajosné dajka – másik munkahelyre távozás – kérte munkaviszonyának azonnali
megszüntetését, helyükre Varga Lívia óvodapedagógus, és Gyebnárné Tóth Márta pedagógiai
asszisztens kerültek kinevezésre. Áprilisban Varga Lívia óvodapedagógus kérte határozott
5
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idejú munkaviszonyának megszüntetését, helyébe a munkaügy által addig támogatott
Stranckiné Dajkó Edit óvodapedagógus került, aki ugyanabban a csoportban (Maci –
Százszorszép) látott el pedagógiai asszisztensi feladatokat az autista sajátos nevelési igényű
kisgyermek mellett.
Katona Renáta 2013. július 18-tól kérte határozatlan idejű kinevezésének közös
megegyezéssel történő megszüntetését.
A kollégák váltása zökkenőmentes és folyamatos volt, a gyermekek egy napig nem maradtak
ellátatlanul.
Logisztikai szempontból Tóth Lajosné és Német Tamásné dajkák telephely váltása február 4vel történt meg, amit elsősorban a lakóhely és az intézmények közötti távolság, valamint az
óvodák nyitásának – zárásának könnyebb kivitelezése indokolt. Az érintett dolgozók örömmel
fogadták az intézményváltást, munkaidejük, fizetésük nem változott.
Egy fő 4 órás pedagógiai asszisztens Stranckiné Dajkó Edit személyében való alkalmazása
50%-ban munkaügyi támogatással valósult meg 2012. november 5 - 2013. március 31.
időtartamra, mely pedagógus bérét 2013. május 31-ig a fennmaradó időszakra az intézmény
költségvetéséből finanszírozzuk, mert az intézményben az autista kisgyermekek integrációja
indokolja az alkalmazását. A köznevelési törvény három óvodai csoportonként egy fő
pedagógiai asszisztens kötelező foglalkoztatását írja elő közoktatási intézmények számára
2013. szeptember 1-től, tehát a foglalkoztatása onnantól kezdve államilag finanszírozottá
válik, erre a feladatra augusztusban hirdettünk meg álláshelyet. Vasas György Péter fogja
szeptember 1-től ellátni a pedagógiai asszisztensi feladatokat, mely kiegészül az endrődi és a
gyomai Margaréta óvodások néptánc foglalkozásának megtartásával, melyre a szülői igények
alapján nevelési időn túl szervezett foglalkozások keretében kerül megvalósításra.
A köznevelési törvény szeptember elsejétől óvodatitkár alkalmazását is állami normatíva
szerint finanszírozza 100 gyermek fő fölött, a pályázat ugyancsak augusztusban kiírásra
került, a feladatot szeptember 1-jétől Sepsi Imréné fogja ellátni.
Továbbképzéseken való részvétel
Az első félévben két konferencián volt alkalmam részt venni, az egyik 2012.10.25-én
Budapesten megrendezésre kerülő „Integrált pedagógiai programok a közoktatási és
köznevelési intézményekben (IPR konferencia)” volt, ahol megerősítést kaptam abban, hogy a
spontán szegregáció a Napsugár Óvodában (Szabadság u. 6.) intézményegységünk
tekintetében esetlegesen további pályázati lehetőségekben akadályoz, és mely probléma
Gyomaendrőd Önkormányzatának Esélyegyenlőségi programjában megjelölt és középtávú
intézkedést igényel. A másik 2013. február 12-án Békéscsabán megrendezett Óvodavezetők
Konferenciája, ahol intézményünk szabályozóinak kötelező felülvizsgálatáról – melynek ideje
2013. március 31. –, az aktuális törvényi változásokról neves hazai szakemberektől hallhattam
előadást.
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A második félév végén (2013. augusztus 23.) Budapesten jártam kolléganőmmel Látkóczki
Évával, ahol neves előadók, többek között Pokorni Zoltán (Budapest XIII. ker.
Polgármestere, a Parlament Oktatási Bizottságának Elnöke) tájékoztatott bennünket a
2013/14-es nevelési év törvényi változásairól, a pedagógus életpályamodell
törvénytervezetéről.

3.

Tárgyi feltételek

Az óvodák átadása- átvétele zökkenőmentesen megtörtént, a közüzemi átjelentések minden
intézményben megtörténtek a névváltozás és az intézményhez csatolás tekintetében. A
Százszorszép Óvodában az internet, a Margaréta Óvodában és a Csemetekert Óvodában a
telefon és az internet bekötése megtörtént, az előző fenntartók számlatartozása miatt a korábbi
hívó számok használata nem volt megvalósítható, ezért új telefonszámon érhetőek el az
intézmények, melyről a szülőket tájékoztattuk. Az említett két intézmény részére
Gyomaendrőd Város Önkormányzata két számítógépet és monitort biztosított, melyet ez úton
is szeretnénk ismételten megköszönni.
Az első félévben a következő eszközök cseréje, pótlása történt meg:
Tagintézmények

Székhely: Százszorszép
óvoda
5500
Gyomaendrőd,
Kossuth út 7. sz.

I. félév eszközbeszerzése megvalósult
-

Porszívó
szőnyeg- törülköző
csere
konyhaszekrény csere
(Fő úti óvodából)
Asus személyi
számítógép - iroda

II. félév eszközbeszerzése,
karbantartás
-

-

-

Telephelyek:
Csemetekert óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Blaha L. 8
. sz.

-

Porszívó
szekrények, polcok
(Fő úti óvodából)
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-

csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
teljes óvoda nyári zárási
időben történő tisztasági
festése
irodabútor beszerzése
óvodai csoportszoba bútor
beszerzése (tervezett)
csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
gyermekmosdóban
a
lefolyók átcsövezése
udvari
játékok
karbantartása, eszközök
pótlása
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-

Napsugár óvoda
5502 Gyomaendrőd,
Szabadság út 6. sz.

-

szúnyogháló az étkezői
ablakon

-

-

-

-

Margaréta óvoda
5500 Gyomaendrőd,
Jókai út 4. sz.

-

porszívó
tűzhely, hűtőgép,
mikrohullámú sütő, 10 l
vízmelegítő,
függöny csere

-

-

csoportszobai
ablakok,
mosdók szúnyoghálósítása
udvari
játékok
karbantartása, eszközök
pótlása
az épület külső burkolati
vizesedésének
megszüntetése, festése
55
cm
televízió
(eszközjegyzék
szerint
kötelező!)
nyomtató beszerzése (az
előző elromlott, javítása
többe került volna)
a közösségi helyiségek
(mosdó, folyosó, iroda,
tálaló konyha, öltöző)
tisztasági
festése,
a
nyílászárók mázolása a
nyári zárási időben, az
épület és a fedett szín
külső
vakolatának
helyreállítása, festése, a
bejárati kapu mázolása.
padlószőnyeg csere
tornaszoba kialakítása

Az ÁNTSZ több alkalommal is látogatást tett óvodáinkban, az erről készült jegyzőkönyvek
iktatásra kerültek, a kért eszközök (lakat a zárható szekrényekre, vízmelegítő) pótlása
megtörtént, a szúnyoghálók elhelyezése - minden szellőztetett ablakra, minden intézményben
– az általam ütemezett és készített intézkedési tervek szerint az ÁNTSZ elfogadta,
felhelyezésük folyamatban, a vállalt határidőig (április 30.) elkészültek, bírságot egyetlen
óvodánkra sem szabtak ki.
A tálaló konyhák engedélyeztetése szintén megtörtént minden óvodában.
A Szülői Munkaközösség 2013. január 21-én döntött az OVI-Vacsi megrendezéséről (március
23.), az igényfelmérések óvodánként a félévi szülői értekezleteken megtörténtek. A
rendezvény bevételét az óvodák udvari játékeszközeinek pótlására, karbantartására, festésére
fordítottuk. Az előkészületek folyamatban vannak a szülőkkel e témában február 27-én
gyűltünk össze és beszéltük meg a lebonyolítás szervezeti kereteit, a feladatok elosztását.
A fogyasztó védelem felé az udvari játékeszközök bejelentésre kerültek minden óvodai
játszóudvar esetében, felülvizsgálatukat Varga Péter végezte. A kockázatelemzési
dokumentáció alapján végeztük a játékeszközök karbantartását, javítását. A Százszorszép
8
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Óvodában és a Napsugár Óvodában a játékeszközök alatt az ütéscsillapítási területe nem
megfelelő melyek javítása rövid távú feladat. A Százszorszép Óvodában két udvari
játékeszköz szorul még felújításra, melyet a következő tanévben kívánunk javítani.

4.

Pedagógiai munkánk

2011 decemberében jelent meg a CXC törvény a nemzeti köznevelésről, mely új célokat, új
kereteket jelölt ki az oktatási, nevelési intézmények részére. Az ehhez kapcsolódó
végrehajtási rendelet (20/2012. EMMI) pontosította azokat a teendőket, amelyeket az
intézményeknek a tanév során végre kell hajtani.
2012. november 14-én tették közzé az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának
szövegtervezetét a kormányzati honlapon, mindössze két hetet adva arra, hogy a szakmai
szervezetek megfogalmazhassák a dokumentummal kapcsolatos véleményüket. Nagyon rövid
idő elteltével, december 17-én jelent meg a kormányrendelet (362/2012), mely a következő
évekre meghatározza az óvodák pedagógiai tevékenységét. A rendelet hatályba lépésének
időpontja 2013. szeptember 1-je lesz, amely alól egyetlen rendelkezés kivétel: a 3 éves kortól
kötelező óvodáztatás, amely csak 2014. szeptember 1-jétől lép hatályba.
Az új alapdokumentum szerkezete nem változott. Szellemisége, gyermekközpontúsága
megőrizte azokat az értékeket, amelyeket az 1996-os program lefektetett. Az óvodák
nevelőtestülete továbbra is szabadon elkészítheti, átveheti vagy adaptálja azt a pedagógiai
programot, amelyet alkalmazni kíván. Intézményünk abban a sajátos helyzetben van, mivel
újonnan alakult, így 2012. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő-oktató munkáját a
Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete által elkészített pedagógiai program alapján.
Az Alapprogram 2009-ben kiadott módosításához képest az új szövegben fogalmi
pontosítások történtek, valamint átvezetésre került az új köznevelési törvény fogalom és
szókészlete. A legtöbb tartalmi és szövegváltozás a mozgás fejezetben történt,
hangsúlyosabbá vált a gyermekek mindennapos, tudatos és szervezett mozgásfejlesztése. A
nevelési program helyett a továbbiakban pedagógiai program elnevezést kell alkalmazni.
Fontos változás, hogy a pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az
intézményvezető hagyja jóvá. Nem szükséges a programról szakértői véleményt kérni, ámbár
ez intézményünk esetében ebben a tanévben megtörtént.
Tartalmi változás pedagógiai programunkban a felülvizsgálati határidőig (március 31.) nem
történt, csak formai, fogalmi változásokat javítottunk az Alapprogram módosításához
igazítva, ezek pedig a következőek
• beleírtuk a Margaréta Óvodában megírt és alkalmazott „jó gyakorlatok” tartalmi
elemeit
• a programban megfogalmazott alapelveink és céljaink mellett kinyilvánítottuk, hogy
nevelőtestületünk milyen erkölcsi értékeket képvisel,
• milyen feladatokban, tevékenységekben valósul meg a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek fejlesztése,
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• milyen feladatokban, tevékenységekben valósul meg a szociális hátrányok
csökkentése,
• milyen egészségnevelési elvek mentén szerveződik az óvodai élet
• milyen környezeti nevelési elveket tükröz a nevelőmunka,
• milyen esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket tesz az óvoda,
• az erkölcsi nevelés milyen feladatokban valósul meg,
• milyen kapcsolatokat épít ki az óvoda a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében
az ágazati jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező
szakemberekkel,
• van-e mindennap rendszeres, tervezett, szervezett, a gyermek együttműködő
képességét, feladattudatát fejlesztő, növekvő időtartamú (5-35 perces) csoportos
foglalkozás,
• a nap folyamán a spontán, szabad játék keretében végzett mozgásos tevékenységeket
kiegészítik-e kellő arányban a tervezett, irányított mozgásos tevékenységek.
Nevelőtestületünknek felül kellett vizsgálni még egyéb szabályzatainkat, dokumentumainkat
is annak érdekében, hogy valamennyi előírásnak megfeleljenek, úgymint Szervezeti és
Működési Szabályzat, Házirend. A minőségirányítási program elemeit bele kellett építeni
intézményünk dokumentumaiba.
Első félévünk nagy eredményének tekintem, hogy Nevelőtestületünk három munkaközösséget
hozott létre, és a tanév során két alkalommal találkoztak szakmai megbeszélésen az első
félévben, a második félévben egy-egy szakmai bemutató foglalkozás keretében ismertetik
meg gyakorlati munkájukat.
Munkaközösségek

Kompetencia alapú
nevelés

Játék
(Báb- és drámajáték)

Mozgás

•
•
•
•
•
•
•

Tagok
Látkóczki Éva – munkaközösség vezető
Gulyásné Kádár Anna
Vinczéné Nagy Edit
Nedróné Kurilla Katalin
Losonczi Gabriella
Dinya Tünde
Kakatiné Sárhegyi Katalin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katona Renáta – munkaközösség vezető
Fekécsné Brandt Márta
Koloh Magdolna
Cserenyecz Éva
Soczóné Jaszovszki Anikó
Hornok Ágnes
Vaszkó Magdolna – munkaközösség vezető
Tímárné Bula Edina
Cserenyecz Éva
Némethné Bukva Magdolna
10
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•
•
•
•
•

Hunya Imréné
Kissné Giricz Irén
Hornok Ágnes
Hunyáné Tímár Erika
Losonczi Gabriella

A megbeszéléseken a kompetencia alapú programcsomag tartalmi kötetei alapján, és a
továbbképzéseken résztvevő pedagógusok gyakorlati tapasztalatainak megbeszélése során,
kollektívánkon belül megindult a szakmai párbeszéd, az együtt gondolkodás, a tapasztalatok,
ismeretek átadása azoknak a pedagógusoknak a részére, akik eddig még csak hallottak a
képességfejlesztésről. Gyakorlati segítséget nyújtott számukra a Margaréta Óvoda
óvodapedagógusai által elkészített, általam szerkesztett „Hálóterv” című kiadvány, melyet
folyamatosan évről-évre bővíteni kívánunk óvodáink gyakorlati terveivel, és egyszer talán
nyomtatásban is tudjuk publikálni, mely Intézményünk jövőben bevételi lehetősége lehet.
Ennek másik kiadványa lehet, mely a Százszorszép és a Margaréta Óvoda pedagógusainak
kidolgozott egyéni fejlődési lapjainak tartalmi és formai egységéből jött létre Intézményünk
gyermekei számára a „Fejlődésem lépései”, mely dokumentumban minden kisgyermek
egyéni fejlődését kísérjük végig évente két alkalommal rögzítve (január- június), és mely
dokumentum 2013. szeptember 1-jétől tanügyi dokumentummá lép elő.
2013. január 14. - február 8. között látogattam meg a pedagógusokat, az ellenőrzési terv
alapján. A jövőben az ellenőrzés formája valószínűleg megváltozik, hiszen 2013. szeptember
1-jével a tervek szerint bevezetésre kerül a pedagógus életpálya – modell, ennek tartalmi és
formai követelménye, feladatai az intézményvezetők számára még nem ismeretesek,
kidolgozás alatt vannak, melyről a napokban dönt a Parlament.
Tapasztalataim a látogatások során általánosságban a Nevelőtestületről a következőek:
- Az óvodapedagógusok tervező munkája, felkészültsége naprakész, kiváló.
- A csoportnaplók (egységes) az előre meghatározott szempontsorok alapján vezetettek,
naprakészek.
- A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentumok egységes értékelési
szabályzat alapján, határidők betartásával kerülnek vezetésre.
- Az óvodapedagógusok feladataik szervezésekor kihasználják a mindennapos torna
tevékenységét, a mozgásfejlesztéshez a tárgyi eszközök a gyermekek számára
biztosítottak.
- A pedagógusok folyamatosan szem előtt tartják a gyermekek életkori sajátosságát,
differenciált feladatadást a kötött foglalkozásokon, játék közben kötetlenül, ennek
nyomai a csoportnaplóban rögzítésre kerülnek.
- A napirend szervezése gyermekközpontú, rugalmas a gyermekek egyéni
szükségleteinek figyelemben tartásával.
- A gyermekek magatartásával, fejlődésével kapcsolatos problémák feltárása, a szülők
tájékoztatása, szakemberek igénybevétele a problémák megoldására minden feltárt
esetben megtörténtek.
- A csoportokban elmélyült, nyugodt, szabadon végzett játéktevékenységekből az
óvodapedagógus párok harmonikus szakmai együttműködése tűnt ki.
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A félév során igyekeztünk kihasználni minden lehetőséget a meghirdetett rajzpályázatokon, az
Iciri – piciri rajz- és mesemondó versenyen, melyen óvodáink gyermekei szép eredményeket
értek el.
Elkészült október elején Turna Lajos informatikus segédletével óvodánk honlapja,
(www.gycshovoda.hu) melyet igyekszem mindig friss, aktuális hírekkel, képekkel feltölteni
Az adminisztrátori teendőket – költségmegtakarítás miatt - a honlapon továbbra is én látom el.
Intézményünk Óvodáinak életébe betekintést nyerhetnek a honlapra feltöltött több száz fotó
keretében.
Rendezvényeink, ünnepeink szervezésekor pedagógusaink szem előtt tartották óvodáik
hagyományait, a szülők igényeit. Megtartott programjaink:
-

-

-

Szüreti mulatság – Százszorszép Óvoda
Az idén először minden tagóvoda nagycsoportos kisgyermeke részt vett a programban,
a mulatságról készült videofelvétel városunk televíziós hálózatán levetítésre került.
Kertbarátok Köre – Megnyitó műsor – Százszorszép Óvoda
Kiállítás – Minden tagóvoda
Karácsonyi Játszóház – Margaréta Óvoda, Százszorszép Óvoda
Karácsonyi ünnepség – Csemetekert Óvoda, Százszorszép Óvoda
Csemetekert Óvodában mindkét csoportban külön-külön műsorral kedveskedtek a
gyermekek szüleiknek. A kicsik zenés-táncos műsorral, a nagyok Betlehemi
előadással.
A Százszorszép Óvodában a pedagógusok közös gyermek - óvónői műsorral készültek
a nagycsoportos gyermekek szüleinek, és városunk nyugdíjas óvodapedagógusainak.
A műsorról készült videofelvételt a helyi televíziós hálózaton láthatta a lakosság. A
rendezvény végén a teljes Nevelőtestület, (minden tagóvodából) a nyugdíjas
óvodapedagógusokkal közösen kívánt egymásnak kellemes ünnepeket, ebből
hagyományt szeretnénk teremteni.
Farsangi mulatság – minden tagóvodában
Napsugár Óvodában (Szabadság út 6.) szülőkkel közösen szervezett játékos délelőttön
búcsúztatták el a gyermekek a telet farsangi maskaráikban.
A Margaréta Óvodában a „Jó gyakorlat” projekt módszere szerint témahetek
keretében.
Csárdaszállási Napraforgó Óvodában egy hangulatos délutánt töltöttek el a gyermekek
az iskolásokkal, szüleikkel és meghívott vendégeikkel közösen megrendezett farsangi
bál keretei között.
Maci Nap – Százszorszép Óvoda
OVI VACSI – március 23.
Óvoda-nyitogató – nyílt nap az új óvodásoknak és szüleiknek minden tagóvodánkban
tervezett időpontja: március 26-27.
Anyák napja – minden tagóvodában
Kirándulások – középső- és nagycsoportos gyermekeink részvételével – minden
tagóvodában
Csemetekert - Napsugár – Kecskemét Vadaspark (június 3.)
Margaréta Óvoda – Túrkeve Fekete István Oktatóközpont (május 10.)
Százszorszép – Budapest Tropicarium (május 17.)
Csárdaszállás – Gyomaendrőd Ligetfürdő (június 3.)

-

Kihívás napja
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-

-

-

Pünkösdölő – Margaréta Óvoda
A Szüreti Mulatsághoz hasonlóan minden tagóvoda nagycsoportos kisgyermeke részt
vettek a programban, a mulatságról készült videofelvétel városunk televíziós hálózatán
levetítésre került.
Gyermeknap
Kistérségi Óvodánk minden gyermeke részt vett egy időben (240 gyermek) városunk
Művelődési Házában megrendezésre került játékos délelőttön, melyre meghívást
kaptak a Hunyai óvodások, óvodapedagógusuk és képviselőik is. Képességfejlesztő-,
mozgásfejlesztő játékok, lufi, sütemény, gyümölcs, málnaszörp, minden rendelkezésre
állt azon a délelőttön a gyermekek számára. A rendezvény záró eseménye volt a
Kolompos Együttes műsora.
Tanévzáró
Minden óvodánk megtartotta tanévzáró ünnepségét. A színvonalas rendezvényekbe, a
városi televízió Video krónika c. műsorában a lakossága is betekintést nyerhetett.
Nevelőtestületi Kirándulás – június 20. Eger (megbetegedés miatt elmaradt!)

2012. szeptember 20-án megalakult a minőségirányítási team, melynek vezetőjeként Losonczi
Gabriellát választotta meg Nevelőtestületünk. Óvodapedagógusokkal közösen a minőségi
munkavégzésre, óvodáink hírnevének továbbvitelére törekszünk.
A Munkavédelmi oktatást Varga Péter munkavédelmi technikus tartotta meg a teljes
Nevelőtestület számára október 29-én Nevelés nélküli munkanap keretein belül. Az óvodák
kockázatelemzését, tűz- és katasztrófavédelmi terveik átvizsgálását, érintésvédelmi előírások,
dokumentációk elemzését, szintén Varga Péter végezte 2013. május 7-én.
Tűzriadó próbák minden gyomaendrődi óvodánkban megtörténtek, a gyerekek nagy örömmel
vettek részt a programon, melyre a Városi Tűzoltóság egy-egy kocsival kivonult minden
óvodánkba és a gyerekek megnézhették a felszerelést, beleülhettek a járművekbe. A tűzoltó
szakemberek minden intézményt körbejártak, ellenőrizték a menekülési útvonalakat,
elkészítették a jegyzőkönyveket.
Az érintésvédelmi felülvizsgálatok minden tagintézményben megtörténtek, a tűzoltó
készülékek felülvizsgálata folyamatban.

13

OM Azonosító: 201827

5.

Kapcsolatok

Oktatási Hivatal
A statisztikai adatszolgáltatás időben megtörtént (október 1.), a gyermekek és az
óvodapedagógusok, technikai dolgozók intézményhez csatolása a Közoktatási Információs
Rendszerbe határidőre megtörtént. A Csemetekert Óvodában az előző fenntartó nem zárta le a
rendszert, ezért a Hivatal dolgozói egy időre összecsatolták a régi és az új intézményeket, és
segítségükkel az Óvoda adatszolgáltatásának lezárását megtettem Bárdi Zoltánnéval felvéve a
kapcsolatot az adatok hitelessége, tényszerűsége érdekében.
Polgármesteri Hivatal és óvoda kapcsolata
Ez úton szeretném megköszönni a Hivatal minden dolgozójának azt a sok segítséget, melyet
kinevezésem óta kaptam. Kéréseimmel, kérdéseimmel mindig bizalommal fordulhattam és
fordulhatok a Városháza dolgozói felé. Szeretném megköszönni Petneházi Bálintné
Polgármester Asszonynak az elmúlt tanévben nyújtott segítő tájékoztatását, együttműködését
a csárdaszállási óvoda működésével kapcsolatban.
Kisebbségi önkormányzatok
A tanév elején együttműködési megállapodást kötöttünk a Roma Polgárjogi Szövetséggel és
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával. Mindkét szervezetet Szécsi Zsolt
képviseli. Nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt fél évben, kölcsönösen részt
veszünk egymás szervezett rendezvényein a megállapodásban vállalt feladatok szerint.
A szülőkkel való kapcsolattartás formái:
- családlátogatás
- szülői értekezlet
- anyás-apás befogadás
- nyíltnap
- játszóházak
- Szülői Fórumok
- Anyák napja
- közös ünnepségek
- kirándulások
- OVI- vacsi
- SZMK értekezletek
Az első félévben minden tagintézményben részt vettem a nyitó szülői értekezleten. A
Margaréta, a Napsugár Óvodákban a fél éves értekezleten. Csárdaszállási Napraforgó
Óvodába rendszeresen kilátogatok, vettem részt rendezvényeiken (Falunap, Farsangi Bál).
SZMK értekezleteken megindult a szülőkkel a közös együttgondolkodás óvodáink udvari
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eszközeinek pótlása, felújítása, karbantartása érdekében. Fogadó napokat tartottam minden
tagóvodában, melynek időpontjáról előre tájékoztattam a kedves szülőket, de a Százszorszép
Óvodában (székhely) kialakított óvodavezetői irodában is bármikor álltam a félév során
kérdéseikkel, kéréseikkel rendelkezésükre, hiszen óvodai nevelésünk a családi nevelésre épül,
azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Óvoda – Iskola:
Közös rendezvények lebonyolítása:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Munkaközösségi Értekezletén vehettem részt a tanév
elején, ahol az éves programjaikat ismertették, és óvodapedagógusainkkal közös tervet,
programokat terveztünk meg az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében gyermekeink
számára, úgy mint iskolai nyílt napok, óvodai nyílt nap (február 27.), óvodapedagógusok
óralátogatása az iskolában, ahol az első osztályosok tanóráin láthatták egykori óvodásaikat a
tanuló padban.
Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában is óralátogatáson vehettünk részt és a
Csemetekert Óvodások nyílt délelőttjén tanítóik is ellátogattak óvodánkba.
Ágostonné Farkas Mária a Kis Bálint Általános Iskola Igazgatójának és dolgozóinak is
köszönettel tartozom, hiszen nagyon sokat segítettek a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda zökkenő mentes megalakulásában, tanév elején a gyors, rugalmas munka
elindításában, és segítenek azóta is munkámban. Nagyon jó kapcsolatunk volt eddig is, és
közös programjainkra (Szüreti Mulatság, Óralátogatások) rajzpályázat, mesemondó verseny
folyamatos kapcsolatban voltunk Koloh Imréné intézményvezető- helyettessel, segítségére
mindig számíthattam. A tanév második félévében minden óvodánkban a nagycsoportosok
várják a leendő első osztályos tanítók látogatását.
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok és óvoda
kapcsolata:
Sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálata, és nyomon követése a tanév során folyamatos
volt. Megtörtént ezeknek a gyerekeknek az új Intézményegységhez történő csatolása a
szakvéleményeken.
Forma: vizsgálatkérés: állapotfelmérés, illetve kontroll vizsgálatkérés
Módja: írásban
Kapcsolattartó az óvodavezető volt.
Nevelési Tanácsadó és az óvoda kapcsolata
Az óvoda gyermekvédelmi felelősei folyamatos kapcsolatot tartanak a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálattal, amelyről rendszeresen beszámolnak. Közös Gyermekvédelmi
Tanácskozásra március 13-án délután került sor, ahol napirendi pontok:
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1. A Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója
2. A jelzőrendszer tagjainak beszámolója összegezve
3. A felmerülő problémák megbeszélése
A
Nevelési
Tanácsadó
szakemberei
(logopédusok,
fejlesztőpedagógusok,
gyógypedagógusok) látják el a gyermekek speciális fejlesztéseit az intézményben, a
szűrővizsgálatok eredménye alapján, melyet tanév elején és most félévkor végeztek. A
kapcsolattartás napi szintű illetve eseti a csoport óvónői, és az intézményvezetők között.
Művelődési Ház
Rendezvényeiken, előadásaikon való részvételre törekszünk. A jó kapcsolat megmaradt az
előző évekről, Intézményünk rendezvényeinek lebonyolításában készségesen állt
rendelkezésünkre Füzesné Hudák Julianna, a második félévtől pedig Soczó Mártonné.
Gyermekorvos, védőnők és óvoda kapcsolata
Az éves gerinc- lábstatikai vizsgálatokat gyermekorvosok végzik, a védőnők havonta, két
havonta végiglátogatják a tagintézményeket tisztasági vizsgálatok céljából.
Egyházak és óvoda kapcsolata
A hitoktatás megszervezésének elősegítése érdekében minden óvodánkban felmértük a szülői
igényeket. Soczó Géza és Pfeiffer Györgyné Varjú Mariann hitoktatók látják el óvodáinkban a
vallási nevelési feladatokat.
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6.

Értékelés - Jövőkép

2013. február 8-án megtartott Nevelés Nélküli Munkadélutánon a Nevelőtestület számára
értékeltem az elmúlt félévet, a pedagógusok látogatásakor összegyűjtött tapasztalataimat, és
megköszöntem támogatásukat munkámban. Megbeszéltük a második félév programjait,
gyakorlati teendőit, határidőket, felelősöket.
Június 20-án a nevelőtestületi kirándulás helyett tanévzáró értekezlet keretében értékeltük és
lezártuk a szorgalmi időszakot és megbeszéltük a nyári nevelési terveket és a felújítási
munkálatokat.
Június 24-én pályázatot nyújtott be intézményünk „Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei
óvodai programok támogatására „Kincskereső” – sokszínű óvoda tehetségsegítő program
címmel. Ennek eredményéről a mai napig még nem kaptunk tájékoztatást.
A Margaréta Óvoda tornaszobájának kialakításához segítséget kaptunk az OTP Banktól.
Pályázati forrásából 100.000 Ft-tal támogatta óvodánkat, melyből mozgásos tornaeszközöket
(egyensúlyozó készletet, ugráló labdát, billenő rácshintát, egyensúlyozó libikókát), festő
eszközöket (festék, ecsetek stb.) vásároltunk. Anyagi támogatása mellett gyakorlati segítséget
is kaptunk – 20 önkéntes OTP felső vezető dolgozott a megvalósításon, csiszoltak, festettek
lelkesen. Az eredmény magáért beszél, gyermekeink július 28-tól a felújított óvodában
élvezhették a nyár hátralévő részét, és szeptembertől a tornaszobát és eszközeit. A tornaszobát
augusztus 29-én adják át az OTP képviselői ünnepélyes keretek között a gyermekeknek, ahol
az ovisok kipróbálhatják szervezett és spontán keretek között az új tornaszobát és eszközeit.
Augusztus 7-8-án az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben
és a helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési
kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének
felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV.12.) PM rendeletben kapott felhatalmazás alapján,
Gyomaendrőd Város Önkormányzat központi költségvetéséből származó hozzájárulásai,
támogatásai 2012. évi igénybevételével és elszámolásával kapcsolatban a Magyar
Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága helyszíni ellenőrzést tartott. A helyszíni ellenőrzés
során rendelkezésre bocsátott anyagok teljességi nyilatkozatát mellékelem.
Úgy gondolom, hogy elindultunk egy úton, egységes Intézmény vagyunk, több sajátos
arculatú Óvodával.
Köszönettel tartozom munkámhoz nyújtott sok segítségükkel mind a pedagógusoknak, mind
pedig a vezetőknek: Fekécsné Brandt Márta óvodavezető-helyettes, Látkóczki Éva tagóvodavezető, Németné Bukva Magdolna tagóvoda- vezető, Hornok Ágnes óvodapedagógus,
Gulyásné Kádár Anna óvodapedagógusoknak.
Végezetül megköszönöm az elmúlt tanévben nyújtott együttműködésüket és kérem a
Tisztelt Intézményi Társulási Tanácsot a Gyomaendrőd- Csárdaszállás- Hunya
Kistérségi Óvoda intézményvezetőjének 2012/13-as tanévi nevelési beszámolójának
elfogadására.
Gyomaendrőd, 2013. augusztus 27.
Czikkelyné Fodor Tünde
intézményvezető
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
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Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
2013. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ 2013. évi eredeti költségvetésének mérleg fő összege
580 020 E Ft. Az intézmény engedélyezett közalkalmazottainak száma 2013. december 31-én 160 fő.
Az intézményi költségvetés egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal
4 125 E Ft önkormányzati támogatást.
2013. évtől az intézmény feladatköre bővült. 2013. január 1. napjától a - társult településeken is feladatot
ellátó - családsegítő és a gyermekjóléti alapellátás beintegrálódott a Gondozási Központba.
Bővült továbbá az étkeztetési feladatellátásunk, mivel január 1-től az általános és középiskolák
tálalókonyháinak működtetése is az intézmény hatáskörébe került.
A két új feladat ellátásának köszönhetően közalkalmazottaink száma 2013. január 1-től 20 fővel nőtt.
Munkavállalóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv mellékletét képező bértábla, a
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a kormány garantált
bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel.
Munkavállalóink átlagéletkora viszonylag magas, 48 év. Az alacsony közalkalmazotti bérezés, a szakma
alacsony társadalmi presztizse sajnos a fiatalok számára nem képes vonzóvá tenni a szakmát. A intézménynél
megjelenő fiatal munkavállalók körében magas fluktuáció tapasztalható.
I. SZOLGÁLTATÁSAINK
Intézményünk elsődlegesen Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya települések közigazgatási területein élők
részére biztosítja a szociális szolgáltatásait. A szakosított ellátás tekintetében az ellátási terület egész
Magyarország területére kiterjed.
Alap és szakosított ellátást nyújtó szolgáltatásaink integráltan egymásra épülve nyújtanak a szükségleteknek
megfelelő segítséget az igénylők részére. A szervezeti integráció előnye, hogy az ellátási formák átjárhatók,
összekapcsolhatók, így mindenkor az egyéni szükségletek által meghatározott szolgáltatást veheti igénybe a
segítségre szoruló egyén. Szükség esetén képesek vagyunk a családnak, mint komplex egységnek segítséget
nyújtani.

1 . ALAP ELLÁTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
1.1. Étkeztetés
Azon szociálisan rászorult személyek részére biztosítunk önálló elvitellel vagy házhozszállítással napi
egyszeri meleg ételt - szükség esetén diétás étkezést –, akik önmaguk illetve eltartottjaik részére - koruk,
egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük szenvedélybetegségük illetve hajléktalanságuk
miatt - tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani.
Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátása az idősek nappali ellátását biztosító klubokból történik.
2013. évben az étkezők napi átlag létszámának alakulását a következő táblázat szemlélteti:
étkeztetés igénybe vevők átlagos létszáma naponta (fő)
1.sz.
Idősek
3.sz.
4.sz. Idősek
5.sz. Idősek
6.sz. Idősek
Esély Klub*
ÖSSZE
2013.
Klubja
Mirhóháti
u. 1-5.

Idősek
Klubja
Kondorosi
u. 1.

Klubja
Mester u.
19.

Klubja
Blaha Lujza
u. 2-6

Klubja
Hunya
Rákóczi u. 31.

Magtárlaposi
u. 11-19.

SEN
átlag
fő/nap

január
február
március
április
május
június
július
augusztus

76
21
10
109
23
16
255
76
21
9
108
25
16
255
78
22
10
115
25
16
266
73
21
11
110
25
16
256
69
22
12
105
30
16
254
67
23
9
100
27
16
242
68
22
9
105
31
15
250
68
24
9
97
24
15
237
szeptember
68
24
10
97
31
16
246
október
69
23
9
99
33
16
249
november
74
21
7
102
31
16
251
december
70
22
9
93
25
16
235
átlag
71
22
9,5
103
28
16
250
* Fogyatékos nappali ellátásnál eltérően az idősek nappali ellátásához – a törvényi szabályozás szerint- az
ellátottak nem rendelkeznek az étkezés igénybevételére külön megállapodással. Az étkeztetés a nappali ellátás
része.
A csak szociális étkeztetésben részesülő ellátottak részére az ebéd kiszolgálása 90 %-ban házhozszállítással
történik, így az ő részükre a főállású házigondozók, társadalmi gondozók kerékpárral szállítják az ételt.
Házigondozóink azokra a helyekre szállítják az ebédet, ahol az idős házi segítségnyújtásban is részt vesz és
nem képes egyedül elfogyasztani az ételt, így a gondozó eteti meg ezeket a betegeket.
Vezetőgondozóink rendkívül jó szervezésének köszönhetően minden, az étkezésben segítségre szoruló
idős embernél jelen vannak a déli órákban a gondozónők.
Azon idős ellátottaink részére akik a hét minden napján igénylik az egyszeri meleg ételt vasárnap és ünnepnap
az ételszállító gépkocsi viszi házhoz az ebédet.
A szolgáltatás minőségét nagymértékben javítani tudtuk azzal, hogy 2012-évben a DAOP- 4.1.3/A, B 11
jelű Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése címmel kiírt
pályázat keretében a szociális étkeztetés bonyolításához egy DACIA DUSTER típusú terepjáró gépkocsit
szereztünk be. Ezzel a gépkocsival naponta 48-50 igénylő részére tudjuk házhoz szállítani az ételt. Ennek
köszönhetően az étel az időjárástól függetlenül időben, melegen kerül az idős emberekhez minden nap.
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Intézményünk egyedülállóként biztosít - az ellátási területen – mindenféle diétás ételt, így a különböző
betegségben szenvedők szívesen fordulnak hozzánk, hiszen tudják, hogy a nekik megfelelő diétás ételt
mindenkor biztosítani tudjuk. Fogyasztóink 98 %-a elégedett a kiszolgált étellel.
2013. évtől a szolgáltatás működési engedélyének módosítása megtörtént, így Csárdaszállás községbe is ki
tudjuk elégíteni a felmerülő igényeket.
1.2. Házi segítségnyújtás
Intézményünk a működési engedély alapján naponta átlagosan 90 fő részére nyújthat házi segítségnyújtást.
2013. december 31-én felvett ellátottaink száma 97 fő.
2013. évtől a házi segítségnyújtást, - alkalmazkodva a felmerült igényekhez - a hét hat napján, tehát
szombati napokon is biztosítani tudjuk. A feladatot 11 fő szakképzett és 1 fő szakképzetlen házigondozó végzi.
A házi segítségnyújtás közvetlen koordinálása a bázis klubok ( 1-5-6.számú klubok) vezetőinek mindennapi
feladata.
Ezen szolgáltatás keretében az ellátást igénybe vevő személy saját lakásán kapja meg, - a kompetencia
körünkbe tartozó - önálló életvitele fenntartásához szükséges gondozási, alapápolási segítséget.
E szolgáltatás keretében végzett alapvető feladataink:
• alapvető gondozási, ápolási feladatok, étkeztetésben való részvétel
• az önálló életvitel fenntartásához szükséges, illetve
• saját és lakókörnyezeti higiéniás körülmények megtartásában való közreműködés
• vészhelyzetek kialakulásában és azok elhárításában való segítségnyújtás
A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát az ellátást igénybe vevő biológiai
– pszichológiai és szociális szükségletei határozzák meg, ami alapján az intézményvezető megállapítja a napi
gondozási szükségletet. Az ellátás mindenkor egyénre szabottan, a gondozási tervekben megfogalmazott
céloknak megfelelően történik.
A gondozási szükséglet vizsgálat alapján megállapított gondozási időt a jogszabályi elvárásoknak megfelelően
minden esetben kötelezően biztosítjuk. A gondozási órát azonban a jogszabály napi 4 órában maximalizálja,
tekintettel arra, hogy a 4 órás gondozási szükséglettel rendelkező igénylő már idős otthoni elhelyezésre
jogosult, amiről minden esetben tájékoztatjuk az érintettet. Ezt követően az igénylő dönti el, hogy kíván-e élni
az idős otthoni ellátás lehetőségével, vagy nem.
Az ellátást igénylőnek – írásba foglalt nyilatkozata alapján - a megállapított gondozási szükséglettől eltérően
lehetősége van kevesebb óraszámban igénybe venni a gondozást.
Az étkeztetést és házi segítségnyújtást igénylők körében a 80 év felettiek képviselik a nagy többséget, az
összes igénylő 4/5-ét teszik ki. Jellemző továbbá, hogy ellátottaink 95%-a egyszemélyes háztarásban él.
Fokozatosan nő azok száma akik az alapvető (fiziológiás: étkezés, tisztálkodás, ) szükségleteik mindennapi
kielégítésében is segítségre szorulnak, azon belül is azon igénylők száma, akiknél a gondozási feladatokon túl
alapápolási feladatokat (gyógyszerosztás, bevételének segítése, inkontinencia kezelése, inzulin beadás,stb) is
végeznek a házi gondozók. A házi segítségnyújtásban egyre gyakrabban fordul elő, hogy ágyban fekvő,
esetenként inkontinens beteget ápolnak gondoznak munkatársaink. Az ilyen ellátottaknál naponta többször
megjelenik a gondozó és végzi a nap aktuális időpontjához kötődő feladatokat.
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Házi segítségnyújtásban részesülő ellátottak napi átlag létszáma havonta
ellátottak átlag
hónap
létszáma
naponta (fő)
január
84
február
85
március
85
április
82
május
81
június
76
július
84
augusztus
76
szeptember
82
október
83
november
86
december
76
éves átlag
82fő/nap
Ellátottak gondozási szükséglet szerinti megoszlása 2013. december 31-én

97 fő ellátott összes gondozási szükséglete 218 óra / nap. Ez átlagosan 2,3 óra/ fő.
Előzőekben bemutatott táblázat adataival számolva, ha naponta átlagosan 82 ellátott ellátási igénye merül fel
2,3 órával fejenként, akkor 188,6 óra gondozási igényt kellene kielégítenünk, ami 24 fő gondozó egy napi
összes munkaideje.
Jelenleg a mindennapi gyakorlatban nem jelenik meg minden ellátott minden nap az ellátásban, illetve több
ellátott él a lehetőséggel, hogy a gondozási szükséglet alapján a részére megállapított gondozási óránál
kevesebb időben kérje a gondozást. ezzel szemben azonban mint azt előzőekben említettem vannak nagyon
magas gondozási órában ellátott időseink, akiknél a gondozónak naponta több alkalommal kell a segítséget
nyújtania. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy ellátottaink gondozási idő igényei folyamatosan
nőnek, így a jelenlegi gondozói létszámmal már nagyon nehezen tudjuk a megnövekedett igényeket
kielégíteni.
A 4 óránál több gondozási szükséglettel rendelkező ellátottaink szinte egész napos felügyeletet igényelnek így
az ő biztonságuk (gondozásuk) a folyamatos gondozói ott tartózkodással oldható meg. Az ilyen személyek
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ellátásánál a gondozók napi munkaidejük 50 %-ában csak egyetlen ellátottal képesek foglalkozni, tehát a
fennmaradó 4 órában 2-3 fő ellátását képesek elvégezni.
A finanszírozási rendszer problémája, hogy - annak ellenére, hogy az ellátottak szükségleteinek kielégítése a
napi többszöri gondozói jelenlét által valósítható meg - a normatíva szempontjából minden ellátottat csak
egyszer lehet figyelembe venni egy nap , függetlenül attól, hogy naponta többször is megjelenik az ellátása a
gondozási naplón.
Minden gondozási igényt maradéktalanul ki tudunk elégíteni. A feladatot jól képzett magas szintű
hivatástudattal rendelkező munkatársak végzik. Igyekszünk integrált intézményi szervezetünk minden előnyét
kihasználni, így szükség szerint sikerrel alkalmazzuk a munkavállalók átirányításának lehetőségét egyik
munkaterületről a másikra. ( idősek nappali ellátásából- házi gondozásba ) A munkatársak pozitív hozzáállással
jól alkalmazkodnak az időleges feladatváltozásokhoz, ami az ellátást igénylők zavartalan, szükségletközpontú
ellátásának megvalósulását eredményezi.
2013. évi tapasztalataink alapján előre látható, hogy 2014. évben a házi segítségnyújtás szakfeladaton több
gondozó foglalkoztatása válik szükségessé, mivel az ellátottak megnövekedett gondozási szükséglete alapján a
kötelezően biztosítandó óraszám a jelenlegi létszámmal nem lesz megoldható. A szakfeladaton felmerülő
magasabb munkaerőigényt, meglévő erőforrásaink belső átszervezésével meg lehet majd oldani.
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére nyújt
segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához.
A szolgáltatás biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis
nyomógomb segítségével bármikor ( nappal – éjjel) segítséget kérhetnek. (rosszullét, baleset, stb. esetén)
A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött megállapodás
alapján valósul meg, így jelenleg Gyomaendrődön 11 jelzőkészülék van kihelyezve. Hasonlóan városunkhoz az
intézményi társulás másik tagja, Hunya község is megállapodás keretében tesz eleget kötelezettségének. Az
ellátás koordinálását Hunyán is intézményünk végzi. Hunyán 3 jelzőkészülék van kihelyezve. Mindkét
településről a mezőberényi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál elhelyezett diszpécser központba futnak be a
riasztások.
A jelzőrendszeri tagok segítése ügyeleti rendszerben történik. A nappali ügyeletet az ellátott lakóhelyéhez
legközelebb eső alapszolgáltatást nyújtó egység végzi. A munkaidőn kívüli, délután 16 és reggel 8 óra között
valamint hétvégén, hetes váltásban szakképzett munkavállalók és gépkocsivezetők ügyelnek.
Az ügyeletes gondozónak a jelzéstől számított 30 percen belül a helyszínre kell érkeznie és ha szükséges
további intézkedést kezdeményeznie a bajba jutott érdekében.
A szolgáltatást az igénylők térítési díjat fizetnek, melynek összege 2013. évben 23,-Ft/nap.
A riasztások száma viszonylag alacsony. Azonban ehhez az eredményhez hozzátartozik, hogy a
jelzőrendszerben lévő ellátottak közül többen házi segítségnyújtást, személyi segítést vagy étkezést is igénybe
vesznek , így már a nappali időszakban elkezdődik a felmerült probléma kezelése és így a riasztás elkerülhető.
2013. évben 11 riasztás volt. A riasztásoknál 2 esetben téves riasztás történt, a többi esetben a helyszínére
minden esetben az előírt időn belül kiértek a gondozók. Az esetek többségénél az idős ember elesett a lakásban
és nem tudott felállni, azonban a segítségnyújtást követően elég volt a pszichés megnyugtatás, két esetben pedig
orvosi ügyeletet hívtak a kollégák és az orvosi utasításnak megfelelően cselekedtek.
A hunyai jelzőrendszer munkáját biztonságossá teszi a helyi polgárőrséggel kialakított jó kapcsolatunk is.
Amikor a gondozónőnek éjjel kell riasztáshoz mennie, minden esetben vele megy az éppen szolgálatban levő
polgárőr is, nagy biztonságot nyújtva ezzel munkatársunknak.
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1.4. Nappali ellátás idősek részére
Az igénylők saját otthonukban élő elsősorban nyugdíjkorhatárt betöltött személyek, akik egészségi állapotuk
vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak.
Intézményhálózatunkban öt telephelyen biztosítjuk időseink részére a nappali ellátás szolgáltatásait. 4
egységünk Gyomaendrődön, 1 egységünk pedig Hunyán működik.
Idősek nappali ellátását igénylők átlaglétszáma 2013. évben
Eng. fh.

átlagos igénybevétel
fő/gondozási nap

kihasználtság
%

1.sz IK
Gye. Mirhóháti u. 1-5

30

30

100

Tímárné Hanyecz Klára

3.sz IK
Gye. Kondorosi u. 1.

25

25

100

Seprenyi Mária

4.sz IK
Gye. Mester u.19.
5.sz IK
Gye. Blaha L. u.2-6.
6.sz IK
Hunya Rákóczi u. 32.

30

12

40

50

42

84

30

30

100

Egység

vezetőgondozó 2013. december 31-én

Gondáné Cserenyecz Andrea

Giriczné Pintér Erzsébet

A kihasználtság a nagylaposi 4. sz. Idősek Klubjában évről -évre csökken. 2013.évben az átlag létszám 12
fő volt. Tehát a 30 férőhelyes nappali klub kihasználtsága nem éri el az 50 %-ot. Ez annak tudható be, hogy a
területen élő idősek egészségi állapotuk változása miatt vagy házi segítségnyújtásra, vagy idős otthoni
elhelyezésre válnak jogosulttá. Településünk külterületi házaiba az idős lakosság helyét fiatal, - többnyire
hátrányos helyzetű - családok foglalják el.
A nappali klubokba bejáró ellátottaink részére a mindennapi ellátási feladatokon túl folyamatosan
szervezünk ünnepségeket, közösségformáló programokat. Nagy sikerrel és jelentős számú részvétellel
rendszeresen lehetővé tesszük, hogy a klubok közösségei egymással közvetlen kapcsolatokat alakíthassanak ki.
Ehhez saját és külső szolgáltatók szállító eszközeit vesszük igénybe.
A hunyai telephelyen működő 6.sz. Idősek Klubja ellátotti csoportja nagy sikerrel vesz részt, a minden
évben meghirdetett országos méretű nyugdíjas ki mit tud -on. Nagyon büszkék vagyunk erre a csoportra,
hiszen rendkívüli energiával a gondozónők szervezésével önállóan készítik jelmezeiket, amelyben egyre jobb
eredménnyel szerepelnek. 2013. évben ezüst érmet szereztek amatőr színjátszás kategóriában. Intézményünk a
hunyai önkormányzattal együtt minden támogatást megad annak érdekében, hogy klubtagjaink sikerei
fokozódjanak.
Minden egységben rendszeresen ünnepeljük ellátottaink névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi
ünnepségekre időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a régi szokások
felelevenítésére, kapcsolataink ápolására. Havonta egy alkalommal főzőcskéző-sütögető napot szervezünk,
melynek keretében időseink receptjei alapján a klubtagok elkészíthetik a régmúlt idők egyszerű , de nagyon
finom ételeit, süteményeit. Az egységek között rendszeres, jó kapcsolatok alakultak ki, gyakoriak az egymás
közötti csoportos látogatások, melyet nagyon kedvelnek időseink, hiszen így régi kedves ismerőseikkel, volt
munkatársaikkal találkozhatnak.
Idősek klubjától, tömegközlekedési eszközök megállóitól távol lakó egyedül bejárni nem képes
időseinket az intézmény gépkocsijával szállítjuk a klubokba.
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A következő táblázatban a teljesség igénye nélkül mutatom be az idősek nappali ellátásának programjait.
hónap
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

rendezvény
Egészséges táplálkozáshoz előadás vitaminok hatásai fontossága ismeretterjesztő előadás Pótszilveszter, Névnapozás,
Farsang fánk sütés, farsangi mulatság más klubokkal
Húsvéti ünnepség az Őszikék idősek otthonával közösen
Föld napja / szemét gyűjtés intézményen belül ellátottakkal/
kihívás napja ,anyák napi megemlékezés
Bogrács napja öregszőlőben, Arborétum látogatás Szarvason, ÖKO centrumba kirándulás
kulturális seregszemle
Kenyérszentelés, Városi rendezvényen való részvétel
Garázs bazár, Magyar népmese napja közös meseolvasással.
Idősek napja, sütéssel egybekötve. Hajó kirándulás a Körösön
Prima Protetika egészségvizsgálat, gyógyászati segédeszközök felírása.
Mikulás ünnepség nyugdíjas kollégák fogadása, klub karácsonyi ünnepsége, adventi vásár,Városi karácsony
Óév búcsúztató héjjában sült burgonyával

1.5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17.
Klubvezető: Fekécs Gabriella
Fogyatékosok nappali ellátását 30 fő részére 2002. október 21. napjától biztosít intézményünk.
2007. december 15. napjától a szolgáltatás ellátási területe kiterjed a társult települések közigazgatási területére
is, így lehetőség van arra, hogy Hunya és Csárdaszállás településeken élő fogyatékos személyek is igénybe
vegyék a nappali ellátást. Jelenleg egyik településről sem mutatkozott igény a fogyatékos nappali ellátásra.
Ellátottaink átlagos létszáma 2013. évben 22 fő.
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Intézményünkben nagykorú fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítjuk. Azonban a törvényi
szabályozásnak megfelelően kiskorú fogyatékos személyek is igénybe vehetik a szolgáltatást amennyiben
harmadik életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek és állandó felügyeletre szorulnak. Kiskorú
fogyatékos ellátottaink tankötelesek , így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási intézményben tanulnak. A
nyári szünetben azonban szívesen veszik igénybe a szülők a nappali ellátás nyújtotta gondoskodást. A
kisgyermekek napközbeni felügyelete, a speciális igényeikhez igazodó felügyelet nagy segítséget jelent a
családoknak.
Az idősek nappali ellátásához hasonlóan komplex ellátást biztosítunk a hét hat napján.
Ellátottaink többsége halmozott fogyatékkal él. A különböző életszakaszokban elszenvedett idegrendszeri
károsodás következtében az értelmi működés zavarához többnyire a mozgásfunkciók zavara is társul.
Tekintettel arra, hogy ellátottaink önállóan szinte egyáltalán nem képesek tömegközlekedési eszközt igénybe
venni, a klubba való be és hazajutásukat a támogató szolgálati gépkocsival segítjük.
Ebben az ellátási formában különösen fontos szerep jut a foglalkoztatásnak, hiszen ezáltal valósulhat meg a
személy habilitációja, rehabilitációja illetve egyéni fejlesztése. Ennek érdekében a jogszabályi
követelményeknek megfelelve terápiás munkatársat alkalmazunk, aki az egyéni gondozási tervek alapján
egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez.
Gondozási tevékenységünk során kiemelt szerepet tulajdonítunk annak, hogy, hogy minél több lehetőséget
biztosítsunk a klub tagjainak arra, hogy a térségben, illetve az ország más településein működő fogyatékos
klubok ellátottaival közvetlen kapcsolatba kerülhessenek, s az így kialakult kapcsolataikat ápolhassák.
Többnyire a nyári időszakban szervezzük ezeket a kirándulásokat, illetve december hónapban minden évben
részt vesznek klubtagjaink a fogyatékkal élők világnapján a mezőberényi rendezvényeken.
A Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány és a hozzátartozók rendszeresen támogatják programjainkat.
Számos alkalom nyílt arra, hogy klubtagjaink képességeiket megmutassák. A napi foglalkozások keretében
tanulhatták az új énekeket, verseket, s így produkcióikkal másokat is megörvendeztettek. Szintén a napi
foglalkozások része az életre nevelés, a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységek minél szélesebb körű
önálló elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében aktívan részt vállalnak ellátottaink, segítenek az
étkezések előkészítésében, a külső és belső környezet rendben tartásában.
A fogyatékosok nappali ellátásának főbb programjait az alábbi táblázat szemlélteti
hónap
JANUÁR
FEBRUÁR

SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER

program
vízkereszt fenyőfa bontás közösen, pótszilveszter, álarcok, , díszek készítése
Valentin nap, szív alakú sütemények készítése, tánc, zene, farsangolás, tél „űzés” Kiszebáb égetés
csöröge fánk sütés Manci nénivel
nőnap, palacsinta sütés, Nemzeti ünnepi megemlékezés, Színház világnapja alkalmából híres gyomai-endrődi
színészekről beszélgetés
húsvéti vendégváró nyúl készítése , költészet napján közös mese olvasás, föld napján szelektív hulladékgyűjtésben
való részvétel
családi nap keretében az édesanyák köszöntése,
felkészülés a kulturális seregszemlére, könyvátlátogatás,
Kultúrális seregszemlén való előadás próbái, majd szereplés
fürdőzés a Pájer strandon, szalonnasütés, csillagnézés Liziczai László amatőr csillagász közreműködésével, előadás a
csillagrendszerről, kirándulás az 1.sz Idősek klubjába, majd fagyizás a cukrászdában
Kerti parti az egyik klubtag szüleinél
Idősek világnapja, madármegfigyelés, szüreti piskóta sütés, könyvtárlátogatás
előkészületek a karácsonyi műsorra, dekorációk, szerepek kiválasztása

DECEMBER

Télapó várás, Fogyatékkal élők világnapján előadás Mezőberényben, klubkarácsony, városi karácsonyon szereplés

MÁRCIIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
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A foglalkoztatáshoz és fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésében is nagy segítségünkre van a Kincs az
Életed Közhasznú Alapítvány.
Ellátottaink többsége önálló életvitelre - fogyatékossága miatt - nem képes, ezért szüleik illetve gondozóik
elvesztését követően csak az intézményi elhelyezés nyújthat biztonságot számukra.
Sajnos az elmúlt években nem volt pályázati lehetőség arra, hogy egy bentlakást nyújtó részleget kialakítsunk,
így több ellátottunk vidéki bentlakásos intézménybe költözött.
Nehézséget jelent a távozó klubtagok pótlása, mivel a fogyatékkal élőket gondozó családok nem, vagy nagyon
nehezen engedik el családtagjaikat a klubba. Tudjuk, hogy ezen családok többsége alacsony jövedelemből él,
és az anyák jövedelme a legtöbb esetben az ápolási díj. A jogszabályok lehetővé teszik ugyan, hogy az ápolt
személy naponta maximum 4 órát nappali ellátásban töltsön, azonban a családok - félve a pénzellátás
megvonásától – ennek ellenére sem engedik fogyatékos gyermekeiket a klubba.
1.6. Támogató szolgálat
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára
Ezen szolgáltatásunk 2003. december 15. napjától határozatlan idejű működési engedéllyel működik.
Az intézményi társulás létrejöttét követően 2007. március 1-től szolgáltatási területéhez tartozik Hunya község
is.
2009. évtől a támogató szolgálati feladatellátás állam által ellátandó feladattá vált. a Szolgálatok
működtetésére 3 évenként pályázni kell. Intézményünk 2011. évben sikeresen pályázott, így a Támogató
szolgálat működtetésére 2012. január 1-től, 2014. december 31. napjáig ismét finanszírozási szerződéssel
rendelkezik Gyomaendrőd Város Önkormányzata.
A szolgáltatás fogyatékos személyek részére nyújt segítséget lakókörnyezetükben életvitelük
önállóságának megőrzéséhez. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások elérését, a személyi segítés
pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését segíti.
A szolgáltatásra való jogosultság a szociális rászorultság vizsgálata alapján kerül megállapításra. A szociális
rászorultság vizsgálatakor a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt
vizsgáljuk.
Igénybevevők száma havi bontásba fogyatékosság típusa szerint
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

összes
igénylő
30
30
30
30
30
30
30
27
29
30
30
30

látássérült
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

értelmi
sérült
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12

mozgássérült
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7

halmozottan
fogyatékos/autista
8
8
8
8
8
8
8
7
8
9
9
9

9

Ellátottaink korcsoport szerinti összetétele

Ellátottak szolgáltatáson belüli megoszlása

Szállító szolgáltatásunk által naponta 6-7 fő tanköteles, halmozottan fogyatékos kisgyermeket szállítunk a
békési, békéscsabai és gyulai fejlesztő - képző intézményekbe.
A támogatószolgálat gépkocsija a 2/2009.(I.30.) Gye.Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat.
A szolgálat feladatellátásának finanszírozása a teljesített feladategységek alapján történik. A kötelezően
ellátandó alap feladategység:
• személyi segítés 1200 feladategység
(Személyi segítés esetén 1 gondozási óra = 1 feladategység)
• személy szállítás 1800 feladategység (Személyszállítás esetén 5 hasznos km = 1 feladategység)
2013. évben egy feladategység után járó támogatás:
• szállító szolgáltatásnál
1500,-Ft
• személyi segítésnél
2000,-Ft (3000 feladategységig)
2200,-Ft (3000 feladategység felett)
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Intézményünk 2013. évben a vállalt 6000 feladategység helyett , 1929 szállítási és 1200 személyi segítés, azaz
összesen 3129 feladategységre kapott finanszírozást, ami kevesebb, mint 2012. évben.
2013.évben teljesített feladategységek
teljesített
feladategység
személyi szállítás
segítés
január
212
665
február
221
671
március
195
599
április
235
683
május
209
696
június
179
313
július
144
106
augusztus
71
87
szeptember
165
708
október
172
580
november
218
694
december
200
584
8607
összesen:
2221
6386
A finanszírozott feladategységeket már év közben túl teljesítettük, ami azt bizonyítja, hogy a szolgáltatás
iránt egyre nagyobb a bizalom és ezáltal egyre nagyobb a kihasználtsága. A szolgáltatás jelentős szerepet tölt be
a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének javításában, a tanköteles korú gyermekek speciális intézményekben
történő fejlesztéshez történő hozzáférésben.
Sajnálatos tény viszont, hogy - az előző évekhez hasonlóan - a 2013. évre sem kaptuk meg a ténylegesen
igényelt állami támogatást. 2013. évre 6000 feladategységre kértünk támogatást, ezzel szemben 3129
feladategységre kaptunk. Év közben ugyan lehetőségünk volt pótlólagos finanszírozási igény benyújtására,
azonban csak 153 feladategységre kaptunk pótfinanszírozást.
Fenti tábla jól szemlélteti, hogy a 2013. évben finanszírozott 3282 feladategység több mint 2,5 szeresét
teljesítettük. A szolgáltatást ennek ellenére biztosítanunk kell, hiszen a fogyatékkal élők esély egyenlőségének
növelését, életminőségük javítását, társadalmi integrációjuk megvalósulását nagyban segíti

szolgálatunk.
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1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás

Tanyagondnokok:

001-es körzet : Tímár Károly
002-es körzet: Maródi Mihály
A szolgáltatás célja, Gyomaendrőd város külterületén, tanyáin élő idősek, egyedül élők, fogyatékkal élők,
hátrányos helyzetben lévő családok alapvető szükségleteinek kielégítésében, életvitelük segítésében való
közreműködés, a közszolgáltatásokhoz, egészségügyi és egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás
biztosítása.
Szolgáltatásunk célja a tanyákon élők esélyegyenlőségének növelése, az ott élők életfeltételeinek javítása.
¾ Közreműködik a tanyagondnok a körzetben élő házi segítségnyújtást igénybe vevők szükségleteinek
kielégítésében azzal, hogy segíti a házigondozó munkáját.
¾ Szállítja a házi gondozót, bonyolítja a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket.
¾ Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a lakosság egészére kiterjedően mindazon tevékenységeket,
melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó eltakarítás, apró háziállatok
részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló szakértelmet nem igénylő
kisebb javítási munkák.
¾ Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
¾ Egészségügyi szolgáltatások elérésének segítése
¾ Tanyagondnok feladata a szociális információk szolgáltatása, hivatalos ügyek intézésének segítése,
közösségi rendezvényekre történő szállítás
¾ Gyermekek, idősek szállítása intézményekbe
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes saját illetve az igénylő törvényes képviselőjének kezdeményezésére
vehető igénybe térítés nélkül. A szolgáltatás iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő
szociális intézmény vezetőjének is be lehet jelenteni akár telefonon, vagy személyesen.
Tanyagondnokaink tagjai a család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát jelentős szerepük és felelősségük
van a kialakult veszélyeztetettség észlelésében, a krízis helyzetek megoldásában, illetve ezek megelőzésében.
Ennek különösen nagy a jelentősége a téli időszakban, főleg amikor a szélsőséges időjárás miatt fokozott
segítségre szorulnak a területen élők.
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1.8 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
A családsegítő és gyerekjóléti szolgálatot 2013. január 1-től integrálta a fenntartó a Térségi Szociális Gondozási
Központba. Az integráció a szolgálat alapvető napi tevékenységében nem okozott változást, viszont azonnali
haszonként jelentkezett, hogy egyszerűbbé, gyorsabbá vált a családgondozók átjárása a társulás két kisebb
településére Hunyára és Csárdaszállásra, mivel az intézmény rendelkezik gépkocsival.
1.8.1 Családsegítő szolgáltatás
Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64. § (1) bekezdése értelmében a
családsegítés keretében kell segítséget nyújtani a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak. Feladatunk, hogy a településen élő szociális és
mentálhigiénés problémák miatt krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességét
megőrizzük, az ilyen élethelyzetekhez vezető okokat feltárjuk, megelőzzük, valamint a krízishelyzet
megszüntetését elősegítsük. A szolgáltatások igénybe vétele önkéntes és térítésmentes. A segítés során pénzbeli
ellátás nyújtására nincs lehetőségünk.
A családsegítő szolgáltatáson túl egységünk biztosítja a rendszeres szociális segélyezettek számára a
beilleszkedési programokat valamint a pszichológiai tanácsadást is.
Az adósságkezelési tanácsadás már kifutó tevékenység, miután 2013. január 1-től újabb támogatás nem
állapítható meg, így csak a korábban adott támogatásokhoz kapcsolódó kötelező együttműködés megvalósítása
történik.
A feladatok ellátása 3 fő családgondozó és 1 fő pszichológus foglalkoztatásával történik.
2013-ban 3094 megjelenés történt a családsegítő szolgálatnál.
Ez a megjelenés 791 fő ellátottra vonatkozik, akik közül 182 fő új ügyfél, tehát problémájával először fordult
hozzánk.
A tavalyi évben 198 főt gondoztunk. Gondozásba azokat vesszük, akiknek az ügye egy megjelenéssel nem
zárható le, hosszabb segítségnyújtást igényelnek.
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Az alábbi grafikonokon a gondozottak életkor és nem szerinti megoszlását mutatjuk be.

A családsegítésen jellemzően felnőtt korú kliensek jelennek meg, a fiatalkorúak többnyire a gyermekjóléti
szolgálat látókörében vannak, ezen a szakfeladaton főként a pszichológiai tanácsadásra jönnek.

A gondozottak 44%-a álláskereső, ennek oka elsődlegesen az, hogy a rendszeres szociális segélyben
részesülőknek együttműködési kötelezettsége van intézményünkkel.
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A családi összetétel szerinti megoszlásnál megfigyelhető, hogy magas az egyedül élők aránya, ami abból
adódik, hogy sok az idős ember.
Második legmagasabb arányban azok vannak, akik családi összetétel szerint az Egyéb kategóriába sorolhatók,
jellemzően a gyermekek tartoznak ide.

A gondozottak 70%-ának a végzettsége 8 osztály vagy szakmunkásképző iskola, 29 főnek még a 8 osztálya
sincs meg. Ezek a személyek nagyon jelentős hátránnyal indulnak a munkaerő piacon és hivatalos ügyeik
intézése is gondot okoz számukra.
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2013-ban két önismereti-kommunikációs csoportot indítottunk gyermekek és fiatalok számára.
Az egyik csoport 13-15 évesekből állt, míg a másik 16-20 évesekből. A visszajelzések alapján a fiatalok
hasznosnak ítélték a foglalkozásokat, így 2014-ben is folytatni fogjuk a tematikus csoportok szervezését
A Prima-Soft Kft kérésére 11 fő számára tartott családgondozónk tájékoztatást munkavállalással,
pályaorientációval kapcsolatban. Ugyanitt két csoport részére pénzkezelési ismeretek oktatást tartott
munkatársunk. Mindkét foglalkozás-típusnak kedvező volt a visszhangja, így kérés esetén további oktatások
tartását is vállaljuk.
Pszichológiai tanácsadás
A pszichológus 2005 óta dolgozik az intézményünkben. Az eltelt évek alatt a szolgáltatás ismertté vált a
városban, évente 50-60 új páciens fordul meg nála a régiek mellett. Az emberek egyre kevésbé érzik
szégyennek, hogy megoldatlan problémáikhoz a pszichológustól kérjenek segítséget.
A kliensek száma és összetétele az utóbbi években nem változott jelentősen: továbbra is középiskolások és
fiatal felnőttek veszik igénybe leginkább a szolgáltatást, a férfiak – nők aránya 4:6. A férfiak nehezebben
ismerik el, hogy lelki problémáik vannak, ezt a gyengeség jeleként értelmezik. Hajlamosabbak egyedül
„orvosolni” a problémát, oldani a feszültséget: leginkább alkohollal. Ezzel arányosan nő az agresszió a
családokban mind az okozó, mind az elszenvedő fél részéről. Sajnos évről évre szaporodik a családon belüli
bántalmazásos eseteink száma.
Sok gondozott családunk él igen nehéz anyagi körülmények között, a mindennapos gondok felőrlik az ember
erejét, tűrőképességét, ez nem ritkán mentális betegségként jelentkezik. Rendszeresen küldenek hozzánk
utógondozásra depressziósokat, pánikbetegeket, öngyilkossági kísérletet elkövetetteket a pszichiátriáról.
Gyakoriak a megromlott párkapcsolatok, válások, gyermek elhelyezési viták is.
A gyermekeket is megviseli az otthoni feszült légkör, ez látványosan az iskolai magatartási problémákban és
teljesítménybeli hiányosságokban jelentkezik. Azok a problémák, melyek korábban a középiskolás korosztályra
voltak inkább jellemzőek, már általános iskolában is jelentkeznek: csavargás, igazolatlan hiányzás, italozás,
drog, túl korán elkezdett szexuális élet. Mindez a családok védő, tanító funkciójának működésképtelenségét
jelzi. Sok az érzelmileg és/vagy fizikálisan elhanyagolt gyerek. Hiányzik belőlük a motiváció, nincs jövőképük,
életüket gyakran virtuális valóságban élik, öldöklős játékok és facebook-os ismerősök között, „hús-vér” barátok
nélkül. Az igazi emberi kapcsolatokból kimaradnak, így nem tanulják meg kezelni sem a felmerülő
konfliktusokat, gyakran csak az agresszió jut eszükbe, mint megoldási lehetőség. Menekülnek a valóságtól, a
problémáktól, mert nem tudnak mit kezdeni velük. A természetes támaszok nem jól funkcionálnak, így a
mesterséges támaszoknak kell belépniük az egyén életébe, azzal,hogy a szülők segítő, biztató, támogató
szerepét gyakran mi, szociális munkások, pszichológusok kell, hogy átvegyük. Igyekszünk minél jobb
kapcsolatot kialakítani a szülőkkel, hisz változás csak az ő együttműködésükkel érhető el.
Nagyon sok a kezelendő probléma és nagyszerű lehetőség, hogy a rászorulók a pszichológusi szolgáltatást
ingyen vehetik igénybe. Ha fizetni kellene érte, csak néhányan juthatnának ilyen segítséghez.
Beilleszkedési program szociális segélyezettek számára
Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos beilleszkedési programban 65 személy vett részt a 2013-as évben.
Rendszeres szociális segélyben részesülő személyek két jogcímen vannak együttműködésre kötelezve
intézményünkkel, egyrészt azok a személyek, akiknek 5 évnél kevesebb idejük van az öregségi nyugdíjba
vonulásig, illetve a 2012. 05.01-től hatályos 3/2009. (I.30.) Kt. rendelet értelmében olyan
egészségkárosodásban szenvedő személyek, akik egyéb más ellátást az egészségi állapotuk miatt nem
kaphatnak. Ezen a kategórián belül részesülnek segélyben azok a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülő egyének is, akiket közfoglalkoztatásra jelentkezésüket követően a foglalkozás-egészségügyi
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szakorvosi vizsgálaton egészségügyi állapotukból eredően egymást követően két alkalommal alkalmatlannak
nyilvánítottak.
Előzőekben említett rendelet 2013.december 31-én hatályát vesztette, helyébe a 30/2013.(XI.29) önkormányzati
rendelet lépett, amely 2014. január 1-től szabályozza a szociális ellátások helyi rendszerét.
Az együttműködésre kötelezettek 51 %-a 5 éven belül éri el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, 39 %-uk
részére pedig az egészségi állapotuk miatt kerül folyósításra az ellátás.
A segélyben részesülő személyekkel való kapcsolattartás elsősorban egyéni esetkezelések és a csoportmunka
módszereivel valósulnak meg. A kliensek együttműködési hajlandósága példaértékű, együttműködés hiánya
miatt nem került megszűntetésre ellátás 2013-ban.
Megállapítható azonban, hogy a tartósan munka nélkül levő személyek elsődleges munkaerő-piacon történő
elhelyezkedésének a lehetősége nagyon korlátozott, 2013-as évben az így elhelyezkedettek aránya nem érte el a
8 %-ot. Ennek oka, hogy az 50 évet betöltött személyek számára sajnos beszűkült lehetőségek adódnak a
munkaerő-piacon, ez alól kivételt jelent a közfoglalkoztatás rendszere, a másodlagos munkaerőpiac, ami
gyakran az egyetlen lehetőség a munkavégzésre.
Van egy réteg, aki él az alkalmi foglalkoztatás jogszerű lehetőségével, illetve idénymunkák esetén tudják
kiegészíteni az ellátásuk összegét. Ezek a település adottságainak megfelelően, a tavaszi – nyári időszak
mezőgazdasági idénymunkáit jelentik. A nehéz helyzetben levő személyek ennek a lehetőségnek is nagyon
örülnek, mivel a munka, mint értékteremtő tevékenység nem csak a megélhetési, szociális problémákat enyhíti,
hanem a rendszeres munkavégzés pszichés hatásai révén is hozzájárul az egyének mentális egészségéhez.
A kliensekkel a jogszabályban előírt találkozásoknál sűrűbben tart kapcsolatot a családgondozó. Elmondható,
hogy ez elsődleges hozott problémák a foglalkoztatás hiányából származó szociális feszültségek, de egyre
többen a megromlott egészségi állapotuk miatti problémákkal kapcsolatban is felkeresnek bennünket. Ezekben
az esetekben sokszor nem jelent megoldást az egészségkárosodáson alapuló ellátások igénybevétele, mert a
rokkantsági ellátáshoz való hozzájutás egyik alapfeltétele az egészségkárosodás mértéke mellett, hogy az
igénybejelentést megelőző 5 évben 3 év munkaviszonyban töltött idő szükséges. Ezért sokan elesnek az
NRSZH által megállapítható ellátásoktól, a számadatok azt bizonyítják, hogy nem rendelkeznek a megfelelő
szolgálati idővel még az elmúlt 5 év távlatában sem, mert transzfer ellátásokból élnek és az nem számít ilyen
szempontból jogosultági időszaknak.
Észlelő-és jelzőrendszer működtetése
A Térségi Szociális Gondozási Központ családsegítő szolgálata észlelő és jelzőrendszert működtet, amelyről a
Szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi törvény 64.§ rendelkezik.
A jelzőrendszer működésének célja olyan egyéni, vagy családi, környezeti, társadalmi helyzet, vagy ezek
következtében kialakult állapot megelőzése, amely az egyén, vagy család testi, vagy lelki megrendülését,
társadalmi ellehetetlenülését okozza. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek
enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása.
A jelzőrendszer tagjai az orvosok, védőnők, gyermekjóléti szolgálat, a rendőrség, oktatási intézmények,
polgárőrség, polgári védelem, tanyagondnokok, mezőőrök, településőrök, Vöröskereszt valamint a
Gyomaendrődi Polgármesteri Hivatal osztályai, magánszemélyek, akik olyan problémákat észlelnek, amelyek
szociális munka eszközeivel orvosolhatók.
Jelzés esetén intézményünk családgondozói felkeresik a jelzett személyt, és egy helyzetelemzést követően
felajánlják a családsegítő szolgálat által nyújtható szolgáltatásokat. Krízishelyzetben gyakran összehangolt
együttműködésre van szükség más partnerintézményekkel, szociális szolgáltatókkal, hajléktalan ellátás
intézményeivel, egészségügyi szolgáltatókkal, kórházakkal. Ez az együttműködés a tapasztalatok alapján
példaértéken működik.
A jelzőrendszer leghangsúlyosabb munkája a téli fűtési időszakra tehető, ilyenkor még hatványozottabb
odafigyelés mutatkozik, hogy a szegény sorban élő, szociális hátrányokkal küzdő, egyedül élő idős emberek,
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sok esetben önmaguktól segítséghez nem folyamodó személyek és családok részére egy folyamatos ellenőrzést
biztosítsanak annak érdekében, hogy a fűtési nehézségek megoldódjanak, és ne történjen kihűléses haláleset.
Gyomaendrődön is vannak olyan személyek és családok, akik a lakókörnyezetük távolsága, izoláltsága,
nehezen megközelíthetősége miatt extrém téli időjárási körülmények között veszélyhelyzetben lehetnek. Ezen
kívül potenciális veszélyeztető tényező, hogy a szociális helyzetük miatt nem tudnak elegendő mennyiségű
tüzelőt vásárolni és nem elégséges az ingatlanuk fűtése. Ezen személyek ellenőrzése, a segítségnyújtási
lehetőségekről való informálása a jelzőrendszer összehangolt munkájának köszönhetően folyamatos.
2013-as évben jelzőrendszeri vagy állampolgári jelzésre összesen 31 alkalommal kellett krízisfa kiszállításáról
gondoskodni, ilyen esetekben egyáltalán nem volt tüzelője a családoknak. Az elmúlt évben is volt arra
lehetőség, hogy amikor nem a tüzelő hiánya jelentette az elsődleges problémát, hanem még fűtőtest sem volt
nehéz helyzetben levő személyek otthonában, akkor 3 esetben volt lehetőség „kríziskályha” kihelyezésére a
fűtési időszak végéig.
Jelenleg az intézménynél 8 kályha áll rendelkezésre, melyek határozott időtartamra kihelyezhetők.
1.8.2 Gyermekjóléti szolgálat
A gyermekjóléti szolgálat 2013. évben az ellátott településeken 98 család 219 gyermekét gondozta, ez
némiképp kevesebb a tavalyi évhez képest, amikor is 106 család 247 gyermeke került a gyermekjóléti szolgálat
látókörébe. Tapasztalataink szerint azonban a gyermekekkel kapcsolatban felmerülő problémák súlyosbodtak.
A feladatot 3 fő családgondozó látja el.
Alapellátás keretében Védelembe vétel
gondozott
keretében gondozott
133
50

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett
1

Átmenti nevelt
35

Újként keletkezetett gondozási esetek száma 35 volt.
Ebben az évben összesen 728 jelzés érkezett intézményünkhöz. A legtöbb jelzés a közoktatási intézményekből
érkezett, ez azt mutatja, hogy településünkön kiemelkedően jónak mondható a gyermekjóléti szolgálat és a
nevelési-oktatási intézmények közti együttműködés emellett számos jelzést kaptunk még állampolgároktól,
illetve helyi hatóságoktól.
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A jelzőrendszer által küldött jelzések száma

15.Munkaügyi
14.Önkormányza hatóság
t, jegyző,
1%
gyámhivatal
24%

13.Állampolgár
15%
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s és kárenyhítés
feladatait ellátó
11.Társadlmi
szervezet
szervezet,
0%
egyház 10.Pártfogó
alapítvány felügyelet
0%
1%

1.Egészségügyis
zolgáltató
9%

7.Rendőrség
2%

2.Személyes
gondoskodást
nyújtó szociális
szolgálat
3.Napközbeni
5%
kisgyermekellátá
st nyútjók
4%

6.Közotatási
Intézmény
36%

4.Átmeneti
gondozást
biztosítók
3%
5.Menekülteket
befogadó
állomás
0%

8.Ügyészség
0%

Az általunk ellátott gyermekek vonatkozásában legtöbb esetben szülői elhanyagolás (45 eset) gyermeknevelési
problémák (35 eset), családi konfliktusok (32 eset) merültek fel problémaként. Fő problémaként 2013-ban
mindössze 18 esetben merültek fel anyagi okok, ez 2012-ben még 39 esetben volt így. Ennek oka lehet, hogy
ebben az évben több embernek nyílt lehetősége közmunkaprogramban részt venni, így a családok
életszínvonala valamelyest emelkedett.

Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya területén ellátott
gyermekek a fő probléma szerint
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10.
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család életvitele

5. Családi
Konfliktus

3.
Gyermekintézmén
ybe való
beilleszkedési
nehézség

4.
Magatartászavar,
teljesítményzavfar
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2013-ban gyermekbántalmazás 1 esetben merült fel, mely fizikai bántalmazás volt, sem lelki, sem szexuális
bántalmazás nem jutott a gyermekjóléti szolgálat tudomására. Ezzel szemben azonban a bűncselekményt,
illetve szabálysértést elkövetett kiskorúak száma évről évre növekszik. Ebben az évben összesen 11 kiskorú
ellen indult rendőrségi eljárás. Többségében tulajdon elleni vétség merült fel, de volt közlekedési szabálysértés
is.
2013-ban 13 család 35 átmeneti nevelésben élő gyermekét tartottuk nyilván. Tapasztalataink szerint az
átmeneti nevelésben élő gyermekek családjai legtöbbször még segítséggel sem válnak képessé gyermekeik
hazagondozására. A legtöbb ilyen általunk gondozott család gyermeke nevelőszülőknél, vagy
gyermekotthonokban nevelkedik a nagykorúságuk eléréséig.
Csárdaszállás
A szolgálat által gondozottak közül Csárdaszálláson 2013 - ban 3 család 10 gyermekét gondoztuk. 2
gyermeket láttunk el alapellátás keretében, illetve 8 gyermeket védelembe vétel keretében. Ezek a családok már
több éve látókörünkben vannak, újként 2013-ban egy család sem került be. Mindhárom család esetében a fő
probléma a szülők életvitelében, illetve szenvedélybetegségében (alkoholfogyasztás) keresendő. 2 család
esetében fordult elő alkoholos állapotban történő családon belüli bántalmazás, mely azonban nem a
gyermekekre irányult, hanem a szülők egymás közötti konfliktusa okozta.
Munkanélküliség miatt kialakuló anyagi problémák itt sem jellemzőek, a közmunka programnak köszönhetően,
a megélhetési problémákat inkább a szülők rossz pénzkezelése okozza.
2013-ban egy család esetben volt szükség hatósági eljárás (védelembe vétel) megindítására, illetve szintén egy
család esetében került sor védelembe vétel megszüntetésre. Csárdaszálláson egy gyermek esetében sem merült
fel szabálysértés, vagy bűncselekmény. Átmeneti nevelésben egyetlen csárdaszállási gyermek sem él.
Hunya
A szolgálat által gondozottak közül Hunyán 2013-ban 5 család 13 gyermekét gondoztuk.
Alapellátás keretében 4 gyermek, védelembe vétel keretében 7 gyermek, illetve átmeneti nevelésbe vétel
keretében 2 gyermek volt gondozásban. Ebben az évben új gondozottként került be 2 család, illetve egy esetben
az átmeneti nevelésbe vétel megszűnt, mivel a fiatalkorú házasságkötés által nagykorúvá vált.
A településen lévő problémák, az elégtelen lakáskörülmény, a szülők, család életvitele, illetve egy esetben
családon belüli bántalmazás történt. A családok anyagi helyzete javulást mutat, köszönhetően a
közmunkaprogramnak. A családgondozás során fellépő problémák megoldásához jelentős segítséget nyújt a
Polgármester asszony és a Hivatal dolgozói.

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
Vezetőgondozó: Csaba Jánosné
Idősek átmeneti elhelyezését a Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül önálló
működési engedéllyel rendelkező részlegen 10 férőhelyen biztosítunk.
A szolgáltatás ellátási területéhez tartoznak a társult települések is.
Ezen ellátási formát azon igénylők vehetik igénybe, akiknek betegségük révén vagy más okból otthonukban az
alapellátás keretében időlegesen nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg egészségügyi intézeti
kezelést nem igényelnek.
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Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel
meghosszabbítható.
Elsődleges feladat ebben az ellátási formában, hogy a komplex ellátás során elősegítsük azt a fajta
rehabilitációt, mely által képessé válik az egyén arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátás segítségével,
vagy anélkül folytathassa önálló életvitelét.
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő krónikus betegségben szenvedő, gyakran a kórházak ápolási,
rehabilitációs osztályairól kikerülő idős személyek kérik. Rehabilitációjukat egyéb, az idős szervezet
elfáradásából eredő betegségek hátráltatják, vagy teszik megvalósíthatatlanná, így csekély %-uk válik képessé
arra, hogy visszatérjen otthonába. A gondozási –ápolási tervek megvalósítása során folyamatosan figyelemmel
kísérjük a rehabilitáció előrehaladását és szükség esetén felkészítjük az ellátottat a tartós elhelyezés igénybe
vételére.
Az átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és a Rózsakert Idősek Otthona ugyanazon a telephelyen működik különkülön működési engedély alapján. Mind az átmeneti, mind a tartós elhelyezés férőhelyei átlagosan egész évben
100%- osan kihasználtak.
2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona)
Tartós elhelyezést négy telephelyen biztosítunk összesen 172 férőhelyen. Minden ellátó egységünkben átlagos
szintű idős otthoni ellátást biztosítunk lakóink részére.
Egység
férőhely
Vezetőgondozó
Őszi Napsugár Id.O.
42
Dávid Ágnes
Gye. Mirhóháti u. 8.

Őszikék Id. O.

60

Kissné Szabó Gizella

Gye. Mirhóháti u.1-5.

Rózsakert Id. O.

50

Csaba Jánosné
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Seprenyi Mária

Gye. Blaha u. 2-6.

Szent Imre Id. O.
Gye. Kondorosi u. 1.

Az idős otthoni ellátásra való jogosultságot a gondozási szükséglet vizsgálatát követően a gondozási központ
intézményvezetője állapítja meg.
Azok a kérelmezők jogosultak a tartós elhelyezésre, akiknek a gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát.
A gondozási szükségletet az intézményvezető vizsgálja, melyről igazolást állít ki.

Idős otthonok kihasználtsága, ellátotti összetétele 2013. évben
Ellátottak száma

Őszikék I.O.

Őszi napsugár
I.O.

Szent Imre I.O.

Rózsakert I.O.

Átmeneti
elhelyezés

Engedélyezett
Éves átlag
átlaglétszámból
a demens
ellátottak
átlagos száma

60 fő
59fő
14 fő

42 fő
42 fő
12 fő

20 fő
20 fő
3 fő

50 fő
50 fő
14 fő

10 fő
10 fő
2 fő

A táblázat szemlélteti, hogy az idős otthoni ellátottak 24,7%-a , pszichiátriai szakvéleményben diagnosztizált
súlyos demencia kórképpel él. Ezen idősek ellátása intenzívebb gondozást-ápolást igényel.
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Mint minden ellátási formában itt is tartalmas,az életkornak és az egészségi állapotnak megfelelő minőségi
ellátást biztosítunk ellátottainknak. Minden egységünkben rendszeresen lehetőséget biztosítunk a
vallásgyakorlásra, az egyházi szokásoknak megfelelő szertartások lebonyolítására.
Sokféle lehetőséget kínálunk időseink részére a kikapcsolódáshoz, a hasznos időtöltéshez. Minden idős otthon a
benne lakók igényei szerint rendezi meg házi ünnepségeit, melynek előkészületeibe bevonjuk lakóinkat is.
Az évszaknak megfelelő tevékenységekkel bevisszük intézményeinkbe az otthoni szokásokat, tevékenységeket.
(farsangi fánk sütés, húsvéti tojásfestés, szilva lekvár főzés, szüreti mulatságok, adventi előkészületek stb.)
Lehetőséget adunk a foglalkoztató helységeinkbe kialakított kis konyháinkban, hogy időseink megfőzzék,
megsüssék a házias ízű ételeket, süteményeket. Amíg az idő engedi, a szabadban gyakran rendezünk szalonna
sütéseket, zenés kerti bogrács partikat, sport versenyeket. Segítünk eljuttatni lakóinkat minden olyan városi
rendezvényre, hangversenyre, színházi előadásra, nóta-, operett estre amelyen szívesen vesznek részt.
Hagyományosan megrendezzük minden évben a családi napjainkat, ahol a hozzátartozókat látjuk vendégül.
Igyekszünk ellátottaink mindennapjait színesé tenni és ennek érdekében sokféle rendezvényt szervezünk
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban néhány programot említek mellyel az idős otthonokban élők
mindennapjai színesebbé, válnak:
hónap
JANUÁR
FEBRUÁR
MÁRCIIUS
ÁPRILIS
MÁJUS
JÚNIUS
JÚLIUS
AUGUSZTUS
SZEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER

rendezvény
Vízkereszt, fenyőfabontás, pótszilveszter, 2013.évi foglalkoztatási tervd ismertetése
zenésfarsangi mulatságok,
nőnap, zenés verses előadás, március 15-i megemlékezés
húsvéti előkészületek, Istentiszteletek, locsolkodás
anyák köszöntése, kirándulás a szarvasi arborétumba, kihivás napi mozgásos vetélkedők,közös tornák , Madarak, fák
napja, kerekasztal beszélgetések az aktuálisan felmerült problémákról a lakókkal
nyársalás, kirándulás Poroszlóra
bográcsozás, zenés kerti parti
kenyér sütés az udavari kemencében, majd kenyérszentelés,
szilva szedés, szilvalekvárfőzés, palacsintasütés, garázs bazár, családi nap
idősek világnapja alkalmából megemlékezések, rendezvénysorozatok, hajókirándulás a Hármas-kőrösön, játékos
vetélkedő az udvaron,
halottak napi megemlékezések, temető látogatás, intézményi egység születésnapja
télapó várás, készülődés a karácsonyra(díszek, dekorációk) adventi ünnepségek, városi karácsony, óév búcsúztatás
pezsgővel

A házi ünnepségekre időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységek között rendszeres, jó kapcsolatok
alakultak ki, gyakoriak az egymás közötti csoportos látogatások, melyek nagyon kedveltek, hiszen így régi
kedves ismerőseikkel, volt munkatársaikkal találkozhatnak. Oktatási intézményekből rendszeresen járnak
hozzánk a diákok, óvodások. Ezzel is igyekszünk a generációk közötti kapcsolatokat erősíteni.
„Házon kívüli „ kulturális rendezvényeink bonyolításában nagy segítségünkre van a Gyomaendrődi Idősekért
Alapítvány mellett, a Határ Győző Városi Könyvtár és a Művelődési Központ vezetője.
Az intézményi életünkről, rendezvényeinkről, történéseinkről rendszeresen tudósításokat teszünk közzé a
különböző elektronikus hírportálokon, valamint az írott sajtóban is.
Fontosnak tartom megemlíteni beszámolómban, hogy 2013. évtől az ellátás állami finanszírozásában
változás következett be. Az idősek átmeneti és tartós elhelyezésénél a korábbi normatív állami támogatást
feladatalapú finanszírozás váltotta fel. Ez azt jelenti nagyon leegyszerűsítve, hogy az állam meghatározza,
hogy az idős otthonokban hány szakképzett gondozóra van szükség adott ellátotti létszám szakgondozására,
melyhez 100% bértámogatást nyújt. Ezen túlmenően az ellátási forma működtetéséhez szükséges kiadásokat is
finanszírozza az állam . A pontos állami támogatás kiszámításához a hatályos Költségvetési törvényben
meghatározott számítási módszereket kell alkalmaznunk. Egy év tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy az
idős otthoni szakfeladaton felmerült kiadásokat teljes egészében fedezte a megítélt állami támogatás.
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III. TÉRÍTÉSI DÍJAINK
Intézményünkben 2008. január 1-től az 1993. évi III. Sztv. 115.§-a alapján önköltségszámítás alapján kerülnek
meghatározásra az intézményi térítési díjak.
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál társulási normatíva
igénybevételére, ami kedvezően befolyásolja az intézményi térítési díjak összegét, ezáltal a fizetőképesség
alakulását.
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását intézményünk
közbeszerzés által történő élelmiszer alapanyag beszerzése is.

Ellátási forma

Szociális étkezés
Étkezés kiszállítási díja
házi segítségnyújtás
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása
étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása
étkezéssel
Támogató szolgálat
személyi segítés szociálisan rászorult
szállítás szociálisan rászorult
szem .segítés szoc.nem rászorult
szállítás 2/2009.(I.30.) GYe Kt 12/A§
alapján

átlagos szintű és demens gondozás –
ápolás

1993. ,évi III. Sztv.
önkormányzati
alapján számított
kompenzáció
önköltség
Alapszolgáltatások
335,-+ Áfa
0
100,0
405,0
50,0
125,75,-

Intézményi térítési díj

335,-+Áfa
100,405,50,50,-

Ft/adag
Ft/nap
Ft/óra
Ft/nap
Ft/nap

550,-

75,-

475,-

Ft/nap

235,40,400,150,-

0
0
0
0

235,40,400,150,-

Ft/óra
FT/km
Ft/óra
Ft/km

68 700,-

Ft/hónap

82 500,68 700,-

Ft/hónap
Ft/hónap

Szakosított ellátás
Őszikék, Rózsakert , Szent Imre Idősek Otthona
68 700,0

1-2 ágyas előteres vizesblokkos szoba
Átmeneti elhelyezés

egység

82 500,68 700,alkalmazott nyersanyagnormák
Reggeli
Tízórai

0
0
Ebéd

Uzsonna

Vacsora

korosztály
Bölcsőde
Óvoda (3-6) éves
Általános iskola alsó tagozat (7-10 éves)
Általános iskola felső tagozat (11-14 éves)
Középiskola (14 év felett)
Idős ellátás
Alkalmazotti étkezés (középiskolás adag)
Vendég étkezés

55,55,60,100,140,-

90,55,138,40,60,170,60,70,180,80,192,275,Nyersanyagnorma (192 ),-+rezsi+Áfa
Igénybe vett étkezés (R,E,V)nyersanyagnorma.+
rezsi+Áfa

95,95,100,142,175,385

Az önköltség alapján számított intézményi térítési díjakat a nappali ellátásoknál az ellátottak nem képesek
megfizetni, ezért indokolt az önkormányzati kompenzációval csökkentett intézményi térítési díj
meghatározása.
2013. évben a fizetőképesség javult, tehát ellátottaink nagyobb százalékban voltak képesek megfizetni az
intézményi térítési díjat mint a korábbi években. Ez megítélésünk szerint egyrészt a kedvezően alakult térítési
díjaknak, másrészt az igénylők jövedelmi helyzetében bekövetkezett pozitív változásnak köszönhető.
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IV. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2013. évben160 fő.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet
3.számú mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton minimum létszámon biztosítottak, amely a
különböző ellátási formák működésének alapfeltétele.
Az egyes szakfeladatokon 2013. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát az alábbi táblázatban
mutatom be.
Ellátó egység

Őszi Napsugár Idősek otthona
Őszikék Idősek Otthona
Rózsakert Id.O. + Átmeneti elh.
Szent Imre Id.O.
1.sz Id.Klubja
3.sz. Id.Klubja
4.sz Id.Klubja
5.sz Id Klubja
6.sz Id.Klubja
Esély Klub
Házi segítségnyújtás
Étkeztetés
Támogató szolgálat
tanyagondnoki körzetek 2
családsegítő
gyermekjóléti alape.
étkeztetés központi konyha, ételszállítás
étkeztetés oktatási int. tálalókonyha
központi irányítás (szakma+gazd.csop)

ellátotti létszám

42 fő
60 fő
50+10fő
20 fő
30fő
25 fő
30 fő
50 fő
30fő
30 fő
82-85 fő /nap
235 fő/nap

1700 adag/nap

szakképzett
dolgozó
(vezető, mentálh,
eü. , gondozó)
11
16
16
5
3
1
1
3
2
4
12
1
4
2
4
3
14
1
3+5
111

kisegítő munkakörben
dolgozó

5
7
7
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
8
11
0
45

Az előírt szakmai képesítéssel a szakosított ellátásban a munkavállalók 100%-a rendelkezik, az
alapszolgáltatásokban a dolgozók 98%-a.
A nem szakma specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött
munkaköröket ( gazdasági csoport, gépkocsivezető ) az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez
nem kötött munkaköröket pedig képesítés nélkül látják el. ( technikai, mosó-takarító)
Intézményünknél a karbantartók végzik az intézmény hét gondozási feladatot ellátó telephelyén,
valamint az oktatási intézmények tálalókonyháinak külső – belső környezetében felmerülő karbantartási,
javítási, felújítási munkákat. Fűtési szezonban ők ellenőrzik a tüzelő berendezések állapotát, a fűtésrendszerek
karbantartását, esetleges kisebb javítását. Szükség esetén helyettesítik a gépkocsivezetőket, illetve az egységek
technikai dolgozóit.
Karbantartóink mindegyike szakmunkás ( kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő ) így a
felmerülő javítási, karbantartási munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban meg tudjuk oldani, mellyel sokat
spórolhatunk.
Az idei évben a közfoglalkoztatás keretében átlagosan 10 fő munkavállalóval dolgozhattunk6 és 8 órás
munkaidőben. Nagyban segítette munkánkat, hogy az önkormányzat szeptembertől intézményünkhöz delegált
közfoglalkoztatottai közül 42 főt.
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Néhány problémától eltekintve általánosságban elmondható, hogy ezek a személyek mind az alapellátásban
mind az idős otthoni ellátásban nagyon nagy segítséget jelentettek mindennapi segítő tevékenységünk során.
A Járási Hivatal Munkaügyi Központjával évek óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk, melynek eredményeként
szinte állandóan vannak közfoglalkoztatottaink, vagy más a munkaügyi központ által támogatott dolgozók a
szervezetünkben.
A munkaerő gazdálkodás, humán erőforrásaink mindenkori hatékony felhasználása terén integrált
intézményi szervezetünk sok-sok előnyt és lehetőséget rejt magában. Az intézményben a feladatok vezetési és
szervezeti szintű integrálása, a vezetői és egyéb munkakörök valamint a munkavállalók átszervezése és egyéb
intézkedések megtételével lehetőségünk nyílik a költségeinket csökkenteni, illetve meglévő pénzeszközeinket
takarékosan és hatékonyan felhasználni.
Az intézményi egységek épületei, tárgyi eszközei nagy többségben elhasználódottak. Folyamatosan egyre
nagyobb költségen valósítható meg a javítás, karbantartás, az épületeken és berendezéseinken egyaránt. Az
ellátáshoz használt tárgyi eszközeink,- főleg mosógépeink - is egyre gyakoribb javításra, cserére szorulnak.
Anyagi lehetőségeink korlátozottsága miatt a kisebb értékű tárgyi eszközeink pótlásának, jobbra történő
cseréjének érdekében kapcsolatokat keresünk karitatív szervezetekkel, külföldi és hazai támogatókkal. ezen
túlmenően pedig folyamatosan figyeljük azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek keretében a tárgyi
eszközeink fejlesztésére pénzt nyerhetnénk.
2013. évben a Rózsakert Idősek Otthonában lakó ellátottunktól 1500 000,-Ft összegű adományt kaptunk,
melyből az alábbi felújításokat sikerült elvégeznünk:
• az épület homlokzati részének szigetelése, vakolása
• műanyag ablakok beépítése
• kábel TV hálózat kiépítése a lakószobákba
• belső festés-mázolás
• apróbb tárgyi eszközök vásárlása
• számítógép beszerzése
• elkopott balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje

SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.
¾ A TOYOTA gépkocsi az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A szociális
és oktatási intézményekben szállítja egész nap a különböző étkezések ételeit. A gépkocsin két
gépkocsivezető és egy ételkísérő dolgozik. Egységeink, illetve a közoktatási intézmények részére az
ételek megfelelő időben történő kiszolgálása, illetve a gépkocsivezetők fizikai terheinek csökkentése
érdekében ételkísérő személy beállítása vált szükségessé. A gépkocsivezetők napi 12 órás munkaidő
beosztással, hetes váltásban, a gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban
dolgozik. Mind a gépkocsivezető, mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben
besegítenek a főzőkonyha előkészítő munkáiba.
¾ A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő igénylők
szállítását végzi, illetve napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállít Békéscsabára,
Gyulára oda-vissza. A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben részesülő ellátottak
körében felmerülő szállítási feladatokat végzi.
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¾ A Tanyagondnoki szolgálat OPEL VIVARÓ és OPEL ZAFIRA gépkocsijai részt vesznek a déli ebéd
szállításban az öregszőlői egységünkbe, valamint a Tulipános óvodába, majd házhoz viszik a körzetben
lakó szoc. étkezőknek az ételhordóba szedett ebédet. Heti rendszerességgel elviszi a tanyakörzetben
lakó házigondozotthoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók részére szállító szolgáltatást végeznek
a családsegítőbe, gyermekorvoshoz, csecsemőgondozóba, szakrendelőbe, üzletekbe.
¾ A vadonatúj DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink a szociális étkeztetésben vesz részt.
Ebédet szállít ételhordókban a távolabbi, illetve a kerékpárral nehezen járható helyekre.
Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se
tegyen meg.
V. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/
Élelmezésvezető 2013. december 31-ig Giricz Ilona volt azonban közalkalmazotti jogviszonyának
megszüntetését kérve közös megegyezéssel felmondott.
Ezt követően 2014. január 1. napjától határozott idejű megbízással: Bereczki-Csaba Mónika látja majd el a
feladatot.
A főzőkonyha 2000 adag ebéd főzésére alkalmas és ehhez rendelkezik a szakhatóságok engedélyével.
Naponta átlagosan 1700 adag ebédet főzünk. Ha mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-,
naponta 3300-3500 adag étel kiszolgálását végzik a konyha dolgozók.
Jól képzett, sok éves szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek készítik az ételeket. A szolgáltatást
igénylők részére - legyen az felnőtt vagy gyermek - a normál étkezésen túl a betegségeik kezeléséhez előírt
mindenféle diétás étkezést is biztosítunk.
A feladatok ellátása az élelmezési csoport minden tagja részéről óriási figyelmet, koncentrációt igényel.
A közoktatási intézményekben tanulók részére az ételszolgáltatás logisztikailag jó szervezett rendszerben,
gördülékenyen működik. Ételeinkkel fogyasztóink 95 %-a elégedett.
Az év minden napján üzemelünk. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, és ezek körében mindenféle
speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron tudunk mindenféle rendezvényre hidegtálakat,
süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.
VI. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzést végző szerv
Békés Megyei Munkavédelmi Főfelügyelőség
Magyar Állam Kincstár
ÁNTSZ Békéscsabai Intézete
BMKH Szoc. és Gyámhivatal
ÁNTSZ Szarvasi Intézete
Belső ellenőr
BMKH Szoc. és Gyámhivatal
Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági
lánc

Ellenőrzés időpontja
FEBRUÁR
ÁPRILIS
AUGUSZTUS
JÚLIUS
JÚLIUS
NOVEMBER
DECEMBER
DECEMBER
KÉTHAVONTA RENDSZERESEN

Téma
Főzőkonyha munkavédelmi szempontú ellenőrzése
Idős otthoni feladatfinanszírozás igénylésének helyessége
Támogató szolgálat 2012. évi állami támogatás
felhasználása
Dohányzási szabályzat betartása
Gyermekjóléti alapellátás jogszabály szerinti működése
Idős Otthonok közegészségügyi, ápolás ügyi ellenőrzése
élelmezési tevékenység átfogó ellenőrzése
Gyermekjóléti alapellátás személyi és tárgyi feltételek
Főzőkonyha, tálalókonyhák közegészségügyi,
élelmiszerbiztonsági szabályoknak való megfelelése
HACCP rendszer működése
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1. A 2012. évi normatíva felhasználását végző belső ellenőrzés apró adminisztratív hiányosságot tárt fel,
melyet még az ellenőrzés idején azonnal korrigáltunk.
2. A munkavédelmi felügyelőség megállapításai nyomán a főzőkonyhán a szükséges javításokat
elvégeztük, melyről a hatóságot is tájékoztattuk.
3. A Magyar Államkincstár az idősotthoni feladatellátás vonatkozásában a finanszírozás alapját képező
adatok helyesbítésére kötelezte a fenntartót.
4. A közegészségügyi ellenőrzéseket végző hatóságok szinte minden esetben kifogásolják az épületek
külső és belső állagát. (Rózsakert és Szent Imre idősek otthona 4.sz Idősek Klubja, a falak salétromos,
folyamatosan omladozó belső és külső vakolatai)
Jellemző, hogy a költségvetési korlátaink miatt, csak az akut problémák kezelésére van lehetőségünk.
Nagyobb fejújításokat többnyire ellátottaink vagy egyéb személyek adományaiból tudunk megvalósítani.

1. Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, illetve egységekben heti vagy akár napi
gyakorisággal a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában közvetlenül a feladat irányítását és koordinálását
végző középvezetők végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény működését alapvetően meghatározó belső
szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti, illetve az ellátotti csoport és egyéni
szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak rendszeresen monitorozni.
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként az intézményvezető utasításainak megfelelően
számolnak be az irányításuk alá tartozó egység szakmai munkájáról.
Az egységvezetők naponkénti ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szociális szervező ( intézményvezető
helyettes) és a gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A
különböző szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta megvalósul. A személyes ellenőrzések
alkalmával a munkavállalókkal és az ellátásban részesülő ellátottakkal beszélgetést folytatnak. Az ellenőrzés az
ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének folyamatára, a szükséges
változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására irányulnak.
VII. 2013. évben BENYÚJTOTT PÁLYÁZATAINK
Idei évben a TÁMOP 5.3.1-B-2-12/2 Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat előkészületeit végeztük. Ezt a pályázatot 2014. január elején
tudjuk beadni, tekintettel arra, hogy a megpályázott programot a pályázat beadását
követő 150 napon belül meg kell kezdeni. E pályázat keretében 2014. május 1-től, 2015. 07.31-ig 8 fő roma
identitású személyt lesz lehetőségünk gondozó-ápolóként foglalkoztatni. A 15 hónapos foglalkoztatáson belül
12 hónapra 100 %-os bér és dologi támogatást nyújt a pályázat.
Az intézmény ellátási színvonalának, tárgyi eszközeinek fejlesztése érdekében folyamatosan kutatjuk a
pályázati lehetőségeket.
Beadott pályázatok eredményei
1.
2011. évben beadott DAOP4.1.3/A, B 11 jelű Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális
fejlesztése címmel kiírt pályázat eredményeként 2012.évben 48 929 650,-Ft támogatást nyertünk. A
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pályázat által az összkerék meghajtású DACIA DUSTER és a Támogató szolgálati OPEL VIVARÓ
gépkocsi beszerzésén túl a Mirhóháti u. 1-5.szám alatti alapszolgáltatást nyújtó egység épülete kívülbelül modernizálásra került, melynek keretében az épület energetikai felújítása is megvalósulhatott. A
beruházás átadására 2013. július 19-én ünnepélyes keretek között került sor.
2.
TÁMOP 6.1.2./11/1 Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek címmel, a munkahelyi színtéren folyó
egészségfejlesztési/prevenciós programok megvalósítására irányuló pályázatunkkal 10 000 000,-Ft-ot
nyertünk egy olyan 12 hónapon át tartó programsorozatra, mellyel elősegíthető dolgozóink egészséges
életmódja az egészséges élethez szükséges szemléletük formálása. Ez a program 2013. szeptember 1-én
kezdődött és mindenhónapban érdekes programokkal segíti a megfogalmazott cél elérését.

VIII. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK
•

•

•

6.számú Idősek Klubján belül
működő nyugdíjas színi társulat rendszeresen részt vesz a nyugdíjasok részére meghirdetett országos
szintű Ki Mit Tud-on, így színjátszó kategóriában 2013. évben a Harkányban megrendezett országos
döntőben II. helyezést értek el produkciójukkal.
Immáron hagyományként
intézményünk 2013. évben is megszervezte az idősek városi karácsonyának ünnepségét, melyen a
meghívott amatőr előadók, ellátottaink és dolgozóink tették kellemessé az ünnepi délutánt.
A Gyomaendrődi Idősekért
Alapítvány és a Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány kuratóriumi tagjainak szervezésében az idei
évben több színtéren megrendezésre került az alapítványokat támogató „bazár” elnevezésű program,
melynek keretében a jótékonyság eszközei a feleslegessé vált jó minőségű használati tárgyaink voltak,
amelyeket összegyűjtöttünk és az alapítvány aktivistáitól jelképes összegért bárki megvásárolhatta a
bazárban, támogatva ezzel az alapítványokat.

IX. TERVEINK

Jövőbeli elképzeléseink, terveink :
1.
Alap és szakosított ellátás
színvonalának folyamatos fejlesztése.
2. Minden ellátási formában a 100 %-os kihasználtság elérése.
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú alkalmazása.
4. Társult településeken élő rászorultak étkeztetésbe illetve fogyatékos nappali ellátásba való bevonása.
5. Terveink között szerepel a fogyatékos nappali klub hátsó teraszára tető építése, hogy nyáron ellátottaink
hűvösben, télen pedig fedett teraszon tudjanak levegőzni.
6. Tervezzük az elhasználódott tárgyi eszközeink folyamatos cseréjét: idősek otthonában elsősorban a
heverők, ülő alkalmatosságok cseréjét, házi segítségnyújtásban pedig a lakáson gondozást segítő
modern eszközök beszerzését.
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Intézményünk működési stratégiájának SWOT analízise
-

Erősségeink
jól képzett szakembereink
sok éves tapasztaltunk,
hivatástudatunk
elkötelezett szakmaiságunk
innovatív, kreatív gondolkodásunk
integrált intézményhálózatunk
flexibilis alkalmazkodó képességünk
modern központi főzőkonyhánk
munkánkat segítő alapítványok
közreműködése
Lehetőségeink
pályázati források
fenntartó támogatása
civil szervezetek támogatása
ellátottaink adományai
kapcsolati hálónk bővítése
külföldi és hazai kapcsolati tőke bevonása
szolgáltatást igénylők elégedettségének
növelésével a kihasználtság fokozása
ellátás minőségi fejlődésének elősegítése

-

-

Gyengeségeink
épületeink, tárgyi eszközeink
elhasználódottsága
túlszabályozottság
közalkalmazotti bérek alacsony volta
a szakma alacsony társadalmi megítélése
nyugdíjba vonuló szakemberek pótlásának
nehézségei

Veszélyek
finanszírozási problémák miatt a
munkavállalói létszám csökkentése
objektív tényezők nyomán kialakuló
működési feltételek bizonytalansága
pályázati lehetőségek szűkössége
idegen szolgáltatók túlzott jelenléte a
városban

1. Feladatellátásunk során igyekszünk humán tőkénket, erőforrásainkat , erősségeinket adó emberi
értékeinket minél hatékonyabban felhasználni, ami által az ellátás színvonalának fejlődése
biztosított.
2. Intézményhálózatunk egészében arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden
felmerült gondozási szükségletre adekvát választ kapjon a segítségre szoruló egyén és családja
egyaránt. Ennek érdekében minden számba vehető lehetőséggel élni kívánunk legyen az a
kapcsolati hálónkban, vagy gazdasági dimenziókban rejlő lehetőség.
3. A tevékenységünkre gyengítőleg ható tényezők ellen megpróbálunk védekezni. Munkaeszközünket,
azaz a személyiségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreálódást segítő rendezvényeinken,
csoportos esetmegbeszélésekkel igyekszünk karban tartani. A kedvezőtlen gazdasági környezethez
megpróbálunk alkalmazkodni.
4. A negatív hatású veszélyek kibontakozását igyekszünk megelőzni. Törekszünk szolgáltatásainkat
minél magasabb színvonalon biztosítani, hogy a lehető legtöbb igénylő vegye igénybe azt. Működési
költségeinket a jogszabályi kereteken belül a lehető legalacsonyabb szinten tartjuk.
A veszélyt jelentő kockázati tényezők kibontakozása esetén konstruktívan törekszünk a problémák
megoldására.
Gyomaendrőd, 2014. január 27.

Mraucsik Lajosné
intézményvezető
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2013. év
Létszám és erőforrás

Önkormányzat neve:
Gyomaendrőd Város
Önkormányzat

1. számú melléklet
Belső ellenőr
közszolgálati
jogviszonyban1
terv

tény

terv

Saját erőforrás
2
összesen

tény

0,0

betöltött
státusz (fő)7
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

státusz (fő)6
Helyi önkormányzat (I.+II.)
I. Polgármesteri hivatal összesen
II. Irányított szervek összesen
Közművelődési,közgyűjteményi és
1.
Turisztikai Szolgáltató Intézmény
2. Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
3.
Kistérségi Óvoda
4. Gyömaendrődi Liget Fürdő Kft.
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
5. Intézményi Társulás által fenntartott
Térségi Szociális Gondozási Központ

0,0

0,0

terv

tény

embernap

Külső
3
szolgáltató

Külső
erőforrás
összesen4

terv

terv

tény
fő

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
1,0
0,0

1,0
1,0
0,0

tény

tény

embernap

95,0
52,0
43,0

70,0
27,0
43,0

95,0
52,0
43,0

70,0
27,0
43,0

6,0
6,0

6,0
6,0

6,0
6,0

6,0
6,0

6,0
15,0

6,0
15,0

6,0
15,0

6,0
15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr
1

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

2

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma
összesen.

3

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

4

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen.

5

Pl. titkárnő.
Ezen melléklet vonatkozásában:
Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma.
Terv státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre
állni.
Tény
státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány státusz
állt rendelkezésre.

7

terv

embernap

Békéscsaba, 2014. március 31.

6

Adminisztratív
5
személyzet

Erőforrás
összesen

Ezen melléklet vonatkozásában:
Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog
dolgozni a szervezetnél.
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.
Részmunkaidős foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

terv

tény

státusz (fő)

terv

tény

betöltött
státusz (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2013. év
Ellenőrzések

2. számú melléklet

Szabályszerűségi ellenőrzés
Önkormányzat neve:
Gyomaendrőd Város
Önkormányzat

terv1

tény2
db

I.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
II.
1.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
2.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
3.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
n.
aa)
ab)
ac)
b)
c)

Helyi önkormányzat (I.+II.)
Polgármesteri hivatal összesen
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések5
Soron kívüli ellenőrzések6
Terven felüli ellenőrzések7
Irányított szervek összesen
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli ellenőrzések
Terven felüli ellenőrzések
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli ellenőrzések
Terven felüli ellenőrzések
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli ellenőrzések
Terven felüli ellenőrzések
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli ellenőrzések
Terven felüli ellenőrzések

terv

tény

saját ellenőri
nap3

6,1
6,1
4,0
0,6
1,5

6,1
6,1
4,0
0,6
1,5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

terv

Pénzügyi ellenőrzés
tény

külső ellenőri
nap4

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri
nap

db

48,0
48,0
30,0
5,0
13,0

45,0
45,0
27,0
5,0
13,0

3,6
3,6
1,0
2,6

2,6
2,6
0,0
2,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

Rendszerellenőrzés

terv

tény

terv

külső ellenőri
nap

tény

terv

db

44,0
44,0
22,0
22,0

22,0
22,0
0,0
22,0

0,3
0,3

0,3
0,3

0,0
0,0

0,2
0,1

0,2
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0
2,0

1,0
2,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni.
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

2

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra,
arányosan törtszámot kell megadni.
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására,
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor. Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

3

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló
belső ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.
Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

5

6

7

8

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást
terveznek rá.
Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy
tervezett ellenőrzés helyett.
Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően
hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított
kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.
A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek
az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.
A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

tény

3,0
3,0

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr

0,0
0,0

terv

külső ellenőri
nap
3,0
3,0

Békéscsaba, 2014.március 31.

4

tény

saját ellenőri
nap

Teljesítmény-ellenőrzés
terv

tény

terv

tény

saját ellenőri
nap

db

terv

Utóellenőrzés8

Informatikai ellenőrzés
tény

külső ellenőri
nap

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri
nap

db

terv

tény

külső ellenőri
nap

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri
nap

db

Ellenőri
napok
összesen

Ellenőrzések összesen
terv

tény

külső ellenőri
nap

terv

tény
db

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0
10,0
5,0
3,4
1,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap
9,0
9,0
4,0
3,4
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

külső ellenőri
nap
95,0
95,0
52,0
28,0
15,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

70,0
70,0
27,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

ellenőri nap
95,0
95,0
52,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70,0
70,0
27,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2013. év
Tevékenységek

3. számú melléklet

Ellenőrzések összesen1
Önkormányzat neve:
Gyomaendrőd Város
Önkormányzat

terv

tény

saját ellenőri
nap
I.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
II.
1.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
2.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
3.
aa)
ab)
ac)
b)
c)
n.
aa)
ab)
ac)
b)
c)

Helyi önkormányzat (I.+II.)
Polgármesteri hivatal összesen
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
Irányított szervek összesen
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás
[Irányított költségvetési szerv összesen]
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Terven felüli kapacitás

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

terv

tény

külső ellenőri
nap
95,0
95,0
52,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70,0
70,0
27,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Tanácsadás
terv

tény
db

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső
embernap

terv

tény

saját embernap

3

tény

külső
embernap5

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső
embernap

terv

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2. sz. mellékletről hivatkozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz.
melléklet AO-AR oszlopokban található adataival.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai,
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb
adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás
összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a GH oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

tény

saját embernap

0,0
0,0

Bencze Lajosné
könyvvizsgáló, belső ellenőr

2

terv

0,0
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1

Saját kapacitás
összesen3

Egyéb tevékenység2

Képzés

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Külső kapacitás
összesen4
terv

tény

külső embernap
95,0
95,0
52,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70,0
70,0
27,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Kapacitás
összesen
terv

tény

embernap
95,0
95,0
52,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

70,0
70,0
27,0
28,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4

5

Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás
összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L
oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.
Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

4. számú melléklet

Intézkedések megvalósítása1

Előző év(ek)ről
Tárgyévi
áthúzódó
intézkedések3
intézkedések2

Önkormányzat neve:
……………………….

Ebből
végrehajtott4

db5
Helyi önkormányzat (I.+II.)
I. Polgármesteri hivatal összesen
II.
1.
2.
3.
n.

Irányított szervek összesen
[Irányított költségvetési szerv neve]
[Irányított költségvetési szerv neve]
[Irányított költségvetési szerv neve]
[Irányított költségvetési szerv neve]
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Megvalósítási
arány
%
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új
határidő került kitűzésre; stb.
Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig
lejárt a határideje.
Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.
Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként
szükséges feltüntetni.

11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Vízmű sori lakásokkal kapcsolatos intézkedések
Debreceni Zoltánné, Fekete József ügyvezető, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012 (X. 29.) önkormányzati rendelet 24. § (3)
bekezdése értelmében a bérbeadónak a bérlakások rendeltetésszerű használatát, valamint a szerződésben foglalt
kötelezettségek teljesítését évente egy alkalommal ellenőriznie kell.
A Gyomaendrőd, Vízmű sor 2. szám alatt lévő bérlakások ellenőrzésére 2014. április 28. napján került sor. A
bérlakások rendeltetésszerű használatának, valamint a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésének
ellenőrzésekor megállapításra került, hogy az épület tetőszerkezetének egy része megrogyott, a kéménytéglák
porlanak és hullnak.
A hiba észlelését követően megkereséssel éltünk a bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft felé, hogy az
épület műszaki állapotát szíveskedjen megvizsgálni és felmérni, az állapot felmérésről készült szakvéleményt és a
költségvetési összesítőt az önkormányzat részére megküldeni.
(A kezelő által készített szakvélemény az előterjesztés mellékletét képezi.)
A kezelő által készített szakvéleményből megállapítható, hogy a 2. épületben lévő négy lakást (2/P és a 2/N. szám
alatti lakás önkormányzati tulajdonú, 2 db magántulajdonú lakás) érintett tetőrész, kb. 50 m² felületen beázik és
életveszélyessé vált az elmúlt időszakban. A tető, és a 2 db kémény javítási munkák becsült költsége, bruttó
384.004,- Ft.
A Vízmű sor 2/G. szám alatti bérlakás - mely az előző lakásoktól külön álló, 3. épületben helyezkedik el villamosenergia bekötővezetéke elavult, a szigetelés levált a vezetékről, a porcelán tartószerkezet széttört és ez
ebben az állapotában életveszélyes.
A villanyszerelési munkák becsült költsége, bruttó 38.420,- Ft.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 129/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatában úgy döntött, hogy a Vízmű sori
bérlakások felszámolására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készíttet el, a tanulmány készítése során meg
kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a lakások kiváltása Nagylaposi, Öregszőlői ingatlanok vásárlásával valósuljon
meg, továbbá a megvalósíthatósági tanulmánynak tartalmaznia kell, hogy mennyibe kerül az épületek bontása, a
bontási törmelék elszállítása (árajánlatokkal alátámasztva), továbbá a 6 db magántulajdonban lévő lakások
megvásárlása.
A Képviselő-testület az 534/2012. (IX. 27.) Gye. Kt. határozatával tudomásul vette a Gyomaendrőd, Vízműsor 2.
szám alatt lévő rossz műszaki állapotú önkormányzati bérlakások felszámolásának lehetőségeiről készített
tanulmányt, azonban az elmúlt időszakban a bérlakások felszámolással kapcsolatban intézkedés nem történt, a
2014. évi költségvetésben bérlakások vásárlására forrás nem került elkülönítésre.
A kezelő által készített szakvéleményből megállapítható, hogy a feltárt műszaki problémák életveszéllyel járnak,
ezért a javítási munkák elvégzése mindenképpen soron kívül indokolt.
Az önkormányzatnak két lehetősége van az adott probléma megoldására:
1.
Figyelmen kívül hagyva a Vízmű sori ingatlan felszámolását az életveszéllyel járó munkát soron kívül elvégezteti a
kezelővel:
Az életveszélyes műszaki probléma elhárításához szükséges munkák költségeit sajnos a lakásfenntartási számla
(Gyomaszolg Ipari Park Kft-hez befolyt lakbérbevétel) nem fedezi, mivel ez a számla évek óta veszteséges, azonban
az életveszélyt a tulajdonosnak el kell hárítania.
Az ingatlan társasház, melynek alapító okiratának II/A. pontjában közös tulajdonként van meghatározva a
tetőszerkezet, illetve a tetőn kívüli kémények, kéményfedkövek. A közös tulajdonban lévő épületrészek felújításával
kapcsolatos költségeket a tulajdonosoknak, tulajdoni hányaduk szerint kell viselniük. A tetőszerkezetből adódó
műszaki probléma négy lakást érint, ebből kettő magán tulajdonban van, az egy lakásra eső költség 96.001,- Ft,
tehát a magán tulajdonban lévő lakásokra eső költségek összege 192.002,- Ft.
Az önkormányzatot terhelő költségek összege 192.002,- Ft a tetőszerkezet javíttatásából, valamint a 2/G. jelű lakás
villamosvezetékének költsége 38.420,- Ft, mindösszesen: 230.422,- Ft.
Amennyiben az önkormányzat arra dönt, hogy az életveszélyt elhárító munkálatokat elvégzi, ebben az esetben meg
kell keresni a jogi lehetőségét annak, hogy a magán tulajdonban lévő lakások tulajdonosai az önkormányzat által
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megelőlegezett rájuk eső költséget megfizessék.
A munkálatok elvégzése az ingatlan problémáját nem oldja meg, elodázza az ingatlan felszámolását.
2.
Megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az életveszélyes műszaki problémával érintett 3 bérlakás bérlőjét más
önkormányzati bérlakásban helyezi el, vagy másik ingatlant ajánl fel számukra. Ezzel a döntésével az önkormányzat
tulajdonképpen folytatja az egész ingatlan felszámolását. Az ingatlanon belül két bérlakás (2. és 3. számú
épületben) már megszüntetésre került, amikor a bérlők a lakásból kiköltöztek, azonban ez a két üres ingatlanrész
jelen műszaki problémával nem érintett.
A tetőszerkezet, illetve a villanyszerelés problémáját külön kell kezelni, mivel a villanyszerelés költsége
mindösszesen: 38.420,- Ft, mely költség nem áll arányban az elhelyezés költségeivel.
Azt javasoljuk, hogy a villanyszerelési munkálatokat mindenképpen végeztesse el az önkormányzat a kezelővel.
A tetőszerkezet hibájában két bérlő érintett.
Jelenleg az önkormányzati bérlakás-állományból két szolgálati lakás áll üresen:
Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13.
Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B.
Az üresen álló bérlakások bérleti díja kettő, illetve háromszorosa a bérlők által jelenleg bérelt lakások bérleti díjánál.
A Vízmű sori bérlakások bérlőinek anyagi és szociális helyzete nem biztosítja azt, hogy meg tudják fizetni a
többszörös bérleti díjat, illetve a lakások közüzemi díját, mivel ismert, hogy jelenleg is közműtartozással
rendelkeznek. Jelenlegi élethelyzetükben is nehézséget okoz a lakásrezsijének megfizetése.
Fentiek miatt nem javasoljuk, hogy a rendelkezésre álló, üres szolgálati bérlakásokban kerüljenek elhelyezésre.
A Vízmű sori ingatlan felszámolásának tanulmány-tervében azt a megoldást fogadta el a Képviselő-testület, hogy
olcsó ingatlanokat vásárol a településen a bérlők számára. Jelen esetben kb. 1.500.000,- Ft összegért két ingatlan
vásárlása is kivitelezhető.
Az ingatlan vásárlás fedezetét az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati támogatásra elkülönített forrás
biztosítja. Az elmúlt évek során évente 1-2 igény merült fel az első lakás megszerzéséhez nyújtott önkormányzati
támogatásra, az erre elkülönített összeg ebben az évben 3.000.000,- Ft. Ezen a szakfeladaton rendelkezésre áll az
összeg.
Amennyiben a Képviselő-testület a második alternatívát választja, a két család elhelyezését soron kívül,
haladéktalanul meg kell tennie, hiszen a lakások műszaki állapota életveszélyes. Ebben az esetben alacsonyabb
költséggel lehet megerősíteni a tetőszerkezetet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.

1. döntési javaslat
"Életveszély elhárítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az életveszély elhárítását: a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2.
szám alatti 50 m² alapterületű épületrész tető és kéményjavítási valamint a villanyszerelési munkák elvégzését
mindösszesen bruttó 422.424.-Ft összegben engedélyezi ………………………. terhére.
Ezzel egyidőben a Képviselő-testület felhívja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. figyelmét, hogy a Gyomaendrőd, Vízmű
sor 2. szám alatti magántulajdonú ingatlan tulajdonosai felé a helyreállítási munkák bekerülési értékét arányosan
számlázza ki.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Villanyszerelési munka elvégzése és a bérlők azonnali elhelyezése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az életveszély elhárítását: a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2.
szám alatti 2/G jelű lakásban a villanyszerelési munkák elvégzését mindösszesen bruttó 38.420.-Ft összegben
engedélyezi lakásfenntartási számla terhére.
Ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az életveszélyessé vált tetőszerkezettel
érintett 2/P és 2/N jelű lakások bérlőinek Gyomaendrőd város területén ingatlant vásárol, maximum 750-750.000,- Ft
értékben. Az ingatlan vásárlás fedezetét a 2014. éves költségvetésben az első lakás megszerzéséhez nyújtott
önkormányzati támogatásra biztosított önkormányzati forrás biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor az átcsoportosítást vezesse át.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Dr. Schóber Ottó kérelme a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti
lakással kapcsolatban
Debreceni Zoltánné
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Magtárlaposi u. 1-3/1. szám alatti bérlakás a 147/2014. (III. 27.) Gye. Kt. határozattal a 2. számú
felnőtt háziorvosi körzetet betöltő Dr. Schóber Ottó részére 2014. június 1. napjától kiutalásra került.
A bérlő a bérlakás megtekintésekor elmondta, hogy a konyhaszekrénybe mosogatógépet szeretne beépíteni.
A kezelő által készített dokumentumból megállapítható, hogy a mosogatógép elhelyezéséhez szükséges a
konyhaszekrény megbontása. Az átalakítás lehetséges, a bekerülési értéke, bruttó 59.690,- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Dr. Schóber Ottó kérelmének elbírálása a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti lakással kapcsolatban"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/I. szám alatti
bérlakásban a konyhaszekrény átalakítási munkálatait bruttó 59.690.-Ft összegben engedélyezi a lakásfenntartási
számla terhére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS
az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére

Tárgy: Lakóház építéséhez önkormányzati támogatás kérése
Készítette: Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Előterjesztő: Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Véleményező bizottságok:

Tisztelt Bizottság!
A 2014. évben az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatás szakfeladaton 3.000.000,- Ft
került elkülönítésre.
Tárgyéven ingatlan vásárláshoz egy család részére került önkormányzati támogatás megállapításra 500.000,- Ft
összegben, így a szakfeladaton 2.500.000,- Ft áll rendelkezésre.
Pap Gábor és felesége Papné Dinnyés Erika Gyomaendrődi lakosok azzal a kéréssel fordultak az
önkormányzathoz, hogy lakóépület építéséhez támogatást állapítson meg.
Kérelmezők az első lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 2/2004. (II. 10.) KT.
rendelet 2. § (1) (3) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelelnek.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a támogatás összegének megállapítására.

Döntési javaslat
"Lakóház építéséhez önkormányzati támogatás kérése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi, Kulturális és Esélyegyenlőségi
Bizottsága Pap Gábor és felesége, Papné Dinnyés Erika Gyomaendrődi lakosok részére lakóépület
építéséhez 160.000,- Ft vissza nem térítendő önkormányzati támogatást és 340.000,- Ft kamatmentes hitelt
állapít meg.

Gyomaendrőd, 2014. május 13.

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti önkormányzati tulajdonú
szolgálati bérlakás bérlőkijelölési jogát, határozatlan időtartamra a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság részére
átadta.
Az elmúlt időszakban a Rendőr-főkapitányság a bérlakás bérlőkijelölési jogával nem élt, ezért azt az önkormányzat
részére ideiglenesen visszaadta. Az eltelt időszakban az Önkormányzat a bérlakás bérlőkijelölési jogát a Rendőrfőkapitányságtól több alkalommal visszakérte, mivel a bérlakásra szüksége volt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a szolgálati bérlakást 2011. január hónapban a 42/2011. (I. 27.) Gye. Kt.
határozatával Al-Ani-Amer részére utalta ki. A bérlő részére az eltelt időszakban a bérleti jogviszony több
alkalommal meghosszabbításra került.
Al-Ani-Amernek a bérlakásra továbbra is szüksége van, így Al-Ani-Amer 2014. április14. napján azzal a kéréssel
fordult az Önkormányzathoz, hogy az Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát
szíveskedjen meghosszabbítani. Indokolásként leírta, hogy 2014. június végén a családjával véglegesen
Magyarországra költözik.
A bérlakásokat kezelő Gyomaszolg Ipari Park Kft. Al-Ani-Amer számláján lakbérhátralékot nem tart nyilván.
A Rendőr-főkapitányság a bérlakás bérleti jogviszonyát határozott időtartamra, 2015.március 31. napjáig átadta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására:
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B. szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Al-Ani-Amer részére a Gyomaendrőd, Apponyi u. 24/B.
szám alatti szolgálati bérlakás bérleti jogviszonyát 201…..év ……….. hó …. napjáig meghosszabbítja.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti bérlakás kiutalása
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Torma Éva igazgató főorvos azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a védőnői állásra jelentkező
Percz Mónika részére a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti szolgálati bérlakást 2014. augusztus 1.
napjától szíveskedjen az önkormányzat kiutalni.
Percz Mónika főiskolai hallgató a Szegedi Egészségtudományi és Szociális Képzési Karon, ahol az utolsó félévét
tölti. A diploma megszerzése után Gyomaendrődön szeretne elhelyezkedni.
Percz Mónika vidékről költözik városunkban, ezért szüksége van szolgálati bérlakásra.
A leírtak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati
javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti bérlakás kiutalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. szám alatti
szolgálati bérlakást 2014. augusztus 1. napjától Percz Mónika részére kiutalja mindaddig, még a Városi
Egészségügyi Intézmény alkalmazásában áll.
A bérlakás kiutalásának feltétele, hogy Percz Mónika 2014. év II. félévében a védőnői szakon a diplomát
megszerezze.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármester urat az alábbi
bérleti szerződés megkötésére.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli …………………
polgármester), mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Leánykori név:
Szül. hely, idő:
Anyja neve:

Percz Mónika

mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
…………………… Gye. Kt. határozata alapján az alábbi feltételekkel:
1.) Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 1-3/IV. sz. alatti lakás Gyomaendrőd Város Önkormányzatának tulajdonában áll,
kezelője GYOMASZOLG IPARI PARK Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 1 szoba
A lakás alapterülete: 56,94 m²
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A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A közös használatú helyiségek és területek: lépcsőház, udvar.
2.) Bérbeadó bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket a
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony fennállásának időtartamára.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és szerződés keretében a
bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.500,- Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: -Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzat 53200125-11062402 számú
számlájára, melyet Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége vezet; bérleti díjként 20.500,- Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért--összesen: 20.500,- Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3/A. A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az ott megjelölt állapotban és feltételekkel
birtokába vette 2014. év augusztus hó 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2014. év augusztus hó 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 23. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,.
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését..
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők: (név, személyes adatok) -10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő, bérlőtárs más személyt nem fogadhat be az
alábbiak kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha
és nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
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szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2014. ……………….. hó ….. nap
Bérlő részéről:

Bérbeadó részéről:
………………………..
Percz Mónika

………………………….
Várfi András
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: 2014. 07. 31.
Felelős: Várfi András
Hivatali felelős: Keresztesné Jáksó Éva
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

A Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti szolgálati bérlakás visszaadásával
kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gellai Imre a Körös Kajak Sportegyesület elnöke kérésére Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 462/2013. (IX.
26.) Gye. Kt. határozatával a Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. szám alatti szolgálati bérlakást a Körös Kajak
Sportegyesület versenyzői Kovács László Békésszentandrás, Kölcsey u. 12. és Győrfi Tamás Algyő Rodostó u. 6.
szám alatti lakosok részére kiutalta.
A kijelölt bérlőkkel a bérleti szerződés nem került megkötésre, mivel a lakást nem foglalták el.
Gellai Imre a Körös Kajak Sportegyesület elnöke a 2014. április 14. napján kelt e-mailben arról tájékoztatott, hogy az
egyesület a bérlakásra nem tart igényt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.
Döntési javaslat
"Szolgálati bérlakás visszaadásával kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Körös Kajak SE elnökének nyilatkozatát,
mely szerint a Körös Kajak SE sportolóinak kiutalt Gyomaendrőd, Október 6. ltp. A/13. sz. alatti szolgálati bérlakásra
nem tartanak igényt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakás visszaadásával kapcsolatos
nyilatkozat tudomásulvétele
Debreceni Zoltánné, Keresztesné Jáksó Éva
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti szolgálati bérlakásra, határozott
időtartamra (1 év) pályázatot írt ki.
A bérlakás kiutalása Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága hatáskörébe tartozik.
A Bizottság a bérlakást a 85/2014. (III. 19.) Gye. Kt. Üokke. határozatával Szujó Csaba részére 2014. április 1.
napjától kiutalta.
A kijelölt bérlő a bérleti szerződés aláírását követően, 2014. április 11. napján kelt levelében a kiutalt bérlakást
visszamondta, arra nem tart igényt.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Döntési javaslat
"A Gyomaendrőd, Népliget u. 1/B. szám alatti bérlakás visszaadásával kapcsolatos nyilatkozat tudomásulvétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága tudomásul veszi a Szujó Csaba nyilatkozatát, mely szerint a bérlakást visszamondta,
arra nem tart igényt.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár
Weigertné Szilágyi Erika
Várfi András polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyermekétkeztetési Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatával összhangban pályázatot írt ki
annak érdekében, hogy hazánk településein ne csak a szorgalmi időszakban, hanem azon kívül hétvégeken, iskolai
szünetekben (tavasz, nyár, tél) minden óvodás és általános iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzék.
A pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatják be. A kedvezményezettek a szegénysorban élő
óvodás, illetve általános iskoláskorú gyermekek (3-14 év), akiket a település oktatási intézményei jelölik ki. Egy
családból több gyermek is kijelölhető.
A pályázó települések közül maximum 10 pályázó lehet nyertes, országosan kb. 300 gyermek 6 havi ellátására nyílik
lehetőség. Egy település alapesetben 30 gyermek ellátására nyújthat be pályázatot.
Önrész biztosítása az Önkormányzatok részéről nem igényelt.
Egy gyermek fél éves ellátása a jelen pályázat keretében átlagosan 45.000 Ft-ba kerül. Ez magában foglalja a 2014.
év június 20-tól 2014. december 31-ig valamennyi hétvégére 1-1 adag, a nyári szünetre naponta 1-1 adag, így fél
évre minimum 80 adag ennivaló átadását.
Az alapítványi szállítmányok tartalmaznak mélyhúzott fóliával ellátott, forró vízben melegíthető készételeket, melyek
tárolása, kezelése hűtést igényel. Így a helyszínen szükséges biztosítani egy legalább 180 liter nagyságú
hűtőszekrényt! Külön tisztiorvosi engedélyre, képzett személyzetre és különlegesen kialakított tárolóhelyre nincs
szükség.
A pályázat elbírálásának módja:
A határidőig beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma és külső tanácsadói értékelik. A beérkezett
pályázatok számától és a települések helyének eloszlásától függően dönt azokról a pályázókról, akik a Raiffeisen
Bank Zrt. által a Facebook.com weboldalra felkerülnek a nyilvános szavazásra (maximum 20 település). A nyilvános
szavazáson minden olyan magyar és külföldi állampolgár szavazhat, akinek internetes elérhetősége van és
regisztrált Facebook tag. A nyertes pályázók (maximum 10 település) az internetes szavazáson legtöbb szavazatot
kapott településekből kerülnek ki. A weben történő szavazás 2014. május 23. napján indul és 2014. június 10.
napjával zárul.
Polgármesteri döntés szerint az öregszőlői településrészen szegénysorban élő gyermekek közül kerül kiválasztásra
30 kisgyermek a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola nevelői által, nyertes pályázat esetén. Az
alapítványi szállítmányokat az IKSZT épületében, az ottani alkalmazottak veszik majd át és osztják ki az érintett
gyerekeknek.
A pályázat beérkezési határideje 2014. május 15. 23:59 éjfél. Önrész biztosítására nincsen szükség, a pályázathoz
határozatot csatolni nem kell.
Mivel a pályázat benyújtási határideje korábbi, mint a Képviselő-testület soron következő ülésének dátuma, így jelen
formában kívánjuk tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a pályázat benyújtásáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére.

Döntési javaslat
"Raiffeisen Mindenki ebédel 2014. nyár"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Raiffeisen Mindenki Ebédel 2014 nyár pályázati felhívás alapján
elkészített pályázat benyújtásáról szóló tájékoztatóban foglaltak elfogadását.
Támogatás elnyerése esetén a program megvalósításának időtartama 2014. június 20. – 2014. december 31.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: - AZONNALI VÉGREHAJTÁS Hivatali felelős: - NINCS FELELŐS KIJELÖLVE-
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Nyári napközis ellátás biztosítása
Keresztesné Jáksó Éva, Mraucsik Lajosné önkormányzati intézmény vezető
Várfi András polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 41. § és 94. § értelmében gondoskodnia kell a településen élő azon gyermekek napközbeni ellátásáról,
akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való
részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt erről nem tudnak gondoskodni. Ennek megfelelően az Önkormányzat
a Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának közreműködésével nyári
napközit szervez 6-14 éves korú gyermekek számára.
A napközis foglalkozások iránti igények felmérését követően, azok eredményeit tekintetbe véve az a döntés
született, hogy a nyári napközi keretein belül 2013. június 23. és július 11. között, hétköznapokon 730-tól 1630-ig lesz
biztosítva a gyermekek számára a felügyelet. A nyári szünet további időszakaiban a szülők által jelzett igények nem
érik el a 10 főt.(legmagasabb 7 fő)
A nyári napközi fő helyszíne a Gyomai Tájház, de a programok függvényében további helyszínek lennének még a
Városi Könyvtár, a Liget Fürdő, a Sportcsarnok, a Sportpálya, a Tájház, valamint a Képtár is.
A költségeket illetően a szülőknek a napi háromszori étkezési (tízórai, ebéd, uzsonna) díjat kell előzetesen fizetniük
a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának pénztáránál, melynek összege 705,- Ft/nap/fő, továbbá a
különböző programok belépő jegyeinek árai is a szülőket terhelik.
A nyári napközi feltételeiről az igény felmérési/jelentkezési lapon a szülőket a Térségi Szociális Gondozási Központ
tájékoztatta.
A gyermekek felügyeletének biztosításához nem szükséges pedagógiai végzettség, ezt a feladatot két fő
közfoglalkoztatott személy fogja ellátni. Kiválasztásuk során elsődleges szempont, hogy gyermekek felügyeletével,
nevelésével kapcsolatos munkatapasztalatuk legyen. A Térségi Szociális Gondozási központnál 1 fő
közfoglalkoztatott személy pedagógiai asszisztensi feladatokat lát el a nevelési év szorgalmi időszakában, így a
nyári szünidőben ő bevonható a nyári napközis feladatok ellátásába.
2013. évben a nyári napközi megszervezésével kapcsolatos költségek az alábbiak szerint alakultak:
2 fő közfoglalkoztatásához kapcsolódó saját erő:
kreatív és egyéb eszközök költsége:
kézműves foglalkozások költsége:
Összesen:

15.821.-Ft
44.299.-Ft
31.500.-Ft
91.620.-Ft

A nyári napközi megszervezésével kapcsolatban felmerülő költségek – 2 fő közfoglalkoztatásához kapcsolódó saját
erő, a programokkal kapcsolatos egyéb költségek - oktatási vagyon működtetésére megtervezett dologi kiadások
terhére biztosíthatók.
A nyári napközi megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása az Önkormányzat és a Térségi szociális
Gondozási Központ között az alábbiak szerint oszlik meg:
Az Önkormányzat biztosítja a nyári napközivel kapcsolatos költségeket, biztosítja a helyszínt. A Térségi Szociális
Gondozási Központ elvégezte az igényfelmérést, és ellátja a nyári napközi koordinálásának feladatait: kapcsolatot
tart a szülőkkel, a programok megszervezését, a 2 fő közfoglalkoztatott személy irányítását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
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Döntési javaslat
"Nyári napközis ellátás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. § és 94. §-ában szabályozott kötelezettségének eleget téve, a szülői igények
ismeretében nyári napközis ellátást biztosít 2014. június 23. – 2013. július 11. közötti időszakban, a nyári napközivel
kapcsolatos költségeket – a 2 fő közfoglalkoztatásához kapcsolódó saját erő, a programokkal kapcsolatos egyéb
dologi költségek - oktatási vagyon működtetésére megtervezett dologi kiadások terhére biztosítja.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Térségi Szociális Gondozási Központot a
nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező
bizottság:

Tájékoztatás a 2014. évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási
intézményekre vonatkozóan
Kovácsné Rácz Julianna
Toldi Balázs egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törtvény 74.§ (6a) rögzíti, hogy a 3000 főt meghaladó lakosságszámú
települési önkormányzat köteles gondoskodni az illetékességi területén levő összes, saját tulajdonában álló, az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatinak ellátását szolgáló ingó és
ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetői feladatok részét képezi az oktatási intézmények épületei állagának megóvása, a szükséges javítások
ütemezett elvégzése.
Az előző évhez hasonlóan Gyomaendrőd Város Önkormányzata helyszíni bejárást tartott a működtetésében levő
közoktatási intézményekben, a 2014. évben elvégzendő karbantartási, javítási munkálatok felmérése céljából.
A bejárás 2014. április 17. – 2014. április 18. időszakban valósult meg az alábbi oktatási intézményekben.
1.
2.
3.
4.
5.

Sorszám

Intézmény megnevezése
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 5500
Gyomaendrőd Népliget út 2. / Fő út 42.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
5500
Gyomaendrőd Fő út 181.
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
5500
Gyomaendrőd Hősök útja 45.
Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
5500
Gyomaendrőd Kisréti u. 27.
Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium 5500
Gyomaendrőd Hősök útja 39.

Időpont
2014. április 17. csütörtök
8:00 óra
2014. április 17. csütörtök
11:00
2014. április 17. csütörtök
14:00
2014. április 17. csütörtök
15:00
2014. április 18. péntek
7:30 óra

Jelenlevők köre:
1.
Intézményvezető
2.
Intézmény karbantartója
3.
Gyomaszolg Ipari Park Kft. képviselője
4.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának képviselői
A jegyzőkönyv alapján 2014. 05.05 – én árajánlatot kértünk be a Gyomaszolg Ipari Park Kft. – től a karbantartási
feladatok várható anyagköltségéről és a hozzájuk kapcsolódó munkadíjakról. Az árajánlatot a Kft. május végére
fogja megküldeni Önkormányzatunk részére.
A bejárásról jegyzőkönyv készült, mely tartalmazza oktatási intézményekre bontva a tervezett karbantartási, javítási
munkálatok körét, melyeknek tételes bontását az 1. számú melléklet ismerteti.
A melléklet tartalmazza azon munkálatokat, melyeknek kivitelezését a Gyomaszolg Kft. valósítja meg, illetve azokat
a feladatokat is, melyeknek végrehajtása az oktatási intézményekben munkát végző karbantartói és takarítói
állomány feladatát képezi.
Az ajánlat beérkezését követően Gyomaendrőd Város Önkormányzata a rendelkezésre álló 7 – 8 millió forint
összegű keretből, a munkálatokat rangsorolva dönt az ebben az évben végrehajtandó karbantartási feladatokról,
egyeztetve az oktatási intézmények vezetőivel.
A feladatok ütemezésről a döntést követően tájékoztatást nyújtunk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
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Gyomaendrődi Tankerületi Igazgatósága és az oktatási intézmények részére is.

Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a tájékoztatót elfogadni.

Döntési javaslat
"Tájékoztatás a 2014. évi nyári karbantartási munkálatokról az oktatási intézményekre vonatkozóan"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÖNKORMÁNYZATI INGATLAN
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

A Bizottság javasolja a T. Képviselő-testületnek a 2014. június – augusztus hónapokban tervezett karbantartási
munkálatokkal kapcsolatos előzetes tájékoztató elfogadását.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására beérkezett pályázat
véleményezése
Lévai Éva
Várfi András polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztere, a Nemzeti Közigazgatás Intézet honlapján pályázati felhívást tett közzé a Békés
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató álláshelyének betöltésére.
A beérkezett pályázatot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete, a Nemzeti
köznevelésről szóló törvény rendelkezése alapján megküldte véleményezésre az önkormányzat Képviselő-testülete
részére. – A fenntartó a köznevelési intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy véleményének
kialakítása előtt beszerzi a működtető önkormányzat véleményét - 2011. évi CXC. tv. 83. §. (4) h) bekezdés alapján.
A kiírt pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjen véleményezni a benyújtott pályázatot.

Döntési javaslat
"A Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztására beérkezett pályázat véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Személyzeti ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. §.
(4) h) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató beosztás
betöltésére, Dávid Ilona (Békéscsaba, Jókai út 6. 3/10. ) pályázó által benyújtott pályázatot alkalmasnak tartja az
elbírálásra.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2014. május 21-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör teremhasználati kérelme
Mag Barbara
Lehóczkiné Timár Irén egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
A Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör az előterjesztés mellékletét képező levelében jelezte, hogy tévedésből nem küldték el
TAMATER14 jelű pályázatukat teremhasználat igénybevételére. Mivel a Kertbarát Kör nem rendelkezik adószámmal
és cégbírósági bejegyzési számmal, így az Országos Szövetségen keresztül szerettek volna pályázni, amely
adatainak beszerzése nehézséget jelentett.
Mindezek ellenére a Kertbarát Kör szeretné igénybe venni a teremhasználattal kapcsolatos támogatást, így
határidőn túl, 2014. május 5-i dátummal beküldték pályázatukat, amely szintén az előterjesztés mellékletét képezi.
A kitöltött adatok alapján ez a következő költséggel járna.
Név
Helyszín
Időszak
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör

Katona
József 2014. 01.01.
Művelődési Ház
2014. 12.31.

Heti
óraszám
–1

Létszám
50 fő

Költség
(Ft)
61.360,-

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Civil Alap ’B’ komponensében elkülönített 1.000.000,- Ft-ból az
eddigi felosztások alapján még megmaradt 136.400,- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott pályázat támogatásáról, illetve támogatási javaslatáról
dönteni szíveskedjen.
Döntési javaslat
"Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör teremhasználati kérelme"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdés
b) pontjában biztosított átruházott hatáskörében eljárva a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör 2014. évi Civil Alap ’B’
komponensére benyújtott pályázatát az alábbiaknak megfelelően, a tényleges teremhasználati igénybevétel alapján
természetbeni támogatásban részesíti.
Név
Helyszín
Időszak
Heti
LétKöltség
óraszám
szám
(Ft)
Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör
Katona József
2014. 01.01. –
1
50 fő
61.360,Művelődési Ház
2014. 12.31.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

EGYEDI IGÉNY A 2014. ÉVI CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP B) KOMPONENSÉRE

TAMATER14

Benyújtható a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet alapján a Civil Alapból nyújtott természetbeni támogatás igénylésére

Hatályos: 2014.03.01-től

Érkeztető bélyegző helye

A hivatal tölti ki

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

Az igénybejelentést ellenőrizte: ______________________________

I. Igénybejelentő szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

Dr. TÓTH ELEK KERTBARÁT KÖR

3. Adószáma

1 9 6 5 5 7 7 0

1

4 3

2

vagy adóazonosító jele:

4. Bírósági bejegyzés száma:

Pk.60323/1989/2

5. Bejegyző bíróság:

Budapest Környéki Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

1 9 8 9

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 9

0 8

8. Közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés száma:
9. Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja:
10. Képviselő neve:

MAGYARI LAJOSNÉ

11. Elérhetőségek (telefon, email):
12. Székhelye:

5 5 0 0

6 6 5 0 , magyarilajosne@invitel.hu

5 4 1

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
út
név

Kossuth Lajos
13. Levelezési címe:

3 0

város/község

közter.
jelleg 9

hsz.
hrsz

irányítóGyomaendrőd
szám
közter.
közter.
utca
név
jelleg 9

ép.

lph.

em.

város/község

5 5 0 0

Bacsó Béla

aj.

hsz.
hrsz

ép.

lph.

em.

aj.

II. Természetbeni támogatási igény adatai:
1. Ideje:

2 0 1 4

3. Támogatási forma:

0 1

0 1 naptól

2 0 1 4

1 2

3 1 napig

2. Igénybevevők (fő):

5 0

Katona József Művelődési Ház - teremhasználat

4. Igényelt támogatás heti óraszáma:

1 óra
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EGYEDI IGÉNY A 2014. ÉVI CIVIL TÁMOGATÁSI ALAP B) KOMPONENSÉRE

TAMATER14_01

Benyújtható a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet alapján a Civil Alapból nyújtott természetbeni támogatás igénylésére

III. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó
a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
b) kijelentem, hogy amennyiben előző években a szervezetet Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
támogatásban részesítette, úgy a támogatási szerződésben foglalt feltételeket a pályázó maradéktalanul teljesítette;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat hivatala a támogatási kérelemben foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően
kezelje és az Önkormányzat internetes honlapján közzétegye;
d) tudomásul veszem, hogy a szükséges jogerős hatósági engedélyek hiányában támogatási szerződés nem köthető;
e) tudomásul veszem, hogy az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.)
76. § (1) e) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, akinek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van;
f) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:Áht.)
50. § (3) bekezdése szerinti adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom, továbbá helyi adótartozásom van;
g) tudomásul veszem, hogy az Áht. 50. §-ának (5) bekezdése
alapján az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben
tudomásul veszem, hogy a visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;
h) tudomásul veszem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.)
6. § (1) bekezdése alapján nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban:

1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
2. a Knyt. szerint kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1-2. pont alá tartozó személy Ptk.-ban meghatározott közeli hozzáratozója,
4. az 1-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő,
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület,
az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
6. az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint
az egyházi jogi személy,
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett
párttal (a továbbiakban: párt),
b) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi
önkormányzati választáson.
7. akinek a részvételből való kizártságának tényét a Knyt. 13. § alapján, az ott megjelölt honlapon közzétették.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
i) kijelentem továbbá, hogy Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben

nem áll fenn

fennáll

Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő,
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
4. az 1.-3. pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
5. olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy
vezető tisztségviselő az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi szervezet ügyintéző vagy
képviseleti szervének tagja.
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi kérelem (amely
nyomtatvány letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) egy eredeti példányát a Pályázatkezelő részére postai úton megküldöm.

j) Kijelentem, hogy ha a Pályázati kiírás önrészt ír elő, akkor a jelen pályázat költségvetési tervének a pályázati kiírás szerinti arányú önrésze
rendelkezésemre áll, azt a projekt megvalósítására fordítom és a támogatási szerződés megkötéséig igazolom.
j) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg.
k) kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról írásban tájékoztatom az Önkormányzat
ügyintéző szervét.

IV. Az igénybejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 4

0 5

0 5

év

hó

nap
MAGYARI LAJOSNÉ
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője
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