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A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Adórendelet módosítás – 1. forduló
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Közterületek elnevezése [2. forduló]
Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek
2016/2017-es nevelési évről készített szakmai beszámolójának
elfogadása
6. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016/2017-es
nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása,
2017/2018-as nevelési év munkatervének tudomásul vétele
7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának
módosítása
8. Beszámoló a 2017. évi nyári napközi ellátásról
9. Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről
10. Beszámoló a KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról



A nyilvános ülés napirendjeinek előterjesztései PDF dokumentumként letölthetők a város honlapjáról a Városunk
főmenüből
nyíló,
Önkormányzat
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Előterjesztések
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előterjesztéseit is letölthetik PDF dokumentumként.

11. Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak és az alapító okiratának módosítása
12. A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának, zárva tartásának jóváhagyása
13. A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítása
14. A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve
15. Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség
16. Pályázati lehetőség az Erzsébet ligeti Sporttelep fejlesztésére
17. A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmének ismételt tárgyalása
18. Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. I. félévi beszámolója
19. Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első
félévi beszámolója
20. Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. első félévi beszámolója
21. Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója
22. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. I. félévi beszámolója
23. Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési kérelme
24. 2017. évi Civil alap tartalékának felhasználása
25. Alapítványok támogatása
26. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
27. XX. Nemzetközi Sajt-és Túrófesztivál tervezete
28. Bejelentések
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2)
bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pont megtárgyalására zárt ülésen kerül
sor
29. A "Gyomaendrőd Díszpolgára"cím, valamint a „Gyomaendrődért”
kitüntető emlékplakett adományozására beérkezett javaslatok elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 15.

Ágostonné Farkas Mária s.k.
bizottsági elnök
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
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Véleményező bizottság:

A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
1. A költségvetési rendelet elfogadását követően hozott Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert,
különböző alapoktól, egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások.
2. Intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások.
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 1.122.197 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került a 2017. június 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 2.324 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
Az állami támogatások között szerepel a szociális területen megigényelt 14.429 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a
Térségi Szociális Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik
kiadásként.
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 1.883 E Ft-ot, az önkormányzati tűzoltóság támogatására
5.000 E Ft-ot biztosított a Belügyminisztérium.
A szociális ágazatban a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez 23.578 E Ft támogatást kapott
önkormányzatunk, melyből 22.567 E Ft a Térségi Szociális Gondozási Központban, 1.011 E Ft a Család és
Gyermekjóléti Központban került beépítésre az előirányzatok közé.
A 125/2017. (VI. 8.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az óvodai nevelőmunkát segítő munkakörben
foglalkoztatottak kiegészítő támogatása 4.404 E Ft, mely szintén a garantált bérminimum emeléshez kapcsolódik.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 368 E Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből a
Kállai Ferenc Kulturális Központban eszközfejlesztés valósul meg 950 E Ft önerő biztosítása mellett.
Az önkormányzat működési tartalékából átvezetésre került a Kállai Ferenc Kulturális Központ működési kiadásai
közé a XX. Nemzetközi Halfőző Versenyre, a Főtéri sokadalomra és a nemzeti ünnepekre elkülönített 2.500 E Ft
összeg, továbbá beépítésre került az intézmény költségvetésébe a városi rendezvények saját bevétele, mely az
adott rendezvény kiadásainak forrásául szolgált.
2016. évben az Endrődi Tájház az Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.500 E Ft támogatásban részesült, melynek
felhasználására 2017. évben kerül sor. A támogatás a tájház műtárgyainak állagvédelmi költségeire és ehhez
kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás kidolgozására használható fel. Az összeg beépítése megtörtént az
előirányzatok közé.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
tartalékon belül.
A támogató hatóság tájékoztatása alapján a turisztikai elemeknél vállalt indikátorokat a fenntartási időszak végéig
szükséges teljesíteni, így az eredeti költségvetésbe beépített szolgáltatás vásárlás összege csökkentésre került,
vele párhuzamosan az intézménynek nyújtott támogatás összege pedig növekedett.
A Kállai Ferenc Kulturális Központnál a lapkiadással kapcsolatos feladatok bevételi és kiadási előirányzata zárolásra
került. A feladatot 2017. szeptember 1.-től a Határ Győző Városi Könyvtár látja el, így a zárolt bevételi és kiadási
előirányzatok átcsoportosításra kerültek a könyvtárhoz.
Képviselő-testületi döntések alapján a 2016. évi szabad maradványból a településképi arculati kézikönyvre 1.850 E
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Ft, a közművelődési érdekeltségi támogatás önerőre 950 E Ft, a hulladékgyűjtő pontok kiépítésére 2.686 E Ft, a
Térségi Szociális Gondozási Központ konyha fejlesztésére 1.446 E Ft, Sajt és Túrófesztiválra 985 E Ft, utak
karbantartására 4.387E Ft a felhasználás.
A TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem, a TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület
komplex energetikai felújítása, és a TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
pályázatok támogatása, a 2017. évi tervezett kiadások és a következő évre áthúzódó kiadás előirányzata jelen
módosítás során beépítésre került a költségvetési rendeletbe.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2017. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2016. évi XC. törvény által biztosított állami
támogatás településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2017. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2017. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.065.087 ezer Ft bevételi és kiadási főösszeg meghatározásában
a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény az irányadó az állami támogatások
vonatkozásában. Az államháztartási számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési
egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési
bevételek és kiadások a költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2017. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetésről szóló 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.065.087 ezer forintban,
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b) kiadási főösszegét 4.065.087 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.101.463 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 722.392 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 246.609 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 994.623 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.290.466 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 630.524 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 112.685 ezer forint,
c) dologi kiadás 583.198 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 562.450 ezer forint.,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 154.000 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 182.288 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 65.321 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1), (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.288.708 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 85.902 ezer forint,
b) beruházási kiadás 414.553 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 788.253 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 485.913 ezer forint. "
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének mérlege

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
27
28
29
30
31

A
megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
Működési hiány:
Fejlesztési hiány:
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adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
153 300
153 185
523 944
530 092
9 456
9 556
388 260
388 260
939 676
1 020 370
2 014 636
2 101 463
25 146
25 146
72 178
693 778
3 100
3 100
0
368
100 424
722 392
106 778
246 609
544 623
994 623
2 766 461
4 065 087
614 093
630 524
109 189
112 685
523 043
583 198
517 032
562 450
119 528
154 000
171 199
182 288
67 330
65 321
2 121 414
2 290 466
89 025
85 902
381 995
414 553
174 027
788 253
645 047
1 288 708
0
485 913
2 766 461
4 065 087
0
0
0
0

2. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2017. évben

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
27
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
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adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
0
0
114 196
125 341
350 859
356 121
9 456
9 456
388 000
388 000
939 676
1 020 370
1 802 187
1 899 288
25 146
25 146
72 178
693 778
3 100
3 100
0
368
100 424
722 392
105 558
217 174
544 623
994 623
2 552 792
3 833 477
0
0
1 000
1 000
0
76
0
0
260
260
0
0
1 260
1 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
1 260
1 336
0
0
400
1 289
0
0
0
0
0
0
0
0
400
1 289
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
246
0
0
400
1 535
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz .
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
Felhalm.c.átvett pénzeszköz
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
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0
0
0
14 204
0
0
0
0
14 204
0
0
0
0
0
0
0
14 204
0
15 500
0
0
0
0
15 500
0
0
0
0
0
0
0
15 500
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
1 220
0
182 305
0
153 300
523 944
9 456
388 260
939 676
2 014 636
25 146
72 178
3 100
0
100 424
106 778
544 623
2 766 461

0
810
0
7 910
0
0
0
0
7 910
0
0
0
0
0
61
0
7 971
0
9 645
0
100
0
0
9 745
0
0
0
0
0
38
0
9 783
0
8 000
173 085
0
0
0
181 085
0
0
0
0
0
28 975
0
210 060
0
153 185
530 092
9 556
388 260
1 020 370
2 101 463
25 146
693 778
3 100
368
722 392
246 609
994 623
4 065 087

3. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2017. évi bevételeinek részletezése
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adatok ezer forintban
A
B
C
megnevezés
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
Intézményi működési bevételek
0
0
Holtágak haszonbére
1 815
1 815
Földhaszonbér
6 890
6 890
Bérleti díj
18 461
18 461
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
20 000
20 000
Közterületfoglalás
300
300
Egyéb bevételek
2 084
2 084
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
2 084
2 084
Kamatbevétel
1 000
1 000
Kamatbevétel kötvény
4 000
4 000
Vízmű bérl.díj (ad hoc munkákra)
5 000
5 000
ÁFA bevétel-befizetendő
14 975
14 975
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan-Fürdő2102, temető 2986, víz 1576
5 088
10 464
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
1 717
1 717
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (ford.áfa nélkül)
5 327
5 327
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény ért.bevétele
12 500
12 500
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei
1 455
1 455
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (ford.áfa nélkül)
4 500
4 500
Temető üzemeltetésből származó bevétel
7 000
7 000
Osztalékbevétel
0
5769
Saját bevétel összesen:
114 196
125 341
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Erzsébet utalványra átvett pénzeszköz
0
3 514
Mezőőri járulék átvett pénz
5 400
5 400
Hosszabb időtartamú közfogl., takarító tanf.tám-a 16.06.20-án induló
0
0
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.7 fő programelem
27 205
27 205
Közcélú munkavégzők támogatása 2016-ról áthúz.10 fő és útőr
1 817
1 817
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2017.-ben induló
225 325
225 325
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2017.-ben induló
72 858
72 858
Földalapú támogatás
5 317
5 317
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
6 584
6 584
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal működéséhez
4 853
4 853
Társulástól átvett pénz 2016. évi
0
1 748
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat 2016. évi működéséhez önkormányzati hj.1 500
1 500
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
350 859
356 121
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
0
0
Gyomaközszolg Kft. Műk.kölcsön visszatérülés
7 756
7 756
Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány támog.megelőlegezés megtérülése
0
0
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
1 000
1 000
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
700
700
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egy.tám.megelől.visszatérülése
0
0
Működési célú átvett pe, kölcsön visszatérülés összesen
9 456
9 456
Közhatalmi bevételek
0
0
Iparűzési adó
260 000
260 000
Építményadó
35 000
35 000
Telekadó
0
0
Magánszemélyek kommunális adója
42 000
42 000
Idegenforgalmi adó
8 000
8 000
Pótlékok, bírságok bevétele
4 000
4 000
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
1 000
1 000
Gépjármű adó
30 000
30 000
Mezőőri járulék bevétele
8 000
8 000
Közhatalmi bevételek összesen
388 000
388 000
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
180 681
Zöldterület gazdálkodás támogatása
25 502
Közvilágítás támogatása
65 000
Köztemető fenntartás támogatása
15 087
Közutak fenntartásának támogatása
31 795
Beszámítás összege
-26 705
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása13806*2700
37 276
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
2 530
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
0
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
105 323
Óvodaműködtetési támogatás
15 523
A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás
0
A települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása
120 599
Szociális ágazati pótlék
0
Garantált bérminimum vált.ellentételezése
0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
69 735
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
159 550
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
86 291
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
1 536
Támogató szolgálat működési támogatása
9 208
Kulturális feladatok támogatása 1140*13806
15 739
Kulturális pótlék
0
Üdülőhelyi feladatok támogatása
7 306
Család és Gyermekjóléti Központ és szolgálat támogatása
17 700
Polgármester illetménykiegészítése
0
Önkormányzati tűzoltóság támogatása
0
Bérkompenzáció
0
939 676
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
1 802 187
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb.
0
Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése
0
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése
0
Földalapú támogatás
4 683
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
8 463
Vízmű bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra(nettó)
12 000
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. összesen
25 146
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről
0
Szennyvíztisztító telep felújítása KEOP 1.2.0/B EU forrás
0
Lélekkel a Körösök mentén projekt támogatása
0
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
0
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
0
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
0
KEOP 1.1.1/2 F áfa megelőlegezés visszatérülése
34 388
Tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzés pályázat
0
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2017.-ben induló (6933+27305+3552) 37 790
Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről összesen
72 178
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
0
Lakáskölcsön visszafizetés
1 500
Elemi kár kölcsöntörlesztés
100
Belvíz kölcsön visszafizetés
200
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
1 300
Felhalm.c.átvett pénzeszköz, kölcsön visszatér áh-n kívülről
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása össz.
0
Felhalmozási bevételek összesen
100 424
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0
180 681
25 502
65 000
15 087
31 795
-26 705
37 276
2 530
1 110
109 727
15 523
0
120 599
36 975
23 578
69 735
159 550
86 291
1 536
9 208
15 739
2 479
7 306
17 700
1 883
5 000
5 265
1 020 370
1 899 288
0
0
0
4 683
8 463
12 000
25 146
0
0
0
199 571
178 512
243 517
34 388
0
37 790
693 778
0
1 500
100
200
1 300
3 100
368
0
368
722 392

4. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány
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adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.III.
0
0
105 558
217 174
0
246
0
0
0
61
0
38
1 220
28 975
0
0
0
115
106 778
246 609
0
0
544 623
544 623
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
544 623
544 623
651 401
791 232
0
450000

A
megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
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5. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2017. évben

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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

A
megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Határ Győző Városi Könyvtár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
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0
0
337 917
343 926
44 733
45 968
345 124
364 670
517 032
562 450
114 488
148 960
171 199
182 288
67 330
65 245
1 597 823
1 713 507
87 925
84 802
377 285
402 732
174 027
788 253
639 237
1 275 787
0
485 913
2 237 060
3 475 207
0
0
151 932
154 633
36 914
37 490
41 052
42 778
0
0
5 040
5 040
0
0
0
76
234 938
240 017
1 100
1 100
2 200
2 454
0
0
3 300
3 554
0
0
238 238
243 571
0
0
11 366
12 613
2 142
2 406
9 700
14 591
0
0
0
0
0
0
0
0
23 208
29 610
0
0
1 750
1 750
0
0
1 750
1 750
0
0
24 958
31 360
0
0
13 771
18 253
3 030
4 015
7 872
8 983
0
0
0
0
0
0
0
0
24 673
31 251
0
0
210
391
0
0

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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210
0
24 883
0
11 476
2 566
8 150
0
0
0
0
22 192
0
250
0
250
0
22 442
0
13 859
3 098
17 667
0
0
0
0
34 624
0
0
0
0
0
34 624
0
73 772
16 706
93 478
0
0
0
0
183 956
0
300
0
300
0
184 256
0
614 093
109 189
523 043
517 032
119 528
171 199
67 330
2 121 414
89 025
381 995
174 027
645 047
0
2 766 461

391
0
31 642
0
12 032
2 681
9 202
0
0
0
0
23 915
0
250
0
250
0
24 165
0
14 594
3 265
25 956
0
0
0
0
43 815
0
1 676
0
1 676
0
45 491
0
74 473
16 860
117 018
0
0
0
0
208 351
0
5 300
0
5 300
0
213 651
0
630 524
112 685
583 198
562 450
154 000
182 288
65 321
2 290 466
85 902
414 553
788 253
1 288 708
485 913
4 065 087

6. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2017. évben

A
Kormányzati funkció

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

063080

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

052080

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

051040

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

013350

adatok ezer forintban
C
D
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.

B
megnevezés
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,
üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék
kezelése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás

Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

106010

Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.felad. - Lakó és
nem lakóing.bérbeadása, üzemelt.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás és kölcsön államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0

0

0
0
5 835
411
0
0
0
6 246

0
0
7 411
411
0
0
0
7 822

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
360
97
11 876
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
31 795
0
0
0
0
31 795
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
12 333
14 614
9 632
0
0
36 579
0
0
0
40 182
0
0
0
0
40 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

0
0
0
23 049
0
6 000
0
0
29 049

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

066010

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

016010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, eu parlamenti
képviselőválasztás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

Országos és helyi népszavazás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

011220

Adó, vám és jövedéki igazgatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016080

Kiemelt önkormányzati rendezvények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
19 969
4 834
0
0
0
0
0
24 803

0
0
0
10 000
0
18 000
0
0
28 000
0
22 791
5 427
116
0
0
0
0
28 334

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Működési kiadás összesen

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

031030

Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

018010

Önkormányzat elszámolásai a központi költségvetéssel
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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33 594
0
0
0
49 409
1 500
18 840
0
0
69 749
0
0
0
0
500 507
0
0
0
500 507

33 594
0
1 725
363
55 065
1 500
20 375
0
0
79 028
0
0
0
0
539 246
0
0
0
539 246

0

0

12 515
2 483
2 276
0
0
0
0
17 274
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
0
0
5 000

12 653
2 513
2 276
0
0
0
0
17 442
0
0
0
0
6 679
0
0
0
6 679
0
0
0
0
0
7 980
0
0
7 980

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
1 684
346
13 370
0
2 000

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

Óvodai nevelés működtetési feladatai
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092120

Köznevelési intézmény működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

092120

208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

091220

235.
236.
237.

092260

Működési kiadás összesen
Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyam- Kis Bálint Általános
Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Általános Iskolai okt.1-4 évfolyam- Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091250

Alapfokú művészetoktatás működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

092260

Gimnáziumi oktatás műk.-Kner Imre Gimnázium
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Oktatást kiegészítő tevékenység-oktatási vagyon
önkormányzati költségek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék

12

0
0
15 370
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
17 400
0
0
0
0
0
2 353
0
0
2 353
0
1 900
500
17 000
0
3 356
0
0
22 756

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

0
0
0

0
0
0

238.
239.
240.
241.
242.
243.

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

098022

262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.

076062

289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.

104051

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

102021

Időskorúak bentlakásos szoc.tám.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.ellátások (önkorm-i
segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 668
0
0
0
0
13 668

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
9 309
0
0
0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
7 514
7 514

298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.

106020

307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

107060

325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.

107060

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (telep.
tám.-lakhatáshoz kapcs.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell.-Temetési segély
segély temetési kiadásokra)

Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szoc.pénzbeli ell. - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Egyéb szoc.természetbeni ellátás - közgyógy
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
0
7 200
7 200

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
2 151
2 151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(önkorm-i

Személyi juttatás

107060

0
0
0
0
0
0
0
31 680
31 680

Egyéb szoc.pénzbeli ell. - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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358.
359.
360.

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.

061030

397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.

041233

406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.

041237

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások lakáskölcsöne és elemi kár

0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
5 750
5 750
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 140
2 065
9 079
0
0
0
0
20 284

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

Fiatal házasok

Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

0
2 700
2 700

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

101222

Támogató Szolgálat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Közfoglalkoztatás-menedzsment
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
FHT-ra jogosult hosszabb közf.-egyéb közf.(20 fő 14.12.0115.02.28., 45 fő 14.12.01-15.03.31, 1 fő)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás - 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka 2014-ről áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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418.
419.
420.
421.
422.
423.

Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.

041233

433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.

041237

442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.

041233

451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.

041237

Takarító, 46 fő tanfolyam, hosszabb időtart., 10 fő és útőr II.
2016-ról áthúzódó(16.06.20. és 06.30-17.02.28.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
16 105
2 174
720

0
16 105
2 174
720

0
0
0
18 999

0
0
0
18 999

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
71 909
9 708
0
0
0
0
0
81 617

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 367
0
0

0
205 803
22 814
87 272
0
0
0
0
315 889
0
0
0
0
0
6 480
0
0
6 480
0
0
0
9 890
0
30 814
0
0

Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Belvíz, mg, mg-i út, közút, helyi s. közmunka 2016-ról
áthúzódó
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás (önk.tul.földek művelése dologi)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Közfoglalkoztatás 2017 ben induló(mg., közút, bio, helyi
sajátosság, mg-i földút, belvíz, hulladék)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

Sportlétesítmények működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.

Működési kiadás összesen

084031

Civil szervezetek működési támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081045

Szabadidősport tevékenység támogatása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

086090

Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolg.(testv.kapcs., óv.
sportnap, Kihívás n.)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

Köztemető fenntartás és működtetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

086020

Helyi közösségi tér működtetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

Összesen:
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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40 257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40 704
0
0
0
0
0
12 510
0
0
12 510
0
0
0
0
0
13 100
0
0
13 100

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
14 047
0
8 040
0
0
22 087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 917
44 733
345 124
517 032
114 488
0
67 330
1 426 624
1 426 624

0
0
0
3 454
0
0
0
0
3 454
0
0
0
15 947
0
8 040
0
0
23 987
0
0
0
0
0
3 900
0
0
3 900
0
343 926
45 968
364 670
562 450
148 960
0
65 245
1 531 219
1 531 219

7. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2017. évben
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei.
2017.mód.ei.III.
700
210
400
449
5 700
650
13 000
0
2 900
0

A
megnevezés
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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Polgármesteri alap
Kitüntetési és kegyeleti alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt és Túró 6000, Aug. 20. 1000
nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150…stb)
Főtéri sokadalom
Rádió Sun részére pénzeszközátadás
GYÜSZ-TE részére peszk.átad működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2017. évi hj.
Körös szögi Kistérség 2017. évi műk.hj. Hulladékgazd.rendszer
Körös szögi Nonprofit Kft. Üzemeltetési hj. (5099+áfa)
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai 9000E, Népház 9326E
IKSZT működési plusz igény
Oktatási vagyon működtetése dologi tartalék
Támogató szolgálat teljesítménytámogatás visszafizetés
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartására
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási ktg-e
2016. évről áthúzódó működési költségek
Sajt és túrófesztivál megrendezésének 2016. évi maradványa
Nyomda Múzeum tám.
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás (Poharelec L.810, Lehóczkyné 1005)
Fogorvosi rendelő bérlete tartalék
Városi Egészségügyi Intézmény fogorvosi feladatell.kiegészítése 2016.
Körösök Völgye Vidékfejl.Közhasznú Egyesület támogatás megelőlegezés
2016. évről áthúzódó szabad maradvány
Gyoma 300 éves
Önkormányzati bérlakások karbantartása
Marketing költségek
Fürdő ügyvezető prémium kifizetés
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Társulási hozzájárulás 2016. évi
Tartalék az óvodai feladatellátás bérkiegészítéséhez
Garantált bérminimum emelésének ellentételezése
Gyermekliget Nonprofit Kft. Részére többlettámogatás biztosítása garantált bérmin.vált.miatt

Működési céltartalék összesen
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7 500
1 000
240
4 000
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
18 326
4 600
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
3 000
3 000
9 123
500
1 000
2 000
1 815
3 150
727
1 534
0
4 000
6 323
1 500
500
29 744
0
4 426
0
862
171 199

0
0
240
0
1 500
500
10 000
847
1 622
6 476
4 256
700
0
4 984
2 700
3 000
3 000
5 000
2 074
2 159
9 005
0
0
2 000
995
3 092
0
0
44 109
2 300
6 323
1 500
0
27 344
1 748
7 045
25 598
862
182 288

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási kiadások részletezése
adatok ezer forintban
B
C
2017. eredeti ei. 2017.mód.ei.III.
Felújítások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
87 925
84 802
Járda felújítás/pályázat
8 000
4 000
Kerékpárút felújítása
17 000
17 000
Útfelújítás(melyből 5000E Ft Kenderáztató út és Korányi F. u és a temető közötti szakasz)
10 000
10 000
Homlokzat felújítási program
4 000
4 000
Vízmű rekonstrukciós munkák
12 000
12 000
Könyvtár felújítása
15 000
15 000
Németzugi szivattyútelep felújítása
0
0
Wodiáner tér felújítása
12 000
12 000
Óvoda udvari felújítás
5 000
5 000
Járási Hivatal tetőhéjazat cseréje
0
1 487
Szivárvány óvoda fűtési rendszer felújítása
708
708
Blaha 21. földszinti épületrész felújítása
3 217
3 217
Emlékmű felújítás
1 000
390
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
1100
1100
Hivatal bejárati nyílászáró csere
1100
1100
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Kállai Ferenc Kulturális Központ
0
0
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Szent Antal Népház
0
0
Városi Egészségügyi Intézmény
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
89 025
85 902
Beruházások
0
0
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
377 285
402 732
Öregszőlői földút stabilizáció/ pályázati önerő
0
0
Parkosítás
1 500
1 500
Parkoló építés (Fürdő is)
19 685
19 685
Gárdonyi úti záportározó rendezése
1 250
1 250
Kerékpárút vízelvezetés
2 500
2 500
Közvilágítási hálózat bővítése
5 000
5 000
Közvilágitási hálózat bővítése 2016. évről áthúzódó
3 836
3 836
Gyepmesteri telep fejlesztése
6 500
6 500
Ünnepi díszvilágítás
2 500
2 500
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
0
0
Ipartelep úton kerékpárút építés
0
0
Informatikai fejlesztések
6 300
6 300
Térfigyelő kamerarendszer bővítése
1 890
1 890
Ingatlan vásárlás (Újkert sor)
5 000
5 000
Fogorvosi rendelő kialakítása
25 000
25 000
Öregszőlői közkifolyók
1 900
1 900
Játszótér építése
2 500
2 500
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
5 500
5 500
Kossuth úti óvoda akadálymentesítése
1 000
1 000
Hulladékgyűjtő pontok kiépítése
0
2 686
Eszközfejlesztés Sportcsarnok
2 000
2 000
Infokommunikációs helyi gazdaság támogatási program
0
0
Gyomai szabadstrand rendezése
0
0
Selyem út 124. fűtés és vizesblokk átalakítása
0
0
Fürdő csúszdapark építés
123 500
123 500
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
4 387
4 387
Gye-Öregszőlő külterületi útép. gép és eszközbeszerzéssel önerő/rendelkezésre álló forrás
25 000
25 000
Ingatlanvásárlás
0
4 400
Kapcsolószekrény beszerzés szivattyútelep üzemeltetése
0
0
Autóbusz pályaudvar tervezése
0
0
Kodálytól Hídfőig kerékpárút építés csapadékvíz elvezető csatorna terv
0
0
Templomzugi ivóvízhálózat II. ütem bővítése
0
0
Öregszőlői út terv
889
889
Rózsahegyi energetikai tervdok.
0
0
Zöldpark Kft. tőkeemelés
0
0
Hang-és fénytechnikai eszközök beszerzése (Közműv.érdekeltségnövelő támogatás önerő)
0
0
Közmunka programok kis-, nagyértékű tárgyi eszk., jármű besz.és egyéb beruházás
42 473
42 473
Konyha fejlesztés 2016. pályázat önerő+ tám.összege
30 222
31 668
3. háziorvosi körzet minimumfeltételeinek biztosítása-eszközbeszerzés
0
2 000
Tárolószín építés Ipartelep út
333
333
A
megnevezés

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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

TOP 5.1.2 Foglalkoztatási paktum pály.
GINOP 7.1.2 Lapátos pályázat
Bűnmegelőzési pályázat önerő 606/2016. (XII.15.) Gye. Kt. Hat.
TESZK módosítás
Hősök úti ivóvíz gerincvezeték csere
Selyem út (Polányi-Toronyi) szennyvízcsatorna bélelése
Tel.rend.terv mód.
Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás
Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Fűtési rendszer szakaszolása
Könyvtár helyének átalakítása Selyem úton
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Határ Győző Városi Könyvtár (kisértékű tárgyi eszk.besz.)
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Honlap fejlesztés
Bútorbeszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Mobil garázs
Szent Antal Népház
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Honlap fejlesztés
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás ból eszközfejlesztés
Városi Egészségügyi Intézmény
Fogorvosi eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd-Nagyvárad vasútvonal terv.pály-ra fejl.c.pe.átadás

Települési szeméttelep rekultivációs pogram a Körös-szögben tagi hozzájárulás
Szent Gellért Kat. Ált Isk.és Gimn.részére kézilabda pálya felúj-hoz tám.biztosítása
Körös Szögi Kistérségi Többcélú Társulásnak a KEOP 1.1.1-2 pályázathoz kapcsolódó visszafizetés

Pályázati önerő biztosítása Települési Önk. Társulás részére KAB-KEF-16-A/B
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Gyomaendrődi Futball Club részére pályázati önerő biztosítása (öltöző felúj.)
Fürdő kemping fejlesztés (512/2016. (X.27.) Gye.Kt.határozat)
Első lakáshoz jutók támogatása
OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM pályázathoz önerő biztosítása
"Fürdő után" olajfestmény vásárlásra pénzátadás Képtár részére
Szennyvízcsatlakozás pályázat lakosság részére
Környezetvédelmi alap
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-első lakáshoz jutók, elemi kárra
Felhalmozási céltartalék
Fürdő pályázat saját erő
Öregszőlő településképének javítása, középület korszerűsítés pályázat önerő
Nemzeti szabadidős-egészség sportpark program pályázat önerő
EFOP-1.53-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat saját erő
EFOP-3.7.3-16 Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása pályázat előkészítő költség
Kis Bálint Sportudvar kialakítása- BM pályázat önerő
TOP és egyéb pályázati saját erő
TOP 1. fordulós nyertes pályázatok többletköltségére
TOP 2. fordulós pályázatok előkészítésére
"Interreg" pályázat - Románia-Magyarország Együttműködési program 2014-2020.
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja áthúzódó kiadása
TOP 2.1.2-15-BS1-2016-00004. Endrődi városrész központjának rehabilitációja 2016. évi kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása áthúzódó kiadása
TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00017 Hivatali épület komplex energetikai felújítása 2016. évi kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás áthúzódó kiadása
TOP 2.1.3-15-BS1-2016-00012 Belterületi vízrendezés IX. ütem beruházás 2015-2016. évi kiadása
KEOP 1.1.1/2 F program pályázati elszámolási tartalék
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
Finanszírozási kiadások összesen
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13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
0
0
0
0
0
0
2 200
600
1 600
0
1750
200
750
800
210
210
250
0
250
0
300
300
381 995
0
0
5 909
4 137
1 282
400
0
90
9 305
1 340
2 500
0
0
0
1 465
4 000
0
158 813
0
5 645
1 500
0
0
0
117 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34 388
174 027
0
0
0
0

13 906
991
428
1 000
12 756
27 051
488
1 850
5 553
5 607
1 905
0
0
2 454
600
1 600
254
1750
200
750
800
391
216
250
1 676
250
1 318
5 300
300
414 553
0
0
46 066
4 137
1 282
400
40 157
90
13 148
1 340
2 553
750
2 850
190
1 465
4 000
5000
724 039
0
5 645
1 500
18 352
2 794
3 450
54 834
10 000
25 000
1 485
188 058
2 082
167 434
3 823
229 340
10 242
0
788 253
0
35 913
450 000
485 913

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Adórendelet módosítás – 1. forduló
Enyedi László
Dr. Uhrin Anna jegyző
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2018. január 1. napjával hatályba lépő módosítása adókötelessé teszi az
önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti
reklámhordozót.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény a reklámhordozó fogalmát a következők szerint határozza
meg: a funkcióját vagy létesítésének célját tekintve túlnyomórészt az e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve
elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támogató eszköz, berendezés, létesítmény.
Reklám: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3.
§ d) pontja szerinti gazdasági reklám, ide nem értve:
a) a cégtáblát, üzletfeliratot, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő
egyéb feliratot és más grafikai megjelenítést,
b) az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklámot,
c) a járművön elhelyezett gazdasági reklámot, továbbá
d) a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett, annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívást (hirdetést), valamint
a helyi önkormányzat által lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy
egyéb felületen elhelyezett, kisméretű hirdetéseket.
Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára
hasznosítható természeti erőket - szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő
igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége
népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.
Fentiek szerint az adókötelezettség elsősorban az óriásplakát-tartók, hirdetőoszlopok tulajdonosait érinti. A kivethető
adónem építményadó, az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti
tulajdonosa. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben – két tizedesjegy pontossággal
– számított felülete. Az adó mértékének felső határa 12.000 Ft/m2.
Az adó kivetésének joga az önkormányzaté, és ha kiszab ilyen adót, akkor a mértékéről is a település dönt, az adó
mértéke törvény által előírt felső határának figyelembe vételével. A reklámhordozókra kivetett, abból befolyt
építményadó az önkormányzatot illeti meg.
Településünkön, felmérés
elhelyezésére szolgálnak:

szerint,

az

alábbi jelentősebb reklámhordozók találhatók, melyek óriásplakát

- Kondorosi út - „Gyomaendrőd” lakott terület kezdete táblánál – 2 oldalas
- Fő út Kürt utca kereszteződésénél – 1 oldalas
- Fő út Napkeleti utca kereszteződésénél – 2 oldalas
- Ifjúsági lakótelepnél – 2 oldalas
- Fő út 114. - Takarmánybolt előtt – 2 db 1-1 oldalas
- Ipartelep utca elején – 1 oldalas
- OMV kút területén – 2 oldalas
- Fő út 141. – Stop Söröző udvarán – 1 oldalas
- Kossuth út Bajcsy-Zs. út kereszteződésénél – 1 oldalas
- Bajcsy-Zs. út 119. - Sikér ABC mellett – 1 oldalas
Egy óriásplakát általános mérete 5,04 m x 2,38 m, ami kb. 12 m2 reklámfelületnek felel meg. Településünkön így az
összes adóköteles terület 180 m2 (15 x 12), mely után a maximálisan kivethető építményadó 2.160.000 Ft lenne
(180 x 12.000).
Mivel a helyi adókról szóló törvény adókötelessé tette a fentiekben meghatározott reklámhordozókat, és
5

településünkön az építményadó bevezetésre került, a képviselő-testületnek is rendelkeznie kell a helyi adókról szóló
rendeletében ezen adótárgyak adóztatásáról. A képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem kívánja adóztatni a
reklámhordozókat, ebben az esetben vagy mentességet ad az adótárgyakra, vagy az adó kivetése mellett 0 Ft/m2ben határozza meg annak mértékét. A két eljárás közötti különbség az, hogy még az első esetben nem kell bevallást
benyújtania a kötelezettnek, addig a második esetben ezt meg kell tennie. A képviselő-testület dönthet úgy is, hogy a
reklámhordozók utáni építményadót kiveti, és meghatározza annak mértékét, a törvényben meghatározott legfelső
adómértékre figyelemmel.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Adórendelet módosítás - 1. forduló"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Adóügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Megszavazandó alternatívák:
A) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága nem javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat illetékességi területén
lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók adóztatását,
azokra a helyi adórendeletben mentességet javasol biztosítani.
A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét a képviselő-testület 2017.
októberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
B) alternatíva
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat illetékességi területén lévő
ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókra az építményadót
kivetni, melynek évi mértékét …... Ft/m2-ben javasolja meghatározni.
A képviselő-testület kérje fel a jegyzőt, hogy a rendeletmódosítás normaszövegét a képviselő-testület 2017.
októberi ülésére terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések
Pardi László, Szmolár Eszter
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszú évek előkészülete, „viharai” után a központi integrációnak, a regionális szintű hulladékgazdálkodás
megvalósításának utolsó fázisához érkeztünk. Békés megyében a kormányzati szinten meghatározott
közszolgáltató, a DAREH Bázis Zrt. fog szolgáltatni. Alvállalkozókat továbbra is bevonhat, mely esetünkben a
Gyomaközszolg Kft., bár az alvállalkozói szerződés finanszírozási oldala nem kedvező.
Eddigi közszolgáltatónk az FBH Np. Kft. „kivonul” a megye területéről, ill. azokról a helyekről, ahol a „Közszolgáltatói
térkép” szerint más közszolgáltatónak van jogosultsága. Gyomaendrőd területén a DAREH Bázis Zrt. fog
szolgáltatni, és mivel egyenlőre tulajdonosi részesedésünk nincs benne, így a már korábban tárgyalt lépések szerint
kell haladnunk. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. határozatával hagyta jóvá a
Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz (a
továbbiakban DAREH Társulás) történő csatlakozást, melyet azonban a DAREH Társulás minden tagtelepülésének
jóvá kell hagynia, így ez kissé hosszadalmasabb folyamat. Addig is gondoskodni szükséges a hulladékelszállítás
jogszabály szerinti megszervezéséről. A döntés értelmében Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos hatáskört átruháza a DAREH Társulásra, mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendelet alkotás
kivételt képez. Természetesen a helyi rendeletbe foglalt szabályozást a felek által megkövetelt minimálisan
kialakítandó hulladékgazdálkodási feltételek alapján kell meghatározni.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. § rendelkezései szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés megszűnésétől az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodni kell, így a DAREH Társulásba való
csatlakozás lezárásáig Önkormányzatunknak közvetlenül kell közszolgáltatási szerződést kötni DAREH Bázis Zrt.vel (a közszolgáltatási szerződés tervezete előkészítés alatt áll) és az FBH-val korábban megkötött és az FBH
részéről felmondott szerződés 2017. szeptember 30. napjával történő megszüntetése szükséges. Ezzel
párhuzamosan a DAREH Társulás közbeszerzési szerződés előkészítését tervezi, a közbeszerzési eljárás
megvalósítása alatt, az eredményes lezárásáig ideiglenes, határozott idejű szerződést köt a tagtelepülések
tulajdonában lévő DAREH Bázis Zrt.-vel, mint közszolgáltatóval.
Amint az eljárás lezárul, a közbeszerzésben meghatározott feltételeknek megfelelő, és hosszabb távú (10 éves)
szerződés köttetik meg. Az eljárás körülményei speciálisak, tehát valószínű a műszaki, technikai, jogszabályi
feltételek indokolhatják az uniós eljárási rezsimben a hirdetmény nélküli, tárgyalásos eljárás lefolytatását /Kbt. 98. §
(2) c)/, bár részleteket még nem tudunk. A közebszerzés indokaként elmondható, hogy a közebszerzés alapján
megkötött szerződés jóval erősebb, mint az esetleges, DAREH Társulás által hozott határozat alapján megkötött, ill.
nem biztos, hogy rövid időn belül minden bevonni kívánt önkormányzat tulajdonrészt akar vagy tud vásárolni a
DAREH Bázis Zrt.-ből, így az In-house szerződés feltételei nem lennének teljes körűen adottak.
A csatlakozással, illetve az új hulladékos irányelvekkel együtt sajnos fel kell ismerni azt is, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő Regionális Hulladékkezelő Kft-be közvetlenül vegyes hulladék ezután nem rakható le. Az új
szerződéses feltételek szerint a közszolgáltatás keretében összegyűjtött hulladékot a békéscsabai vegyes válogató
műbe kellene szállítani, ami azt jelentené – átrakó állomás híján – hogy minden egyes kukásautó nap-mint-nap
megtenné a Gyomaendrőd-Békéscsaba-Gyomaendrőd útvonalat (~75 km), ami óriási idő kiesés, ráadásul jóval
nagyobb fuvar költség, mintha a helyi hulladékkezelőbe szállítana. Az, hogy oda visszfuvart (már válogatott, csak
lerakásra alkalmas maradék hulladék) hoznak-e autóink, tervben volt, de végeredmény még nem született, további
részleteket nem tudunk. A legutóbbi egyeztetésen az a megállapodás született, hogy Gyomaendrőd vonatkozásában
a Gyomaközszolg Kft. által begyűjtött hulladékot a szarvasi átrakóállomásra kell szállítani, mely jóval kisebb
távolságot jelent, mint Békéscsaba (oda-vissza ~ 45,5 km). Amit az alvállalkozói szerződésben még mindenképpen
el kell érni, hogy a szelektív hulladékot, ill. az építési hulladékot a Regionális hulladéklerakóba lehessen
beszállítanunk.
Fentieket összefoglalva elmondható, hogy az ideiglenes szerződés megkötését követően a rendeltet is módosítani
szükséges az új közszolgáltató tekintetében. A rendelet módosítás magyarázata:
A közvetlen ártalmatlanítás, válogatás nélküli lerakás már jogszabályba ütközik, így annak teljesítéséről
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mindenképpen gondoskodni kell. A DAREH fő célja a vegyes hulladék válogatásának megvalósítása. A közvetlen
lerakás helyett az átrakó állomáson keresztül a Békéscsabai válogatóba történő szállítást kell megjelölni.
Gyomaendrőd kötelezettsége csak az átrakó állomásig tart.
Mindennemű szelektív hulladék vonatkozásában egyrészt a Regionáis Hulladékkezelőt, másrészt a
Gyomaköszszolg Np. Kft.-t kell megjelölni.
1. §: 1. melléklet módosítása, ebben a mellékletben kell konkrétan megnevezni a DAREH Bázis Zrt.-t , mint
közszolgáltatót.
2. § A DAREH Társulás és a DAREH Bázis Zrt. által ajánlott alvállalkozói szerződésben a zöldhulladék gyűjtése
indokolatlanul magasabb kritériumokat határoz meg, mint a helyi rendeletünk, vagy az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Terv (a továbbiakban OHKT), ez utóbbi megfogalmazása:
„A zöldhulladék elszállításánál az alábbiak figyelembe vétele szükséges:
a szolgáltatást legalább évente 10 alkalommal biztosítani kell, amely során a januárban két alkalom (tekintettel
a fenyőfa gyűjtési kötelezettségre), április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november
hónapokban legalább egy alkalmat biztosítani kell.
A zöldhulladék gyűjtés biztosítható nem csak az ingatlantól történő gyűjtéssel, hanem hulladékgyűjtő pont,
hulladékudvar vagy más átvételi lehetőség biztosításával, amennyiben a lehetőség legalább a felsorolt hónapokban
és legfeljebb 20 km-es távolságban rendelkezésre áll.”
Fentiek (valamint a minimális finanszírozás) figyelembe vételével nem járatsürítés javasolt, hanem az OHKT-ban
megfogalmazott, fenti kritériumok közül a második bekezdés: hulladékudvar által történő átvétel biztosítása.
3-4-5. §: 1., a 3. és az 5. mellékletet javítani, bővíteni szükséges a DAREH, a Regionális Hulladékkezelő Kft., a
Komép Városgazdálkodási Kft. valamint a DAREH Bázis Zrt. adataival.
Az előterjesztéshez kapcsolódik a Gyomaközszolg Kft. és a D. Bázis Zrt. által megkötendő alvállalkozói szerződés
tervezete, valamint a Gyomaközszolg Kft. 2017. évi üzleti terve is.
A 2018. évi üzleti terv elkészítése jelenleg még nem lehetséges, mivel a DAREH Bázis Zrt. és a Gyomaközszolg Kft.
gazdasági kapcsolatában még vannak tisztázatlan kérdések.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a javaslat elfogadására!
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés megszüntetése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. augusztus 1-én a Felső Bácskai Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft-vel kötött, 2016. augusztus 1-től hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
megszüntetéséhez 2017. szeptember 30. napjával járuljon hozzá. Hatalmazza fel a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
2. döntési javaslat
"Közszolgáltatási szerződés elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
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, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 37. §
rendelkezései alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnésétől a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról haladéktalanul gondoskodjon. A Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.- vel a közszolgáltatási szerződés megkötésére.
(a szerződés tervezet előkészítés alatt)
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
3. döntési javaslat
"Rendelet módosítás"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek , hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) rendeletet módosító rendelettervezetet az alábbiak szerint:
…/2017. (………….) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő--testületének …./2017. (……..) önkormányzati rendelete a
települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2)
bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Önkormányzat, a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet
(a továbbiakban: Hör.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„(2)
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó kommunális hulladék kezelése, illetve
ártalmatlanítása a DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (5600
Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.) területén történik, átrakó állomás igénybevétele mellett. A kommunális
hulladék átrakása a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) telephelyén
történik.
(3)
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése a Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft
(5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.; 3741/13 hrsz.) telephelyén, valamint a Gyomaendrődi Regionális
Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik.”
2. § (1) A Hör. 15. § (1) bekezdés c) pontja helyére a követező rendelkezés lép:
„c)
az elkülönítetten gyűjtött (műanyag, papír, fém, üveg, biológiailag lebomló) hulladékot a lakótelepen
kihelyezett gyűjtőszigeteken, heti ürítési ütemben, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott
hulladékudvarokban a nyitvatartási idő alatt fogadja az ingatlanhasználótól.”
(2) A Hör. 15. § (2) bekezdés c) pontja helyére a követező rendelkezés lép:
„c)
a biológiailag lebomló (zöld) hulladékot tartalmazó edényeket, ill. kötegeket évi tizenhárom alkalommal,
januárban, a díszüket vesztett karácsonyfák elszállítására tekintettel kétszer, ezen kívül havonta egyszer fogadja
gyűjtésre az ingatlanhasználótól, valamint egész évben az 5. mellékletben meghatározott hulladékudvarokban a
nyitvatartási idő alatt.”
3. § A Hör 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.
4. § A Hör 3. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.
5. § A Hör 5. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.
6. § Ez a rendelet 2017. szeptember 30-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a
/2017. (
) önkormányzati rendelethez
1.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató adatai
1.1.
A szolgáltató megnevezése: Teljes név: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő
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Részvénytársaság; Rövid név: DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
1.2.
Székhely: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
1.3.
KÜJ azonosító: 103 474 704
1.4.
KTJ-azonosító: 102 421 153
1.5.
Statisztikai számjel: 25448717-3811-573-04.
1.6.
Adószám: 25448717-2-04,
1.7.
Cégjegyzékszám: 04-10-001626
1.8. Minősítési engedély száma: 14/001064-019/2017
2.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás rendszeres teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett közszolgáltató által bevont alvállalkozó adatai:
2.1.
Alvállalkozó megnevezése: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2.2.
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelepi u. 2. 3741/13 hrsz.
2.3.
KÜJ azonosító: 101 959 814
2.4.
KTJ-azonosító: 101 705 153
2.5.
Statisztikai számjel: 13794602-3811-572-04 2.6.
2.6.
Adószám: 13794602-2-04,
2.7.
Cégjegyzékszám: 04-09-007188
2.8.
Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015
2.9.
Az alvállalkozó a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 50%
2. melléklet a

/2017. (
) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek
Felajánlás a háztartási szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás nyújtásának feltételeiről
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdése értelmében a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását,
kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény
fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás.
A Ht. 38. § (1) értelmében az ingatlanhasználó - ideértve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználót is - a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a
közszolgáltatást igénybe veszi.
Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a Ht., valamint a miniszter rendeletében meghatározott feltételek
szerint.
A Ht. 42. § (1) szerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében a közszolgáltató az ingatlanhasználók által
a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladékot - azaz a háztartási
és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot - az ingatlanhasználóktól összegyűjti és elszállítja.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a lakosság számára az DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.,
mint Közszolgáltató az alábbi feltételek szerint végzi:
1. A megjelölt szolgáltatást a Közszolgáltató ……………napjától folyamatosan nyújtja.
2. Ügyfél (közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos / vállalkozás) neve (közszolgáltatás díjának alanya):
...........................................................................;
Lakcíme (székhelye): ....................................................................................;
Tartózkodási / értesítési cím: .........................................................................;
Szolgáltatás helye: .......................................................................................;
Vállalkozó esetén adószám: ..................................................;
3. Saját gyűjtő edény esetén annak űrtartalmának meghatározása: ....... literes ....... db.
4. A szolgáltató vagy a tulajdonos által rendelkezésre bocsátott tároló tartály típusa és darabszáma: 60 literes tartály
....×, 80 literes tartály .... db; 110 vagy 120 literes tartály .... db; 240 literes tartály .... db, elkülönített települési
hulladék gyűjtő zsák ..... db.
5. Ezen felajánlás alapján a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. heti ........ alkalommal települési vegyes hulladékgyűjtést
fog végezni.
6. A szolgáltatás - települési vegyes hulladékgyűjtő edényzet ürítése - hetente …… alkalommal, …………….......
napon történik.
7. A gyűjtőedényt a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A Megrendelő a szolgáltatást legalább hetente
egyszer/kétszer köteles igénybe venni. A közszolgáltatási díj megfizetése az állami hulladékgazdálkodási közfeladat
keretében az állam által a Ht. rendelkezéseinek megfelelően létrehozott Koordináló szerv részére utólagosan,
negyedévente kiállított számla ellenében történik.
8. Az ingatlanhasználó az általa szelektíven gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a
közszolgáltatónak történő közvetlen átadással, vagy az önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott módon
és helyen helyezheti el.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás továbbá az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza (külön díjazás ezen tételek
tekintetében nem kerül felszámolásra):
Elkülönítetten gyűjtött hulladékok átvétele külön tájékoztató alapján (tájékoztató tartalma: elkülönítetten gyűjtött
hulladékok fajtái, gyűjtési napok, gyűjtés feltételei):
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Műanyag,
Papír,
Biológiailag lebomló hulladékok gyűjtése.
Házhoz menő lomtalanítás évi két alkalommal történő igénybevétele (külön tájékoztató szerinti feltételek alapján).
Kelt:
..........................................................
Közszolgáltató
×Kedvezményt megállapító határozat száma: ............................................
3. melléklet a

/2017. (
) önkormányzati rendelethez
Hulladékgyűjtő helyek

1. Hulladékudvar
1.1. név: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft székhely: Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. 3741/13
hrsz
1.2. adószám: 13794602-2-4
1.3. cégjegyzékszám: 04-09-007188
3.4. KÜJ: 101 959 814
3.5. KTJ: 101 705 153
3.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/015005-010/2015
2. Hulladékudvar
2.1. név: Regionális Hulladékkezelő Kft.
2.2. adószám: 22714990-2-04
2.3. cégjegyzékszám: 04-09-009983
3.4. KÜJ: 102 668 182
3.5. KTJ: 100 390 680
3.6. Cím: 5500 Gyomaendrőd, Külterület 0130/15 hrsz.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/010004-023/2015
3. Hulladékudvar
3.1. név: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
3.2. adószám: 10706484-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-09-001846
3.4. KÜJ: 100 273 175
3.5. KTJ: 101 510 513
3.6. Cím: 5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 11/090724-016/2014
4. Hulladékudvar
3.1. név: DAREH Bázis Zrt. Dévaványa Hulladékudvar
3.2. adószám: 25448717-2-04
3.3. cégjegyzékszám: 04-10-001626
3.4. KÜJ:
3.5. KTJ: 102 587 448
3.6. Cím: 5510 Dévaványa, Külterület 0752/19.
3.7. Hulladékgazdálkodási engedély száma: 12/026196-011/2016
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 09. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László
4. döntési javaslat
"Üzleti terv és alvállalkozói szerződés"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Gyomaközszolg Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervét, valamint a
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. és a DAREH Bázis Nonprofit Zrt. által megkötendő alvállalkozói szerződés tervezetet
fogadja el.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Melléklet „A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.)
Önkormányzati rendelet módosításáról” szóló …./2017. (……..) önkormányzati rendelettervezethez
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai:
A tervezet a társadalomra építő jellegű hatással bír. A módosító rendelet szabályozza a hatályos
jogszabályi rendelkezések alapján, a helyi adottságokhoz igazodó hulladékelszállítást.
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása.
II. gazdasági, költségvetési hatásai:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. Határozatával hagyta jóvá a
Délkelet-Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati
Társuláshoz (a továbbiakban DAREH Társulás) történő csatlakozást. A döntés értelmében
Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskört átruházta a DAREH Társulásra,
mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendeletalkotás kivételt képez. A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést így a Társulásnak kell megkötnie, a finanszírozás lehívásáról gondoskodnia.
Lakossági befizetések más sem a közszolgáltatóhoz, sem az alvállalkozóhoz nem érkeznek, azt az
NHKV Zrt. a Kormány felhatalmazása alapján szedi be.
Az Önkormányzatnak közvetlenül nem kell finanszíroznia a hulladékelszállítást, mely alól – eltérés
nélkül, az eddigi szokásoknak megfelelően – a helyi rendeletben szabályozott kedvezmények térítése a
kivétel.
Az Önkormányzati tulajdonban lévő, a hulladékgazdálkodási rendszerben alvállalkozóként résztvevő
Gyomaközszolg Kft. teljesítését az alvállalkozói szerződés megkötése után negyedévente szükséges
vizsgálni, nyomon követni aszerint, hogy a jogszabályokban előírtak a Közszolgáltató által nyújtott
finanszírozásból maradéktalanul teljesíthetőek-e.
III. környezeti következményei:
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása.
IV. egészségi következményei:
A rendelettervezet közegészségügyi szempontból lényeges tartalma a lebomló hulladékok
elszállítására a megfelelő mennyiségű járat, ill. gyűjtőhely biztosítása.
V. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán az
szerződésmódosítások).

adminisztratív

terhek

növekedése

várható

(lakossági

értesítések,

VI. megalkotásának szükségessége:
A hulladékmennyiségek csökkentését célzó Európai Uniós irányelvek, valamint az azokhoz igazodó
hazai jogszabályok érvényesítését szolgálja a helyi rendelet módosítása. Fő cél: a vegyes települési
hulladékok válogatás nélküli lerakásának, ezzel a lerakott hulladékok mennyiségének drasztikus
csükkentése.

VII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával nem teljesíthetőek a VI. pontban leírt
követelmények.
VIII. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az Önkormányzat részéről jelen rendeletmódosítás nem igényel többletforrást.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Gyomaendrőd Városában jelenleg teljesítő közszolgáltató, az FBH Np. Kft. „kivonul” a megye
területéről, ill. azokról a helyekről, ahol a „Közszolgáltatói térkép” szerint más közszolgáltatónak van
jogosultsága (Gyomaendrőd esetében a DAREH Bázis Zrt.). Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
297/2017. (VI. 29.) Gye. Kt. Határozatával hagyta jóvá a Délkelet-Alföldi Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozást. A
döntés értelmében Gyomaendrőd városa a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatáskört átruházta a
DAREH Társulásra, mely alól a helyi sajátosságoknak megfelelő rendeletalkotás kivételt képez. A helyi
rendeletbe foglalt szabályozást a felek által megkövetelt minimálisan kialakítandó
hulladékgazdálkodási feltételek alapján kell meghatározni.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 14.
Szmolár Eszter
környezetgazdálkodási
agrármérnök

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről a
DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.
székhelye: 5600 Békéscsaba, külterület 0763/192 hrsz.
cégjegyzékszám: 04-10-001626,
statisztikai számjele: 25448717-3811-573-04,
adószám: 25448717-2-04,
képviseli: Siket Tibor igazgatósági elnök, önállóan
mint közszolgáltató – a továbbiakban: Közszolgáltató –,
másrészről a Gyomaközszolg Nonprofit Kft
székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2
cégjegyzékszáma: 04-09-007188
adószáma: 13794602-2-04
statisztikai számjele: 13794602 3811 572 04
bankszámlaszáma: 11733120-20015453
képviseli: Vaszkó Anikó ügyvezető igazgató
mint a közszolgáltatás teljesítésében részt vevő – a továbbiakban: Vállalkozó,
Közszolgáltató és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott napon
és helyen, a következő feltételek szerint:
I.
PREAMBULUM
Közszolgáltató célja a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: DAREH Önkormányzati
Társulás) települési önkormányzat tagjai közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás keretében vegyesen és elkülönítetten gyűjtött hulladék jogszabályoknak
megfelelő átvétele, gyűjtése, szállítása, ill. az átvett, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
körébe tartozó hulladékok jogszabályoknak megfelelő kezelése, valamint ennek érdekében a
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósított
létesítmények és beszerzett eszközök a projekt céljának megfelelő üzemeltetése.
Közszolgáltató érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik a
DAREH Önkormányzati Társulással, amelynek keretén belül látja el a gyűjtési, szállítási és
előkezelési
közszolgáltatást
azon
települések
vonatkozásában,
amelyek
a
hulladékgazdálkodási önkormányzati közfeladatot és hatáskört a DAREH Önkormányzati
Társulásra átruházták, vagy amely településekre vonatkozóan az illetékes katasztrófavédelmi
igazgatóság kijelölte. Közszolgáltató kijelenti, hogy a vegyesen gyűjtött hulladék gyűjtésére
és szállítására elegendő erőforrással nem rendelkezik, így arra együttműködési megállapodást
köt más, infrastruktúrával és képzettséggel rendelkező vállalkozókkal.
Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatai ellátására – a hulladékról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 41. § (3) bekezdésében biztosított
felhatalmazás alapján, a hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésének II/5.
pontjában biztosított jogánál fogva – teljesítési segédként a Vállalkozót veszi igénybe.
Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás megkötésére a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdésének j) pontja
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alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül került sor, tekintettel arra, hogy a Felek a
Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő szervezeteknek minősülnek, közszolgáltatások
ellátása az együttműködésük célja, és az együttműködéssel érintett tevékenységükből
származó éves nettó árbevételüknek legfeljebb 20 %-a származik a nyílt piacról.
Felek rögzítik, hogy Közszolgáltató a jelen megállapodás tartalma szerinti tevékenység
ellátására közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, így jelen megállapodás kizárólag
addig az időtartamig szólhat, míg az eredményes közbeszerzési eljárást lezáró szerződés a
Közszolgáltató és a nyertes ajánlattevő között hatályba nem lép.
II.
ALAPFOGALMAK
Felek a megállapodásban használt fogalmakra a Ht., illetve a végrehajtására kiadott
rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) fogalom-meghatározásait rendelik – a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és
tartalom alapján értelmezve – alkalmazni. A fogalmak tartalmának ütközése esetén –
amennyiben nem a Ptk. kógens fogalmáról van szó – a Ht., illetve végrehajtási rendeletei
szerinti fogalommeghatározás és értelmezés az irányadó.
III.
A MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN ELLÁTANDÓ FELADATOK RÉSZLETES
SZABÁLYAI
A megállapodás területi és időbeli hatálya
1.

A Vállalkozó által ellátandó feladatok pontos területi határait, amelyek az adott
települések helyi rendeletben körülhatárolt közszolgáltatási területe, jelen megállapodás
1. melléklete tartalmazza (a települések együttesen a továbbiakban: Település).

2.

Jelen megállapodás 2017. Október 1 napjától a Közszolgáltató által a hulladék
átvételét, gyűjtését és szállítását biztosító, hosszútávú szerződés megkötésére
irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés
hatálybalépéséig, de legkésőbb 2017. december 31. napjáig tartó határozott
időtartamra jön létre.
Vállalkozó és Közszolgáltató feladatai, jogai és kötelezettségei

3.

A Közszolgáltató megrendeli a jelen megállapodásban, valamint a tevékenységre
irányadó mindenkor hatályos jogszabályok alapján a Vállalkozótól egyes
hulladékgazdálkodási feladatok ellátását, a jelen megállapodásban rögzített
terjedelemben. Vállalkozó kijelenti, hogy ezen feladatok ellátására kötelezettséget vállal.

4.

Vállalkozó feladata
a) a Település helyi önkormányzata képviselő-testületének rendeletében
meghatározott közszolgáltatási területen keletkező, hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok (települési szilárd vegyesen és
elkülönítetten gyűjtött hulladékok) jogszabályoknak megfelelő átvétele, gyűjtése,
szállítása, valamint ennek érdekében a szükséges erőforrások teljes körű biztosítása.
Vállalkozó feladata a gyűjtési és szállítási feladatok teljesítéséhez szükséges
mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítása (kiemelten, de
nem kizárólagosan a vegyes hulladék gyűjtéséhez szükséges járművek, ill.
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szükséges edényzetek), valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember
alkalmazása, humán erőforrás biztosítása;
b) az alábbi minimum-szolgáltatások ellátása akkor is, ha a Település rendelete ennél
alacsonyabb szolgáltatási színvonalat állít fel (amennyiben a Település rendelete
jelen bekezdésben szabályozott követelményeknél magasabb színvonalat határoz
meg, úgy a rendelet rendelkezései szerinti szolgáltatásra köteles a Vállalkozó):

I.

II.

A hulladék szállításának minimális gyakorisága:
1. vegyes hulladék esetében
aa)
az ab) és ac) pontokban foglaltak kivételével heti egyszeri
alkalom,
ab)
az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias
és kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében heti kétszeri
alkalom,
ac)
üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától
szeptember 30. napjáig hetente egyszeri alkalom,
2. zöldhulladék esetében
ba) a bb) és bc) pontokban foglaltak kivételével évi tizennégy alkalom,
amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától
november 30. napjáig összesen tizenkét alkalommal biztosítani kell,
bb) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 10-12. §-a szerinti nagyvárosias és
kisvárosias lakóterületen lévő lakóingatlanok esetében évi öt alkalom,
amely során a szolgáltatást januárban két alkalommal, április 1. napjától
november 30. napjáig összesen három alkalommal biztosítani kell,
bc)
üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében április 1. napjától
szeptember 30. napjáig legalább 10 alkalommal alkalom,
3. elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (papírhulladék, valamint
műanyag és fém csomagolási hulladék) esetében havi egyszeri alkalom;
4. hulladékgyűjtő szigetekről az elkülönítetten gyűjtött papírhulladék,
valamint üveg, műanyag és fém csomagolási hulladék kétheti egyszeri
alkalom.
A lomhulladék szállításának minimális gyakorisága:
1. évente egyszer, előzetes időpont egyeztetés alapján a lomhulladék
közvetlen átvétele az ingatlanhasználóktól,
2. évente egyszeri alkalommal lomtalanítási akció szervezése és a
lomhulladék elszállításának biztosítása.

c) a hatályos jogszabályok – beleértve a Település rendeletét is – által meghatározott
tartalommal bíró és keretek között végzett egyéb kiegészítő tevékenység ellátása.
5. Vállalkozó köteles
a) gondoskodni a Település szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek üzemeltetéséről,
amennyiben üzemel ilyen a jelen megállapodás aláírásakor;
b) telefonos ügyfélszolgálatot működtetni heti 40 órában, illetve ügyfélfogadást
tartani; a 2.sz melléklet szerint.
c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos ellátásához szükséges karbantartások
elvégzésére, a fejlesztések megvalósításába való közreműködésre;
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére jelen
megállapodásban meghatározott helyek és létesítmények igénybevételére;
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e)

f)

6.

a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti nyilvántartási rendszerek
működtetésére és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő
adatszolgáltatások rendszeres teljesítésére, továbbá a hatóságok jogszabályok
szerinti tájékoztatására,
gondoskodni a Közszolgáltató által a Településen kihelyezendő szelektív gyűjtő
edényzet, illetve igény szerint a házi komposztálók kiosztásáról a lakosság részére.

Felek rögzítik, hogy a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú projekt
keretében az alábbi létesítmények (a továbbiakban: Létesítmények) kerültek kialakításra:
 a lakossági szelektív gyűjtés részét képező 8 db hulladékudvar,
 a begyűjtött hulladék szállítási logisztikájának részét képező 4 db átrakóállomás,
illetve
 a begyűjtött hulladék kezelését, feldolgozását és végleges elhelyezését biztosító 1
db regionális hulladékkezelő központ.
A Létesítmények helyét és funkcióját az alábbi táblázat tartalmazza:
Létesítmény helye

Létesítmény funkciója

Békéscsaba

Válogatómű

Dévaványa
Gyomaendrőd
Gyula
Kunágota
Makó

Hulladékudvar
Szelektív válogatómű,
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Hulladékudvar
Átrakóállomás és Hulladékudvar

Mezőhegyes

Hulladékudvar

Orosháza
Szarvas

Átrakóállomás és Hulladékudvar
Átrakóállomás

Szeghalom

Átrakóállomás és Hulladékudvar

Szentes

Átrakóállomás

Vésztő

Hulladékudvar

A projekt akként került kialakításra, hogy a Közszolgáltató üzemeltetésében lévő
Létesítmények a rendszer szerves résztvevőiként fognak működni, gyűjtőkörzetek
kialakításával úgy, hogy valamennyi, a közszolgáltatás ellátásában résztvevő fél köteles a
rendszer Létesítményeinek használatára.
Erre tekintettel Vállalkozó a hulladékot a következők szerint köteles a
Közszolgáltatónak átadni:
a) az alábbi hulladékfrakciókat a Településhez közúton a legközelebben fekvő
hulladékudvarokba kell beszállítani:
 nagyméretű hulladékok (pl. bútorok, lomok),
 elektromos készülékek,
 szelektíven gyűjtött háztartási hulladékok (papír, műanyag, üveg, fém,
zöldhulladék),
 építési törmelék,
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 a háztartásokban keletkező, nehezen kezelhető anyagok (pl. festékes
göngyöleg, zsárazelem, akkumulátor, gumiabroncs);
b) a vegyesen gyűjtött hulladékot a Településhez közúton a legközelebben fekvő
átrakóállomásokra vagy a békéscsabai válogatóműbe kell beszállítani.
7.

Az új igénybevevőkkel a közüzemi szerződéseket a Közszolgáltató nevében és
megbízásából a Vállalkozó készíti el.

8.

Vállalkozó a megállapodás szerinti feladatainak részben saját eszközeivel,
berendezéseivel és létesítményeivel, részben e megállapodás alapján részére külön
megállapodásban rögzített feltételekkel átadott eszközökkel, berendezésekkel,
valamint a Település által biztosított létesítmények és eszközök használatával tesz eleget.
A külön megállapodás jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi abban az
esetben is, ha az nincs jelen megállapodáshoz fizikailag hozzákapcsolva.

9.

Vállalkozó kötelezettsége az átadott eszközök, berendezések és létesítmények
tekintetében a folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges
üzembentartási feladatok, megfelelő javítások és karbantartások elvégzése, az
üzemeltetési, ideértve üzemanyag, kopó alkatrészek cseréje-, karbantartási és javítási
munkák költségeinek viselésével. Vállalkozó köteles az átvett vagyonelemek
vonatkozásában a felelősségi körébe tartozó garanciális igényeket maradéktalanul
érvényesíteni, valamint köteles a garanciális szervizeket pontosan elvégeztetni.

10. Vállalkozó köteles az átvett vagyonelemek megfelelő tárolásáról, őrzéséről,
állagmegóvásáról gondoskodni. Köteles az átvett vagyonelemeket rendeltetésszerűen
használni és ennek érdekében köteles biztosítani alkalmazottai megfelelő oktatását,
képzését avagy igénybevett alvállalkozók tájékoztatását.
11. Vállalkozó a Közszolgáltató által a rendelkezésre bocsátott létesítményeket és eszközöket
csak jelen megállapodás céljainak teljesítésére jogosult használni, egyéb igénybevétel
nem megengedett. Ennek keretében Közszolgáltató felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a
pályázati elszámolhatóságból adódó követelmények teljesítése érdekében az átadásra
kerülő gyűjtőjárművekkel a szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése és szállítása
végzendő.
12. Vállalkozó feladata valamennyi szükséges adat határidőben történő szolgáltatása
Közszolgáltató részére, amelyek alapján a Közszolgáltató eleget tud tenni a Ht., ill. egyéb
jogszabály által előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. Vállalkozó köteles továbbá a
tevékenységével összefüggésben ellátni a Közszolgáltatót minden olyan információval,
amely lehetővé teszi, hogy a Közszolgáltató határidőben eleget tudjon tenni mindazon
jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyek a hulladékgazdálkodásra
vonatkozó előírások szerint – különösen, de nem kizárólagosan, mint közszolgáltatót terhelik.
13. A Közszolgáltató köteles
a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Vállalkozó számára
szükséges információk szolgáltatására,
b) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására,
kezelésére szolgáló helyek és létesítmények meghatározására és a Vállalkozó felé
történő közlésére,
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a Vállalkozó kizárólagos használati jogának biztosítására a Település
önkormányzatának tulajdonában lévő hulladékgazdálkodási létesítmények
vonatkozásában,
d) számla ellenében a vállalkozási díjat megfizetni a Vállalkozónak.
c)

14. Vállalkozó köteles minden olyan iratot a Közszolgáltató részére másolatban megküldeni,
amellyel a Vállalkozó a használatába adott vagyonelemek üzemeltetésével kapcsolatban
bármelyik hatósághoz fordul (különösen építésügyi hatóság, környezetvédelmi hatóság,
fogyasztóvédelmi felügyelőség stb.), vagy ezen hatóságoknál a Ket. szerint eljárást
kezdeményez, illetve peres vagy nem peres eljárás keretében a Közszolgáltató által
átadott vagyonelemekre vonatkozó tulajdoni, használati vagy birtokigényt érint, vagy
hatósági nyilvántartásba bejegyzett jogot, tényt vagy adatot tanúsít vagy befolyásol.
Vállalkozó, amennyiben előbbiekkel kapcsolatos tárgyú iratot vesz kézhez, a kézhez
vételt követő 3 munkanapon belül köteles erről a Közszolgáltatót tájékoztatni, saját
intézkedése esetén pedig Közszolgáltató előzetes tájékoztatására legkésőbb az irat
tervezett megküldését megelőzően 3 munkanappal köteles. Vállalkozó az irat átvételétől
számított 3 munkanapon belül köteles a Közszolgáltatót értesíteni minden olyan hatósági
eljárásról, amely rendelkezést, kötelezést vagy ajánlást tartalmaz, és a Vállalkozó
használatába adott eszközökre, vagy az azokkal végzett tevékenységre vonatkozik. A
Vállalkozó köteles továbbá havaria, káresemény, üzemi baleset esetén haladéktalanul
értesítést küldeni a Közszolgáltatónak.
15. Az üzemeltetésre átadásra kerülő gépjárművek tekintetében a Vállalkozó köteles
intézkedni az iránt, hogy a megfelelő hivatalos okmány(ok)ban üzembentartóként
bejegyzésre kerüljön. Továbbá üzembentartóként köteles viselni a gépjárművekre eső
terheket (különösen kötelező felelősség biztosítás, gépjárműadó), valamint köteles viselni
a hivatalos okmány(ok)ban való átvezetéshez kapcsolódó hatósági díjakat.
IV.
A TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGI ISMÉRVEI
1.

A megállapodás szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségi ismérveit a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV.
törvény 1. mellékletében meghatározott, a minősítési osztály megszerzéséhez szükséges
követelmények alapján határozzák meg a Felek.

2.

A megállapodás szerinti tevékenység végzéséhez szükséges minősítési osztály: minimum
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi
CXXV. törvény 1. melléklete szerinti A/I. minősítési osztály.

3.

A Vállalkozó a szolgáltatás időtartama alatt köteles a jelen megállapodás szerinti
feladathoz szükséges eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések, járművek, stb.)
működtetéséhez a jogszabályokban előírt szakmai és személyi feltételeket biztosítani.

4.

A Vállalkozó saját költségére köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
tevékenységhez kapcsolódó biztosítást kötni, és jelen megállapodás hatálya alatt
folyamatosan fenntartani. Vállalkozó köteles a biztosítási kötvény másolatát jelen
megállapodás aláírását követő 5 napon belül a Közszolgáltatónak igazolt módon
megküldeni.
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V.
A VÁLLALKOZÁSI DÍJ, SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK
1.

Vállalkozó az elvégzett feladatai ellenszolgáltatásaként az alábbi díjazásra jogosult: 1,80
Ft + Áfa literenként az ürített vegyesen gyűjtött (kommunális) hulladék
edényzetének űrtartalma alapján, továbbá amennyiben a központi Koordináló szerv
NHKV Zrt.-től kapott szolgáltatási díj az adott negyedévre vonatkozóan meghaladja
a nettó 3,60 Ft-ot literenként, úgy a 3,60,- Ft/liter fölötti szolgáltatási díj 50 %-a.
Amennyiben az első hónapban a Vállalkozó ténylegesen csak tört hónap időszakban látja
el feladatát, úgy a díj időarányos részére jogosult. Vállalkozási díj attól a naptól jár,
amikor a Vállalkozó a feladatának ellátását megkezdi. Felek egyezően rögzítik, hogy a
vállalkozási díj fedezetet nyújt minden olyan költségre, amely a Vállalkozó feladatainak
ellátásához szükségesek, így Vállalkozó semmilyen jogcímen nem jogosult
többletdíjazásra. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalma szerinti feladatot meghaladóan Közszolgáltató többletmunkát rendel meg a
Vállalkozótól, úgy a többletmunka feltételeit külön megállapodásban rögzíteni kötelesek.

2.

A vállalkozási díjat Közszolgáltató fizeti meg közvetlenül Vállalkozó részére. A
szolgáltatást igénybe vevőktől, beszállítóktól Vállalkozó díjat beszedni – ide nem értve az
edényzetért fizetendő bérleti díjakat – nem jogosult. Amennyiben a Vállalkozó a
kizárólagos tulajdonában álló edényzetet ingyenesen biztosítja a közszolgáltatást igénybe
vevőknek, és erre tekintettel az NHKV Zrt. a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet szerinti
0,2,- Ft/liter pozitív korrekciót alkalmazza, úgy Vállalkozó az 1. pontban foglaltakon túl
jogosult a 0,2,- Ft/liter többletfinanszírozásra.

3.

A vállalkozási díj negyedévente – vagy ha a megállapodás időtartama ennél rövid, a
megállapodás lejártát követően – a teljesítés-igazolás birtokában a szerződésszerű és a
jogszabályoknak megfelelő számla és mellékletei benyújtását követően, a Vállalkozó
bevezető részben rögzített bankszámlaszámára történő átutalással kerül kiegyenlítésre a
számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel. Közszolgáltató a
teljesítés-igazolás kiállítására az ellátásért felelős helyi önkormányzat teljesítésigazolásának birtokában jogosult, annak beérkezését követően 3 munkanapon belül. A
Vállalkozó a teljesítés-igazolás átadását követő legkésőbb öt (5) napon belül köteles a
számlát kiállítani és megküldeni a Közszolgáltató részére. A teljesítés-igazolás alapja a
Koordináló szervnek megküldött adatszolgáltatás tartalma, amelyet a Felek kölcsönösen
elfogadnak. A teljesítés-igazolás kiállítására a Közszolgáltató a negyedévet követő hónap
10. napjáig köteles. Fölök rögzítik, hogy a megállapodás jelen pontjában meghatározott
negyedév naptári negyedévet jelent.

4.

A számla mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifizetés időpontjában érvényes együttes
adóigazolás, vagy a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a NAV
köztartozásmentes adózók listájában.

5.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közszolgáltató a Koordináló szervtől a Településen
ellátott közfeladataira tekintettel előlegben részesül, úgy a kapott előleg erejéig előleget
biztosíthat a Vállalkozónak, amennyiben az a közszolgáltatás ellátását egyébként nem
veszélyezteti. Ez esetben előlegszámla kibocsátására hívja fel a Vállalkozót, amely – ha
élni kíván az előleg igénybevételével – előleg-számlát bocsát ki 5 napon belül a
Közszolgáltatónak.

6.

Felek rögzítik, hogy a jelen fejezet 1. pontjában meghatározott vállalkozási díjat évente
egy alkalommal, a tárgyév március 31. napjáig vagy a Koordináló szerv által fizetendő
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hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
módosítása esetén közösen felülvizsgálják, és megállapodásukat külön jognyilatkozatba
foglalják. Felek a vállalkozási díj módosítása alapjának az alábbiakat tekintik különösen:
üzemanyag-díjak jelentős, 15 %-ot meghaladó emelkedése, a garantált munkabérek
jelentős, 10 %-ot meghaladó központi emelése, a Koordináló szerv által fizetendő
hulladékgazdálkodási szolgáltatási díj módosítása, illetve a Település helyi rendeletének
a minőségi-gyakorisági követelményre vonatkozó jelentős módosítása. Amennyiben a
Felek a fent megjelölt határnapig egymással megállapodásra nem jutnak, úgy bármelyik
fél jogosult jelen megállapodást legalább 90 nap felmondási idő közbeiktatásával
felmondani. Amennyiben egyik fél sem kezdeményez a fent megjelölt határnapig
egyeztetést, úgy a tárgyévre vonatkozóan a jelen megállapodás szerinti díjazás marad
érvényben.
VI.
A MEGÁLLAPODÁS TELJESÍTÉSE ALÓLI MENTESÜLÉS SZABÁLYAI
1.

Közszolgáltató, ill. Vállalkozó a megállapodás (rész)teljesítési kötelezettsége alól Vis
maior esetén mentesül. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok
vagy egyéb munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk,
blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok,
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem
látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a
Felek kellő gondoskodással sem tudnak kiküszöbölni.

2.

Ha az egyik Fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen
annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel
teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

3.

Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordulhatnak, vagy –
amennyiben azokat nem látta előre – fordulhatnak elő, amelyek kihathatnak
kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a
körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Közszolgáltató
írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a jelen megállapodás
szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen
megvalósítható.
VII.
A MEGÁLLAPODÁST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

1.

Felek az általuk a jelen megállapodással összefüggésben a másik félnek okozott károkért
a Ptk. általános szabályai szerint felelnek.

2.

A Vállalkozó vagyonbiztosítása alapján felel valamennyi, az üzemeltetésre átadott
vagyonelemre vonatkozóan, a nem jelen megállapodásban foglalt feladatainak ellátásából
vagy természeti katasztrófából bekövetkezett károk megtérítéséért is.

3.

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke minden késedelemmel érintett naptári nap
után a megállapodás szerinti nettó vállalkozási díj 0,5 %-a, de legfeljebb a megállapodás
szerinti éves nettó vállalkozási díj 10 %-a. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi
kötbér összege eléri a megállapodás szerinti nettó vállalkozási díj 10 %-át,
Közszolgáltató − a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül − a
megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja. Késedelmes teljesítésnek tekinhető a
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Település rendeletében vagy a közszolgáltatási szerződésben rögzített, a vegyes
(kommunális) hulladék gyűjtési-szállítási feladataihoz kapcsolódó határidők vagy
határnapok elmulasztásakor a Közszolgáltató által írásban tűzött póthatáridő
elmulasztása.
4.

Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke: 5 %. A kötbér alapja a
megállapodásban szereplő nettó vállalkozási díj.

5.

A kötbér összegének elszámolásáról a Felek úgy rendelkeznek, hogy elsődlegesen az az
adott évre vonatkozó utolsó negyedéves számla/számlák összegéből kerül levonásra. A
kötbér megfizetése nem érinti a Közszolgáltató azon jogát, hogy a szerződésszegéssel
okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje a
Vállalkozótól.
VIII.
A MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE

1.

A megállapodás megszűnik, ha
- a megállapodásban meghatározott időtartam letelt, és azt a Felek nem
hosszabbították meg,
- rendkívüli felmondással,
- a Közszolgáltató és a DAREH Önkormányzati Társulás között létrejött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megszűnik,
- a Közszolgáltató a megállapodástól eláll (a 6. pontban foglaltak szerint),
- a Felek közös megegyezéssel megszüntetik,
- a teljesítés lehetetlenül,
- bármelyik fél megszűnik, kivéve, ha jogutódja van.

2.

Felek jelen megállapodást közös megegyezéssel, akár azonnali hatállyal megszüntethetik,
amely azonban nem veszélyeztetheti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítását.

3.

Felek jelen megállapodást rendes felmondással nem szüntethetik meg a határozott
időtartam alatt.

4.

Felek jelen megállapodást rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási idő mellett
megszüntethetik az alábbi esetekben:
I. Közszolgáltató jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, írásban, 30 napos
felmondási idő mellett megszüntetni, amennyiben
 Vállalkozó jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeit nem teljesíti és írásbeli
felszólítást követő 30 napon belül sem állítja helyre a szerződésszerű állapotot és
a szerződésszegés tényét bíróság jogerősen megállapította;
 amennyiben ismételten, felróhatóan Vállalkozó nem biztosítja a szolgáltatás
folyamatosságát, a szolgáltatás ellátáshoz szükséges feltételeket és a lakosság
jelentős része emiatt képtelen igénybe venni a közszolgáltatást;
 amennyiben jelen megállapodás jogszabályváltozás miatt ellehetetlenül;
 amennyiben a Vállalkozó a feladat ellátása során a környezet védelmére
vonatkozó jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági döntés előírásait súlyosan
megsértette, és ennek tényét a bíróság jogerősen megállapította.
II.

Vállalkozó jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, 30 napos felmondási idő
mellett írásban megszüntetni, amennyiben
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 Közszolgáltató nem biztosítja a megállapodás teljesítéséhez, a feladatok
ellátásához szükséges általa biztosítandó feltételeket;
 amennyiben jogszabályváltozás miatt Közszolgáltató nem láthatja el a jelen
megállapodásban rögzített feladatokat;
 amennyiben Közszolgáltató a Vállalkozónak fizetendő vállalkozási díj
megfizetésével jelentős, 30 napot meghaladó késedelembe esik.
5.

Abban az esetben, amennyiben a Közszolgáltató a Településen, mint közszolgáltatási
területen bármely okból kifolyólag nem jogosult a továbbiakban a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátására (különös tekintettel a DAREH Önkormányzati Társulás és a
Közszolgáltató között lérejött közszolgáltatási szerződés megszűnésére vagy
módosulására), úgy jelen megállapodás megszűnik, vagy amennyiben az lehetséges, az 1.
mellékelete szerinti területi határ módosul. A megállapodás megszűnésének vagy
módosulásának napja ez esetben a közszolgáltatási szerződés megszűnésének vagy
módosulásának napja, amelyről a közszolgáltató még a megszűnés, illetve a módosulás
napját megelőzően olyan időpontban köteles a vállalkozót értesíteni, hogy a szükséges
intézkedéseket megtehesse.

6.

Közszolgáltató kiköti az elállás jogát arra az esetre, ha a Vállalkozó ellen a jelen
megállapodás megkötését követően csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból
törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

7.

A jelen megállapodás megszűnése esetén Felek kötelesek teljes körűen elszámolni
egymással.

8.

Felek jelen megállapodást csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.

Felek jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni.

2.

Amennyiben a tárgyalások 15 napon belül nem vezetnek eredményre, Felek a jelen
megállapodásból eredő jogvitáik esetére hatáskörtől függően kikötik a Közszolgáltató
székhelye szerint illetékes Járásbíróság, illetőleg Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3.

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen megállapodás kapcsán tudomásukra jutott
olyan információkat, adatokat, melyek az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint nem
minősülnek nyilvános adatnak, illetve a Ptk. 2:47. § foglaltaknak megfelelően üzleti
titoknak minősülnek, bizalmasan kezelik. A Felek felelősséget vállalnak annak
biztosítására, hogy a hulladékgazdálkodási intézményrendszerben részt vevő
munkavállalóik, szakértőik, illetve megbízottaik teljesítik a titoktartásra vonatkozó
rendelkezésekben foglaltakat. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
foglalt közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra.

4.

A jelen megállapodást aláírók kijelentik és szavatolják, hogy a jelen megállapodás
megkötésére teljes felhatalmazással rendelkeznek, a jelen megállapodásban foglalt
jognyilatkozatuk és a megállapodás érvényessége nincs 3. személy vagy testület
jóváhagyásához kötve, illetve hogy ezen testület vagy személy a jóváhagyását megadta.
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5.

A jelen megállapodás alapján megteendő nyilatkozatokat írásban, utólag igazolható
módon (fax, tértivevényes levél, e-mail) vagy szóban telefonon, fax vagy e-mail egyidejű
megküldésével kell megtenni. Amennyiben valamelyik fél elérhetősége megváltozik, úgy
a változástól számított 48 órán belül köteles erről a másik felet írásban és szóban egyaránt
értesíteni. Felek kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki:
Közszolgáltató részéről:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Siket Tibor igazgatóság elnöke
5600 Békéscsaba, külteerület 0763/192 hrsz.
+36-20/946-1937
sikettibor22@gmail.com

Vállalkozó részéről:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

Vaszkó Anikó
5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
06-70-413-85-01
kozszolg@gyomaszolgiparipark.hu

6.

Amennyiben a jelen megállapodás bármely rendelkezése hatálytalan, érvénytelen vagy
végrehajthatatlan lenne, vagy azt későbbiekben bíróság vagy más hatóság megállapítaná,
úgy ez a körülmény nem érinti az összes többi rendelkezés hatályát, érvényességét és
végrehajthatóságát. Egy ilyen rendelkezés hatálytalansága, érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága esetére a Felek között ezen rendelkezés gazdasági eredményét a
leginkább megközelítő és nem hatálytalan, érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezés számít elfogadottnak.

7.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által
elfogadott – közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó – közösségi
jogszabályok, az Mötv., az Áht., a Ht., a Ptk., továbbá az e törvények által felhívott
jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

8.

A jelen megállapodás kizárólag magyar nyelven készült.

9.

A jelen megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek teljes mértékű vagy részleges
engedményezéséhez a mindenkori másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

Jelen megállapodást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból,
minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet
szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.
Békéscsaba, 2017. szeptember

__________________________________
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.
Közszolgáltató képviseletében
Siket Tibor
igazgatósági elnök

_____________________
Gyomaközszolg Nonprofit Kft
Vállalkozó képviseletében
Vaszkó Anikó
ügyvezető
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1. MELLÉKLET
Település neve
Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva
Hunya
Örménykút
Kardos
Kétsoprony
Csárdaszállás

Megye

Legközelebb
eső
hulladékudvar

Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés
Békés

Legközelebb eső
átrakóállomás vagy
válogatómű
Szarvas átrakóállomás
Szeghalom átrakóállomás
Szeghalom átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Szarvas átrakóállomás
Békéscsabai válogatómű
Békéscsabai válogatómű

2. MELLÉKLET
Település neve
Gyomaendrőd
Dévaványa
Ecsegfalva
Hunya
Örménykút
Kardos
Kétsoprony
Csárdaszállás

Ügyfélszolgálat ideje
Hétfő, Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-15:00 Péntek:8:0013:00
minden hónap első és harmadik Szerda: 8:00-12:00 és 12:3015:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 8:00-9:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 8:00-9:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 10:00-11:00
minden hónap második és negyedik Kedd: 12:00-13:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 10:00-11:00
minden hónap első és harmadik Kedd: 13:00-14:00
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2017. év üzleti terv
I. Vezetői összefoglaló
A GYOMAKÖZSZOLG NONPROFIT KFT 2006 évben más gazdasági társaságból történő
kiválással, a tulajdonos által meghatározott konkrét feladat ellátására szerveződött. A cég
Gyomaendrőd város települési szilárd hulladékait hivatott szállítani a vevői lerakóhelyektől a
hulladékot befogadó vállalkozás telepére. Működteti a hulladékudvart. 2015 szeptemberétől
végzi a települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás ellátását is.
2012.02.01. napjától Dévaványa város önkormányzata (25%), 2012.04.01. napjától Hunya
község önkormányzata (1%), 2012.07.01. napjától Örménykút község önkormányzata (1%),
2013.01.01. napjától Kétsoprony község önkormányzata (1%), 2013.05.01. napjától Kardos
község önkormányzata (1%), 2013.12.01 napjától Csárdaszállás község önkormányzata (1%)
és 2016. 08. 01. napjától Ecsegfalva község önkormányzata (1%) a tulajdonosa a társaságnak.
Ennek megfelelően a kft többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasággá alakult,
megtartva alapfeladatát, úgy hogy az érintett helységekben is ellátja a települési szilárd
kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a hulladékkezelő műben.
A vállalkozás, szolgáltatást nyújt egyrészt a tulajdonosi települések lakossága számára,
másrészt az ott működő vállalkozások és intézmények számára azáltal, hogy a lakossági
kommunális, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld hulladékot és a vállalkozásoknál
képződő szintén „kommunális jellegű”, elkülönítetten gyűjtött szelektív, valamint zöld
hulladékot a vevő lakóhelyéről vagy lerakóhelyéről a befogadó helyre szállítja. A cég a vevők
adatairól, a szolgáltatások mennyiségéről, az időbeli naturális és pénzügyi teljesítéséről
nyilvántartásokat vezet, számviteli könyvelést végez.
A jelzett célfeladat – a jogszabályban meghatározott normák alapján - a vállalkozás éves
árbevételének minimum 80 % részesedését tartalmazhatja.
II. A vállalkozás általános bemutatása
A cég neve: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság
A cég székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep út 2.
A cég jegyzett tőkéje: 25.000.000 HUF
A változás időpontja: 2013.11 hó
A cég adószáma: 13794602-2-04

A GYOMAKÖZSZOLG KFT tulajdonosai 2016 évben a tulajdoni hányad feltüntetésével:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 69%
Dévaványa Város Önkormányzata 25%
Hunya község Önkormányzata 1%
Örménykút község Önkormányzata 1%
Kétsoprony község Önkormányzata 1 %
Kardos község Önkormányzata 1%
Csárdaszállás község Önkormányzata 1%
Ecsegfalva község Önkormányzata 1%.
A vállalkozás célja a települések lakosságának és intézményeinek, továbbá a vállalkozások
számára a tevékenységi körnek megfelelő szolgáltatás biztosítása. A társaság eszköz
állományának jelzett feladat ellátáshoz való újratermelése, az alkalmazotti állomány számára
munkahely és munkafeltételek megtartása.
III. Szolgáltatások
A társaság a feladatköre alapján az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
- települési szilárd (kommunális) és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a
város lakosai részére,
- települési szilárd és elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék szállítása a város vállalkozói,
intézményei részére,
- közterületekre kihelyezett hulladéktárolók (szigetek, konténerek) ürítése és szállítása,
- lakossági hulladék udvar üzemeltetése,
- települési folyékony hulladékgyűjtés, szállítás,
- 2016 év szeptemberétől zöld hulladék gyűjtés, szállítás,
- lomtalanítás, egyéb megrendelések teljesítése.
A szolgáltatások mennyiségére és minőségére vonatkozó fő paramétereket a tulajdonos
Önkormányzatok Képviselő Testületei, míg annak egységáraira vonatkozó fő paramétereket a
Hulladéktörvény határozza meg.
IV. Marketing terv
A társaság - a lakossági hulladék szállítási tevékenységre vonatkozó a cégalapítás jellege és a
helyi önkormányzatoknak a szilárd hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelete által monopolhelyzetbe került. Ezzel együtt „nonprofit” jelleggel működik tekintve, hogy egyrészt
a feladat fő paramétereit a tulajdonos határozza meg.
Cél:





a lakosságnak a szolgáltatás igénybevételére történő figyelem felhívása,
a városban elhelyezett szelektív hulladék-gyűjtőhelyek rendeltetésszerű használata,
illegális hulladéklerakások mellőzése, a lakossági szolgáltatás igénybevétele által,
egyedi (alkalmi) hulladékszállítási feladatok vállalásának ismertetése.

V. Működési terv és szervezeti felépítés
A gazdasági társaság irányítását az ügyvezető igazgató végzi. Az önkormányzat
(tulajdonosok) a társaság ellenőrzésére, felügyeletére 3 tagú felügyelő bizottságot delegált. Az
ügyvezető határozza meg és szabályozza a szervezetre vonatkozóan a: munkamegosztást,
hatáskör megosztást, koordinációt és szervezeti felépítést. A munkamegosztási rend alapján
az ügyvezető 2 munkaterületet irányít: szállítás –anyagmozgatás, könyvelés – ügyvitel –
pénztár.
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A munkaszervezet teljes létszáma 25 fő, mely magában foglalja az alábbiakban taglalt
szervezeti séma szerinti tevékenységeket. Az üzleti terv költség elemei ennek megfelelően
lettek tervezve.
A szolgáltatás végzése Gyomaendrőd város, Dévaványa város, Hunya község, Örménykút
község, Kardos község, Csárdaszállás község, Kétsoprony község és Ecsegfalva község
területén történik. 2017 október 1-től a Gyomaközszolg Kft területén az NHKV területi
lehatárolásai miatt a közszolgáltató a DAREH Bázis Nonprofit Kft lesz, viszont a feladatot
továbbra is társaságunk látja el.
A szolgáltatás igénybevevői névjegyzékét, a releváns adatokat a jelzett feladatra készített
számítógépes célprogram segítségével vezetjük. A program biztosítja a szolgáltatási
teljesítmények ellenértékeinek számlázási lehetőségét, a követelések vevőnkénti vezetését és
nyilvántartását. A számlázási feladatok 2016 áprilisától megszűntek. A jogszabályi változások
miatt a számlákat az NHKV Zrt állítja ki.
A feladatellátáshoz szükséges hulladékszállító járművek a társaság tulajdona. A járműveket a
telephelyén tárolja, műszaki állapotukat naponként ellenőrzi, gondoskodik a gépek
felújításáról, műszaki vizsgáztatásáról, üzemanyaggal történő ellátásáról. A gépkocsivezetők
és a rakodó személyzet munkaképes állapotát a szállítási és anyagmozgatási munkavezető
naponként ellenőrzi. A kommunális hulladékot a szolgáltató a szolgáltatás vevőitől begyűjti,
majd a legálisan működő befogadó helyre (Regionális Hulladékkezelő Kft Gyomaendrőd)
szállítja. Az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladék beszállítása, kezelése 2016 évben még a
Gyomaközszolg Kft üzemelésében lévő engedéllyel rendelkező Hulladékudvarra történt.
Közszolgáltató váltáskor az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése a kétszeresére nőtt, ezért
ez a mennyiség ezen a területen már kezelhetetlen, 2017. Áprilisától a Regionális Kft
telephelyén történik, mely kezelésért a kft díjat fizet.
A KEOP pályázaton nyert edényzetek átvétele (zöld-, műanyaghulladék) Gyomaendrőd Város
területén folyamatosan biztosított és Kardos Község területén pedig az önkormányzat
bonyolította le a kommunális edényzetek kiosztását.
A települések területét - a szolgáltatás biztosítása időbeli elhatárolása végett - ellátási
körzetekre osztottuk. Egy- egy körzetben a szolgáltatás elvégzése a munkahét egy-egy
napjához kötődik, ily módon a teljesítmények (körzeti teljesítések) egy részének mérése és
ellenőrzése, áttekintése egyszerűsödik. A teljesítmények teljes kiértékelése az operátor által
vezetett ürítés-számok, továbbá a hulladékot befogadó cég által bizonylatolt hulladéktömeg
összevetése alapján történik.
A települési folyékony hulladék gyűjtés, szállítási tevékenységet 1 fő alkalmazott látja el, aki
egyrészt begyűjti és a szennyvíztelephelyre szállítja a megrendelt lakossági és közületi
folyékony hulladékot.
A munkamegosztási rend és a működési igény alapján a gazdasági társaság szervezeti
felépítése az alábbi séma szerint alakult.
Ügyvezető igazgató
Ügyvitel - pénztár
Szállítás- anyagmozgatási
könyvelés
szállítási ügyintéző
pénztáros, ügyfélszolgálat
gépkocsivezetők
rakodók
válogatók

A társaság a címben meghatározott telephelyen működik. A kerítéssel határolt őrzött
telephelyen rendelkezésre állnak a működéshez szükséges tárgyi feltételek. A személyzetnek
megfelelő szociális helyiségekkel való ellátottsága 2009 06.01 –től egy korszerű bérleményi
épület igénybevételével maradéktalanul megoldódik.
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VI. Pénzügyi terv
A DAREH Bázis Nonprofit kft-vel való egyeztetést követően még nem minden kérdéses
pontra kaptunk végleges választ. A kommunális hulladékot a begyűjtéstől számított
legközelebbi átrakó vagy válogató állomásra kell beszállítani. Azonban a dareh pályázatban
gyomaendrőd nem vett részt, így egyeztetést követően azt az ígéretet kapta a Dareh Kft
Szarvas város polgármesterétől, hogy 2017 október 1-től a Gyomaközszolg Kft a begyűjtött
mennyiséget beszállíthatja az átrakó állomásra. Ehhez viszont Szarvas város képviselő
testületétől elfogadó határozat szükséges.
A szelektív (csomagolási és zöld) hulladék Regionális Hulladékkezelő Kft-hez való
beszállításhoz, még egyeztetésre van szükség a Regionális Kft és Dareh Kft között.
A folyamatosan képződő zöldhulladék nehéz feladat elé állítja társaságunkat.
A szelektív hulladék már az NKHV tulajdona, az értékesítés árbevétele őt illeti, a korábbi
években kapott támogatással már nem számolhatunk.
2016. Szeptemberétől bevezetett zöld hulladék gyűjtés 2 fő alkalmazását tette szükségessé.
Ebből adódóan a személyi jellegű költség nőtt.
Megnevezés

2017 1-12 hó
terv

nem
közszolgáltatás

közszolgáltatás

I. Értékesítés nettó árbevétele

191 701

16 202

175 500

II. Aktivált saját
teljesítmények értéke

0

0

0

III. Egyéb bevételek

66

0

66

ebből: visszaírt értékvesztés,
terven felüli écs.
IV. Anyagjellegű
ráfordítások
V. Személyi jellegű
ráfordítások

0

0

0

97 594

7 925

89 669

57 779

5 784

51 995

VI. Értékcsökkenési leírás

3 526

66

3 460

VII. Egyéb ráfordítások

6 318

0

6 318

ebből: értékvesztés, terven
felüli écs.
A. TEVÉKENYSÉG
EREDMÉNYE (I+II+III-IVV-VI-VII)
VIII. Pénzügyi műveletek
bevételei
IX. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
B. PÉNZÜGYI
MŰVELETEK
EREDMÉNYE (VIII-IX)
C. ADÓZÁS ELŐTTI
EREDMÉNY (A+B)

0
26 550

2 427

24 123

180

24

156
0

180

24

156

26 730

2 451

24 279

X. Adófizetési kötelezettség

2671

162

2 509

D. ADÓZOTT EREDMÉNY
(C-X)

24 059

2 289

21 770
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Jelen Üzleti tervben 2017 évre vonatkozóan három negyedév az FBH-Np Kft időszaka, 3,3
Ft/literrel gyomaendrődi lerakóba való szállítással, és egy negyedév a Dareh Bázis Np Kft 1,8
Ft/literrel kommunális hulladék vidéki átrakó állomásra való beszállítással. A szelektív
hulladék beszállítási költsége továbbra is gyomaendrődre van tervezve.
Az FBH-Np Kft-től kapott 3,3 Ft/liter vállalkozási díjjal minden költség a kft-t terhelte
(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés, hulladékudvar üzemeltetés). Ezzel szemben a
Dareh Bázis Kft 1,8 Ft/liter díjában csak a gyűjtés, szállítás szerepel. Az ártalmatlanítási,
szelektív kezelési költséget közvetlenül a Dareh Kft fizeti. Ezen felül külön kerül
elszámolásra a hulladékudvar üzemeltetése, valamint a kft tulajdonában lévő edényzetek
lakosság részére történő ingyenes biztosítása (Dévaványai edényzetek).
Az NHKV Zrt-vel való elszámolás nagyon nehézkes, ennek ellenére ezidáig az FBH- Np Kft
korrektsége miatt a munkavállalók bére, járulékai, és ÁFA fizetés iránti kötelezettségünknek
minden hónapban eleget tudtunk tenni.
Tekintettel arra, hogy az FBH-Np Kft-vel kötött szerződés 2017. Szeptember 30-al
megszűnik, ígéretek szerint pénzügyileg is el tudunk számolni egymással még ebben az
évben. Amennyiben ez valóban bekövetkezik, abban az esetben a Regionális Hulladékkezelő
Kft felé lévő 2016 évi tartozásunk kifizetését tekintjük elsődlegesnek.
A Dareh Bázis Np kft-vel való alvállalkozói szerződésben a pénzügyi elszámolás negyedéves
elszámolást tesz lehetővé 30 napos fizetési határidővel. Előleg számla is csak abban az
esetben nyújtható be, amennyiben a Dareh Kft előleget kap az NHKV Zrt-től.
Ez a bizonytalan pénzügyi helyzet azt vonhatja maga után, hogy a tulajdonosi kölcsön
visszafizetéséhez további haladékot kér a kft.
Gyomaendrőd, 2017.09.12.

Vaszkó Anikó
Ügyvezető igazgató
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Közterületek elnevezése [2. forduló]
Megyeri László aljegyző
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület augusztus 31-i ülésén úgy határozott a 963 helyrajzi számú közterület elnevezéséről, hogy arról
a szeptemberi ülésén dönt az érintett lakosok javaslatának figyelembe vételével.
Az ügy gyorsítása érdekében szeptember 4-én levélben kerestem meg a 963 helyrajzi számú közterület valamennyi
nagykorú lakóját, hogy az érintett ingatlanok választójogú lakói támogatásával ellátott írásos megkeresésben
kezdeményezzék az általuk javasolt közterület megnevezést.
A lakók szeptember 14-én a mellékelt levélben kerestek meg, amelyben jelezték, hogy több névjavaslatuk is van.
Kérik, hogy ezek figyelembevételével döntsön a képviselő-testület a közterület elnevezéséről. Javaslataik
sorrendben: 1. Kereszt utca, 2. Kérész utca, 3. Négy ház utca.
A Képviselő-testület a közterület elnevezési napirend keretében szintén nem döntött 0880, 0764, 0795, 16904, 1741,
14933 és a zártkert 14923 helyrajzi számú közterületek elnevezéséről, annak újratárgyalását rendelte el. Felkérte a
Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesületet, hogy annak közgyűlése, indokolással ellátott hivatalos névadási
javaslatával keresse meg Gyomaendrőd Város Önkormányzatát.
Az egyesület titkára egy ’emlékeztetőt’ nyújtott be szeptember 11-én. Ennek lényege, hogy az egyesület elnöksége
javaslattal fordul majd a közgyűlés felé, amelyben azt indítványozzák, hogy a 880 helyrajzi számú közterület
nevének a Fenyves út megnevezést, a 16904 helyrajzi számú közterület nevének a Sipos út megnevezést, a 17041
helyrajzi számú közterület nevének a Fekete erdő út megnevezést, a 0764 helyrajzi számú közterület nevének a
Varga út megnevezést, a 14923 és a 14933 helyrajzi számú közterületek nevének a Delta út megnevezést
javasolják a képviselő-testületnek az ’emlékeztetőben’ leírt indokok alapján.
A Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület közgyűlése csak az elnökségi ülést követően fog ülésezni, így a
döntésről szóló jegyzőkönyvet a képviselő-testületi ülésig eljuttatják.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"963 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd belterület 963
helyrajzi számú, kivett közterület művelési ágú, önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2017. október 1-étől a
{[Kereszt utca] vagy [Kérész utca] vagy [Négy ház utca] vagy [Bódvai köz]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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2. döntési javaslat
"0880 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 0880
helyrajzi számú, kivett út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. október 1-étől a {[Fenyves út]
vagy [Csíkász út]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
3. döntési javaslat
"0764 és 0795 hrsz. közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd külterület 0764
helyrajzi számú, kivett töltés művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú és a külterület 0795 helyrajzi számú, kivett töltés
művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületeknek 2017. október 1-étől a {[Varga út] vagy [Pákász út]} nevet
adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
4. döntési javaslat
"16904 hrsz. közterület elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 16904
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. október 1-étől
a {[Sipos út] vagy [Vejsze utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
5. döntési javaslat
"17041 hrsz. közterület elnevezése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 17041
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, Magyar Állam tulajdonú közterületnek 2017. október 1-étől
a {[Fekete erdő út] vagy [Szigony utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
6. döntési javaslat
"14933 és 14923 hrsz. közterületek elnevezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közterület elnevezése
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában biztosított hatáskörében eljárva Gyomaendrőd zártkert 14933
helyrajzi számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú és a zártkert 14923 helyrajzi
számú, kivett saját használatú út művelési ágú, önkormányzati tulajdonú közterületeknek 2017. október 1-étől a
{[Delta út] vagy [Varsa utca]} nevet adja.
Felkéri a Jegyzőt a további intézkedések megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 11. 30.
Felelős: Dr. Uhrin Anna
Hivatali felelős: Megyeri László
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Gyomaendrőd Város Önkormányzat

Toldi Balázs Polgármester részére
5500 Gyomaendrőd, selyem u. 124.

Tárgy : Gyomaendrőd belterület 963 helyrajzi számú közterület elnevezése .

Tisztelt Toldi Balázs Polgármester úr!

A 2017 .09 .1 1.-é n kelt Vl.2907 -1/2017 ügyiratszámú levelükben tájékoztatták a 5500 Gyomaendrőd
Kölcsey U. 15/1, 5500

Gyomaendrőd,

Gyomaendrőd,

Kölcsey u. 17/1, 5500

Gyomaendrőd,

Erkel F. u.1l1,ds a 5500

Erkel F. u.HU lakosokat, hogy jelen állapotban az ingatlanok címei nem felelnek meg

hatályos jogszabályoknak. A megközelítést szolgáló 963. helyrajzi számú közterületet a címképzésnek
megfelelően

kívánják elnevezni.

A utca cím elnevezés változás négy családi házat érint, ebből kettő a Kölcsey Ferenc utcához, kettő az
Erkei Ferenc utcához van lakcím szerint rendelve .

Az érintett lakók egyhangúlak szeretnék, ha a képviselő testület keresne olyan területrendezési
megoldást, amelyben az érintetek a jelenlegi lakcímüket meg tudják tartani. A lakók többségében
idős

emberek, akiknek a lakcím átírás nagy kényelmetlenséggel és sok idővel jár.

Amennyiben a képviselő testület nem tudd megoldá st találni a jelenlegi lakcímek megtartására úgy
kérjük a lakók közterület elnevezési javaslatát figyelembe venni.

Az utca érintett lakói nem értenek egyet és nem szeretnék, ha az ingatlanuk megközelítését biztosító
közterület neve Bódvai köz lenne, nem vitatva annak tényét, hogy valamikor a gyomai
településrészen volt ilyen megnevezésű terület.
A lakók az alábbi megnevezést javasolják ... „„ ....... „„„„.„„„.köt", (K+s-kfut.
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A javasolt megnevezés nem történelmi és nem földrajzi elnevezés, egyszerűen a közterület jellegére
utal. A gyomai településrész lakók is igy ismerik a Kölcse y utcát és az Erkel utcát összekötő
közterületet.

Kérem a Polgármester urat levelünket a ké pvi s elő t estül etn ek eljuttatni és a bizottsági és k épvi se l ő
testületi üléseken figyelembe venni a lakó k kérését .

Köszönettel :

Az érintett 963, hrsz . ingatlan lakói nevében :
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2016/2017-es
nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004. (VII.29.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy fenti 3
óvodával közhasznúsági szerződést köt 2004. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra. A 2012/2013-as
nevelési évben bekövetkezett törvényi és fenntartói változások szükségessé tették, hogy 2014. április 1. napjától
köznevelési szerződés váltsa fel a korábbi közhasznúsági szerződést. Ennek időtartama 5 év. A köznevelési
szerződés 6. pontja értelmében „a Felek kijelentik, hogy a határozott idő lejárta előtt egy hónappal a Köznevelési
Szerződés teljesülését kiértékelik és kölcsönös megelégedettség esetén ismételten szerződést kötnek óvodai
feladatellátásra”.
A köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint a Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli
beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
Az előterjesztés mellékletében, az alábbi intézményvezetők 2016/2017-es nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
Selyem úti Óvoda és Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Bölcsőde
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Vásártéri Bölcsőde és Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Óvoda
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Tulipános Óvoda és Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Családi Napközi
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.
- Mindhárom óvodának jó a kapcsolata a város intézményeivel, hivatalaival, személyi és tárgyi feltételeik
megfelelnek a törvényi elvárásoknak, jó a kapcsolatuk a szülőkkel, pedagógusaik továbbképzése a terveiknek
megfelelően alakult. Év közben rengeteg színes rendezvénnyel, játszóházzal segítik az óvoda és a szülő kapcsolat
elmélyítését, adnak alkalmat a találkozásra, beszélgetésre, együttlétre. Aktívan részt vesznek a városi
gyermekprogramok szervezésében (UGRA-BUGRA Óvodai Sportnap, OVI-OLIMPIA, városi szintű programok).
- A Selyem úti Óvoda az elmúlt nevelési évben 81 fővel, 3 csoporttal működött.
A bölcsőde férőhelye 24, az év folyamán a bölcsődében megfordult gyermekek száma 46 fő volt.
- A Vásártéri Óvoda szintén 3 csoporttal működött, 67 fővel.
A bölcsőde 24 férőhelyes, de a beíratottak száma egész évben 43 fő.
A Tulipános Óvoda a legkisebb Kft. formában működő óvoda városban, mely 1 csoporttal, 25 fővel kezdte meg a
nevelési évet. A tavalyi évhez viszonyítva a speciális nevelést igénylő gyermekek száma nem változott.
A Tulipános Óvoda és az Önkormányzat között 2015. február 1. napján kötött, majd 2017. január 1-el módosított
szerződés értelmében Családi Bölcsődét működtet. A szerződés 4.) pontja értelmében a Működtető az
Önkormányzatnak évente köteles a tevékenység összegzéséről szakmai beszámolót készíteni. Giricz Ilona
intézményvezető elkészítette a Családi Bölcsőde beszámolóját is.
A beszámolók az előterjesztés mellékletét képezik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2016/2017-es nevelési évről készített szakmai
beszámolójának elfogadása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kftvel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit
Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti Óvoda és Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett
tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány
Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és
Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóit.
3.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel
kötött köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint elfogadja a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
képviselőjének - Giricz Ilonának, a Tulipános Óvoda és Családi Bölcsőde 2016/2017-es nevelési évben végzett
tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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BESZÁMOLÓ
ÓVODA
A GYERMEKLIGET Óvodai Oktató
Nonprofit Kft. működtetéséről
2016. szeptember o1-től 2017.augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
a Gyermekliget Nonprofit Kft.
vezetője

2

Ezen beszámolómmal intézményünk 2016. 09.01-től 2017. 08.31-ig terjedő
nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.

Működési feltételeink alakulása:
Óvodánkban délelőtt 3 csoportban, délután 3 csoportban folyik az oktató, nevelő
munka.
Férőhelyünk: 81 fő
Felvett gyermek: 81 fő
Napközis. 81 fő
Etnikai gyermek: 10 fő
HHH gyermekek száma: 6fő
HH gyermekek száma: 12fő
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma: 1 fő
Óvodai csoport

Kiscsoport
Középsőcsoport
Nagycsoport
Összesen:

A csoport
gyermek
létszáma
27
27
27
81

Etnikai
HH
HHH
kisebbséghez Gyermekek Gyermekek
tartozók száma
Száma
Száma
3
3
5
7
4
2
2
2
10
12
6

Logopédiai foglalkozásra jár: 21 fő
Nevelési tanácsadóba küldött gyermekek: 5 fő
Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság elé küldött: 1 fő
Tanköteles korú: 28 fő
Iskolába mehet 26 fő
Visszamarad: 2 fő szülő kérésére.
Sajátos nevelési igényű gyermekek száma: 1 fő
Nagycsoportban 1 fő
Ezen gyermekeket igyekeztünk, a szakvéleményben jelzett területeknek
megfelelően szakemberek bevonásával fejleszteni.
Fejlesztő foglalkozások:
Heti 2 alkalommal fejlesztő pedagógus Wolfné Kereki Tünde
Heti 1 alkalommal fejlesztő pedagógus Hegyi Ferenc
Szakszolgálattól)

(Pedagógiai
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Gyógytestnevelés foglalkozások:
Heti 2 alkalommal (1 alkalommal gyógytorna, 1 alkalommal vízhez szoktatás)
gyógytestnevelő: Giricz Klára óvodapedagógus, a vízi
tornát
pedig
Farkas
Katalin
gyógytestnevelő
óvodapedagógus tartotta)
Logopédiai foglalkozás:
Heti 2 alkalommal logopédus: Cserenyecz Csilla
Heti 2 alkalommal logopédus: Tokainé Tímár Csilla (a sajátos nevelési igényű
gyermekek fejlesztéséhez)
Gyógypedagógiai foglalkozás:
Heti 1 alkalommal gyógypedagógus Wolfné Kereki Tünde
Heti 1 alkalommal IRYS-terápiával fejlesztett Gyuricza Klára
Az integrált gyerekek részére a fejlesztő és gyógypedagógiai foglalkozásokat az
óvoda költségvetéséből kellett biztosítani, a vízi tornára járó gyermekek
szállítási költsége a normatívánk terhére lett kifizetve.
Óvodánkban rendszeresen járnak a gyermekek, legtöbb hiányzás kiscsoportban
fordult elő és általában betegség miatt.
Mivel igen jó kapcsolatunk van a szülőkkel így sikerült Őket meggyőzni a
rendszeres óvodába járásról és alig akad hiányzó gyermek.

Személyi feltételeink:
Ebben az évben is jónak mondható.
-6 fő szakképzett óvónő, melyből 1 fő minősített pedagógus
- 1fő pedagógiai asszisztens
-3 fő szakképzett dajka
-1 fő fűtő-karbantartó
-1 fő adminisztrátor, aki könyvel és minden adminisztrációs munkát, elvégez
-1 fő fejlesztő pedagógus (saját dolgozó)
-1fő fejlesztő pedagógus (Pedagógiai Szakszolgálattól)
-1 fő logopédus (Pedagógiai Szakszolgálattól)
-1 fő gyógypedagógus (saját dolgozó)
-1 fő gyógytestnevelő (saját dolgozója)
-1 fő vízhez szoktatást tartógyógytestnevelő óvodapedagógus (saját dolgozó)
-1 fő IRYS terapeuta (óraadó)
A fenti pedagógusok bére is az óvoda költségvetését terhelte.
Tárgyi feltételeink:
Tárgyi feltételünk évről-évre javul. Igyekszünk a gyermekek környezetét
nyugalmat, sugárzó, esztétikus bútorzattal, textíliával, dekorációval berendezni.
Fejleszteni tárgyi eszközeinket az OVI Vacsora bevételéből és az óvoda
költségvetéséből tudtuk.
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A csoportszobákba fejlesztő játékokat, mesekönyveket illetve a környezet
esztétikusabbá, barátságosabbá tétele érdekében, vessző bútorokat, játéktároló
kosarakat szereztünk be.A csoportszoba szőnyegei is cserére szorultak ebben az
évben, illetve asztalterítőket, konyharuhákat is vásároltunk.
Az óvoda udvarára új játékok kerültek: Fészekhinta a kiscsoportosok részére,
mókuskerék és egy libikóka a nagyobbak udvarrészére.
Felújítási munkák:
Az udvari játékok állagának megóvása érdekében, mint minden évben átfestünk,
felújítattunk minden régi játékot.
Szakmai munkánkról:
Kollektívánk az 1999-ben elkészített és jól bevált program szerint dolgozik,
melyet 2013. tavaszán átdolgoztunk az új törvény értelmében. Az új program
elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a
hátrányos helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2003. szeptember 01-től vezettük be. A
programban kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a
csoport illetve a gyermekek személyi naplójában rögzítjük. A személyi naplóban
évente egy alkalommal rögzítésre kerülnek a következő mérési eredmények:
- a gyermek szociális érettsége
- a gyermek szociális fejlettsége
- Mozgás fejlettsége
- Testséma fejlettsége
- Nyelvi kifejezőképességének fejlettsége
- Finommotorikus koordinációjának fejlettsége
- Gyermek téri tájékozódásának és térbeli mozgásának fejlettsége
- A gyermek értelmi fejlettsége
2004. szeptemberétől programunkhoz igazodó mérési rendszert dolgoztunk ki és
vezettünk be. A Szakszolgálat pedagógusával minden év szeptemberében
előzetes felmérést végzünk, melynek alapján differenciált fejlesztési tervet
készítünk. Az óvónők és a fejlesztőpedagógus lelkiismeretes fejlesztő
munkájának eredménye, hogy az újabb iskolaérettségi vizsgálatokon igen jó
eredményt érnek el a gyermekek.
2007 szeptemberétől a HHH gyermekek fejlettségi szintjének mérésére vezettük
be a DIFER mérést.
A mérések eredménye jelzi a szakember felé a fejlesztendő területeket. Ezen
mérést középső csoport évvégén, nagycsoportosoknál évelején és évvégén
végeztük el. A nagycsoportosoknál végzett mérés jelzi, hogy iskolaéretté váltake a gyerekek.
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Célunk:
Megelőzni, időben észrevenni, korrigálni a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre
figyelő, egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat
során, az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével.
2007-től jelenleg is Integrációs Pedagógiai Program (IPR) szerint
dolgozunk. Melynek elemeit a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb eredményességgel
kell a nevelési folyamat fókuszába állítanunk. Ezért a törvényi előírásokat
figyelembe véve, nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük ezen
gyermekek szociális és képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire
igen nagy szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges
táplálkozás és a megfelelő mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk,
hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy
életformájukká váljon. A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez
rendelkezünk szakképzett óvodapedagógusokkal, nagy mozgásteret biztosító,
tágas, esztétikus udvarral és jól felszerelt tornaszobával. Az egészséges
táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek rendszeresen biztosítottam friss
zöldséget a szülők által hozott gyümölcsből pedig gyümölcsnapot tartottunk.
A gyermekeket a kerékpárral történő biztonságos közlekedésre tanítottuk. Ennek
keretében kerékpárral kirándultunk közvetlen lakókörnyezetünkbe a tájházba,
ahol megismerkedtünk a népi hagyományokkal, és a program zárásaként kelt
tésztából finom kalácsokat sütöttünk.
Pályázati lehetőség az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott
esélyteremtő óvoda pályázati lehetőséget megragadva sikerült bekerülni a
Selyem Úti Óvodának a támogatottak körébe. A pályázat a hátrányos, illetve a
halmozottan hátrányos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését
szolgálja. A projekt lehetőséget ad az óvodapedagógusok ingyenes
továbbképzésére, illetve eszköz és egyéb fejlesztő felszerelések biztosítására.

Kapcsolatok:
Városunkban két közös rendezvény van az óvodások részére.
- A városi Ugri-Bugri Sportnap a városi óvoda szervezte és bonyolította le
2015 őszén megtartott rendezvényt a sportcsarnokban.
- Az OVI-OLIMPIA(mindig a mi óvodánk tartja meg a Selyem úton)
Az OVI-OLIMPIA XVIII. alkalommal került megrendezésre. Ebben az évben is
minden óvoda elfogadta a meghívást. Eljöttek a csárdaszállási óvodások is.
Támogatóink voltak ezen alkalomkor:
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- Fülöp Imréné nyugalmazott óvodapedagógus
- Csikós Zoltánné nyugalmazott óvodapedagógus
- Dr.Csoma Antalné nyugalmazott óvodavezető
A város iskoláival évente 4 alkalommal találkozunk:
- Óvodai szülői értekezleten ahol az iskolák programjaikat ajánlják
- Nyílt napon, melyet az óvoda rendez
- Nyílt napon, melyet az iskola rendez
- Különböző iskolai rendezvényeken (Tea délután, Karácsonyi ünnepség,
Mikulás ünnepség, Játszóház iskolakóstolgató)
A szülők felé nyitottak vagyunk évente négy szülői értekezletet tartunk, melyen
sikerült tájékoztatást adnunk óvodánk életéről, terveinkről.
Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában
tartanak előadást. Ebben az évben Czikkely Erika Békés Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézményének gyógypedagógusa beszélt a 3-6
éves gyermekek személyiség fejlődéséről.
Fogadó órát havonta egy alkalommal, illetve szükség szerint előzetes
megbeszélés alapján tartanak a csoportvezető óvónők.
A teltházas játszóházak, nyíltnapok és az Ovi -VACSORA, erkölcsi és anyagi
sikere, a meghitt karácsonyi ünnepségünk is bizonyítja, hogy jó a kapcsolatunk a
szülőkkel. A családi házzal való jó kapcsolatot az is bizonyítja, hogy aktívan
kapcsolódnak be a pet-palack és papír gyűjtési akciónkba. Az év folyamán
többször sikerült az OVI-MOZI ingyenessé tétele a szülők számára az ebből
befolyt összegből.
Városi Családsegítő Központ
Ebben az évben a Városi Családsegítő Központ által szervezett
gyermekvédelemmel kapcsolatos rendezvényeken részt vettünk. A tanév során
óvodánkba járó gyermekek közül védelembe vétel nem történt.

Pedagógiai Szakszolgálat
Szükség esetén a gyermekek fejlesztése érdekében a szakember ellátottságban
segítettek. Biztosítottak: 1 fő logopédust és 1 fő fejlesztőpedagógust.
Gyermekorvos, védőnő
Az évenkénti szükséges vizsgálatot mindig elvégezte rendszeresen, időben.
Többször is végzett tisztasági vizsgálatot.
Szeptemberben a gyermekorvos szűrést végzett, mely alkalmával kiszűrte a
gyógytestnevelésre és mozgásfejlesztésre javasolt gyermekeket. Megadta a
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megfelelő diagnózist, melyhez igazodva állította össze mozgásterápiáját a
gyógytestnevelő pedagógus.
Polgármesteri Hivatallal, Képviselő-testülettel
Az óvoda működtetésével összefüggő munkakapcsolatunk van.
A Képviselő-testület jóvoltából térítés mentesen tudtuk igénybe venni az
uszodai szolgáltatást a gyermekek vízhez szoktatása érdekében, köszönet érte.
Rendezvényeink: jó részt hagyományosak, mivel 17-éve minden évben
megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
- Kirándulás az állatok világnapja alkalmából
- Őszi Termés Kiállításon való részvétel
- Mikulás várás (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Farsangi mulattság (február)
- Készülődés a Húsvétra (március)
- Anyáknapja (május)
- Gyermeknapi kirándulás (június)
-OVI – OLIMPIA, Kihívás napján (Városunk II. helyezéséhez ezzel a
rendezvénnyel sikerült hozzájárulni)
-OVI Ballagás (május vége)
- Kirándulás az Endrődi Tájházba kerékpárral
- Légvár, arcfestés és játszóházas foglalkozás szórakoztatta gyermeknap
alkalmával az óvodásainkat.
- kirándulás a Szegedi Vadasparkba
Szülővel, gyermekkel közösen:
- Adventi Játszóház (december)
- Karácsonyi ünnepség (december)
- Húsvét előtti játszóház (március)

Szülők és az óvoda dolgozói közösen:
Jótékonysági OVI-VACSORA (október)
Külön foglalkozásaink:
- Számítógépes foglalkozás heti egy-egy délelőtt középső és nagycsoportban
vezette: a mindenkori csoportvezető óvónéni
- Kézműves szakkör heti egy alkalommal
vezette: Dávid Imréné
- Angol foglalkozás heti egy alkalommal
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vezette: Wolfné Kereki Tünde óvodapedagógus
- gyógytestnevelés heti 1 alkalommal
vezette:GiriczKlára
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
- Vízhez szoktatás heti 1 alkalommal
vezette:
Farkas
Katalingyógytestnevelő
óvodapedagógus
- Társastánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezette: Giricz Annamária
- Néptánc foglalkozás: heti 1 alkalommal
Vezette: WeigertnéGubucz Edit

Intézményi munka belső ellenőrzése:
Az augusztusi tanévzáró és nyitó értekezleten megbeszéljük az egész évben
végzett munkát, melyen a pozitívumok és a negatívumok is egyaránt felszínre
kerültek. Az újabb feladatok megjelölésénél kikérem óvodapedagógusaim
véleményét.
Tanévnyitó munkatársi értekezleten minden óvodapedagógus kap ellenőrzési
tervet, melyben megjelölt szempontok szerint látogatok és értékelek a
foglalkozás után és évvégén egyaránt.
Működésünkről:
Óvodám a rendelkezésre álló forrásokból biztosítani tudta, a zavartalan
működést. Támogatást a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályától kértünk és
kaptunk, 1 fő közfoglalkoztatott biztosításával segítették intézményünket, illetve
1 fő óvodapedagógus 6 havi bérének támogatásával.
A 81 fő gyermeklétszám után 45.927 e forint állami normatívát kaptam.
Munkaügyi támogatás: 812 e Ft. volt.
A bérek és járulékok apedagógus törvényszerinti besorolás szerinti emelt
összegének kifizetése: 37.057 e Ft. volt.
A fenn maradó összeget a gyermekek élelmezésére: 6.357e Ft. , rezsi
költségekre: 1.477e. Ft. Egyéb költségekre: 1.848 e Ft.(tisztítószer, SNI
gyermekek fejlesztésének költsége, fejlesztő játékok csoportszobába,
nyomtatvány, papír, írószer, szakmai anyagok, szakfolyóiratok.
A minőségi munkánk eredménye óvodánk teljes kihasználtsága.
A szülők és az iskolák is megvoltakelégedve a gyermekek iskolára való
felkészítésével.
Több versenyen értek el jó helyezéseket óvodásaink:
Biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázat
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Eredményt ért el Paraizs Kende
Iciri-Piciri Mesemondó verseny
Helyezést ért el:
Hoffmann Hanna
Tóth Kamilla
Iciri-Piciri Rajz verseny
Helyezést ért el:
Paraizs Kende
Bajzák Lili
OVI-OLIMPIA
Helyezést ért el:
Magyari Nóra II. helyezett a lányok közül
Papp Zoltán I. helyezett a fiúk közül
Öregszőlői Bográcsnap alkalmából rendezett futó verseny
Helyezést ért el:
Óvodásunk Papp Zoltán I.helyezett
Paraizs Kende II.helyezett lett.
Gyoma 300 éves rajzverseny
Helyezést ért el:
Alt Réka I. helyezett
Paraizs Kende III. helyezett
Magyari Nóra különdíjat kapott
Tóth Kamilla dicséretben részesült
Évről –évre legfontosabb célunk, hogykiegyensúlyozott, boldog gyermekkort
tudjunk biztosítani óvodásaink számára. Ezen céljainkat a szülőkkel karöltve
igyekszünk megvalósítani.
Tisztelettel kérem, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus 29.

Tisztelettel:
Szabó Istvánné
intézményvezető

10

Melléklet:
Képek az óvoda életéből

Őszi szüret a nagycsoportban
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Játékidő a csoportban

Mikulás érkezése
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Karácsonyi ünnepség

Téli örömök az óvoda udvarán

Télűző Farsang
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Mézes nap

Kerékpártúra a tájházhoz
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Kirándulás a Szegedi Vadasparkba
Anyák napi ünnepség a kis csoportban

BESZÁMOLÓ
BÖLCSŐDE

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSÉRŐL
2016. szeptember 1-től
2017. augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Intézményvezető

Farkas Katalin
Szakmai vezető
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Ezen beszámolónkkal intézményünk 2016. szeptember 01-től - 2017. augusztus 31-ig
terjedő nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.
Működési feltételek alakulása:
A Gyermekliget Bölcsőde egy gondozási egységgel, két gyermekcsoporttal működik.
Férőhelyünk: 24 fő
Az év folyamán a bölcsődében megfordult gyermekek száma 46 fő úgy, hogy napi
szinten a létszám a 24 főt sosem haladta meg. (az évközben elment és
szeptemberben óvodába íratott gyermekek miatt új gyerekek kerültek a
bölcsődébe).
Induláskor 12-12 fős csoportokban kor szerinti eloszlásban két év alatti és két év
fölötti kisgyermekek kerültek elosztásra.
ebből: - 22 fő ingyenesen étkező gyermek
-

6 fő etnikai gyermek

Személyi feltételeink: A törvényi elvárásoknak megfelelően határoztuk meg a
személyi feltételeket.
Ennek alapján:
-

1 fő szakmai vezető (nem főállású)

-

5 fő szakképzett csecsemő és kisgyermeknevelő (teljes munkaidő, napi 8
órában)

-

1 fő kisegítő dolgozó (teljes munkaidő, napi 8 órában)

Tárgyi feltételeink: az előírásoknak minden szempontból megfelelő, mivel 6 éve
került kialakításra a bölcsőde és a szakhatóságok lefolytatták a működés megkezdése
előtt az ellenőrzéseket. Korszerű UNIOS elvárásoknak megfelelő padlófűtés,
esztétikus gyermekbarát környezetben tudjuk fogadni a kisgyermekeket, amely
életkoruknak megfelelő fejlesztő eszközökkel, berendezési tárgyakkal, szép színes
játékokkal vannak felszerelve. A nevelési év folyamán bővítettük udvari és
csoportszobai játékkészletünket. A bölcsőde teljes belső tere, csoportszobák,
fürdőszoba, átadó helyiség, konyha átfestésre került. Új szőnyeg lett vásárolva
mindkét csoportban. Játékhomokozó került az udvarra, valamint mozgásfejlődést
segítő műanyag motorok gazdagították a bölcsőde játékkészletét. Az udvaron lévő
műanyag játék egy eleme cserélésre került. Az ágyneműk teljes cseréje történt.

2

Szakmai munka:
Szakmai munkánk tekintetében törekszünk:
-

magas színvonalú gondozás, nevelés kialakítására

-

a bölcsődei élet napirend, heti rend szerinti megszervezésére.

A bölcsőde szakmai tevékenysége összhangban van a 2009. évben kiadott
„ A BÖLCSŐDEI NEVELÉS, GONDOZÁS SZAKMAI FELTÉTELEI-vel”, melyet
megerősített 15/1998 évi (IV 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti,

gyermekvédelmi

intézmények,

valamint

személyek

szakmai

feladatairól, működési feltételeiről (40.§ 5.), mely szerint: „A bölcsődei nevelésgondozás a bölcsődénk által kidolgozott, a Bölcsődei nevelés és gondozás országos
alapprogramja és bölcsődei nevelés gondozás szakma szabályai alapján folyik.”
A bölcsödében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás, nevelés.
A szakdolgozók munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez
tartozás tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyiségük
megbecsülésének elve. A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a
gyermek életkori és egyéni sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés
állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek fejlődését. Érvényesül az
egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket
nevelni, amit Mária Montessori szavai fejeznek ki: „Csak akkor biztosíthatunk minden
egyes gyermek számára boldog gyermekkort és a képességeinek optimális fejődését,
ha figyelembe vesszük a gyermek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes
gyermekek különbözőadottságait, természetes igényeit és ehhez igazítjuk pedagógiai
magatartásunkat” A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság.
Ezt a kisgyermeknevelői állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk.
A kisgyermeknevelők pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság,
- a pozitívumokra támaszkodás
- a rendszeresség elve.
A bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, erősek, aktívak és a világra
nyitottak. A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva
őszinte, és partneri. A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők
vállalják ezzel megkönnyítve a kisgyermekek adaptációját az új közösségbe. A
kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát
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adva vesznek részt a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos
környezet kialakításával, a primer szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével,
az egészségvédelem, az egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás, az
alapvető kúltúrhigiénés szokások kialakításának segítésével. Mindezt a testi - lelki
harmónia kialakulását és megőrzését segítőnapirend szervezésével érik el, amelyben a
gyermekjól

tájékozódik,

ismeri

a

folyamatok

helyét,

sorrendjét

(étkezés,

mosakodás,öltözködés, levegőzés, játék, pihenés).
A bölcsődei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell:
 a gondozás
 nevelés feltételeit, így különösen a szülő, vagy törvényes képviselő
közreműködésével történ fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
 megfelelő textíliát és bútorzatot,
 a játéktevékenység feltételeit,
 a szabadban való tartózkodás feltételeit,
 a

sajátos

nevelési

igényű

gyermek

egyéni

fejlesztésének

feltételeit,(amennyiben felvételre kerül ilyen gyermek)
 az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést a külön
jogszabályban meghatározottak szerint.
A kisgyermeknevelők a gyermekek érzelmi fejlődését, szocializációját segítik a derűs
elfogadó légkör megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása,
egymásra figyelés, együttérzés, egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.).
Megkülönböztetett figyelemmel, törődéssel segítik a nehezen szocializálódó,
lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzetű gyermekek
fejlődését, szükség esetén speciális szakember bevonását kezdeményezik.
A bölcsődénk pedagógiai hitvallása:
A biztonságérzetet nyújtó érzelmi gazdag környezet kialakítása, melyben gyermek
saját képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely
képessé teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. Élmény és fantáziavilága
gazdagodhat, és kialakulhat az esztétika iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelésben
nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához,
és igényeihez igazodó gondozást, és nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy a
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gondjainkra bízott gyermekekből körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony
önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. A gyermekekkel képzett szakemberek
foglalkoznak, akik jártasak a fejlődéslélektanban, pedagógiában, pszichológiában és
egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek. A csecsemő és kisgyermeknevelők
munkájukat hivatásnak tekintik. Szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal
fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotóképességét, valamint önállóságra nevelnek.
A természethez spontán ismereteke nyújtanak.

A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Vers, mese
6. Alkotó tevékenység
7. Környezet megismerése
8. Egyéb tevékenységek
Játék: a gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődését, valamint a
kreativitását. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermekek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos bővítéséről
lehetőségekhez mérten gondoskodunk.
Mozgás: a kisgyermek alapvető lételeme a játék és a mozgás.
Célunk: a csoportszobai és udvari mozgásfejlesztő játékok bővítése, korszerűvé
tétele.
Gondozás:

szociális

kompetencia

kialakulás

színtere,

bizalmi,

meghitt

kapcsolatokban, lehetőségek széles sora: próbálkozás, önállósodás, ismeretszerzés,
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önbeszülés saját test elfogadása, megismerése, értékelése higiénés szokások rögzülése
megy végbe.
Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés:
Az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az
emberek közötti kommunikációnak. Fejlesztésével a gondolkodás is fejlődik.
Mit teszünk az anyanyelvi nevelés területén?
-

nyugodt légkör biztosítása

-

beszéljünk a gyermekhez, beszédünkre várjunk választ

-

megfelelő érzelmi légkör

-

figyelembe vesszük a gyermek életkori, egyéni fejlettségét és ehhez mérten
merjenek, tudjanak kérdezni, kérdéseinkre fejlettségi szinten kapjanak
megfelelő választ.

Személyes kapcsolatokban, játékhelyzetekben gyakoroljunk, jó alapot biztosítunk a
mondókázással, énekléssel a kisgyermek zenei fejlődésére.
Vers, mese: a versek ritmusa, a mesének a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre.

Bensőséges,

kommunikáció

helyzet

a

verselés,

mesélés,

könyvnézegetés. Olyan ismeretekre tehet szert a gyermek, amelyre más helyzetekben
nincs lehetőség.
Alkotótevékenység:az öröm forrása maga a tevékenység, érzelmek feldolgozása és
kifejezése az önkifejezés az alkotás. Kerülni kell a direkt nevelői hatásokat a gyermek
spontán kezdeményezését segítse a csecsemő és kisgyermeknevelő.
Környezet megismerése: a megismerési vágy működik a kisgyermekben: a
rácsodálkozás, a közlési vágy, az érzelmi fogékonyság, a természet szépségeire, a
kipróbálási vágy, a cselekvőképesség mind kedveznek a tevékenységekben történő
tapasztalatszerzésnek.
Egyéb tevékenységek: a gyermek átéli a közös munkálkodás örömét a tevékenység
fontosságát, hasznosságát. Céljaink elérésének érdekében a gyermekek érdekeit
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figyelembe

lévő

napirendet

és

a

vele

összhangban

lévő

csecsemő

és

kisgyermeknevelői munkarendet állítottunk össze.
Bölcsődénk élete:
Kapcsolat a szülőkkel: a szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen
tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről és a fontos napi eseményekről.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak formái:
-

beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor

-

szülői értekezlet

-

hirdető tábla

-

írásos tájékozódás (üzenő füzet)

Beszoktatás: az intézményünkben a beszoktatás édesanyával vagy édesapával történi
fokozatosan. Ez a folyamat a családdal történő együttműködést helyezi előtérbe. A
kisgyermek és a gondozó néni között folyamatosan kialakuló érzelmi kötődés
-

segíti a gyermek új környezetének elfogadásában

-

megkönnyíti a beilleszkedést

-

csökkenti a fellépő negatív tüneteket.

Saját „gondozónő” rendszer: ez a rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A
kisgyermeknek bölcsődébe járás egész időtartalma alatt ő a kisgyermek nevelőse.
Gyermekcsoport:intézményünkben kettő gyermekcsoport működik. Mind két
csoportban az induló gyermeklétszám 12 fő, mely évvégére általában megnő,
csoportonkéntkettő csecsemő és kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket.
Napirend: a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítva a gyermek
igényeinek, szükségleteinek kielégítését szolgálja, megteremtve a gyermek biztonság
érzetét, a kiszámíthatóságot. Segítse a gyermeki aktivitás és önállóság kialakulását.
Napirend kialakításánál figyelembe kellett venni:
-

az üzemeltetés idejét

-

gyermekcsoport életkori összetételét

-

a csecsemő és kisgyermeknevelők számát

-

évszakok, időjárás változását

-

gyermekek egyéni fejlettségét, szükségleteit
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Egyéb kapcsolatok:
A gyermekek egészséges fejlődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri. Heti
rendszerességgel elvégzi a szükséges vizsgálatokat, szűréseket, majd ezeket
dokumentálja. A felmerülő egészségügyi problémát a gondozónővel, szülővel
megbeszéli, illetve a szülőt írásban értesíti.
A védőnő alkalmanként, bizonyos időszakonként látogatja a bölcsődét, ha szükséges
javaslatokat tesz, tanácsokat ad.
Az óvodával: a jó szakmai együttműködés, az óvoda és bölcsőde között az egységes
nevelési elvek érvényesülése érdekében fontos.
Ősszel előre egyeztetett időpontban a kisgyermeknevelők látogatást tettek az
óvodákban. Nagy érdeklődéssel vártuk az óvónők véleményét a bölcsődét kijárt
gyermekek tekintetében. Visszajelzéseik alapján az esetek többségében mindenképpen
könnyebben szoktak be azok a kisgyermekek, akik bölcsődébe jártak. A bölcsődében
már megkezdődik az önállósodás folyamata mind az étkezésben, mind pedig az
öltözködés terén. Az is előnyt jelent számukra, hogy már kortárscsoportban, jól
kialakított napirend szerint éltek, ami növelte biztonságérzetüket, így már nem
voltújdonság egy új, óvodai környezetelfogadása. Tavasszal pedig az óvónők
látogatták meg azokat a gyermekeket, akik már szeptemberben kezdik az óvodát,
valamint a bölcsis búcsúztatáson is részt vettek.
Szolgáltatásaink
Zene Bölcsi (Ölbeli Zenés délután)
A Zene Bölcsit külső szakember (óvodapedagógus)bevonásával működtetjük.
A Zene Bölcsi csoport foglalkozásain azok a kisgyermekek is részt vesznek , akik még
nem járnak bölcsődébe, de később tervezik szüleik, hogy majd bölcsődébe íratják őket.
Az élet első éveiben az önfeledt együttjátszás, a lovagoltatók, cirókázók érzelmi
biztonságot nyújtanak, mely a korai anya gyermek és apa gyermek kapcsolat
meghatározója és az értelmi és érzelmi fejlődés alapja. A foglalkozás két részből áll az
első félóra mondókázás és éneklés után további fél órában a szülők kötetlen, illetve
irányított beszélgetésen vesznek részt kisgyermekkel kapcsolatos témákban, amíg a
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kicsik a játszószőnyegen játszanak. A Zene Bölcsit 30 alkalommal mintegy 20 szülő
látogatta rendszeresen.

Az elmúlt év közös rendezvényei:
-

havi rendszerességgel OVI MOZI

-

Mikulás várás

-

Karácsonyi ünnepség

-

Játszóházak

-

Farsangi mulatságon való részvétel (jelmezbe volta öltözve a bölcsődések
is)

-

Gyermeknapi programon való részvétel (légvár, arcfestés, lufi hajtogatás)

-

Nyílt nap az óvodába készülő bölcsődés gyermeknek (gondozó nénivel
átlátogatnak az oviba)

-

Városi Családsegítő Központtal: szükség esetén kérjük a segítségüket,
illetve felvesszük velük a kapcsolatot.

Ellenőrzések:
Az elmúlt egy év alatt 2 ellenőrzést kapott intézményünk:
-

Kormányhivatal (törvényességi ellenőrzés) (kapcsolódó ellenőrzések:
Szakmai ellenőrzés Szeged Módszertani Csoport, Építési felügyelet,
Katasztrófavédelem.(működési feltételek, belső dokumentáció, Alapító
Okirat, SZMSZ, szakmai program, működési engedély, megállapodás,
házirend) személyi, tárgyi és elhelyezési feltételek, szükséges belső
szabályzatok.

-

Munkaügyi ellenőrzés

-

ÁNTSZ (a bölcsőde az ÁNTSZ előírásainak megfelelően üzemel-e).

Az ellenőrzések során hibát nem találtak.
A megnyitás óta eltel időszak 100%-os kihasználtságot mutat, folyamatos szülői
megkeresés, illetve rendszeres beiratkozások jellemezték az elmúlt évet is. A szülők
felől pozitív visszajelzéseket kapunk, nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen rövid idő
alatt a szülők megelégedettségére tudunk dolgozni, hisz a gyermekeiket jól szervezett,
nyugodt, derűs légkört sugárzó intézményben tudhatják biztonságosan.
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Tisztelettel kérjük beszámolónk elfogadását.
Gyomaendrőd, 2017. augusztus 31.
Szabó Istvánné
Intézményvezető

Farkas Katalin
Szakmai vezető
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Melléklet
Képek a bölcsőde életéből

Játék a bölcsődében

11

Zene- Bölcsi

Itt járt a Mikulás

12

Játék az udvaron

Gyermeknap a bölcsiben

13

ÉV ÉRTÉKELÉS
A VÁSÁRTÉRI ÓVODA
ÉVES MŰKÖDÉSÉRŐL
2016/2017-es nevelési év

Készítette: Varjú Judit ügyvezető
Pádi-Klein Ildikó óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vásártéri Óvoda ügyvezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom Önöket
intézményünk 2016/2017-os nevelési évében történtekről.
Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermekek
neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a
32/2012. (X.8.) EMMI rendelet- a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által
jóváhagyott helyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik.
Az állami finanszírozás a 2016. október 1-ei statisztikai létszám alapján lett meghatározva
mely gyermeklétszám óvodánkban 67 fő volt. Ebből 3 gyermek sajátos nevelési igényű , akit
a csoportlétszámok meghatározásánál 2 főként kellett figyelembe venni. Ez alapján havonta a
kapott normatíva (melybe be van építve a gyermekétkeztetés támogatása is) 3 436 390 ft. Az
eltelt időszakban ez a bevétel fedezte az intézmény fenntartásával, működésével,
állagmegóvásával kapcsolatos kiadásokat. Emellett a finanszírozás mellett, a megfelelő
gyermeklétszám meglétével (mely a beiratkozás alapján a 2017/2018-as nevelési évben is
adott) biztosítottnak tekinthető az óvoda fenntartása.

AZ ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI:
Intézményünk 74 férőhellyel és három csoporttal működik.
A 2016/17-es nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink
figyelembevételével , a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított
éves munkaterv megvalósításával töltöttük. Így közös értékek mentén, egységes nevelési
szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat.
A hozzánk járó gyermekek többsége 3 éves korában kezdett óvodába járni, túlnyomó
többségük az óvodával egy épületben működő bölcsődéből érkezett.
A gyermekek csoportba osztásáról az óvoda vezetője dönt, figyelembe véve
mindenkor a gyermekek érdekeit, a csoportok férőhelyszámát, a felvett gyermekek létszámát
és a már óvodába járó gyermekek addigi csoportba osztását, a megszokott felnőtt-és
gyermekközösségek lehetőség szerinti további együtt tartását , teljesíthető szülői igényeket,
nevelőtestület véleményét.

A gyermekek és alkalmazottak (óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek, dajkák)
csoportba osztásánál fontos szempont, hogy mind a gyermekek, mind az alkalmazottak jól
érezzék magukat a csoportban. A felnőttek tudjanak jól megfelelően kommunikálva, közös
pedagógiai elveket vallva a gyermekek testi-lelki fejlődését elősegítve együtt dolgozni, a
gyermekek mindennapjait tartalmassá, vidámmá tenni, életkoruknak megfelelő
tevékenységekkel, eseményekkel szeretetteljes, biztonságot, bizalmat nyújtó környezetben.

2015. szeptember 01-től kötelező az óvodába járás annak a nevelési évnek a
kezdetétől, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti.
Az óvoda a férőhelyszám túllépése nélkül felveheti a 2,5 éves gyermekeket is, ha a
körzetéhez tartozó valamennyi három éves gyermek felvételét biztosította.

Beíratott gyermekek száma:

2016 10. 01.
67

2017. 08. 31.
70

Csoportlétszám adatok:
Csoport neve
Bambi csoport „v”:
Micimackó csoport „v”:
Manó csoport „v”:
Összesen:

gyermeklétszám

okt. 1.
22
23
22
67

aug. 31.
22
24
24
70

Hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 5 fő
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma: 5 fő
Speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma:
logopédiai ellátást igénylő gyermekek száma:
fejlesztőpedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma:
gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermekek száma:

15 fő
8 fő
3 fő

Az enyhén sérült vagy speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek száma az előző évekhez
viszonyítva hasonlóan alakult. Az ő fejlesztésüket az alábbi szakemberek segítik:
fejlesztőpedagógus Hegyi Ferenc, gyógypedagógus, logopédus Cserenyecz Csilla és Baráth
Ferencné .
Gyógypedagógiai ellátást igénylő kisgyermekek esetében a csoportlétszámok kialakításánál
figyelembe vesszük a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
szakértői véleményében foglaltakat. Fejlesztésük a bizottság szakvéleménye alapján
meghatározott óraszámban történik.
Az egyéni fejlődési ütem, illetve a gyermekek adottságai alapján az iskolakezdés
életkorhoz kötődő időpontja egyénenként változó lehet. Minden gyermekről egyéni, a

fejlődésüket nyomon követő napló készül, mely alapjául szolgál az iskolaérettség
megállapításához.. Ha a szülők és a pedagógusok véleménye, illetve a vizsgálataink után
kapott eredmények nem egyértelműen támasztják alá azt a tényt, hogy a gyermek megkezdje
iskolás éveit, akkor ezekben az esetekben a Pedagógiai Szakszolgálat véleményét kérjük, és
ennek alapján döntjük el, hogy a gyermek megkezdi-e az első osztályt.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Az intézmény alkalmazotti köre stabil, az alkalmazottak nagy része évek óta dolgozik
az óvodában, jól felkészült, tapasztalt szakemberek. Óvodapedagógusaink valamennyien
rendelkeznek a törvény által előírt végzettséggel, közülük három fő rendelkezik szakvizsgás
képzettséggel.
Vallom, hogy a gyermekek egyéni fejlesztése e feltételrendszer megteremtése nélkül nem
oldható meg. Az eredményeket a hozzáadott pedagógiai érték mutatja, amit a megfelelő
szakemberek képesek aktiválni a gyermekekben a megszerzett, és alkalmazott magas szintű
szakmai ismereteik által.
A tudatos fejlesztés szubjektív feltételei:
- nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör megteremtése
- óvodapedagógus modell szerepe
- az óvodapedagógus és a gyermek aktív együttműködése a nevelőmunka során
- az óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens és a dajka együttműködésének formái
A pedagógiai asszisztens feladatai közé tartozik a gyermekek testi szükségleteinek ellátása, az
óvodapedagógus irányítása mellett a csoportban folyó nevelőmunka segítése.
A gondozási feladatokat, a takarítást, valamint az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a
csoportok dajkanénijei látják el intézményünkben.
Mind a pedagógiai asszisztens, mind pedig a dajkanénik aktív, együttműködő tagjai
kollektívánknak, elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, jól képviselik azokat,
aszerint dolgoznak. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában,
megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek.
Közhasznú dolgozók foglalkoztatása lehetővé teszi, hogy dajkáink nagyobb intenzitással és
hatékonyabban tudjanak részt vállalni a nevelő-oktató munkában.
Egy fő karbantartó munkájával igyekszünk őrizni épületünk állagát, tesszük szebbéigényesebbé környezetünket.
Óvodapedagógusaink fizetési kategória szerinti besorolása:
 6 fő : PED-I
 1 fő: PED-II

TÁRGYI FELTÉTELEK:
Az óvodai nevelés objektív feltételei:
- Az óvoda épülete, udvara, környezete
- Az óvoda belső berendezése
- Az óvoda tárgyi feltételei, szakmai eszközei, felszereltsége
- Esztétikus környezet kialakítása
Épületünk a hetvenes években épült, ennek következtében folyamatos felújításra,
karbantartásra szorul.
Árnyékot adó, lombos fákkal körülölelt udvarunk változatos játékok színtere. Füves, betonos
felületek váltják egymást, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek rendelkezésére.
Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas
mozgástevékenységhez nyújtanak lehetőséget.
Intézményünk helyiségei a dolgozók munkájának köszönhetően esztétikusak,
praktikusak.
A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert
jelentősen befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósítását.
Fejlesztéseink a tárgyidőszakban, korszerűsítés, felújítás:
- csoportszobákba fejlesztő eszközök, játékok vásárlása, készítése
- csoportszobák, folyosók aljzatának javítása, csövek, radiátor védőrácsainak lefestése
- új udvari fajáték vásárlása
- gyermeköltözők festése
- kiszolgáló helyiségek festése
- mosógép, tisztítógép , porszívó vásárlása
- számítógéphez monitor vásárlása
- belépőszőnyegek vásárlása a csoportszobákba
- fonott kisbútorok
Továbbá folyamatosan történtek az év folyamán az épület állagmegóvásához kapcsolódó
egyéb karbantartási munkálatok.

SZAKMAI MUNKA HATÉKONYSÁG:
A sikeres munkavégzéshez kölcsönös bizalmon alapuló szakmai és emberi kapcsolatokra van
szükség. Fontos a csapatmunka, a közös gondolkodás. Minden évben több sikeres programot
valósít meg munkatársi közösségünk. Mindenkinek van saját feladatvállalása, így személyes
felelősségvállalással vehet részt a megvalósításban.
Szervezeti munkánkra jellemző a team munka, a belső tudásátadás.

Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljainkat, a céljaink megvalósításához szükséges
feladatokat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján saját Pedagógiai
Programunkban fogalmaztuk meg.
Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki
személyiség kibontakoztatását segítse elő, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő
fejlődési ütem figyelembevételével.
A pedagógiai programunkban megfogalmazott célok és nevelési elvek megvalósítása
érdekében olyan feladatokat emeltünk ki az éves munkatervünkben, melyeknek a nevelési év
egészében különös hangsúllyal kell megjelenni. Eredményes megvalósításuk hatékony
ismeretátadási folyamatokat eredményezett.
Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre. A
pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység-és foglalkozáslátogatás, és
az azt követő interjú, valamint a dokumentumelemzés során az ellenőrzésnél
felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az
egész intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok, és a vezetés összteljesítményét
mutatja.
A szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen módon és mértékben jelennek
meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak.
-

az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
az óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés
az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés

Az intézményi önértékelés, valamint a minősítővizsgán és a minősítési eljárás során a
pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA:
Pedagógusaink hétévenként legalább egy alkalommal (120 óra időtartamban) jogszabályban
meghatározottak szerint továbbképzésen vesznek részt.
Nevelőtestületünk tagjainak igényévé vált, hogy rendszeresen képezzék magukat, új
módszertani, korszerű nevelési eljárásokkal ismerkedjenek meg.
Ebben a nevelési évben 2 kolléganő vett részt szakvizsgát adó képzésen.
Továbbá rendszeresen részt veszünk egyéb az aktualitásokat érintő továbbképzéseken,
előadásokon .
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik
nevelő munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati
tapasztalataikról, átadják tudásukat.

GYERMEKVÉDELEM:
A gyermekvédelmi tevékenység a nevelőmunkánk szerves része, így feladata minden
óvodapedagógusnak is.
A gyermekvédelmi felelős a nevelőtestület tagja, aki az óvodavezető megbízásából képviseli a
gyermekvédelmi feladatokat. Szervezi, irányítja és részvételével elősegíti a feladatok
megvalósulását.
A gyermekvédelmi felelős folyamatosan kapcsolatot tart a család-és gyermekjóléti
szolgálattal, nyilvántartást vezet a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekről,
melyről az óvodavezetőnek rendszeresen beszámol. A nevelési év kezdetén munkatervet
készít. Az év folyamán többször részt vett konferencián, továbbképzésen, esetmegbeszélésen
gyermekvédelmi témában.
A család-és gyermekjóléti szolgálattal való együttműködést a kölcsönösség és az egymás
segítése jellemzi.
AZ INTÉZMÉNYI MUNKA ELLENŐRZÉSE:
Az intézményi ellenőrző-értékelő munka három területen folyik:
1) a gyermekek képességeinek, fejlődésének nyomon követése
2) a pedagógiai munka megvalósításának vizsgálata
3) az intézmény működésének egyéb területei
A vezető feladata:
A munkatársak munkaköri leírásában meghatározott munkavégzésének és a közösségért
vállalt feladatainak figyelemmel kísérése, folyamatos visszacsatolás a megvalósításról.
Nevelési év végén értékelés az eredményességről.
Az egyéni fejlesztési naplók ellenőrzése, az elvégzett egyéni fejlesztések folyamatos
figyelemmel kísérése, továbbá konzultáció az együttnevelést segítő szakemberekkel.
Beszámoltatások, belső tudástartalmak átadásának szakmai felkészültség vizsgálata, az
önreflexió és reflektív értékelések gyakorlása
Elősegíteni és ellenőrizni a Pedagógia Programunkban megfogalmazott értékrendünk, a
pedagógiai és nevelési elveink beépülését a nevelési-, tanulási-tanítási folyamatokba. A
gyermeki teljesítmény, fejlettségi szint folyamatos és hosszú távú nyomon követése adja meg
az alapját a pedagógiai munkánk tervezésének, melyet játékba integrált spontán és aktív
cselekvéses differenciált tanulási helyzeteken segítünk elő.
Ellenőrizni a pedagógiai dokumentumokat. A nevelőtestülettel közösen átdolgozott
csoportnaplókban a nevelés-oktatás tervezését az adott gyermekcsoportra és az egyéni
szükségletek figyelembevételével differenciáltan lehet elkészíteni.
A csoportokban folyó nevelőmunka megfigyelése, értékelése. Minden csoportban évente
legalább 1 alkalommal hospitálás. Megfelelő mennyiségű és minőségű információ gyűjtése,
elemzése, a tényleges állapot összehasonlítása a nevelési program cél-és feladatrendszerével,
ami visszajelzést ad az óvodapedagógusoknak a munka színvonaláról.

HALLGATÓK KÉPZÉSE:
Évek óta jellemző, hogy főiskolai hallgatók töltik intézményünkben a kötelező gyakorlatukat.
Ebben a nevelési évben 1 főiskolai hallgató végezte nálunk záró szakmai gyakorlatát.

RENDEZVÉNYEINK, PROGRAMJAINK
Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink óvodai életét. A
programok megszervezése során minden alkalmat megragadtunk a hagyományok, ünnepek
ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozás élményét.
Hagyománnyá vált rendezvényeink mellett igyekszünk minden évben valami újjal is
kedveskedni a gyermekeknek és szüleiknek.
Programjaink a következők voltak:
 Ismerkedési nap ősszel, melynek keretében lovaskocsival látogattak el gyerekek és
felnőttek az Endrődi Tájházba.
 Novemberben rendeztük meg a” HALLOWEEN AZ ÓVODÁBAN” projektünket,
mely esemény zárásaként szülők és gyerekek együtt játszhattak, vetélkedhettek az
óvoda udvarán.
 Jótékonysági Börzét rendeztünk, melynek bevételéből a csoportok játékeszközeit
gazdagítottuk.
 Decemberben Mikulásváró ünnepséget tartottunk óvodásainknak. A gyermekek
számára az elmúlt évekhez hasonlóan az intézmény dolgozói kedveskedtek az általuk
előadott mesejátékkal.
 A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói ünnepi műsorral lepték
meg kis óvodásainkat.
 Karácsonyi játszóházunkon gyermekeink
készülhettek a szeretet ünnepére.

a

szüleikkel

meghitt

hangulatban

 Fenyőünnepségünket meghitt hangulatban csoportonként ünnepelték gyermekeink.
 Februárban házi mesemondó versenyt rendeztünk, mely verseny helyezettjei vettek
részt a Kis Bálint Általános Iskola Iciri-piciri mesemondó-és rajzversenyén.
 Farsangi mulatságunkat jelmezes felvonulás, tréfás játékok, tánc színesítette,
amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek.
 Húsvéti játszóházunkon a gyermekek és szüleik megismerkedhettek a tojásfestés és
egyéb húsvéti díszek készítésének különböző technikáival, továbbá lehetőséget
biztosítottunk kisállatok simogatására.

 Anyák napján minden csoport külön tartotta meghitt, bensőséges, szeretetteljes
műsorát, ahová az édesanyákkal együtt a nagymamák is meghívást kaptak.
 Papírgyűjtés
 Tavaszi kirándulásunk helyszíne ezúttal a Szarvason található „Mini Magyarorzság „
volt.
 Ismételten megrendeztük a ballagás előtti utolsó pénteken az iskolába menő
gyermekek részére az óvodában alvós „pizsamapartyt” vetélkedőkkel,
bátorságpróbával, párnacsatával mindenki nagy örömére.
 Május 29-én került sor nagycsoportosaink ballagási ünnepségére óvodánk udvarán.

 A nevelési év utolsó záró programja a minden évben megtartandó gyermeknap, ahol
légvár, arcfestés, lovas kocsikázás, egyéb kézműves tevékenységek szórakoztatták
gyermekeinket.
Egyéb program
 Ebben az évben is részt vettünk gyermekeinkkel a Szarvasi Cervinus Teatrum bérletes
gyermekelőadásain.
 Hagyományainkhoz híven elkészítettük az oviújságunkat a gyermekek és szüleik
részére, ahol a gyermekeknek játékos feladatokkal, mesével, verssel kedveskedtünk, a
szüleik pedig az óvodai eseményekről, aktualitásokról, gyermeknevelési kérdésekről
olvashattak cikkeket.
Gyermekeinkkel részt vettünk az egyéb, óvodás gyermekek számára rendezett városi
rendezvényeken:
 Ugri-bugri sportnapon
 a Kis Bálint Általános Iskola által rendezett Iciri-Piciri mesemondó-és rajzversenyen
 a Selyem úti óvoda által szervezett Ovi olimpián

PLUSZ SZOLGÁLTATÁSAINK:





vízhez szoktatás a Liget Gyógyfürdőben
gyermektánc
kézműves kör
ismerkedés az angol nyelvvel

Ezen kívül még biztosítjuk gyermekeink háztól-házig szállítását intézményünk és
otthonuk között, továbbá gyermekeink élvezhetik sószobánk gyógyító klímáját
Természetesen legfontosabb feladatunk a gyermekek szükségleteinek megismerése,
erősségeik, hiányosságaik feltárása és az erre alapozott optimális fejlesztés, mely fejlesztéssel
a gyermekek képessé válnak 6-7 éves korukra az iskolakezdésre.

KAPCSOLATTARTÁS:
Mindannyiunk feladata a harmonikus, tartalmas, boldog gyermekkor kialakítása,
megteremtése, biztosítása. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a
társadalmi környezetünkkel.
Az intézmény kapcsolatrendszere a külső és belső partnerek köréből áll.
Család-és Óvoda
Nagyon fontos a családokkal történő minél szorosabb kapcsolat kialakítása, hiszen az óvodai
nevelés alapértékei a családokkal történő együttnevelésben teljesednek ki. Óvodánk a
választott programunk alapján lehetőséget ad a szülőkkel való – a megszokottnál tágabb –
együttműködésre.
A szülőket nevelő partnernek tekintjük, ismertetjük velük nevelési felfogásunkat, programunk
célját, feladatát.
Első fontos kapcsolattartási forma a gyermek óvodába érkezése előtti családlátogatás.
Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, napi találkozások, négyszemközti
beszélgetések mind az óvodapedagógussal, mind a vezetővel.
A szülői szervezet képviselőivel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Minden olyan
kérdésben tájékoztatjuk őket, kikérjük a véleményüket, melyet jogszabály, rendelet előír az
óvoda számára.
Az óvodába járó gyermekek egészséges fejlődése, illetve az óvodapedagógusok
megfelelő, hatékony fejlesztő munkájának érdekében gyakran kell igénybe venni külső
segítséget.
Ezek közül meghatározó szerepet játszik:
 védőnő, gyermekorvos
 pedagógiai szakszolgálat
 család-és gyermekjóléti szolgálat
Óvoda –Bölcsőde :
Az óvodával egy épületben és egy fenntartásban működő bölcsődével közös programjainkkal,
kölcsönös látogatásokkal a bölcsőde és óvoda átmenetet tudjuk megkönnyíteni azon
kisgyermek számára, akik a mi óvodánkat választják.

Az óvoda – iskola kapcsolata:
 iskoláikban meglátogattuk az óvodánkból elballagó kis elsősöket, illetve a leendő első
osztályos tanító nénik is ellátogattak intézményünkbe
 a pedagógusok közötti kapcsolattartás rendezvények alkalmával történt

ÉTKEZÉS:
Az óvodás gyermekek számára az ebédet a Térségi Szociális Gondozási Központ által
biztosítjuk, a tízórai és az uzsonna előállítása intézményünk tálalókonyháján történik.
2015. 09.01.-től az óvodai étkezés a törvényben előírt feltételek mellett ingyenes.
Ez alapján ingyenes étkező volt : 66 fő
KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATOT TÖLTŐ KÖZÉPISKOLÁSOK:
Ebben a nevelési évben több középiskolával kötöttünk megállapodást a közösségi szolgálatra
vonatkozóan. Idén 6 tanulót fogadott az intézmény.
AZ ÉV SORÁN MEGVALÓSULÓ ELLENŐRZÉS:
 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Kormányhivatal
A NEVELÉSI ÉV EREDMÉNYEI:
Mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott óvodások egészséges környezetben, érzelmi
biztonságban, változatos tevékenységekben és élményekben gazdag óvodai életben
részesüljenek, ami hozzájárul az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint eléréséhez, az
életre való felkészítés folyamatához.
Óvodapedagógusaink munkájának, a családokkal való partneri együttműködésnek
köszönhetően gyermekeink az alábbi eredményeket érték el az óvodások részére szervezett
különböző versenyeken:
 ”Az én családom”c. rajzpályázaton megyei 1. helyezés
 Határ Győző Városi Könyvtár által meghirdetett meseillusztrációs rajzpályázaton két
díjazott kisgyermek
 Kis Bálint Általános Iskola Icicri-Piciri rajzversenyén 3. helyezés,
mesemondó versenyén 3. helyezés
 „Csodadoki” rajzpályázaton megyei 2. helyezés
 Szarvasi Rendőrkapitányság „Biztonságos közlekedés”c. rajzpályázaton két különdíj
Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk, sőt egy kicsit túl is teljesítettük,
mert új programokkal is bővült a palettánk ( papírgyűjtés, jótékonysági börze).

Nyílt nap és játszóház keretében adtunk lehetőséget a beiratkozó gyermekeknek és
szüleiknek az óvodával illetve az óvodapedagógusokkal való ismerkedésre. 2017. áprilisában
20 új kisgyermek iratkozott be. Előző évről beiratkozott gyermekek szám 5 fő, iskolába ment
17 fő, így 2017. szeptemberében 70 fővel kezdjük meg a nevelési évet, ebből 4 kisgyermek
SNI ( a csoportban őket két főként kell figyelembe venni), ennek tükrében a férőhely teljes
kihasználásával (74 fő) tudjuk indítani csoportjainkat.
ÖSSZEGZÉS:
Minden soron következő nevelési év új feladat, új kihívás, amihez innovatív módon
alkalmazkodnunk kell, a változások kezelése empátiát, szakmai felkészültséget és
tapasztalatot igényel.
Intézményünk
tevékenységét.

a vonatkozó törvények, jogszabályok és rendeletek alapján végzi

Összességében a 2016/2017-os nevelési évben végzett nevelőmunkát tartalmasnak, aktívnak
értékelem.
Köszönöm az óvodapedagógusok a fejlesztő pedagógus, logopédus, gyógypedagógus magas
színvonalú szakmai munkáját, de a „háttérben” dolgozókét is, akik a mindennapi zavartalan
működést biztosítják, óvodatitkár, pedagógiai asszisztens, dajkák, karbantartó. Ha akadtak is
nehézségeink, mindig levontuk belőle a megfelelő tanulságot, s egymást segítve, ösztönözve
dolgoztunk tovább, hiszen munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben
nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését.
Megköszönöm a szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézményi nevelőmunkához.
Köszönöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok és a jeles napok alkalmával is volt
módunk megtapasztalni.
Kolléganőimmel a továbbiakban is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy az
elkövetkezendő nevelési évben is hasonló színvonalon, a gyermekek és szülők
megelégedésére folytassuk nevelő munkánkat.
Remélem beszámolómmal teljes képet adtam a mögöttünk álló nevelési év óvodai
munkájáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 8 .
Varjú Judit sk.
ügyvezető

BESZÁMOLÓ
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Készítette: Varjú Judit ügyvezető
Véha Emese bölcsődevezető

A bölcsőde mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetes 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését – gondozását végző
intézmény.
Ennek tükrében bölcsődénk feladata a három éven aluli gyermekek napközbeni
ellátása, gondozása, testi-szellemi fejlődését elősegítő nevelése az életkori és egyéni
sajátosságok figyelembevételével.
Célja: mindazon családok igényeinek kielégítése, akiknek szükségük van arra, hogy
napközben szakképzett kisgyermeknevelők gondoskodjanak gyermekeikről.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatti – felvételi lehetőségét, akinek
egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás. A bölcsődei
felvételt a szülő hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó,
gyámügyi hivatal is kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra,
hogy a hátrányos megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban
részesüljön a gyermek.
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat
ennek tükrében végezni. Olyan lehetőségeket biztosítva, ahol a szülő és gyermeke átélheti az
együttlét örömét és a gyermek megtapasztalhatja a szabad játék örömét. Célunk, hogy
gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük, segítsük személyiségük
kibontakoztatását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek és tapasztalatokat
szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon.
A bölcsődei nevelési programunk szervesen kapcsolódik az óvodai programhoz. A
nevelési céljaink, alapelveink hasonlóak, de más hangsúlyt kapnak figyelembe véve az
életkori sajátosságokat. A bölcsődei kisgyermeknevelők az óvodáéval egyező nevelési
elképzeléseket, értékeket közvetítenek gyermekeiknek. Az óvodai látogatásokkal, közös
programokkal igyekszünk zökkenőmentessé tenni az átmenetet az óvodába.
A bölcsődei élet megszervezése a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos
alapprogramja alapján történik. A program a családra, mint komplex rendszerre tekint,
melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését gondozását, hanem az egész család
támogatását célozza meg. Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat figyelembe vevő szakmai
programunk.
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
Intézményünk 2 csoportos, 24 férőhelyes
A bölcsődei felvétel egész évben folyamatos, a felvétel iránti kérelmet a bölcsőde vezetőjéhez
kell benyújtani. A bölcsődei ellátás megkezdésekor az ellátásra jogosult gyermek szülőjével
/törvényes képviselőjével megállapodást kötnek, amely tartalmazza az ellátás várható
időtartamát, a szolgáltatások formáját és módját a személyi térítési díj megállapítására,
fizetésére vonatkozó szabályokat. A megállapodás tartalmazza egyben a szülő/törvényes
képviselő nyilatkozatát arról, hogy a személyes gondoskodás megkezdésekor, a Gyvt. 33§ (2)
bekezdése szerint a bölcsődevezető minden esetben tájékoztatja a szülőt/törvényes képviselőt
az ellátás tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által vezetett, a gyermekre vonatkozó

nyilvántartásokról, az érték-és vagyonmegőrzés módjáról, a házirendről, panaszjoga
gyakorlásának módjáról, a fizetendő térítési díjról, továbbá az érdekképviseleti fórumról.
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek és napi
jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez is feltétele az állami
normatíva igénylésének.

2016
24
46

Bölcsőde férőhelye (működési engedély)
Beíratottak száma egész évben

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
A bölcsődében dolgozó munkatársak száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.
A gyermekek gondozását-nevelését csoportonként 2-2 fő kisgyermeknevelő végzi.
Bölcsődevezető
Kisgyermeknevelő
Kisegítő:

1 fő
4 fő
2 fő

A kisgyermeknevelők napi hét órát töltenek a csoportban, heti váltásban, két műszakban
dolgoznak, lépcsőzetes munkaidőkezdéssel. A napi egy órát a munkaköri feladataik
ellátásával kapcsolatos tevékenységek ellátására kötelesek fordítani / családlátogatás,
adminisztráció, felkészülés, dekorálás/.
Új munkakörként jelenik meg a bölcsődei dajka, így a csoportokban dolgozó, de jelenleg
technikai állományban lévő személyek munkaköre átalakul bölcsődei dajkává. Az
átsorolásokat 2017. december 31-ig kell elvégezni. Ehhez kapcsolódóan a jogszabály képzést
is ír elő 6/2016-( III.24.) EMMI rendelet-, melyet 2018.december 31-ig kell megszerezni.
A szociális-és gyermekvédelmi területen a szociális akkreditált továbbképzéseken
rendszeresen részt vesznek kisgyermeknevelőink és továbbképzési kötelezettségüket a
rendelkezésre álló időn belül teljesítik. Hiszen a bölcsődében a három év alatti gyermekekkel
való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai szempontból professzionális
felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem a gondozási feladatokra irányul, hanem a
fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a korai felismerésekre. Ezért
fontos, hogy a kisgyermeknevelő komplex tudással rendelkezzen, melyet a megfelelő képzés
elsajátítása által képes megszerezni.
A bölcsődébe járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a
bölcsődét szerződés szerint látogató gyermekorvos, Dr. Fekécs Tünde látja el.
A bölcsődei felvételt követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti
vizsgálatokat. Ezen kívül a szülők és a kisgyermeknevelők bármikor bizalommal fordulhatnak
hozzá kérdéseikkel, észrevételeikkel.
Ebben az évben két fő közcélú munkavállalónk volt közülük egyikük a csoportban segítette a
kisgyermeknevelők munkáját egy fő pedig a technikai dolgozót segítette.

KAPCSOLATTARTÁS:
 Folyamatos a kapcsolat a békéscsabai volt módszertani bölcsődével, részt veszünk az
általuk szervezett szakmai értekezleteken. Módszertani anyagaik, továbbképzési
lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent számunkra. Szakmai munkánkra az
érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók
A bölcsődei nevelés csak úgy lehet sikeres, ha jó a család és bölcsőde kapcsolata,
együttműködésükben egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus
fejlődése.
 Szülőkkel való kapcsolattartás folyamatos és kölcsönös.
Ez alapvető fontosságú a személyre szóló bölcsődei gondozás-nevelés kialakításában és a
családokat is segíti gyermekük nevelésében.
A tájékoztatás mindig őszinte, hiteles, személyes hangvételű, etikai szempontból
megfelelő, érintettek személyiségi jogait tiszteletben tartó.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van. Mivel mindegyik más-más
szerepet tölt be, a cél minél többet alkalmazni közülük:
- Beiratkozás idején és a gyermek érkezésekor és hazamenetelekor a személyes
beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid betekintést nyerhet a bölcsődei
életbe
- Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel, célja
a családdal való kapcsolatfelvétel otthoni környezetben, melynek során a
kisgyermeknevelő fontos információ birtokába jut, ami segítségül szolgál a
beszoktatás és a bölcsődei nevelés során
- Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő beszoktatást ajánljuk és javasoljuk
- Szülői értekezlet keretében mutatjuk be intézményünket és annak működését
- A gyermek fejlődésének nyomon követése az írásos tájékoztatón, a fejlődési
naplón és az üzenő füzeten keresztül valósul meg
- Játszóházak
- Rendezvények
- Időpont egyeztetés után egyéni beszélgetés
Minden új gondozási év elején megalakítjuk a Szülői Érdekképviseleti Fórumot, melynek
tagjai segítenek egyes rendezvényeink sikeres lebonyolításában.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és
fenntartani.
A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban
érzik magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított és a felmerülő problémájaikra
iparkodunk megoldást találni.
 Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása
során kapcsolatba kerülünk: óvodával, védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal,
gyermekvédelmi felelőssel, önkormányzattal, hiszen az 1997. évi XXXI.
Gyermekvédelmi törvény értelmében a bölcsőde a rendszerben jelző funkciót ellátó
intézmény. A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget jelent a gyermekek
gondozásában részt vevő nevelők számára.

ÉTKEZTETÉS:
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a reggeli, tízórai,
uzsonna előállítása a bölcsőde tálalókonyháján történik.
A 2016-2017. nevelési évben a bölcsődében az ingyenesen étkező gyermekek köre nem mutat
növekedést. A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermekek számára, ha a következő kritériumok közül akár egy is fennáll:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 tartós betegség, vagy fogyatékosság
 egészséges, de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékos
 három vagy több gyermek a családban
 nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság
 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér 130%-át
A bölcsődében az alábbiak szerint alakult a kedvezményes étkeztetés :
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

22 fő
2 fő

tartós betegség, vagy fogyatékosság

0 fő

egészséges, de a családjában nevelkedő
testvére tartós beteg vagy fogyatékos

0 fő

három vagy több gyermek a családban

2 fő

nevelésbe
vételét
gyámhatóság

elrendelte

a

3 fő

családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér 130%-át

15fő

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlete:
- Az alapjátékok minden csoportban biztosítottak, mint pl. a játszókendők,
babák, labdák, képeskönyvek, mozgásfejlesztő játékok.
- Nagymozgást fejlesztő- és segédeszközök pl. kismérető csúszdák, mászó
kukac, kismotorok,labdák.
- Alkotó tevékenységet segítő játékok pl. festékek, ceruzák, zsírkréták,
gyurma, építőkockák, Montessori - torony, bábok.
- Énekzene, énekes játékok: hallás-, ritmusfejlesztő eszközök, csörgő,
csengő.
- Értelmi képességeket / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás / és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök.

A játékeszközeinket karácsonyra ismét sikerült bővíteni pl. szerepjátékhoz eszközöket /
babakocsit, bevásárló kocsit, konyhába gyümölcsöket, zöldségeket /, konstruáló játékokat,
építkezéshez fa kisvasutat, mesekönyveket stb. vásároltunk.
Az intézmény mindennapi működéséhez szükséges eszközök vásárlása, mint pl. porszívó,
fűnyíró, konyhai eszközök stb.
Koránál fogva az épület folyamatos felújításra, karbantartásra szorul, melyet anyagi
lehetőségeinkhez mérten próbálunk megvalósítani.
Ebben az évben ezek az alábbiak voltak:
- az évenkénti kötelező meszelés elvégzése
- csoportszobában és a folyosón textíliák cseréje
- csoportszobákban szőnyegcsere
- udvaron árnyékoló felszerelése
- bölcsődei udvar esztétikusabbá tétele örökzöldek és egynyári növények
vásárlásával, ültetésével
Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy
anyagi segítséget nyújtott intézményünk fűtés korszerűsítéséhez, hiszen a tél folyamán a
földben futó vezetékek koruknál fogva elrozsdásodtak és kilyukadtak, minek következtében
nem tudtuk teljes kapacitással használni a kazánokat. Továbbá az épület energetikai
szempontból is hatékonyabban tudott működni az idei nevelési évben megvalósult nyílászárók
cseréjének következtében, melyhez az anyagi támogatást ismételten szeretném megköszönni.

SZAKMAI MUNKA:
A szakmai munkát a bölcsődevezető fogja össze. Szervezi, irányítja a szakmai
irányelveknek megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden területét.
Bölcsődénkben alapvető szemlélet, hogy minden gyermek egyéni fejlődésének,
biológiai szükségleteinek, érési folyamatának megfelelő, személyre szóló ellátást kapjon.
Nélkülözhetetlen az egészséges és biztonságos környezet megteremtése, az
egészségvédelem és az alapvető kulturhigiénés szokások kialakítása.
Az intézményben dolgozó kisgyermeknevelőkkel együtt a gyermekek napirendjén
belül a kulturális étkezés feltételeit és a szabályrendszer kialakítását is feladatunknak
tekintjük. Ízléses tálaló edényekből, jó hangulatban folyik az étkezés.
A pihenés, alvás időtartamát a gyermekek igénye határozza meg. Az alváshoz nyugodt
légkört és megfelelő tárgyi feltételeket biztosítunk. / kényelmes fekhely, friss levegő, csend,/
Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait. A megszokott játékot, cumit,
textíliát megkapja, s ha kell a kisgyermeknevelő közvetlen jelenlétével, simogatással altatja
őket.
Az öltözködés legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szembeni védekezés. E
tevékenység is rengeteg területet fejleszt a kisgyermeknél, mint például a gyermek önállósága,
igényessége, testképe, tájékozódó képessége stb. Az öltözködésnél a kisgyermeknevelő
szerepe a gyermek önállóságának támogatása, amely a teljes kiszolgálástól a segítő, irányító
tevékenységig terjed. Gyermekeink saját ruhában vannak, a csoportszobában váltócipőt
használnak. Igény szerint tudunk biztosítani váltóruhát is.

Egészségnevelés, egészségvédelem területén feladatunk a környezethez való
alkalmazkodás és az alapvető emberi higiénés szokások kialakításának segítése. Ügyelünk,
hogy mindenkor érvényesüljön a folyamatosság, a szabadság, az önkéntesség és a
választhatóság elve. A nevelő-gondozó munkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész
napi tevékenység szerves része legyen. A tárgyi környezet teljes biztosítása mellett a
praktikum, az akadálymentesség és az esztétikum követelményeit tartjuk szem előtt.
Az érzelmi fejlődést szocializációt sem veszítjük szem elől, hiszen a kisgyermek
érzelmi lény, érdeklődését érzelmei irányítják. Elsődleges szocializációs környezete a család,
amelyben nevelkedik. A kisgyermek tevékenysége bizonyos mértékben tükrözi érzelmi
világát. Az érzelmek befolyásolhatók, pozitív érzelmek elősegíthetők, de ugyan úgy a negatív
érzelmek is. A bölcsődés kisgyermek gondozásának egyik alapfeltétele a pozitívumokra való
támaszkodás, a pozitív megerősítés. Feladataink körébe tartozik, hogy derűs légkört
biztosítsunk, segítsük a bölcsődébe kerüléssel járó nehézségek feldolgozását, melynek egyik
eleme a saját gondozónő rendszer. Lényege, hogy munkaidejében a kisgyermeknevelő a saját
gyermekeit gondozza, velük foglalkozik, a társgondozónőhöz tartozó gyermekeket csakis
annak távollétében látja el. Ez a fajta állandóság nélkülözhetetlen az egészséges
személyiségfejlődéshez.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és
fenntartani.
A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban
érzik magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított.
FINANSZÍROZÁS:
Az éves költségvetés fedezésére állami normatíva igényelhető, melynek összege 494 100
Ft/fő
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek utána fajlagos összeg 150 %-a
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105 %-a
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110 %-a igényelhető.
A bölcsőde nem a beíratott gyerekek után igényelheti ezt a támogatást, mint az oktatási
intézmények, hanem a ténylegesen bent lévők létszámát kell osztani az adott évre
megszabott gondozási napok számával. A beíratott és a támogatás szempontjából
figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja
meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az
adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10
napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető ugyanakkor figyelembe az adott
hónap egyetlen napján sem az a gyermek aki a hónapban 10 napnál többet hiányzott.
Az állami és az önkormányzati támogatás mellett biztosítottnak látom a bölcsőde
kiegyensúlyozott működését.
RENDEZVÉNYEINK:
Bölcsődei rendezvényeink, hagyományaink az alábbiak:


HALLOWEEN-napi játékos délután

 Karácsonyi játszóház
 Karácsonyi börze
 Mikulás és karácsonyi ünnepség


Farsang

 Szülői értekezlet


Húsvéti játszóház

 Anyák napja
 Kihívás napja
 Papírgyűjtés
 Gyermeknap
 Családi nap
SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik a háztól-házig szállítás.
Ősztől-tavaszig a bölcsődés gyermekek körültekintő beosztás alapján a napirendbe
építve veszik igénybe sószobánkat. Ez év tavaszától került bevezetésre a babaúszás, amely
nagy sikert aratott a szülők és a gyermekek körében egyaránt.
ELLENŐRZÉSEK:
Ebben az évben a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága tartott ellenőrzést
intézményünkben a törvényes működés vonatkozásában.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy bölcsődénk a törvényi előírásokat betartva
működik, a törvények által előírt dokumentumokat vezetjük és a 2016-os évben lehívott
normatívát jogszerűen használtuk fel.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal továbbra is
megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mért legmagasabb szintű bölcsődei
ellátást biztosítsuk.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 8.
Varjú Judit
sk.

BESZÁMOLÓ A
TULIPÁNOS ÓVODA
2016/2017 ÉVI
MŰKÖDÉSÉRŐL

Készítette: Giricz Ilona óvodavezető
A Tulipános Óvoda fenntartója 2008. október 30-tól a Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft.
I. Működési feltételek:
Az óvoda férőhelye:
Felvett gyermekek száma:
Kiscsoportos gyermek:
Középső csoportos gyermek:
Nagycsoportos gyermek:
Cigány kisebbség száma:
Tanköteles korú gyermek:
Sajátos nevelési igényű gyermek:
HH gyermek:
HHH gyermek:
Logopédiai foglalkozást igényelt:
Iskolába ment:

40 fő
27 fő
11 fő
6 fő
10 fő
10 fő
10 fő
2 fő
5 fő
10 fő
8 fő
5 fő

A nevelési évben egy csoport működött az óvodában. A csoport létszáma év elején 25
fő volt, majd márciusban 27 főre bővült.
A 2015/2016-os nevelési évhez viszonyítva a Szakértői Bizottság szerint a speciális
nevelést igénylő gyermekek száma nem változott.
A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján SNI gyermekeket az óvodában látja el utazó
gyógypedagógus heti két alkalommal.
A logopédiai foglalkozást igénylő gyermekeket az óvodában látja el a logopédus, heti
két alkalommal.
A közbeeső időben az óvodapedagógusok és a fejlesztő pedagógus látják el a
fejlesztést a gyógypedagógussal történő konzultáció segítségével.
Óvodánkban nem jellemző a rendszertelen óvodába járás. Ha mégis előfordul,
személyes beszélgetéssel, családlátogatással igyekszünk eredményt elérni. Végső esetben
fordulunk segítségért különböző szervezetekhez (Családsegítő Központ, Gyámügy), erre
ebben a nevelési évben egy alkalommal került sor.
II. Személyi feltételek:
Felsőfokú végzettségű óvodapedagógus:
Dajka:
Takarító
Konyhai kisegítő
Óraadó logopédus:
Óraadó gyógypedagógus:
Udvaros

3 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

Ebben a nevelési évben is ki tudtuk használni a közmunka programot. három fő
közfoglalkoztatott segítette a munkánkat.
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III. Tárgyi feltételek:
A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai
munkában is nagy segítséget jelentenek. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a
logopédus és a gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék
kiválasztásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus
tanácsát ilyenkor igénybe vesszük. Ebben a nevelési évben a csoportszobai játékok bővítése,
cseréje történt.
Az udvari játékaink közül még mindig van, ami cserére szorul. Igyekszünk különböző
módon használhatóvá varázsolni a játékokat azért, hogy ne kelljen megszüntetni őket, de a
megfelelő minősítést így sem kapja meg.
Szakkönyvtárunkat ez évben sem sikerült bővíteni.
Az elmúlt évek igen nagy létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő
szülők rendelkezésére.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos
gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való
fejlődését.
IV. Szakmai munkáról:
Kollektívánk az 2016 augusztusában módosított pedagógiai program szerint dolgozik.
Programunk szakértő által minősített és elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a hátrányos helyzetű
gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2002. szeptember 01-től vezettük be. A
programban kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a csoport
naplójában rögzítjük.
Az óvodai nevelés alapvető feladata az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés
és az iskolai életmódra felkészítés. A tanulás nemcsak társadalmilag hasznos ismeretek
elsajátítása, hanem a biztonság és a kölcsönösség, az elfogadottság élményének, a sokféle
módon történő együttélésének tanulása.
A tanulás a képességek-, a magatartás-, a megismerés iránti vágy-, a motiváció
fejlődését és az ismeretszerzést egyaránt magába foglalja. A gyermekek kíváncsiságára,
megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen figyelmére alapozva a mikro- és
makro környezetében szerzett tapasztalataira építve irányítjuk a gyermeki gondolkodás
fejlődését.
A megfelelő módszerek és eszközök alkalmazásával érhetjük el, hogy a gyermekek
sikerélményhez jutva, problémamentesen kezdhessék az iskolát, feladataikat örömmel,
önállóan végezzék. Örömmel vesszük, hogy az iskolában gyermekeink jól, sokszor kiválóan
teljesítenek.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet
továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat,
melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen
erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra
szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már
önmagában igényli az alacsony csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a felzárkóztatása
nagy létszámú csoportban nem szerencsés.
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Célunk:
Megelőzni, időben észrevenni, javítani a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre figyelő,
egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat során, az egyéni
fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban magas a HHH gyermekek száma. Ezért a törvényi előírásokat figyelembe véve,
nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük e gyermekek szociális és
képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire igen
nagy szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges táplálkozás és a megfelelő
mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk, hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves
kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy életformájukká váljon. A gyermekek
mozgáskultúrájának fejlesztéséhez rendelkezünk nagy mozgásteret biztosító, tágas udvarral és
jól felszerelt tornaszobával. Az egészséges táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek naponta
biztosítottam a teljes kiőrlésű pékárut, valamint a zöldséget. A szülők által hozott
gyümölcsből és zöldségből gyümölcs és zöldségnapot tartottunk, a napot saját készítésű
gyümölcs és zöldség salátával zártuk.
Saját nevelésű fűszernövényekkel és paradicsommal színesítjük az étkezéseket.
Óvodánkba jár az ovi-mozi. E szórakozási forma minden gyermeknek elérhető áron
biztosítja a szórakozást, úgy, hogy ki sem kell mozdulni az épületből. Ebben a nevelési évben
a színház is házhoz jött.
Délután térítés ellenében társastáncot szerveztünk. A gyermekek sikerrel léptek fel a
Cibere Mikuláson, a Sajt és túró Fesztiválon, a Paprikás krumpli főző versenyen, valamint a
Cibere gyermeknapon.
Óvodámban minden tanköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük ezt
azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk,
hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési
lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában
jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános
tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a
legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek használatára
van képesített óvodapedagógusunk.
A többi eszközt a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével tudjuk igénybe venni,
melynek lehetőségével élünk is.
Az elmúlt nevelési évben felvett óvodapedagógus kiegészíti kollektívánkat, és hosszú
idő után biztosított a szakember ellátottságunk.
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V. Kapcsolatok:
Az óvodák kapcsolata egyre kiegyensúlyozottabb. A gondok, problémák közelebb
hozták egymáshoz az intézményeket. Sajnálatos módon a városi óvodával kevés a
kapcsolatunk.
A város óvodáiban továbbra is folyik az egészséges verseny a gyermeklétszám
megtartásáért, mely meghatározza az intézmények egymás közötti kapcsolatát.
A szülők felé nyitottak vagyunk. Napi kapcsolatban vagyunk, ők is, mi is keressük a
megbeszélés lehetőségeit, többnyire azonban mi. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres
szülői találkozó, amit évente négy alkalommal tartunk, valamint igény esetén a fogadóóra. Az
internet világában kérésre létre hoztuk a Tulipános Óvoda zárt facebook csoportot, ahol
minden aktualitás, fotó, információ megtalálható.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon találkozunk, tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására. Sajnálatos módon a körzet
képviselőjével még nem sikerült megismerkednünk.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, nyílt
napokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik
meglátogatják az elsősöket az iskolában.
A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával a kapcsolatunk stagnál.
A Kis Bálint Általános Iskolával igazán nincs kapcsoltunk.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a
különböző munkaközösségek munkájában is.
A Pedagógiai szakszolgálattal is jó a kapcsolatunk.
VI. Rendezvények:
Jó részt hagyományosak, mivel minden évben megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
 Mikulás várás (december)
 Karácsonyi ünnepség (december)
 Farsangi mulattság (február)
 Készülődés a Húsvétra (március)
 Anyák napja (május)
 Családi nap (május)
 Gyermeknapi kirándulás (május)
 Évzáró-búcsúzó ünnepség (május vége)
Ez évben első alkalommal került megrendezésre összevontan az anyák napja, évzáró-búcsúzó
ünnepség és a családi nap.
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Szülővel, gyermekkel közösen:
 Adventi Játszóház (december)
 Karácsonyi ünnepség (december)
VII. Az intézményi munka ellenőrzése:
Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések
eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali
megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen
névtelenül választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek, illetve elégedetlenek, milyen
változásokat szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami
történik az óvodában.
VIII. Egyéb:
Jelenleg nincs beadott pályázatunk.
A 2016/17-es nevelési évben nevelési évben 1. 319. 668.-/hó támogatást kaptunk. Ez
magába foglalta az étkezési támogatást, valamint az SNI gyermekek után kapott támogatást is.
Ez az összeg fedezte az óvoda kiadásait.
Ingyenes étkezésben részesült az óvoda minden gyermeke.
A gyermekek étkeztetése a Gondozási Központból történik. A kiszállított étel
minősége és változékonysága az utóbbi időben változó lett.
A tízórai és uzsonna előállítása a 30/2014. (IV.30) EMMI rendelet alapján az óvoda
saját hatáskörében történik.
A 2016/2017-os nevelési évben tisztasági meszelésre, játékok, bútorok festésére, a
folyosó részleges vakolására került sor.
Bővítettük a gyermeköltözőben a fogasokat, polcokat.
A nyári időszakra trambulint vásároltunk a gyermekek részére, valamint párakaput
szereltünk fel a hőség csökkentésére.
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 6.

Giricz Ilona
óvodavezető
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TULIPÁNOS CSALÁDI BÖLCSŐDE

BESZÁMOLÓ
2016/2017 NEVELÉSI ÉV

A családi bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként, egy olyan szolgáltató
tevékenység, amely családias környezetben, kis létszámmal biztosítja a
gyermekek napközbeni ellátását. A családi bölcsőde nem minősül
intézménynek, ezért létesítésére és a működtetésére vonatkozóan nem az
intézményekre előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A Tulipános Óvoda épületében 2009. január 9-én indult a családi napközi mely
2017. január 1-én családi bölcsődévé alakult, törvényi előírásra.
Engedélyünk 7 kisgyermek befogadására van.
A családi bölcsőde küldetés nyilatkozata
Gyomaendrőd külterületén nincs bölcsőde, a városi bölcsőde is messze
van, ezért elsősorban Öregszőlő területéről, az itt élő bölcsődés korú gyerekek
fogadására rendezkedünk be, de van a város belterületéről is gyermekünk. Egy
éves kor alatti gyermeket nem vállalunk, csak különlegesen indokolt esetben,
mert úgy gondoljuk, hogy az ő szükségleteiket, a róluk való gondoskodást nem
tudnánk maradéktalanul kielégíteni, hiszen nekik az édesanyjuk, ill. szüleik
egyszemélyes gondoskodására van szükségük.
A Tulipános Óvoda ad otthont a családi bölcsődének, ahol némi átrendezéssel ki
tudtuk alakítani a kicsi gyermekek fogadására való helyiséget. Pedagógus
végzettséggel és jelenleg még a családi napközire felkészítő tanfolyam
elvégzésével a gyermekek nevelése szakmai szempontból megfelelő.
A bölcsődébe felvehető minden olyan 18 hónap és 3 év közötti
gyomaendrődi kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják
biztosítani a napközbeni ellátását, és kérik a családi bölcsődei ellátását. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatt – felvételi
lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei
gondozás, nevelés.
A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
- körzeti védőnő
- háziorvos – gyermekorvos
- szakértői és rehabilitációs bizottság
- szociális illetve családgondozó
- gyermekjóléti szolgálat
- gyámhatóság.
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A családi bölcsőde minőségpolitikája
Családi bölcsődénk egész napos
gyermekeknek, 1,5 és 3 éves kor között.

gondozást,

nevelést

nyújt

a

Legfőbb célkitűzésünk, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt,
biztonságos légkörben, igényes körülmények között töltsék napjaikat.
A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk
az életkori sajátosságoknak megfelelő önfeledt, szabad játékot és a
készségfejlesztést.
A sokoldalú gondozó-nevelő munkánkkal elősegítjük, hogy egészséges,
nyitott, jól kommunikáló gyermekek kerüljenek ki az intézményünkből.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében lehetőséget adunk a
különféle és megfelelő mennyiségű testmozgásra a tágas udvaron és a
tornaszobában.
Személyre szóló, differenciált bánásmóddal segítjük a gyerekeket
személyiségük kibontakozásában.
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit
egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével
kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd külterületén, Öregszőlőben található a bölcsőde, melynek a
Tulipános Óvoda ad otthont. A bölcsőde szükségességét indokolja a város egyéb
intézményeitől való távolság, illetve a hátrányos illetve halmozottan hátrányos
helyzetű családoknál élő gyermekek megsegítése. Mivel a gyermekek
napközbeni elhelyezése gondot okoz a családoknak, nagy érdeklődés van a
családi bölcsőde iránt. Több esetben a gyermekek érdeke is azt kívánja, hogy a
napközbeni ellátásuk biztosítva legyen.
A bölcsődében családi napközire felkészítő tanfolyammal rendelkező
munkatárs foglalkozik a gyermekekkel. Szeptembertől lesznek kiírva új
tanfolyamok, melyek a családi bölcsőde működtetéséhez szükségesek.
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SZAKMAI MUNKA:
Kiemelt szakmai célok
Szeretetteljes, biztonságot, nyújtó légkört szeretnénk megvalósítani,
minden tevékenységünkben és minden programunkban ez az elsődleges.
Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni sajátságait, igényeit és esetleges
problémáit (pl. étel allergia, megkésett beszédfejlődés, szociális hátrányok stb)
Fő tevékenységnek a játékot tekintjük, mindenféle fejlesztést a játékon keresztül
valósítunk meg. Egészséges életmódra nevelünk. A szülőkkel és a környező
intézményekkel való jó kapcsolatot fontosnak tartjuk. A szakszerű gondozás –
nevelés akkor valósulhat meg, ha a bölcsődében érvényesülnek a következő
alapelvek:
- A gondozás-nevelés egysége.
- A gyermek életkori- és egyéni sajátosságai.
- A személyi- és tárgyi környezetének állandósága.
- Az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekek
ösztönzése.
- A pozitív megnyilvánulások támogatása.
- A gondozónők nézetei, nevelői gyakorlatuk egymáshoz igazítása.
- Az ismétlődés, rendszeresség a tájékozódási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot
eredményezi,
ezzel
növeli
a
gyermekek
biztonságérzetét.
- Alkalmazkodóképességük fokozatos terhelése, pedig lehetővé teszi a
változások zökkenőmentes elfogadását, az új megismerését, a szokások
kialakulását
Az önképzést fontosnak tartjuk, hogy eleget tudjunk tenni a változó és mindig
megújuló társadalmi igényeknek. Az óvoda terjedelmes szakmai könyvtárral
rendelkezik, melynek fejlesztése folyamatos. Terveink szerint folyamatosan
közösen megbeszéljük az olvasottakat, látottakat. Évente továbbképzésre járunk,
ismereteink frissítése érdekében.
A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Alkotó tevékenységek
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6. Környezet megismerése
JÁTÉK:
A gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a
kreativitást. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos
bővítéséről lehetőséghez mérten gondoskodunk.
ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a
szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a tízórai
és az uzsonna előállítása az óvoda tálalókonyháján történik, a 30/2014. (IV.30)
EMMI rendelet figyelembe vételével.
TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves
tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése
érdekében a felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak. A karbantartás és
felújítás mindig az óvodával együtt történik.
A családi bölcsőde egy gondozási egységből áll. Modern, a szabványnak
megfelelő bútorainkkal a csoportszoba berendezése, felszereltsége magas
színvonalú, biztonságos és minden szempontból megfelel az előírásoknak.
RENDEZVÉNYEINK:
A családi bölcsőde rendezvényei az óvodával összehangoltak, és együtt
megtartottak. (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, évzáró)
GONDOZÁSI DÍJ:
A családi napközi 2009-ben, a Tulipános Óvoda megüresedett
csoportszobájában, hiánypótló jelleggel jött létre. A jelenlegi normatíva az
állandó dolgozó bérét, valamint kevés rezsi költségét tudja fedezni.
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Mivel a térségünkben a szülők anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy a
szolgáltatásért fizessenek, a családi bölcsőde igénybevétele térítésmentes.
Az Önkormányzati Hivatal anyagi támogatással járul hozzá az étkezési
költségekhez.
ELLENŐRZÉSEK:
Mint intézményvezető napi szinten ellenőrzöm a csoportban folyó munkát.
A Módszertani Intézet ellenőrizte ez évben a bölcsődét. Kifogást nem találtak
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal
továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mérten a
legmagasabb szintű ellátást biztosítsuk a gyermekek részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2017. szeptember 1.

Tisztelettel:
Giricz Ilona
intézményvezető
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016/2017-es
nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása,
2017/2018-as nevelési év munkatervének tudomásul vétele
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Társulási Tanács!

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 48/2014.(IX. 24.)
határozatával meghatározta a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda számára a szakmai
beszámoló tartalmai elemeit.
A Kistérségi Óvoda intézményvezetője Kovács Péterné ennek megfelelően elkészítette az intézmény 2016/2017-es
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a 2017/2018-as nevelési év vezetői
munkatervét, mely dokumentumok elfogadását kéri a Társulási Tanácstól. A dokumentumok az előterjesztés
mellékletét képezik.
Az óvodai beszámoló részletesen bemutatja az intézmény által 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékenységet.
A Csemetekert Óvoda 88 %-os, a Margaréta Óvoda 83%-os, a Százszorszép Óvoda 84%-os és a Csárdaszállási
Óvoda 40%-os kihasználtsággal működött az előző nevelési évben. Az egész intézmény kihasználtsága pedig 76 %os volt. Az előző nevelési évhez viszonyítva az újonnan beiratkozó gyermekek száma magasabb, a SNI gyermekek
száma pedig alacsonyabb.
A 2016/17-es nevelési évre vonatkozó vezetői munkaterv tartalmazza az egyestagintézmények adatait, a
tagintézményben dolgozók beosztását, a telephelyek elérhetőségét.
A 2016/17-es nevelési évre vonatkozó, augusztusban elfogadott gyermek és csoportszám a következők szerint
alakul
Óvoda
Százszorszép
Csemetekert
Margaréta
Gyomaendrőd:
Csárdaszállás Napraforgó Óvoda
Összesen:

Gyermeklétszám
98 (103) fő
65 (68) fő
24 (25) fő
187 (196) fő

Csoportok száma
4
3
1
8

12 (12) fő
199 (208) fő

1
9

A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa,mint fenntartó a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése alapján a Gyomaendrőd-CsárdaszállásHunya Kistérségi Óvoda intézményében az alábbi csoportokban engedélyezte a maximális csoportlétszám
túllépését a 2017/2018-as nevelési évben:
óvoda
megnevezése
Százszorszép
Óvoda
Maci csoport
Százszorszép
Óvoda
Breki csoport
Csemetekert
Óvoda
Szivárvány csoport

Max. csoportcsoportlétszám
létszám
törvény szerint
25
25
25

23

25

26

ebből 2-es
szorzóval
számítandó fő
2
3

ebből 3-as
szorzóval
számítandó fő

Átszámított
létszám/engedélyezett
csoportlétszám
27
26
26

A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján értékeli a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai
18

munka eredményességét, mely kötelezettségének az intézményvezető által elkészített intézményi beszámoló
elfogadásával tesz eleget.
Intézményvezető Asszony elkészítette az óvoda 2017/2018-as nevelési évre szóló munkatervét, melynek
elfogadását kéri a Társulási Tanácstól. A munkaterv fenntartói jóváhagyását a köznevelési törvény nem írja elő,
ezért javaslom annak tudomásulvételét.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a Kistérségi Óvoda beszámolóját
a 2016/2017-es nevelési évről elfogadni valamint a 2017/2018-as nevelési év munkatervét tudomásul venni a
határozati javaslatok szerint.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016/2017-es nevelési évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés h) pontja alapján elfogadja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016/2017 nevelési
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési év munkatervének tudomásul vétele "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója tudomásul veszi az intézmény vezetői éves munkatervét a
2017/2018-as nevelési évre vonatkozóan.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd
Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Hunya Kistérségi Óvoda
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.

ÉVES BESZÁMOLÓ
A 2016/2017. nevelési évről

Az intézmény OM azonosítója:
201827

Nevelőtestületi ELFOGADÁS:

Készítette:
Kovács Péterné
intézményvezető
Ph
VÉLEMÉNY NYILVÁNÍTÓK:

határozat száma:
………………………………

………………………………
A nevelőtestület nevében aláírás

…………………………………
Fenntartó nevében határozatszám, aláírás
…………………………………
Szülői Szervezet nevében aláírás
…………………………………
A szakalkalmazottak nevében aláírás
…………………………………
Közalkalmazotti Tanács elnöke

Ph
Az intézmény a 2016/2017.. évre szóló Éves értékelését …../2017. (….) számú határozatával döntési
hatáskörében JÓVÁHAGYTA
Kelt: ……………………..
…………………………………….
óvodavezető
A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható az óvoda honlapján: www.kistersrgiovoda.hu

Ph.

Éves beszámoló a 2016/17-es nevelési évről

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 48/2014.(IX. 24.)
határozata az alábbiak szerint határozza meg a szakmai beszámoló tartalmai elemeit:
I. Óvoda működési feltételei
- statisztikai adatok:
- férőhelyek száma,
- beíratottak száma,
- tanköteles korú gyermekek száma,
- speciális foglalkozást igénylő gyermekek száma,
- tankötelezett korú, de a szülők kérésére óvodában maradó gyermekek száma
- Csoportlétszám adatok(A csoport megnevezése mellé kérem, szíveskedjen
megadni "v" vegyes, "kis" kiscsoport, "köz" középső, "nagy" nagycsoport jelölést)
- Az engedélyezett férőhelyhez képest viszonyítva a beiratkozott gyermekek száma - megfelelő, magasabb,
alacsonyabb?
- A speciális nevelést igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva több vagy kevesebb?
- Melyik csoportban vannak számottevően többen?
- Hogyan kezelik ezt a problémát?
- Nevelési Tanácsadóba küldött gyermekek száma:
- Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottsághoz továbbküldött gyermekek száma:
- Hogyan történik az utógondozás?
- A rendszertelen óvodába járás mely csoportra, melyik korosztályra jellemző (leginkább)?
- Milyen intézkedéseket tesznek, hogy elérjék a rendszeres óvodába járást? Milyen eredménnyel?
II. Személyi feltételek
III. Tárgyi feltételek
- Épület felújítási igény?
- Milyen fejlesztések történtek az adott nevelési évben
- Nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megítélése szerint milyen?
IV. Szakmai munkáról - hatékonyságról
- Kimenet szabályozás - a fejlődés jellemzőinek óvodáskor végére kívánatos szintjének meghatározása:
- Hogyan definiálják az egységes iskolaérettségi mutatókat az egységes értékelés érdekében?
- Milyen szempontok alapján javasolják az iskolaérettségi vizsgálat elvégzését?
- Milyen mérésmetodikai eszközöket kívánnak igénybe venni?
- A nevelési program átdolgozását tervezik-e?
- Történt-e módosítás a nevelési programban az elmúlt időszakban?
- az úszásoktatás hatékonyságának elemzése
V. Kapcsolatok
- Hogyan tartják az óvodák egymással a kapcsolatot?
- Hogyan hatnak az intézmények egymásra?
- Hogyan tartják a kapcsolatot a szülőkkel, más munkájukat segítő intézményekkel?
VI. Rendezvények
- Milyen hagyományos és új rendezvényeik vannak?
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
- Vezetői munkájára milyen hatással volt véleménye szerint az elmúlt időszakban lefolytatott törvényességi
ellenőrzés?
- Saját intézményében készít-e ellenőrzési tervet?
- Vezetői ellenőrzéseinek eredményéről tájékoztatja-e az érintetteket?
- Az éves beszámolóit megvitatja-e az óvodapedagógusaival?
VIII. Egyéb
- Amit még fontosnak tart elmondani intézménye jelenlegi helyzetéről
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Éves beszámoló a 2016/17-es nevelési évről

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

I. ÓVODA MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
1. Statisztikai adatok
Törvényi háttér
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása a 2016. október 1-i köznevelési
statisztikai tényleges nyitó létszám adatai alapján történik.
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az óvodai nevelésben
részesülő gyermekek számának meghatározásában az október 1-i statisztikai létszámon felül számításba
kell venni mindazon gyermekeket:
- akik 2016. december 31-éig, vagy a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik
és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2016/2017. nevelési évben legkésőbb december 31-éig
az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2017. december 31-éig, vagy – a Nkt. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megléte esetén - a
felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben
legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2017/2018. nevelési évben legkésőbb december 31-éig
az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Statisztikai adatok a 2016/17-es nevelési évben

Férőhelyek száma
(Alapító Okirat szerint)
Indítható csoportok száma
(Testületi határozat alapján)
Gyermeklétszám
fő/kihasználtság(%)
2016/17-es nevelési évre újonnan
beíratott gyermekek száma
Tanköteles korú gyermekek
száma
Óvodában maradó tanköteles
gyermek száma
SNI gyermekek száma
BTM zavarral küzdő gyermekek
száma

Százszorszép
Óvoda (fő)
(Kossuth út 7.)
108

Margaréta Óvoda
(fő)
(Jókai u. 4.)
30 (44)

Csemetekert
Óvoda (fő)
(Blaha u. 8.)
74

Gyomaendrődi
óvodák összesen
(fő)
212 (226)

Napraforgó Óvoda
(fő)
(Csárdaszállás)
25

Összesen
(fő)
237 (251)

4

1

3

8

1

9

91 fő/84%

24 fő/83%

65 fő/88%

180/85%

10 fő/40%

190 fő/80%

26

3

16

45

4

49

25

12

20

57

3

60

8

5

6

19

1

20

3

2

5

10

0

10

6

5

12

23

1

24
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Létszámadatok változása az intézmény fennállása alatt
Az adott nevelési évben engedélyezett indítható csoportok létszámának alakulását az intézmény megalakulásától
kezdve az alábbi grafikon mutatja be.
Az ábra jól szemlélteti, hogy a megalakulást követő integráció az endrődi részen a valós igényeknek megfelelően
stabil működést eredményezett. A Csemetekert Óvoda és Napsugár Óvoda összevonását követően 2015-től
növekszik a kihasználtság a Blaha úti épületünkben. Itt a legjellemzőbb a fluktuáció, folyamatos a költözködés
miatti ki- és beíratkozás.
A Százszorszép Óvoda esetében 2012 és 2017 között 19%-os a létszámnövekedés valósult meg. A 2015/16-os
nevelési év végén 38 gyermek kezdett iskolát ebből az óvodából, a megüresedett férőhelyeket a 3 évesek
létszámából adódóan nem lehetett teljes mértékben pótolni, ezért itt visszaesés tapasztalható.
A Csemetekert Óvoda és Napsugár Óvoda összevonását követően 2015-től növekszik a kihasználtság a Blaha
úti épületünkben. Itt a legjellemzőbb a fluktuáció, folyamatos a költözködés és óvodaváltás miatti ki- és
beíratkozás.
A Margaréta Óvoda esetében kimutatott folyamatos csökkenés után jól látszik, hogy egy óvodai csoport
maximális kihasználtságával szükséges a feladat-ellátási hely működtetése, folyamatos igény mutatkozik erre az
óvodára is.
A csárdaszállási óvodánk esetében a minimális gyermeklétszám 8 fő lehet, a vizsgált években nem állt fenn az
óvoda megszüntetésének veszélye az adatok alapján.
Intézményi létszámadatok a 2016. októberi és a várható 2017. októberi statisztikák alapján
120
100

100

97

Százszorszép Óvoda

91

80

81

fő 60

60
56

76

Csemetekert Óvoda

76
65

Margaréta Óvoda

54

52
42

40

67

Napsugár Óvoda

40
31

26

20
10

23

22

13

13

0
2012

2013

2014

25

24

13

10

25
13

0

0

0

2015
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

Óvodai csoportok korosztályonként megoszlása 2016/17-es nevelési évben
Vegyes
csoportban
összesen (fő)
(2016. 12. 31.)
Százszorszép Óvoda
Süni csoport
Breki csoport
Nyuszi csoport
Maci csoport
Összesen
Margaréta Óvoda
Mókus csoport
Összesen
Csemetekert Óvoda
Napocska csoport
Süni csoport
Szivárvány csoport
Összesen
Napraforgó Óvoda
Zümi csoport
Összesen
Mindösszesen:

Ebből
kiscsoportos
korú (fő)

Ebből
Ebből
középsős korú nagycsoportos
(fő)
korú (fő)

23
24
23
21
91

9
11
10
12
42

8
7
6
4
25

6
6
7
5
24

24
24

6
6

7
7

11
11

21
23
22
66

10
9
9
28

2
7
9
18

9
7
4
20

10
10
191

4
4
80

3
3
53

3
3
58

A 2011. évi CXC. törvény 4. számú melléklete tartalmazza az óvodában alkalmazható
csoportlétszámokat, mely 25 főben maximalizálja azt. Az óvodai csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb 20 százalékkal átléphető, azzal a
kitétellel, hogy az óvodai csoportszoba alapterülete nem lehet kevesebb, mint 2,0 m2/fő. A csoportok
kialakításánál fenti jogszabályokat vettük figyelembe.
2. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával összefüggő adatok
Feladat-ellátási
hely
Csemetekert
Óvoda

Diagnózis

2.

Csemetekert
Óvoda

Kevert specifikus
fejlődési zavar

3.

Csemetekert
Óvoda

Kevert specifikus
fejlődési zavar

4.

Csemetekert
Óvoda
Csemetekert
Óvoda

Egyéb pszichés
fejlődési zavar
pszichés fejlődési
zavar

1.

5.

kevert specifikus
fejlődési zavar

Szakember
szükséglet
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp.
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp
1 óra logopédia
1 óra SZIT
2 óra komplex gyp.
1 óra SZIT
2 óra komplex gyp
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp
6

Finanszírozás

2017-ben iskolát
kezdi

2017/18-as
nevelési évtől
finanszírozott

x

2017/18-as
nevelési évtől
finanszírozott

x

finanszírozott

óvodaváltás
költözés miatt
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6.

Százszorszép
Óvoda

enyhe fokú értelmi
fogyatékosság

7.

Százszorszép
Óvoda

8.

Százszorszép
Óvoda

közepes mértékű
értelmi
fogyatékosság
Izomdystrophia
(G71)

9.

Százszorszép
Óvoda

Autizmus spektrum
zavar (F84.9)

10.

Margaréta
Óvoda
Margaréta
Óvoda

Egyéb pszichés
fejlődési zavar
Egyéb pszichés
fejlődési zavar

11.
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2 óra komplex gyp.
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp
3 óra
szomatopedagógus,
vagy gyógytornász
1 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp.
1 óra logopédia
1 óra SZIT
2 óra logopédia
1 óra SZIT
1 óra komplex gyp.

2017/18-as
nevelési évtől
finanszírozott

további egy év
gyógypedagógiai
óvodában

finanszírozott

finanszírozott

finanszírozott
finanszírozott

óvodaváltás
költözés miatt

A finanszírozott létszámba azokat a gyermekeket számíthattuk be, akiknek szakértői vizsgálata a 2016.
október 1-ig megtörtént. Ezt követően csak a következő nevelési évtől illeti meg az intézményt a
finanszírozás, ugyanakkor a gyermekek rehabilitációs foglalkozásait a szakértői véleményben foglaltak
alapján biztosítanunk kellett. Az előző nevelési évhez képest a finanszírozott SNI gyermekek száma nem
változott, az évközben jogosultságot szerzett gyermekek száma egy fővel növekedett.
A speciális nevelést igénylő gyermekek az óvodai felvétel időszakában 1 fő kivételével még nem
rendelkeztek szakértői véleménnyel, vizsgálatukat már az óvodába lépést követően kezdeményeztük.
Ebben a nevelési évben a csoportokban többnyire egyenlően oszlott meg a sérült gyermekek száma.
Nehézséget jelent, hogy a 0-3 éves korú fejlődésükben elmaradt gyermekek korai fejlesztése csak
néhány esetben kezdődik meg, ezért a felvételnél még nem szembesülünk az adott problémával.
A Szakértői Bizottsághoz küldött gyermekek ellátását a szakvéleménybe foglalt előírásoknak megfelelően
végezzük. Nagy gondot jelent egy-egy speciális szakember biztosítása, mint szomatopedagógus,
gyógytornász, de a logopédus és gyógypedagógus esetében is nagy a leterheltség. A Margaréta Óvoda
kivételével korlátozott körülmények között tudjuk biztosítani a fejlesztő foglalkozások helyszínét
épületeinkben, mivel hiányoznak a funkcionális helyiségek. Átgondolt szervezéssel, rugalmas napirenddel
és folyamatos egyeztetéssel igyekszünk biztosítani a zavartalan feladat-ellátást.
3. Beiskolázási adatok
Feladat-ellátási
hely

Tanköteles
korú
gyermekek
száma

Iskolát kezdő
gyermekek
száma

5

További egy év óvodai
nevelésben részesül
óvodai
szakvélemény
alapján

szakértői
vélemény alapján

Óvodában
maradó
gyermekek
száma
összesen

5

0

0

0

8

7

0

1

1

6
6

4
1

0
2

2
3

2
5

Százszorszép Óvoda
Maci csoport
Nyuszi csoport
Breki csoport
Süni csoport
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Margaréta Óvoda
Mókus csoport
Csemetekert Óvoda
Szivárvány
csoport
Süni csoport

12

7

2

3

5

5

1

1

3

4

7

5

2

0

2

8

8

0

0

0

3

2

0

1

1

Napocska csoport
Napraforgó Óvoda
Zümi csoport

A szülők iskolaválasztási szándéka gyakran nem ismert számunkra. Tapasztalataink szerint egyre
jellemzőbb, hogy csak az utolsó napokban hozzák meg a végső döntést. A mi feladatunk, hogy
biztosítsuk számukra minden olyan lehetőség megismerését, amelyeket az általános iskolák kínálnak
fel számukra, illetve az óvoda-iskola kapcsolatrendszerén belül megszervezzük közös programjainkat.

II. Személyi feltételek

Az intézménybe felvehető alkalmazotti létszám meghatározása a 2011. évi CXC törvény a Nemzeti
köznevelésről, a 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről, valamint a
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet idevonatkozó jogszabályai alapján történik.
Iskolaválasztás adatai
Feladat-ellátási
hely
Százszorszép
Óvoda
Margaréta
Óvoda
Csemetekert
Óvoda
Napraforgó
Óvoda
Összesen

Iskolát
kezdő Kis
Bálint Rózsahegyi Kálmán Szent
Gellért
gyermekek száma Általános iskola Általános Iskola (fő) Katolikus Általános
(fő)
(fő)
Iskola (fő)
17
15
1
0
7

4

1

2

14

1

11

2

2
40

2
20

15

8
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1. Alkalmazotti létszám intézményi szinten
Státusz

létszám (fő)

Óvodapedagógus összesen:
Óvodapedagógus Ped. I. fokozat (2017.01.01-től)
2017-ben sikeres minősítési eljárásban
részesült
Óvodapedagógus Ped. II. fokozat
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak

18
12
1 fő
6
13

2011. évi CXC törvény 2. számú melléklet alapján

Dajka
Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens pedagógus
végzettséggel
Pedagógiai asszisztens
Egyéb munkakör
Karbantartó (nem a finanszírozott létszámból)

9
1
1

Összesen:

32

2
1
1
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2. Személyi feltételek feladat-ellátási helyenként
Státusz

Százszorszép
Óvoda (fő)

Margaréta
Óvoda (fő)

Csemetekert
Óvoda (fő)

Napraforgó
Óvoda (fő)

Összesen (fő)

9

2

6

1

18
1
1
13

Óvodapedagógus
ebből
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
Óvodapedagógus Ped. I.fokozat (2017.01.01-től)
ebből
2017-ben sikeres minősítési eljárásban részesült
Óvodapedagógus Ped. II. fokozat
Nevelőmunkát segítő alkalmazottak 2011. évi CXC törvény 2. számú melléklet alapján
Dajka
Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens pedagógus végzettséggel
Pedagógiai asszisztens
Egyéb munkakör
Karbantartó

1
1
5

2

5

1

4

0

1
1

0

4
1

2

3

0

1
5
13
9
1

1
1

1
1
1

Összesen:
Fizetés nélküli szabadság (GYED)

2
1
1
32
1
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3. SNI és BTM gyermekek ellátásában részt vevő szakemberek az intézményben
Szakirány
Gyógypedagógus, SZIT

Ellátás típusa
SNI

Név
Baráth Ferencné

Jogviszony
Vállalkozói megbízással

Logopédus

SNI

Tokainé Tímár Csilla

Vállalkozói megbízással

TSMT terapeuta

SNI, BTMN

Nedróné Kurilla Katalin

Megbízási szerződés

Szomatopedagógus

SNI

Hajdú Zoltánné

Vállalkozói megbízással

Fejlesztő pedagógus

BTMN

Hegyi Ferenc

Szakszolgálati ellátás

4. Óvoda-egészségügyi ellátás
Az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. számú melléklete tartalmazza az iskola- és ifjúságegészségügyi orvosi ellátás, valamint az iskolafogászati ellátás intézményi felosztását, mely szerint a
házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekhez tartoznak óvodáink. A védőnői szolgálat
intézményeinkben folyamatosan jelen van, éves munkatervet készítenek az óvodában végzendő
feladataikról. A gyermekorvosok az év eleji ortopédiai szűrést végzik el óvodáinkban, egyéb óvodaegészségügyi ellátás terén nincs kapcsolatunk. A Békés Fogászat a Százszorszép Óvodában ellátta ez
irányú feladatait.
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III. Tárgyi – és infrastrukturális feltételek
Épületeinkre jellemző az általánosságban megfelelő állapot. A hiányként jelentkező funkcionális
helyiségek kialakítására az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TOP 1.4.1-16 azonosítószámú „A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című kiírásra. A projekt legfontosabb célja tornaszoba kialakítása
bővítéssel a Százszorszép és Csemetekert Óvodában.
A nevelési év során a karbantartás és állagmegóvás körébe tartozó munkálatok elvégzésére került sor,
melynél elsődleges szempont a gyermekek és dolgozók biztonságos, balesetmentes intézményi
környezetének biztosítása, az ide vonatkozó jogszabályok betartásával. A nevelési év során betervezett
feladatok meghatározását nagyban befolyásolta a benyújtott óvodafejlesztési TOP pályázat, melynek
eredményéig mérlegelnünk kell, hogy milyen munkálatok elvégzése halaszthatatlan, és mi az, ami egy
esetleges fejlesztés keretében valósulhatna meg.
A legnagyobb nehézséget a folyamatosan javításra és cserére szoruló udvari játékok jelentik,
melyekhez speciális szakmunka szükséges és igen nagy költséggel járnak, nem beszélve a szigorú
jogszabályi előírásokról. Az ütéscsillapítást szolgáló homok sajnos nagyon meggyorsítja a rönkök
korhadását, amit karbantartással nem sokáig lehet megoldani.
Jelentősebb karbantartási, állagmegóvási és felújítási kiadások a nevelési évben
Kiadás megnevezése

Összeg (Ft)

Forrás

Százszorszép Óvoda
Felnőtt mosdó felújítása
Akadálymentes rámpa készítése speciális korláttal
Járdaépítés az óvoda udvarán
Udvari játékok festése
Automata vízadagolók beszerzése minden csoportszobába
Margaréta Óvoda
Meghibásodott fűtési rendszer javítása
Ütéscsillapító burkolat
Csemetekert Óvoda
Kerékpártároló kialakítása
Porszívó
Udvari játék karbantartása, felújítás

45 000Ft
1 600 000
0
22 000
98 000

intézményi költségvetés
önkormányzati támogatás
közmunka
intézményi költségvetés
szülői támogatás

49300 intézményi költségvetés
150 000 pályázati forrás
14 000 intézményi költségvetés
29 000 intézményi költségvetés
140 000 intézményi költségvetés

Tárgyi feltételeket, szakmai működést segítő pályázati és egyéb források megnevezése
Feladat-ellátási hely Támogatást nyújtó szervezet

Támogatás Támogatás
összege
felhasználása

Intézményi szintű

173 000 Ft

Százszorszép Óvoda

Hulladékgyűjtés
minden
részvételével
Ovi bál – szülői támogatás

óvodánk

Szerencsejáték Zrt. támogatása
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány és
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Alföldvíz Zrt. országos rajzpályázata
Book 24 Országos rajzpályázat
12

óvodánként SZMK-val
közösen
390 000 Ft
óvodánként SZMK-val
közösen
50 000 Ft Erdei Óvoda program
10 000 000F Ovi-Sport Pálya építése
t
100 000 Ft Kirándulás támogatása
50 000 Ft Könyvcsomag

Éves beszámoló a 2016/17-es nevelési évről

Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

KTI Közlekedéstudományi Intézet
Generali Biztonságért Alapítvány
Minimax gyermekhajó pályázat
Rossmann napóra pályázat

beszerzése
40 000 Ft Dechatlan utalvány
150 000 Ft ütéscsillapító
gumiburkolat készítése
Tárgyi jutalom
Tárgyi jutalom

IV. Szakmai munka - hatékonyság
Köztudott, hogy a kora gyermekkori „befektetés” biztosan megtérül, mivel az óvodai nevelés nem
csupán az iskolát alapozza meg, hanem a jövőt is. Szakmai gondolkodásunkat az oktatáspolitikai,
társadalmi és gazdasági változások folyamatosan befolyásolják, mégis fontosnak tartjuk, hogy
óvodáinkban megőrizzük a gyermekcentrikus szemléletünket, a gyermeki aktivitásra, kíváncsiságra
épülő gyakorlatunkat, a magyar óvodapedagógiai értékeit, hagyományait.
1.) Kimenet szabályozás- a fejlődés jellemzőinek óvodáskor végére kívánatos szintjének
meghatározása
Valljuk, hogy az iskolai életre való felkészítés nem az utolsó óvodai évben történik, hanem a születéssel
kezdődik és az iskolába lépés pillanatáig tart, ennél fogva nem csak az óvoda, hanem a szülők, az
óvodában a gyermekekkel foglalkozó felnőttek közös tevékenysége. A nagycsoport nem korlátozódhat
az iskolára való felkészülésre. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja hangsúlyozza, hogy a
gyermek óvodás marad az utolsó napig. A mi feladatunk az iskolakezdéshez szükséges képesség
kialakítása az óvodában töltött 3-4 év során: feladattudat, feladattartás, koncentráló képesség,
megfelelő verbális képesség, együttműködés, irányíthatóság, teherbíró és ellenálló képesség,
megfelelő mozgáskoordináció.
Pedagógiai gyakorlatunkban fontos szerepet töltenek be a megismerésre, nyomonkövetésre vonatkozó
elvek és módszerek. A gyermekek fejlődéséről vezetett dokumentáció törvényi előírás, ehhez
kialakítottuk - és szükség szerint folyamatosan módosítjuk – azt a mérési és nyomonkövetési módszert,
mely az óvodába lépéstől az iskolakezdésig folyamatosan tükrözi a gyermekek fejlődésének menetét.
A „Fejlődésem lépései” című dokumentumban évente két alkalommal rögzítjük az elsősorban
megfigyeléseken alapuló objektív „teljesítményt”, aminek célja a gyermek önmagához képest
viszonyított fejlődésének követése, a megismert adatokból történő tervezés és az ezen alapuló nevelőfejlesztő munka. A dokumentumban az alábbi tartalmi elemek segítik a gyermekek pontos
megismerését, fejlesztését:
a szülők által kitöltött anamnézis
az óvodakezdés és családlátogatás tapasztalatai
a gyermekek megfigyelést és megismerését segítő fejlettségmérő eszközök, melyek kiterjednek
az értelmi, szociális verbális és nonverbális, testi funkciókra
mérési eredményekre alapozott egyéni fejlesztési terv
a fogadóórák tapasztalatai
Pedagógiai Szakszolgálat által végzett vizsgálatok eredményei
Nagycsoportos korú gyermekek év eleji DIFER mérésének eredménye
gyermekrajzok, egyéb fejlődést tükröző produktumok.
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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (4) bekezdése szerint a tankötelezettség
kezdetéről
a) az óvoda vezetője,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság dönt.
Intézményi gyakorlatunkban a beiskolázási feladatokkal összefüggő eljárás szeptembertől
megkezdődik. A szakszolgálat szűrővizsgálatának, és az óvodapedagógusok által végzett DIFER
mérésének eredményét a folyamatos óvodapedagógusi megfigyelésekkel, tapasztalatokkal kiegészítve
fogadóóra keretében ismertetjük a szülőkkel. Amennyiben a beiskolázást illetően nem megegyező a
pedagógus és szülő véleménye, a szakszolgálat iskolaérettségi vizsgálatát kérjük.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja, mint stratégiai dokumentum előírását betartva, az életkor
figyelembe vételével az egyéni képességekhez mért fejlettség szerinti iskolakezdést tartjuk szem előtt.
2.) A nevelési év kiemelt pedagógiai területei
Nevelőmunkánk alapja a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról, mely meghatározza a fejlődés jellemzőit az óvodáskor végére, az óvodapedagógus
feladatait, az óvodai élet tevékenységformáit. Az alapdokumentumra épülve Pedagógia programunk
tartalmazza az egyes intézmények helyi sajátosságait, szokásait, egyéni arculatát az
óvodapedagógusok módszertani szabadságának tiszteletben tartásával.
2.1. Környezettudatos szemléletformálás
Intézményünk szakmai munkája során kiemelten kezeljük a környezettudatos nevelést és
szemléletformálást, melyre a „Zöld Óvoda” cím kötelez is minket. Sokat teszünk azért, hogy az
óvodáinkba járó gyermekekkel megismertessük a környezetünkkel kapcsolatos problémákat és
kialakítsuk a helyes viselkedésformákat. A természet szeretetére, tiszteletére neveléshez a szűkebb és
tágabb környezetükben közvetlenül megtapasztalható, megfigyelhető tevékenységeket szervezünk:
- ünnepeljük a környezeti világnapokat,
- komposztálunk
- szelektíven gyűjtjük a hulladékot,
- „Európai Mézes reggeli programhoz” csatlakoztunk
- „Madárbarát kert” programban veszünk részt
- részt veszünk környezetvédelmi akciókban, mint az „Öltözz zöldbe”, Európai Hulladékcsökkentési Hét,
„Te szedd”, hulladékgyűjtést szervezünk.
- minden évben Erdei Óvodába visszük az iskola előtt álló nagycsoportosainkat
- Természet közeli kirándulásokat szervezünk 5-6-7 éves korú gyermekeinknek.
- Az „Életjelek” akciófelhívás keretében felkerült intézményünk a Natura 2000 Életjelek térképre,
melynek lényege az intézmény környezetének Natura 2000 irányú felfedezése az interneten és a
valóságban.
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2.2 Német nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés
A Százszorszép Óvoda Süni csoportjában 2 éve került bevezetésre a német nezetiségi kétnyelvű
nevelés. A csoport mindkét óvodapedagógusa megszerezte a német nemzetiségi óvodapedagógus
képesítést, munkájukat nagy elhivatottsággal végzik. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal nincs
együttműködési megállapodásunk, ugyanakkor ebben a munkában figyelembe vesszük az általuk kínált
lehetőségeket, bekapcsolódunk a közös munkába lehetőségeink függvényében. Ebben a nevelési
évben a Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat 50%-os támogatásával 60 órás „Játék és tánc a
német nemzetiségi óvodákban és általános iskolákban” című képzéshez csatlakoztak pedagógusaink,
mely alkalmával a nemzetiségi hagyományok ápolását sajátíthatják el. Óvodai nevelőmunkánk során
fontosnak tartjuk, hogy tiszta forrásból szerzett zenei és irodalmi élmények biztosításával, játékos
foglalkozások szervezésével a gyermekek napi szinten ismerkedjenek a német nyelvvel, szókincsük a
tőlük elvárható mértékben fejlődjön, értsék az alapvető utasításokat, kéréseket. Tapasztalatunk szerint
korosztálytól függetlenül szívesen vesznek részt a gyerekek ezekben a tevékenységekben, örömmel
énekelnek, mondókáznak, melyet a minden évben megrendezett Márton napi program alkalmával be is
mutatnak.
2.3 Magyar nyelvű roma kulturális nevelés
A Csemetekert óvoda Süni csoportjában – korábbi napsugár Óvoda – került bevezetésre az Alapító
okiratban is rögzített tevékenység. A családok nagy része csak kevés hagyományt ápol, feladatunk
elsősorban a roma kultúra megismertetése, bemutatása. A csoport tevékenységi és nevelési tervének,
a kulturális tartalmainak kidolgozása során a gyermekek életkori sajátosságaihoz illeszkedve kerülnek
beépítésre a roma nemzetiséggel kapcsolatos ismeretek. Fontosnak tartjuk, hogy a roma és nem roma
gyermekek is ismerjék meg azokat a szokásokat, irodalmi, zenei értékeket, melyek jellemzőek erre a
nemzetiségre. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjének kérésére rendszeresen
szerepelünk a gyermekekkel a az általuk szervezett karácsonyi ünnepségen.
2.4 Tehetségsegítés
A tehetség óvodáskorban még nem bontakozik ki egyértelműen, esetenként azonban megjelennek
azok a jelek, melyekből következtetni tudunk a tehetség jeleire. Nem az azonosítás a feladatunk,
hanem a változatos környezeti feltételek és cselekvési lehetőségek megteremtése. Ennek érdekében
komoly pályázati munkát folytatunk a különböző óvodás korosztálynak hirdetett rajzpályázatok terén,
melynek eredményeire büszkék vagyunk. Ebben az évben intézményi szinten 35 gyermekkel vettünk
részt országos, megyei, városi pályázaton. A pályázatok nagy része illusztrációs, rajzverseny volt, ahol
számos sikert tudhatunk magunkénak. Büszkék vagyunk óvodásainkra, akik kitartóan és kreatív
gondolatokkal telve készítették az alkotásokat. Az óvodapedagógusok felelőssége nagy abban, hogy
megtalálják a gyermekek érdeklődési körének, kreativitásának megfelelő lehetőségeket és segítsék
őket a sikerhez vezető úton.

A pályázat kiírója

A pályázat címe

Eredmények

Határ Győző Városi Könyvtár

Védem a környezetem

Díjazott

Kis Bálint Általános Iskola

Iciri-Piciri meseillusztráció

l.helyezés
Különdíj
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Különdíj

Iciri-Piciri mesemondó verseny
Kis Bálint Általános Iskola
Országos Rendőr-főkapitányság

Közlekedésbiztonság gyermekszemmel

l.helyzés
Különdíj
Különdíj
l. helyezés
lll.helyezés

Zöldóvodai hálózat
Országos rajzpályázat

Zöldóvodás vagyok

Országos kiállításon való
részvétel

Német nemzetiségi Önkormányzat

Márton napi rajz- pályázata

Magyar Madártani Egyesület
Országos rajzpályázat

Költözésre készülő madaraink

Alföldvíz ZRT
Országos rajzpályázat

Miként védéd a környezeted ?

l. helyezett
ll. helyezett
Különdíj
Különdíj
l.helyezett
ll.helyezett
lll.helyezett
ll.helyezés
100.000 Ft

Book 24
Országos rajzpályázat

Kedvenc mesém

50.000 Ft könyvcsomag az
intézménynek

Generáli a Biztonságért Alapítvány
Országos rajzpályázat

Közlekedésbiztonsági élménycsomag
Intézményi pályázat

Generáli a Biztonságért Alapítvány
Országos rajzpályázat

Közlekedj biztonságosan!

150.000 Ft
150.000 Ft Közl. Bizt.
élménycsomag
25.000 Ft
25.000 Ft

Határ Győző Városi Könyvtár

Az én városom
Gyoma 300 éves

l.helyezés
lll.helyezés
Dicséret
Dicséret
Dicséret
Dicséret

KTI Közlekedéstudományi Intézet

Biztonságos közlekedés

Zöldóvoda hálózat

Zöld óvoda cím elnyerése

Nyertes pályázat,
élményprogram
Nyertes: 40.000 Ft Decathlon
utalvány
nyertes pályázat,
élményprogram
2. alkalommal Margaréta ovi
1. alkalommal Csemetekert ovi
3. alkalommal Százszorszép ovi

Rossmann

Napóra pályázat

homokozó készlet, napvédő
krém

Minimax

Gyermekhajó pályázat

társasjátékok

2.5 Úszásoktatás – „Vízhez szoktatás”
A nevelési év során óvodáinkból 40 nagycsoportos korú gyermek vett részt a foglalkozásokon.
Fő célunk ebben az életkorban tehát nem az úszásnemek megtanítása, hanem a gyermekek
szervezetének vízhez szoktatása, valamint a vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása, melyek
elengedhetetlen előfeltételei a későbbi biztos úszástudásnak. A vízhez szoktatás lehetősége minden
nagycsoportos korú gyermek számára felajánlásra került, mellyel a szülők nagy része élni kívánt. Két
óvodapedagógusunk vezetésével valósult meg a foglalkozás, óvodánként 10 alkalommal. A
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foglalkozások alkalmával a tanulási képességek fejlesztését is segítő játékos mozgásfejlesztés zajlik, a
gyermekek életkori és egyéni képességeinek figyelembe vételével. A foglalkozások hatékonyságát
tekintve elmondható, hogy a gyermekek biztonsággal végzik a játékos, mozgásos feladatokat, fejlődik
önbizalmuk, bátorságuk, önállóságuk, többen is úszótanfolyamon, vagy később az egyesületeknél
folytatják az úszástudás elsajátítását.
Az önkormányzat támogatásával megvalósuló foglalkozások segítik a hátránykompenzálást az eltérő
szociokultúrális háttérrel rendelkező gyermekek számára. Az ingyenes lehetőség biztosításával sok
gyermek számára tudunk biztosítani olyan fejlődési lehetőséget, élményeket, melyhez csak ritkán, vagy
egyáltalán nem jutnának hozzá.
2.6 A különleges bánásmódot igénylő gyermekek nevelése
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek körébe tartozik:
•
•
•

a sajátos nevelési igényű kisgyermek
a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek
a tehetséges gyermek

Bárkiről is van szó, mindenki más szükségletekkel rendelkezik, így képességei kibontakoztatásához
más és más pedagógiai körülményekre van szüksége csoportján belül is. Ez a feladat nagy szakmai
kihívást jelent az intézményvezetés és az óvodapedagógusok számára, hisz a felsorolt esetek
mindegyike jelen van csoportjainkban.
A sajátos nevelési igényű gyermekek fogadásának feltételei bizonyos sérülési fokok esetében
biztosítottak, a tárgyi feltételeink és a szakemberi ellátottság terén. Intézményünkben dolgozó
pedagógiai asszisztenseink képzettek, egy fő pedagógusképesítéssel, egy fő gyógypedagógiai
asszisztens képesítéssel rendelkezik, egy fő pedig megkezdte ez irányú tanulmányait. Az ő
munkakörük nagy részét a sérült gyermekek gondozásában való részvétel teszi ki, ugyanakkor nagy
szükség van rájuk a csoportok életében is. Nagy előrelépést jelent, hogy egy korszerű akadálymentes
rámpa is elkészült a Százszorszép Óvoda bejáratánál. A sérült gyermekek száma intézményeinkben
évek óta nem csökken, az előttünk álló évben növekedést mutat. Egyre nagyobb nehézséget jelent
épületeinkben (Százszorszép és Csemetekert Óvodákban) az erre a célra megfelelően kialakított
funkcionális helyiségek hiánya, valamint az épületek akadálymentesítésének hiánya. A továbbiakban a
pályázati eredmények függvényében mérlegelést igényel, hogy milyen típusú sérülések ellátását
vállalhatjuk fel a jelenlegi feltételeink alapján, vagy tudunk-e azokon javítani.
A hátrányos helyzetben élő kisgyermekek száma a Csemetekert óvodában a legmagasabb. A HH és
HHH megállapítása a szülők kérelme alapján történik, ezért nem biztos, hogy az adatok a valós
helyzetet mutatják óvodáinkban. Erről gyakran meg is győződünk a családlátogatások alkalmával, vagy
a gyermekek gondozottságának, neveltetésének tapasztalatai alapján. Az alacsony iskolázottság és
foglalkoztatottság mellett egyre gyakrabban tapasztalunk rossz lakhatási körülményeket rendkívül
ingerszegény környezetben. Hátránykompenzáló munkánk eredményességét abban látjuk, hogy
folyamatos együttműködésben dolgozunk a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival. Az előforduló
eseteink kezelése során kiemelten jó munkakapcsolatban dolgozunk együtt a védőnői szolgálattal, a
Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal és a Gyámhivatallal. Az okok megszűnése nyilvánvalóan
nem egyszerű feladat, de a közös munka, összefogás eredményeként a legtöbb esetben ki lehetett
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alakítani azt a kontroll rendszert, amivel az érintett szülők kötelezettségüknek és jogaiknak megfelelően
járnak el a gyermekeik érdekében.
A tehetséges gyermekek óvodai helyzetét korábbi részben taglalja a beszámoló.
V. Kapcsolatok
Intézményünk nyitottsága a társadalmi és gazdasági, oktatáspolitikai változásoknak megfelelően
folyamatosan alakul, fejlődik. Egyre inkább előtérbe kerülnek a „menedzseléssel” kapcsolatos feladatok
is. A külső és belső környezettel fenntartott kapcsolatok, ezek eredményes működése egyben az
intézmény lehetséges erőforrásai is, ezért kiemelten foglalkozunk ezzel a területtel.
A partnerközpontú működésünk feltétele, hogy megfelelő minőségű kapcsolatokat ápoljunk
legfontosabb partnereinkkel. Szerteágazó kapcsolatrendszerünkből a nevelési évet leginkább
meghatározó kapcsolatok:
Család- gyermek- óvoda kapcsolata
Az együttműködés alapja, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben
az óvoda kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. Munkánk során talán ez a
legbonyolultabb és leginkább körültekintést igénylő kapcsolatrendszer. Ahány család, annyi elvárás,
szokás, melyet meg kell ismernünk, és rövid idő alatt el kell jutni oda, hogy hitelessé váljunk,
összhangba kerüljünk, egymást segítsük a gyermekek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve. A
kapcsolattartás formáinak kialakítása minden óvodai egység saját felelőssége, a hagyományos formák
tartalommal való megtöltése minden csoportban más és más.
Hagyományos kapcsolattartás formáink:
• Családlátogatás
• Szülői értekezletek
• Fogadó órák
• Játszóházak
• Ünnepségek
• Nyílt napok
• Ovikóstoló
• Ovi-bál
A Szülői Szervezetünkkel történő együttműködés során hangsúlyt fektetünk a szülők jogainak és
kötelességeinek érvényesítésére, melyben mindig számíthatunk egymásra.
A szülők elköteleződését az óvodai nevelésünk iránt bizonyítja, hogy 2017. áprilisában szülői
kezdeményezés eredményeként létrejött a Cseppke Óvodai Alapítvány, melynek célja olyan
forráslehetőség biztosítása, mely az állami és fenntartói támogatás mellett az óvodai nevelést kiemelten
kezeli, az óvodai nevelés alapfeladat ellátását meghaladó kiegészítő tevékenységek finanszírozásában
nyújt segítséget.

Kapcsolattartás az általános iskolákkal
A hagyományos kapcsolattartási formák jól bevált rendszer alapján működnek. Az éves munkatervek
egyeztetése az állami iskolák esetében jól bevált módszer, és fontos szerepet tölt be a közös
gondolkodásban, az óvoda-iskola átmenet programjainak zökkenőmentes megszervezésében. A közös
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gondolkodás lényege, hogy a törvény által szabályozott óvodai és iskolai nevelés
követelményrendszerét szem előtt tartva közelítsük egymáshoz elvárásainkat, A továbbiakban célunk,
hogy ezt a jó gyakorlatot kialakítsuk a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolával is, mivel a közös
programok gyakran okoztak fennakadást az intézmények munkájában.
Kapcsolattartási formáink
• Kerekasztal fórum
• Nyílt napok kölcsönös látogatása
• Közös programok (Szüret, Fecskeavató, Farsang, Mikulás, Évzáró, stb.)
• Részvétel iskolai rendezvényeken (sport nap, suliváró, stb.)
Kapcsolat a fenntartóval és Gyomaendrőd Város Önkormányzatával
A fenntartó Társulási tanáccsal és az önkormányzattal a kapcsolatunk korrekt, támogató és
együttműködő, biztosítottak a működésünk feltételei.
A kapcsolattartás formái:
• Polgármesterek: Intézményvezetői havonkénti tájékoztató, esetenkénti konzultáció,
rendezvényeinken való részvétel
• Jegyző: szükség szerint a vonatkozó törvények értelmezése, ezzel kapcsolatos feladatok
egyeztetése
• Önkormányzati osztályvezetőkkel, ügyintézőkkel: rendszeres kapcsolat operatív ügyekben,
konzultáció, beszámolók, reflektálások, adatszolgáltatás, pályázati munkában való részvétel
• A Képviselőtestület és bizottságok ülésein rendszeresen képviseljük intézményünket, az előírt
beszámolási kötelezettségünk és egyéb intézményt érintő előterjesztések előkészítésében
szükség esetén közös konzultáció kezdeményezése, intézményi rendezvényeken való
részvétel
Testvéróvodai kapcsolat - Első lépések Óvoda Nagyenyed
Májusban Gyomaendrőd Város Önkormányzata és intézményünk látta vendégül a nagyenyedi
testvéróvoda küldöttségét. A testvérkapcsolat jegyében évente találkozik a két nevelőtestület
delegációja, mely egy korábbi megállapodás eredménye. A kollégák részt vettek évzáró
ünnepségünkön és ismerkedtek a város nevezettességeivel. Baráti hangulatú, szakmai
tapasztalatcserében bővelkedő hétvégét töltöttünk el közösen, mely kollektívánk részére is
közösségépítő hatással volt.
.
Óvodák közötti kapcsolattartás
A városban működő állami és nem állami fenntartású óvodák kapcsolatrendszere nagyon sajátos képet
mutat. Mindannyian tudjuk, hogy intézményeink hosszú távú, gazdaságos működését csak magas
kihasználtsággal tudjuk biztosítani fenntartótól függetlenül. Az óvodát választó szülők többféle kínálatból
választhatnak gyermekük számára, ami az óvodák közötti versenyhelyzet folyamatos kiéleződését
jelenti bizonyos esetekben, ami az óvodaváltoztatást is jelenti olykor. Intézményünk rendszeres partneri
kapcsolatot ápol a Selyem úti Óvoda és Bölcsődével. A gyermekek óvodai felvételén kívül egymás
munkáját segítve gyakran egyeztetünk szakmai, munkáltatói és tanügy-igazgatási kérdésekben is.
A nyári sportpálya átadó ünnepségünkön a város más fenntartású óvodáinak képviselői is megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel.
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Kapcsolat közművelődési intézményekkel
A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően beépítjük munkánkba a városban fellelhető kulturális
tartalmakat. A közművelődési intézmények programjaiban az óvoda napirendjének lehetőségei szerint
veszünk részt.
Szerepvállalás a város közéletében
Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy intézményünk dolgozói közül többen is tagjai a város kulturális és
sportéletében meghatározó szerepet betöltő civil szervezeteknek, rendezvényeknek, ahol színvonalas
közéleti tevékenységet folytatnak. Ide sorolhatjuk: néptánc, kórus, irodalmi előadások, konferálások,
egyes sportélettel kapcsolatos programok szervezése. A civil szervezetek, városi intézmények
tekintetében egymás munkáját segítő, kölcsönösen jó együttműködés alakult ki közöttünk, számíthatunk
egymásra. A teljesség igénye nélkül:
Mobilitás napi városi program, Márton napi vigasság szervezése, Városi Adventi koszorú elkészítése,
Ünnepi műsorok a Térségi Gondozási Központban, Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál.
Innovatív nevelőtestületünk keresi azokat a lehetőségeket, melyek az intézményi szinten túl, a város
közéletében is színes programot nyújthatnak.
Százszorszép Óvodánk tizenhat nagycsoportosa - a Munkaügyi Központ meghívására – október 14-én
Pályaválasztási Vásárra utazott Békéscsabára.
Gyermekeink az „Ovis szakmavilág” program keretében maradandó élményekkel gazdagodtak:
belekóstoltak a felnőttek világába, kipróbálhatták a kertészek, orvosok, ápolók, cukrászok, pékek,
építőmérnökök munkáját.
VI. Rendezvények
Az óvodai nevelés rendezvényei nagyrészt a szülőkkel közös programokban merülnek ki, melyet a
Kapcsolatok fejezetben taglal a beszámoló.
A nevelési évben kiemelkedő rendezvényünk volt a Karácsonyi ünnepségünk, melyen szívesen részt
vesznek nyugdíjba vonult kollégáink is nagy örömünkre. Másik számunkra fontos esemény volt az OviSport Pálya avató ünnepségünk, mellyel új lehetőségek nyíltak meg nevelőtestületünk szakmai
tevékenységében.
Hagyományőrző intézményi rendezvényeink
• Szüreti mulatság
• Márton nap
• Mikulás
• Karácsonyi ünnepség, vásár
• Farsang
• Húsvétváró
• Anyák napja
• Évzáró, Ballagás
• Gyermeknap, Kirándulások
VII. Az intézményi munka ellenőrzése
A nevelési év során törvényességi ellenőrzés a fenntartó megbízásából végzett belső ellenőrzés során
történt, ahol a 2014-2015. évek kerültek vizsgálatra, valamint a MÁK is ezeket az éveket ellenőrizte.
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A belső ellenőrrel zajló munka során tisztázásra került a korábbi intézményvezetés időszakában
felmerülő hibák korrigálása, és a jövőre nézve is megfogalmazódtak javaslatok. Gazdaságilag nem
önállóan intézményvezetőként a pénzügyi osztállyal közösen együttműködve, a hatáskörök és
felelősségi körök betartásával korrekt, segítő szándékú belső ellenőrzés és MÁK ellenőrzés történt
intézményünkben
Az intézményi vezetői belső ellenőrzés terve az alábbi szempontok szerint készült:
-

Az ellenőrzés területei lefedték a működés valamennyi területét
Kiemelt hangsúlyt helyeztünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartatására
Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (értékelési) feladatai az önértékelés
módszereivel történnek
A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési
(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános
pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok alapján történik.

A dolgozók értékelése minden esetben önértékeléssel és vezetői értékeléssel zárult, ahol fejlesztendő
területek közös kijelölésére került sor.
Az éves beszámoló a székhely és telephely vezető kollégák segítségével készül el. Az ő feladatuk,
hogy félévente beszámoljanak a nevelőtestület előtt az óvodákban folyó munkáról.
Az intézmény szakmai munkájáról szóló visszajelzések objektív mérése még előttünk álló feladat. Úgy
gondoljuk, hogy az egyre növekvő kihasználtságunk részben az óvodáinkban folyó színvonalas és
innovatív szemléletű szakmai munkánknak köszönhető, amiben elengedhetetlen a szülőkkel és
fenntartóval való partneri viszony. Ebben a hármas egységben tudjuk elképzelni a jövőben is, hogy a
tőlünk elvárható legmagasabb színvonalon tudjon működni az intézményünk.
VIII.

Amit még fontosnak tartunk….

A 2016/17-es nevelési év az együtt gondolkodás jegyében telt, Gyomaendrőd Város Önkormányzata „jó
gazda” módjára segíti az intézményünk színvonalas működését, a kötelező feladat-ellátáson túl is.
Gondolunk itt a Közmunka program keretén belül nyújtott segítségre a személyi feltételek terén,
amelynek pótlása a jövőt illetően kihívások elé állít bennünket. Fontosnak tartom megemlíteni azokat a
fejlesztéseket, melyekre az önkormányzat nagy gondot fordított a mögöttünk álló évben. Ezek az
akadálymentesítés, telekvásárlás, sport pálya önerő biztosítása. A TOP keretén belül benyújtott
óvodafejlesztési pályázat is azt a szándékot tükrözi, hogy önkormányzatunknak fontos a Kistérségi
Óvoda minőségi működése, az óvodás korú gyermekek magas szintű ellátásának segítése.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a fejlesztési lehetőségek korlátozottak. Épp ezért mi magunk is
igyekszünk felkutatni azokat a forrásokat, kapcsolati tőkét, mellyel javítani tudunk az intézményi munka
tárgyi feltételein. A 2017 tavaszán bejegyzésre került Cseppke Óvodai Alapítvány civil szervezetként
segíti ez irányú törekvéseinket.
Intézményünk életében fontos szerepet tölt be a „menedzselés”, melyre nagy gondot fordítunk.
Honlapunkat megújítottuk, igyekszünk olyan információkkal feltölteni, melyek tükrözik sajátos
arculatunkat, pedagógiai törekvéseinket. Facebook közösségi oldalon népszerűsítjük kampányainkat,
rendezvényeinket. Rendszeresen hírt adunk magunkról a Gyomaendrődi Hírmondóban, és a
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Videokrónika műsoraiban, ahol jó kapcsolatot ápolunk a szerkesztőkkel. Rövid kisfilmekkel mutattuk be
óvodáinkat, mely online formában sok családhoz eljutott. Rendezvényeinken, programjainkon egységes
arculattal jelenünk meg, intézményi logonk tükrözi pedagógiai hitvallásunkat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gyomaendrőd és Csárdaszállás polgármestereinek, a
települések vezetésének, képviselőknek és az önkormányzati dolgozóknak a segítő együttműködésért,
támogatásért, melyet az elmúlt nevelési évben jelentkező feladatok, nehézségek megoldásában
tanúsítottak az intézmény zavartalan működése érdekében.
Kérjük a Tisztelt Társulási Tanácsot a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
2016/17-es nevelési évről szóló beszámolójának elfogadására.

Gyomaendrőd, 2017. 09. 07.

Kovács Péterné
intézményvezető
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Képek az intézményi életünk fontosabb eseményeiről a teljesség igénye nélkül
Évzáró-Margaréta Óvoda

Évzáró a Százszorszép Óvodában

Évzáró a Csemetekert Óvodában

Évzáró a Napraforgó Óvodában
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Ovi-Sport Pálya avatása

Gyermeknapi motoros felvonulás

ALFÖLDVÍZ ZRT. rajzpályázat II. helyezés
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Március 15-i megemlékezés

Mikulás ünnep

„Víz világnapján”

Szüreti mulatság

Márton napi mulatság
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A MUNKATERV JOGSZABÁLYI HÁTTERE
•

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV&timeshift=1

•

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
-

229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._
rendeletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_
12_112.pdf

•

363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés
alapprogramjáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200363.KOR

•

2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500002.OM

•

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV

•

2015. évi CCXXIII. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási
tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV

•

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR

•

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és
kedvezményeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700277.KOR

•

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
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•

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM

•

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM

•

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600012.EMM&timeshift=fffffff4&
txtreferer=00000001.TXT

-

-

Oktatási Hivatal:
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekelesi_kez
ikonyv_ovoda_160127.pdf
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára. HARMADIK, JAVÍTOTT
KIADÁS
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_kezikony
v_ovodai_160128.pdf
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus
II. fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_a_ped
agogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf

-

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok
minősítési
rendszeréhez
felhasználói
dokumentáció
értelmezéséhez Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf

-

Kompetenciaelemzések és indikátorpéldák
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf

-

ÚTMUTATÓ A MESTERPEDAGÓGUS FOKOZATOT MEGCÉLZÓ
MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSHOZ
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kiadvanyok/mesterpedagogus_utmutato.pdf

-

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
önkormányzati rendeletei
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Az intézmény megnevezése: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Német nyelven: Regionalkindergarten von Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya

Székhely: Százszorszép Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Telephely: Margaréta Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Csemetekert Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Tagintézmény: Napraforgó Óvoda 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
Alaptevékenység:
1.) Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása – Iskolás kor
előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Beilleszkedési,
tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
2.) Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása:
- mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
3.) Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
- Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma
nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
- Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint
nemzetiségi nevelést (német nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi
nevelés országos alapprogramjában meghatározottak figyelembe vételével látja
el a nemzetiséghez tartozók nevelését.
Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten
5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
4.) Oktatásban résztvevők étkeztetése
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha út 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai út 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth út 23.
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A NEVELÉSI ÉV CÉLJAI, FELADATAI
Elsődleges célok:
•
•
•

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi
óvodaépületünkben a nyugodt és kiegyensúlyozott légkör biztosítása →
Fókuszban a gyermekek
Törvényes és színvonalas intézményműködés
Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott – a gyermeki
személyiség komplex fejlesztését szolgáló - célok tudatos beépítése a tervezés,
megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba a csoportok és az egyes
gyermekek szintjein egyaránt:
1. Az értelem fejlesztése;
- tanulási motívumok, értelmi képességek fejlesztése
- a segítő életmódra nevelés, az erkölcsi értékrend kialakítása, szociális
képességek fejlesztése
2. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés, személyes fejlesztés
- az egészséges és kulturált személyiség fejlesztése érdekében személyes
motívumok kialakítása
- környezettudatos szemléletmód formálása
3. A speciális kompetenciák fejlesztése
- alkotóképesség, tehetség
4. A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése
- különös tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot
igénylő gyermekekre.

További céljaink:
• Az óvoda-család együttműködési formáinak továbbfejlesztése - kapcsolatok
erősítése, ezen belül a család és az óvoda együttműködési lehetőségeinek szélesítése
• A szervezet szakmai színvonalának további erősítése a gyakorlat közeli belső
továbbképzések (munkaközösségi és munkacsoport foglalkozások) hatékony
működtetésével, a lehetőség szerinti külső továbbképzéseken történő részvétellel,
valamint önképzéssel
• Pedagógus, vezető szinten a jogszabályi elvárások szerinti önértékelés
lebonyolítása
• Az óvoda szabályozó dokumentumainak (SZMSZ és mellékletei, PP, Házirend,
Önértékelési Program, Etikai kódex) beválás és hatékonyság vizsgálata, szükség
szerint módosítása
A célok elérését támogató kiemelt feladataink:
1. Az önértékelés, a külső szakmai ellenőrzés és a pedagógusok előmeneteli rendszerének
alapját képező minősítési rendszer működtetéséből adódó feladatok ellátása → a
szakmai színvonal mérhető emelése
• Az intézményvezetés felelőssége
- a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésekre és minősítésekre, ennek
érdekében az intézményi önértékelések jogkövető megszervezése
5
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- a kialakult és elfogadott intézményi gyakorlat további finomítása, szükség szerinti
fejlesztése
- Kompetencia és teljesítményalapú intézményi értékelési rendszer szabályzatának
kidolgozása
- a szükséges szervezési, személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
•

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy - mint a napi tevékenységeik során is úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél felkészültségüket, pedagógiai
kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész intézményről
alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja:
- a nevelés, a tevékenység és foglalkozáslátogatás során
- a dokumentumellenőrzés során
- az interjú és a portfólióvédés során

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik,
milyen módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai
tartalmak:
- Az intézmény saját elvárásainak való megfelelés
- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés
- Mesterségbeli tudás a pedagógus kompetenciák mentén:

1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,
sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő
módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a
különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Felelős: Kovács Péterné intézményvezető
Határidő: 2018.06.30.
2. Minőségelvű működésünk garanciájaként
-

A pedagógus, vezető önértékelés kijelölt ütemben történő lebonyolítása
Részben az önértékelési folyamat részeként intézményünk szabályozó
dokumentumainak beválás és hatékonyság vizsgálata
Óvodánk kulcsfolyamatainak felülvizsgálata (1.sz. Melléklet: Az óvoda
kulcsfolyamatai)
Intézményünk szabályozó dokumentumainak szükség szerinti korrekciója
Pontos adatkezelés, adatszolgáltatás
Az önellenőrzés hatékonyságának növelése
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Felelős: Kovács Péterné intézményvezető
Hunya Imréné intézmény-vezető helyettes
Határidő: 2018.06.30.
3. A nevelő-fejlesztő tevékenység intézményi gyakorlatának további erősítése
- A mindennapi gyakorlat során alkalmazható pedagógiai tartalmak, eljárások, és az
eredményességet fokozó minőségjavító technikák tanulása
- A különböző továbbképzéseken szerzett kompetenciák, valamint a saját ”jó
gyakorlatok” közösség előtti megosztása csoport, telephely és intézményi szinteken
- Külső előadók meghívásával új ismeretek, tapasztalatok szerzése
Felelős: Szakmai munkaközösségek vezetői
Határidő: 2018.06.30.
4. Hatékony együttműködés a családokkal
- A család elsődleges szerepének hangsúlyozása
- Az iskolai életmódra történő felkészítésben, az együttnevelésben tudatos
együttműködés a gyermekek óvodába kerülésének „pillanatától” → a gyermekek
egyéni fejlettségi állapotára épülő nevelés és fejlesztés családjaik széleskörű
bevonásával.
- A család részvételének minél sokoldalúbb és sokrétűbb biztosítása az óvoda
folyamataiba, saját gyermekeik és a gyermekközösségek óvodai nevelésébe a
kompetenciahatárok figyelembe vételével
- Szülők klubja beindítása
Felelős: Székhely- és telephely vezetők
Határidő: 2018. 08. 31.
5. A szakmai munkaközösségek tagjainak éves értékelései és tapasztalatai alapján
különös gondot fordítunk a munkaközösség tervei és azok megvalósításai során az
alábbiakra:
- az Önértékelési, a Környezet- és egészségnevelési szakmai munkaközösségek szakmai
munkacsoport céljainak újbóli átgondolása
- Az adminisztrációs feladatok minőségi és mennyiségi elvárásainak felülvizsgálata →
Adminisztrációs kötelezettségek áttekintése, a törvényi elvárásokkal is kompatibilis
szükség szerinti korrekciók végrehajtása a kollégák bevonásával
- Szakmai információ áramlás biztosítása → munkaközösségi tartalmak megosztása a
kollégákkal
- Felelős: Szakmai munkaközösség vezetők
- Határidő: 2018.08.31.
6. Fokozott figyelem többek között az intézményi környezetre, az infrastruktúrára, a
személyzeti ellátottságra, és az irányításra
Felelős: Kovács Péterné intézményvezető
Hunya Imréné intézmény-vezető helyettes
Határidő: 2017.08.31.
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7. Pedagógiai gyakorlati munkánk során a továbbiakban is fókuszálunk az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának alábbi „üzeneteire”:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés
Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van
Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet
Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe
Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés
Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés
A tevékenységekben megvalósuló tanulás: Az óvodai tanulás folyamatos, jelentős
részben utánzásos, spontán és szervezett tevékenység mely a teljes személyiség
fejlődését támogatja. Projekt módszer alkalmazása, melyekbe a gyermeki igények
beépülhetnek, a lebonyolítás menete nyílt, változó idejű, a téma „mélyére ás”
Iskolásítási tilalom: A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az
állapotába, amelyben, majd az iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik.
Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége
meghatározó a gyermek számára
Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható.
Egészségnevelési program kivitelezése
Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a
környezettudatos magatartásformálás alapozására, alakítására
Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és
képességek figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség.
Törekedni kell a gyermekeket legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok
alkalmazására
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HUMÁNERŐFORRÁS
5500 Gye. Kossuth út 7.

gycshkistersegiovoda@gmail.com

Intézményvezető- Hunya Imréné
helyettes
Intézményegység-vezetők
Százszorszép
Cserenyecz Éva
Óvoda
Csemetekert
Némethné Bukva Magdolna
Óvoda
Margaréta Óvoda
Dinya Tünde Gizella

5500 Gye. Kossuth út 7.

gycshkistersegiovoda@gmail.com

Cím
5500 Gye. Kossuth út 7.

E-mail
gycshkistersegiovoda@gmail.com

5502 Gye. Blaha út 8.

kistersegicsemetekertovi@gmail.com

Telefon
66/386-610
20/405 2596
66/787-020

5500 Gye. Jókai M. u. 4.

kistersegimargaretaovi@gmail.com

66/610-230

Napraforgó Óvoda

5621 Csárdaszállás
Kossuth út 23.

kadaranna@citromail.hu

66/426-174

Intézményvezető

Kovács Péterné

Gulyásné Kádár Anna
(kapcsolattartó
óvodapedagógus)

66/386-610
20/405 2596
66/386-610

DOLGOZÓI LÉTSZÁM ADATOK, MUNKASZERVEZÉS
Óvoda neve

Óvodapedagógus
(fő)

Dajka

Százszorszép Óvoda

9

4

Csemetekert Óvoda

6

3

Margaréta Óvoda

2

2

Napraforgó Óvoda

1

Összesen

18

(fő)

9

Pedagógiai
asszisztens
(fő)

Intézményvezető
(fő)

Óvodatitkár

Karbantartó

Összesen

(fő)

(fő)

(fő)

3

1

1

1

3

1

1

1

9
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CSOPORTBEOSZTÁSOK
S
s
z.

Csoport neve

Létszá
m
okt.
1.+dec.
31.

Óvodapedagógus

Dajka

Pedagógiai
asszisztens

(fő)
1. Süni csoport

25

2. Breki csoport

24+1

3. Nyuszi csoport

26

4. Maci csoport

24+1

Összesen:
1.
Mókus csoport

99+2

Összesen:
1. Napocska
csoport
2. Süni csoport

23+2
20

23+2

21

3.

Szivárvány
csoport
Összesen:
1. Zümi csoport
Összesen:
Intézményi
létsazám összesen:

26
67
13
13

Tímárné Bula Edina
Soczóné Jaszovszki Anikó
Hunya Imréné
Vinczéné Nagy Edit
Csapóné Giricz Irén
Látkóczki Éva
Cserenyecz Éva
Vaszkó Magdolna

Tariné Somogyi
Andrea

Hegedűs Anita

Losonczi Gabriella
Dinya Tünde Gizella
Hunyáné Tímár Erika
Koloh Magdolna
Hornok Ágnes
Nedróné Kurilla Katalin
Kakatiné Sárhegyi Katalin
Németné Bukva Magdolna

Molnár Mihályné

Gyebnárné Tóth
Márta

Barna Klára

Dajkó Edit

Csentős Andrásné
Cserenyecz
Lajosné

Dajkó Edit

Németné Tímár
Anikó
Iványiné Bukva
Katalin
Salamon Csilla

Véha Fanni

Gulyásné Kádár Anna

202+4

PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK BESOROLÁSA
ssz.

Név

Beosztás

Fiz. kat.

Ped II.
fokozatba
lépés

1.

Csapóné Giricz Irén

Óvodapedagógus

Ped I.

2017.01.01

2.

Cserenyecz Éva

Ped. II.

2015.01.01.

3.

Dajkó Edit

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus

4.

Gálné Véha Orsolya

Óvodapedagógus

GYES

5.

Hornok Ágnes

Óvodapedagógus

Ped I.

6.

Hunya Imréné

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus

Ped. II.

10

Ped I.

2015. 01.01

2018.-ban
minősül
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7.

Hunyáné Tímár Erika

Óvodapedagógus

Ped I.

8.

Gulyásné Kádár Anna

Óvodapedagógus

Ped I.

9.

Óvodapedagógus
Fejlesztőpedagógus
Óvodapedagógus

Ped I.

2016.01.01.

10.

Kakatiné Sárhegyi
Katalin
Koloh Magdolna

Ped I.

2018. 01. 01.

11.

Kovács Péterné

Ped I.

12.

Látkócki Éva

Intézményvezető
Óvodapedagógus
Óvodapedagógus

13.

Losonczi Gabriella

Óvodapedagógus

Ped I.

14.

Nedróné Kurilla
Katalin
Németné Bukva
Magdolna
Soczóné Jaszovszki
Anikó

Óvodapedagógus

Ped I.

Óvodapedagógus

Ped I.

Óvodapedagógus
Német nemzetiségi
óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Német nemzetiségi
óvodapedagógus
Óvodapedagógus
Gyógytestnevelő
Óvodapedagógus

Ped I.

15.
16.
17.

Tímárné Bula Edina

18.

Vaszkó Magdolna

19.

Vinczéné Nagy Edit

x

Ped I.

x

x

Ped I.
Ped. II.

2015.01.01.

Ped I.

PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK
ssz.

Név

Beosztás

Barna Klára

dajka

Bótos Ildikó

óvodatitkár

1

Csentős Andrásné

dajka

2

Cserenyecz Lajosné

dajka

3

Dajkó Edit

4

Gyebnárné Tóth Márta

5

Gyetvai János

karbantartó

6

Hegedűs Anita

dajka

7

Iványiné Bukva Katalin

dajka

8

Molnár Mihályné

dajka

9

Nagy Lajosné

dajka

10

Németné Tímár Anikó

dajka

11

Salamon Csilla

dajka

12

Tariné Somogyi Andrea

dajka

13

Véha Fanni

pedagógiai asszisztens pedagógus szakképesítéssel
pedagógiai asszisztens

pedagógiai asszisztens
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KÜLSŐS MUNKATÁRSAK
Szakirány

Név

Jogviszony

Gyógypedagógus, SZIT
Szomatopedagógus
Logopédus (SNI)
Logopédus
Fejlesztő pedagógus (BTMN)

Baráth Ferencné

Vállalkozói szerződés
Vállalkozói szerződés
Vállalkozói szerződés
Szakszolgálati ellátás
Szakszolgálati ellátás

Hajdú Zoltánné
Tokainé Tímár Csilla
Tokainé Tímár Csilla

Szakszolgálati munkatárs
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GYERMEK LÉTSZÁMADATOK (2017. OKT. 1.)

Óvoda neve

Százszorszép Óvoda
Kossuth út 7.

Csoport neve
Süni csoport

25

Breki csoport

24

Nyuszi csoport

26

Maci csoport

24

Összesen:
Napraforgó Óvoda
Csárdaszállás

25
1

1

27
26

1

26

3

104

1

23

1

24

23

1

26

Szivárvány
csoport

26

1

27

Süni csoport

21

3

24

Napocska csoport

20

1

21

67

1

72

Mókus csoport

Összesen:

Csemetekert Blaha L. út

3-as szorzóval
számítandó
(fő)

Számított
létszám a
csoportban
(fő)

99

Összesen
Margaréta Óvoda

2-es
Csoportba
szorzóval
osztott létszám számítandó
(fő)
(fő)

Zümi csoport

13

13

Összesen:

13

13

MINDÖSSZESEN:

202

3

13

3
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2017/18-as nevelési év létszám adatok korosztály szerint 2017. 12.31. állapot szerint
Átszámított
kis
középső
nagy
összesen
SNI
létszám
Százszorszép Óvoda
Maci

12

7

6

25

2

27

Nyuszi

14

4

8

26

0

26

Breki

6

9

9

24

3

27

Süni

4

8

13

25

0

25

36

28

36

100

5

105

9

6

10

25

1

26

Szivárvány

7

5

14

26

1

27

Süni

7

5

9

21

2

23

Napocska

12

6

2

20

1

21

Összesen

26

16

25

67

4

69

7

1

5

13

0

13

78

51

76

205

10

215

Összesen
Mókus
Csemetekert Óvoda

Zümi
ÖSSZESEN

MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - ÓVODAPEDAGÓGUS
A csoportfoglalkozások, a tevékenységek szervezését (az egész óvodai életet magában foglaló) vezetését
kötelező órában (heti 32 óra) kell letölteni a csoportokban. A munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb
négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület
munkájában való részvétel, gyakornokok segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az
óvodapedagógus számára. (Nkt. 62.§ (8)) A nevelőmunkával összefüggő egyéb feladatok végrehajtása
óvodán belül és óvodán kívül teljesíthető, a megjelölt rendszerességgel le nem kötött munkaidőként
figyelembe vehető időkeretben.

Munkaidő kedvezmények
Az intézményvezető és a helyettes órakedvezménye összesen 34 óra/hét.
Intézményvezető kötelező óraszáma
Intézményvezető- helyettes kötelező óraszáma
Munkaközösség-vezetők órakedvezménye
Közalkalmazotti Tanács elnök órakedvezménye

8 óra/hét
22 óra/hét
2 óra/hét
2 óra/hét

Az óvodapedagógusok munkarendjének legfontosabb pontjai:
- A gyerekekkel a nyitva tartás ideje alatt óvodapedagógus foglalkozik.
- Munkarendjük változhat a nyári szabadságolás ideje alatt, iskolai őszi, tavaszi, téli szünet ideje
alatt, illetve munkanap áthelyezésekor.
- Befolyásolja: hiányzások (gyerekek, intézményi dolgozók) egyéni kérések figyelembe vétele,
továbbképzéseken való részvétel, továbbtanulás
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MUNKAIDŐ BEOSZTÁS - NEVELŐMUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK
Kötelező óraszám 40 óra.
Feladataik a munkaköri leírásban találhatók. A dajkák változó munkarendben dolgoznak /heti váltás/,
illetve az intézmény zavartalan működése érdekében a vezető vagy a helyettes utasítása szerint.
Beosztás
Dajka
Óvodatitkár
Pedagógiai asszisztens
Karbantartó

Munkaidő
de: 6.00-14.00
du:10.00-18.00
hétfőtől-csüt. 7.30-16.00
péntek: 7.30-13.30
8.00 – 16.00
6.00 – 14.00

Munkavégzés helye
Minden egységben
Százszorszép Óvoda
Minden egységben
Minden egységben

TERVEZETT FELÚJÍTÁSI, KARBANTARTÁSI ÉS EGYÉB SZAKMAI FEJLESZTÉSEK
- a 2018. évi költségvetés és a pályázati forrás függvényében –
A fejlesztés tárgya

Százszorszép
Margaréta Csemetekert
Óvoda
Óvoda
Óvoda
Költségvetési forrás felhasználásával
Szociális és kiszolgáló
x
x
részben
helységek, csoportszobák festése
Udvari épületek bontása
x
x
Aknafedők süllyesztése, utcai
x
kerékpártároló kialakítása
Játszó udvar tereprendezése,
x
korszerűsítése
Bejárat részleges
x
x
akadálymentesítése
2 csoportszoba burkolatának
x
felújítása
Udvari játékok javítása,
x
felújítása
Szakmai fejlesztések alapítványi, pályázati, egyéb forrás felhasználásával
Fejlesztő játékok, udvari játékok
Kirándulás szervezése
Minden intézményben
Gyermekműsor előadók,
szolgáltatók meghívása
Kézműves, játszóházi anyagok
Napvitorlák
Minden intézményben
Szakmai könyvek
Intézményi környezet fejlesztése
„Zöld Óvoda”
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A NEVELÉSI ÉV RENDJE
Nevelési év időtartama: A nevelési év első napja 2017. szeptember 1. (péntek), utolsó napja
2018. augusztus 31. (csütörtök).
A nevelőtestület által meghatározott pedagógiai célra 5 munkanapot nevelés nélküli
munkanapként használhatunk fel. Nevelőtestületi tanácskozásainkon (nevelés nélküli munkanap,
nevelőtestületi értekezlet) a nevelőtestület valamennyi tagja, továbbá a pedagógiai
asszisztenseink vesznek részt. A további nevelőmunkát segítő munkatársak (dajka, óvodatitkár,
karbantartó) részvétele az alkalmazotti kör részére szervezett értekezleteken kötelező.
ISKOLAI SZÜNETEK IDŐTARTAMA - A NYÁRI ZÁRVA TARTÁS TERVEZETT IDŐPONTJAI
•
•
•

Az őszi szünet 2017. október 30-ától 2017. november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2017. november 6.
(hétfő).
A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2017. december 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3.
(szerda).
A tavaszi szünet 2018. március 29-től 2018. április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap 2018. március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4.
(szerda).

A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1)
bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.
Működési gyakorlatunk tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején, valamint munkanap
áthelyezéskor a gyermekek létszáma jelentősen lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes
szülői igényfelmérés alapján az intézményvezető jóváhagyásával - az intézmény egységei
összevont csoporttal működnek, vagy zárva tartanak. Ez idő alatt az alkalmazottak munkarendje
módosul, a nevelőmunkával összefüggő feladatokat látják el.
Nyári intézmény bezárás tervezett időpontjai
Székhely és
telephely
Százszorszép
Óvoda
Margaréta
Óvoda
Csemetekert
Óvoda
Napraforgó
Óvoda

24.
hét

25.
hét

26.
hét

27.
hét

28.
hét

29.
hét

30.
hét

31.
hét

32.
hét

33.
hét

34.
hét

06.
11-15.

06.
18-22

06.
25-29

07.
02-06

07.
09-13

07.
16-20

07.
23-27

07.3008.03.

08.
06-10

08.
13-17

08.
21-24

NYITVA

helyiségek festése, felújítás, karbantartás
épületbővítés (tornaszoba építés?)

helyiségek festése, felújítás, karbantartás

NYITVA

NYITVA

udvarfejlesztés, épületbővítés (tornaszoba építés?)

NYITVA (szülői
igényfelmérés alapján)

takarítás, karbantartás
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NEVELÉS NÉLKÜLI MUNKANAPOK IDŐPONTJAI ÉS FELHASZNÁLÁSUK
Ssz.
1.

2.

Felhasználás tárgya

Időpont

Érintett
Felelős

Évnyitó munkatársi értekezlet
Előző nevelési év értékelése,
Éves munkaterv javaslat megvitatása,
Aktuális jogszabályi változások és
azok hatásai az éves munkaterv
tartalmaira.
Nevelőtestületi értekezlet
Téma: Eltérő fejlődési ütem a
logopédus és a gyógypedagógus
szemszögéből
Meghívott előadók:
Ágostonné Farkas Mária

szeptember 01.
péntek
8:30 - 15:00

október 27.
péntek

intézm.vezető,
intézm.vez. hely.
székhely- és
telephely vezetők

Intézményvezető
Intézményvezetőhelyettes

8:00-14:00

Kis Bálint Általános Iskola Igazgatója,
logopédus

Czikkely Erika
Pedagógiai
Szakszolgálat
főigazgatóhelyettes szakvizsgázott pszichopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár

Pedagógiai program felülvizsgálata
Aktuális feladatok, kérdések
3.

4.

Nevelőtestületi értekezlet
Téma: Inklúzió, differenciálás,
integráció
Előadó meghívása folyamatban
Aktuális feladatok, kérdése
Szervezetfejlesztő szakmai nap
Munkatársi értekezlet
- a nevelési év értékelése
- kiemelt munkatervi feladataink
- szakmai munkaközösségek
eredményei
Tudásmegosztás:
A külső továbbképzéseken résztvevő
kollégák összefoglalói, beszámolói

2018. március 10.
szombat

2018. június
15.
péntek
8:00-16:00

intézm.vezető,
intézm.vez. hely.
székhely- és
telephely vezetők
munkaközösségvezetők

Sárkányhajózás
A nevelés nélküli munkanapokon – szülői igény esetén – egy épületünk nyitvatartásával
gondoskodunk a gyermekek felügyeletéről.
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AZ

INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT TÁMOGATÓ ÉRTEKEZLETEK, SZAKMAI

FÓRUMOK

Intézményvezetői TEAM értekezletei
Tagjai:
• intézményvezető
• intézményvezető-helyettes
• székhely- és telephely vezetők
• kibővített értekezlet esetén KT elnöke, munkaközösségvezetők
Felelős: intézményvezető
Elsődleges célja a kiegyensúlyozott és nyugodt működési feltételek folyamatos biztosítása, a
pedagógiai és szervezési feladatok intézményi szintű koordinálása.
A vezetői értekezletek időpontja általában: minden hónap utolsó hétfő 13:00 - 16:00- óráig,
helyszíne a székhely intézmény. Helyszín vagy időpontváltozás esetén az érintettek időben
tájékoztatást kapnak.
Székhely- és telephelyszintű értekezletek
Munkatársi értekezlet
Résztvevők óvodánként a témától függően:
• intézményvezető, vagy helyettes
• alkalmazotti közösség
• nevelőmunkát segítők közössége
Felelős: székhely- telephely vezetők
Rendszeresség: havi egy alkalommal és aktualitása szerint
Nevelőtestületi munkaértekezlet
Résztvevők óvodánként:
• intézményvezető, vagy helyettes
• nevelőtestület
Felelős: székhely- telephely vezetők
Rendszeresség: havi egy alkalommal, és aktualitása szerint
ÓVODAKÖZI SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK
Szakmai munkaközösségeink kiemelt célja a „szakmatanuló szervezet” ismérveinek további
erősítése
Továbbra is alapelv intézményünkben, hogy – a telephelyi szerveződéseken túl – a nevelőtestület
minden tagja valamelyik óvodaközi szakmai munkaközösség tevékeny tagja kell, hogy legyen,
valamint a folyamatban való működés biztosításának érdekében - lehetőség szerint - javasoltuk a
munkaközösség tagjainak stabilitását.
18

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda
Éves munkaterv 2017/18 nevelési év

Az Önértékelési szakmai munkaközösség és a Módszertani szakmai munkaközösség minden
második hónapban találkoznak.
A nevelési év során, pedagógus és vezetői szinten sor kerül önértékelésre, melyekkel
kapcsolatosan a szakmai munkaközösségi foglalkozásokon is sort kerítünk a tapasztalatok
megvitatására, az esetleges feladatok elvégzésére.
A szakmai munkaközösségek és egyéb szakmai szerveződéseink/munkacsoportok
(gyermekvédelmi, dajka és pedagógiai asszisztensi, gyakornoki, portfólió műhely,
esetmegbeszélő kör) között szoros tartalmi kapcsolat van, melyet az intézményi célok és
feladatok indokolnak.
A munkaközösségek delegált tagjai – amennyiben arra lehetőség adódik - részt vesznek a
pedagógiai program és a munkaközösségi feladatok megvalósítását segítő külső szakmai
továbbképzéseken, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken.
A munkaközösség vezetőkkel szembeni általános elvárás:
• Személyes bekapcsolódás és aktív szerepvállalás az önértékelési kiscsoportokban
• Törekvés a munkaközösségi tagok személyes szakmai igényeinek megismerésére
• Munkaközösségi feladatok koordinálása, feladatok megosztása a munkaközösség
tagjaival
A munkaközösségi tagokkal szembeni általános elvárás:
• Hatékony feladatvállalás a munkaközösségben; felkészülés egy-egy foglalkozásra,
pontos és precíz feladatellátás
• A székhely és telephelyek szakmai és működésbeli „specialitásainak” megjelenítése
• Szakmai információ áramlás biztosítása a közvetlen munkatársak és a munkaközösség
között
A munkaközösségi feladatok ellátásához - az aktuális téma és feladat szerint - az alábbi eszközök
és információk szükségesek:
• Az intézmény működését szabályozó dokumentumok (SZMSZ, PP, Önértékelési
Program, Házirend, Munkaterv)
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramja
- Oktatási Hivatal fentebb már jelzett útmutatói és kézikönyvei
- Tevékenység/foglalkozáslátogatás előtt közvetlenül minden kolléga kézhez kapja:
- az útmutató elvárásainak megfelelő tematikus (csoportnaplóban) és két
tevékenység tervet
- bepillantást nyerhet az éves tervbe, valamint a csoportnaplójába
• Tevékenységlátogatás során a Foglalkozás megfigyelési lapot magával hozza, és
alkalmazza minden megfigyelő.
- Intézményi gyakorlat ismerete
- Jegyzetfüzet
- Munkatársak véleményei és javaslatai az egyes területeket illetően
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ÖNÉRTÉKELÉSI FELADATOK
A pedagógus és vezetői értékelés az új elvárások tükrében lesz jelen nem csak a
munkaközösség, de a teljes nevelőtestületi körben is. Az önértékelés kivitelezhetőségének
érdekében - lehetőség szerint - az önértékelést végző (értékelt) pedagógus kollégáról a szükséges
információkat az ugyanabban az óvodaépületben/telephelyen dolgozó kollégák gyűjtik össze.
Mindhárom típusú önértékelésben 3 fő (önértékelési kiscsoport) vesz részt, azonban - a
vezetői feladatot ellátók kivételével - egy pedagógus maximum 3 önértékelési feladat ellátásába
vonható be:
Önértékelési kiscsoport
-

Kiscsoport vezető: Önértékelési szakmai munkaközösségi tag, vagy szükség
szerint telephely vezető

-

Csoporttag1: Intézményvezetés tagja: vezető, telephely vezető, munkaközösség
vezető

-

Csoporttag2: Pedagógus önértékelése esetén a legalább ugyanabban a fokozatban
lévő

pedagógus

munkatárs,

az

óvodavezető

és

az

intézményértékelés

vonatkozásában a nevelőtestület által delegált pedagógus
Az adatgyűjtés pontos időpontjait a mindenkori kiscsoport vezetője az önértékelési ütemtervek
szerint koordinálja:.
Szükséges háttéranyagok:
-

Az intézmény Önértékelési Programja

-

OH: Önértékelési kézikönyv óvodák számára:
Tanfelügyelettel, minősítéssel érintettek köre

Tanfelügyeleti
ellenőrzés Kovács Péterné intézményvezető (vezetőértékelés)
2018.
Soczóné Jaszovszki Anikó
Minősítési eljárás: 2018.
Losonczi Gabriella
Kovács Péterné
Önértékelések során az Önértékelési kézikönyvben szabályozott formában az érdeklődő kollégák
számára lehetőséget biztosítunk a szakmai tapasztalatszerzésre, hospitálásra: „ A tudásmegosztás
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és hatékonyságának érdekében a tevékenység / foglalkozáslátogatásokon - előre történő
egyeztetés szerint - az önértékelést végző pedagógus beleegyezésével, az értékelő csoport
tagjain túl további kollégák (pld. szakmai munkaközösségi tagok, gyakornokok és mentoraik,
képző intézmények hallgatóiként gyakorlók, hospitálók, stb.) is részt vehetnek.”

KAPCSOLATTARTÁSI FORMÁK
Szülői értekezletek
Szülői értekezletek szervezésére óvoda és csoport szinten kerül sor évente háromszor, illetve
rendkívüli, vagy egyéb alkalommal. A csoportok szülői értekezletein - lehetőség szerint mindkét óvodapedagógus, esetenként a pedagógiai asszisztens részt vesznek. A csoportok szülői
értekezleteiről készített feljegyzéseket, valamint a szülők aláírását is tartalmazó jelenléti ívet a
csoportnaplók tartalmazzák.
Szülői értekezletek a csoportokban
A csoport szintű szülői értekezletek helyszíne az érintett csoportszobában, időpontja 17:00 óra,
az ettől eltérő időpontot az óvodapedagógusok jelzik.
Elvárás minden óvodapedagógustól a szülők tájékoztatása az alábbi területeken/témákban:
– Védőnő bevonásával a szűrővizsgálatok eredményessé tétele
- Csoportprofil bemutatása
- Házirend ismertetése, felelevenítése
- Korcsoporttól függetlenül: A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére (ahová
együtt kell eljuttatnunk a gyermekeket)
- Éves nevelési és tanulási terv ismertetése
- Az együttműködés, ezen belül az információ áramlás kialakítása és gyakorlata
- Étkezési térítési díjfizetés módja
- Pedagógus önértékelés szülőket érintő tartalmainak ismertetése (szülői kérdőív)
- Korcsoporttól függetlenül, már a legelső, és minden további szülői értekezleten kerüljön
feldolgozásra az iskolai életre történő alkalmasság témakör, kidomborítva az
együttnevelés folyamatos szükségszerűségét.
Javasolt tartalmak:
- Együtt a családdal – A család-óvoda kapcsolata →Szülő klub
- A szabad játék kitüntetett szerepének jelentősége
- A cselekvésbe ágyazott tanulási folyamatot
- A differenciálás elvének érvényesítése
- Figyelem a gyermek egyéni szükségleteire
- A gyermekek motiválása, aktivizálása
- Konzultálási lehetőségek nevelési kérdésekben: a hatékony családi beszélgetés (fogadó óra,
-

családlátogatás
Közös feladataink és lehetőségeink a gyermekek a tehetségének kibontakoztatásában
Önértékelés során alkalmazott szülői kérdőívek közös értelmezése
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A Szülői Közösség értekezletei – fórumai
Szervezésére az év folyamán legalább két alkalommal, illetve igény, vagy szükség szerint kerül
sor. Az intézményi szinten is működő Szülői Szervezet tagjainak száma csoportonként 2 fő,
személyéről az első szülői értekezleten döntenek a jelenlévők.
Témák:
• Az éves munkaterv céljainak és feladatainak véleményeztetése elektronikus formában.
• Szabályozó dokumentumok legitimálása elektronikus formában
• Szóbeli reflektálás a Munkaterv tartalmaira
• Aktuális feladatok, programok
• A nevelési év értékelése
Fogadó órák időpontjai
Beosztás
Intézményvezető
Telephely vezetők
Óvodapedagógusok
Gyermekvédelmi megbízott

Időpont
Előzetes bejelentkezés
alapján
Előzetes bejelentkezés
alapján
Előre egyeztetett időpontban,
családonként évente legalább
két alkalommal.
Épületenként egyeztetés
alapján

Helyszín
Százszorszép Óvoda
Telephelyek

Székhely és telephelyek

Logopédus, gyógypedagógus
Fejlesztő pedagógus
Az óvodapedagógusok fogadó órái
Célja az intervenciós pedagógiai gyakorlat érvényesítése minden gyermeket érintően legalább
félévente egy alkalommal, melynek tartalmi alapja a gyermekek folyamatos nyomon
követésének írásos (Fejlődési napló) és szóbeli tapasztalata.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt napok
Leendő óvodásainkat szüleikkel együtt – a beiratkozás időpontját megelőzően - 2018. április első
hetében fogadjuk, (az időpont meghatározása a telephelyek kompetenciája) 9:30-12:00 óráig
várjuk a nyitott napjainkon, amikor:
- bepillantást nyerhetnek az óvoda életébe
- bekapcsolódhatnak a gyermeknek és felnőtteknek szervezett tevékenységekbe
- feltehetik kérdéseiket az óvoda működésével, szokás-szabályaival kapcsolatosan
Felelős: Székhely- telephelyek vezetői
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A gyermekek fizikai állapotát felmérő egészségügyi vizsgálatok és azok időpontjai
A székhely és telephelyek óvodaorvosainak és védőnőinek neveit és az intézményben való
tartózkodásuk időpontját a központi faliújságok tartalmazzák. A vizsgálat időpontját a
szakorvosok határozzák meg, melyről az óvodapedagógusok 1 héttel előtte értesítik a gyermekek
szüleit.
Szűrővizsgálatok:
- ortopédiai
- tisztasági
Óvoda- egészségügyi ellátás személyi feltételei
Székhely/telephely
Százszorszép Óvoda
Margaréta Óvoda
Csemetekert Óvoda
Napraforgó Óvoda

Óvodaorvos
Dr. Katona Piroska
Dr. Fekécs Tünde
Dr. Varga Géza
Dr. Salai Ildikó

Védőnő
Kocsis Andrea
Lánczi Tímea
Samu Istvánné
Kozma Mária

Felnőttek munkavédelmi oktatása és egészségügyi vizsgálatának rendje:
Munka-, és tűzvédelmi oktatás: 2017. szeptember 01.
Egészségügyi vizsgálata: 2017. október
Humán erőforrás fejlesztése
Részvétel külső képzésen
A nevelési év során elsősorban a EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosító számú, Kisgyermekkori
nevelés
támogatása
elnevezésű
kiemelt
Európai
Uniós
projekt
keretében
megvalósuló óvodapedagógus-továbbképzéseket részesítjük előnyben.
Belső képzések – tudásmegosztás
Az egyes munkakörök kompetencia területeinek figyelembe vételével a külső képzéseken,
konferenciákon részt vett kollégák bevonásával történik.
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AZ ITÉZMÉNY SZOLGÁLTATÁSAI
Alapszolgáltatások
Ssz.

Fejlesztési terület

1.

Logopédiai ellátás

2.

SNI gyermekek logopédiai
ellátása
Fejlesztőpedagógiai ellátás

3.
4.
5.

6.
7.

Százszorszép Óvoda

Margaréta Óvoda

Csemetekert Óvoda

Napraforgó Óvoda

Tokainé T. Cs.
(Szakszolgálat)
Tokainé T. Cs.
(vállalkozói szerződés)
Szakszolgálat munkatársa

Tokainé T. Cs.
(Szakszolgálat)
Tokainé T. Cs.
(vállalkozói szerződés)
Szakszolgálat munkatársa

Tokainé T. Cs.
(Szakszolgálat)
Tokainé T. Cs.
(vállalkozói szerződés)
Szakszolgálat munkatársa

Cserenyecz Csilla
(Szakszolgálat)

Baráth Ferencné
(vállalkozói szerződés)
Nedróné Kurilla K.
TSMT terapeuta,
óvodapedagógus

Baráth Ferencné
(vállalkozói szerződés)
Nedróné Kurilla K.
TSMT terapeuta,
óvodapedagógus

SNI gyermekek
gyógypedagógiai ellátása
TSMT fejlesztés

Baráth Ferencné
(vállalkozói szerződés)
Nedróné Kurilla K.
TSMT terapeuta,
óvodapedagógus
Nevelési időben szervezett óvodai szolgáltatások
Gyógytestnevelés
Vaszkó M.
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
Vízhez szoktatás
Vaszkó M.
gyógytestnevelő
óvodapedagógus

Nevelési időn túl szervezett ingyenes óvodai szolgáltatások
Óvodai Bozsik program
Cserenyecz É.
óvodapedagógus
Vinczéné N. E.
9. Zeneóvoda
óvodapedagógus
Csapóné Giricz Irén
10. Gyermek néptánc
óvodapedagógus

8.

11. Hittan

felekezet hittan oktatója

Vaszkó M.
gyógytestnevelő
óvodapedagógus
Vaszkó M.
gyógytestnevelő
óvodapedagógus

Nedróné Kurilla K.
óvodapedagógus

Cserenyecz É.
óvodapedagógus

Hunya Tné
Óvodapedagógus
Kakatiné S. K.
óvodapedagógus
Hunya Tné
Óvodapedagógus

Csapóné Giricz Irén
óvodapedagógus

felekezet hittan oktatója
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Nedróné Kurilla K.
óvodapedagógus

felekezet hittan oktatója

Kakatiné S. K.
fejlesztőpedagógus

Az óvodapedagógus
szervezésében évi 2
alkalommal történik fürdő
látogatás

felekezet hittan oktatója
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Szülői igényekre alapozott (a szolgáltatónak kifizetett térítési díj ellenében nyújtott) szolgáltatások épületenként – a szülői igények függvényében
változók.
A pedagógiai programban is megjelenített óvodai ünnepek és egyéb programok tervezett időpontjai
A székhely- telephely óvodák szakmai esemény naptára a munkaterv szerves része, melyet havonta a szülők tájékoztatása céljával elhelyezünk a
csoportok faliújságjain, közzé teszünk honlapunkon.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Jeles napok,
hagyományok, kulturális
programok
TeSzedd hulladékgyűjtő nap
09.15.
Hulladékgyűjtési akció
okt. 02.
Állatok világnapja
10.04.
Állatkerti séta
Márton nap
11.10.
Víz világnapja (ápr.22.)
A víz világnapja séták,
kirándulások,
Természeti kincseink interaktív körforgás
A Föld napja
04.22.
Madarak és fák napja
05.10.
Mikulás
Adventi játszóház
Karácsony – gyermekek
számára

Százszorszép
Óvoda

Margaréta Óvoda

Csemetekert Óvoda

Napraforgó Óvoda

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
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Ssz.

Jeles napok,
hagyományok, kulturális
programok

Százszorszép
Óvoda

Margaréta Óvoda

Napraforgó Óvoda

Csemetekert Óvoda

11. Karácsony – családok számára
12. Nemzeti ünnep

x
x

x
x

13.
14.
15.
16.

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

18. Gyermeknapi autóbuszos

x

x

x

x

19.
20.

kirándulás
Farsang
Szüreti mulatság

x
x

x

x

x

21. Nagycsoportosok Erdei

x

x

x

x

22. Kihívás napja

x

x

x

x

23. Színház - Báb előadás

x

x

x

x

24. Múzeum- kiállítás és

x

x

x

x

17.

Március 15.
Húsvétváró projekt
Tavaszi játszóház
Anyák napja
Évzáró- ballagás – búcsú az
óvodától
Gyermeknap

x
x

x
x

x

óvodáztatása

látogatása

könyvtárlátogatás
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AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ ELLENŐRZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ TEVÉKENYSÉG
Az ellenőrzés és értékelés alapelvei az alábbiak:
- Az értékelés területei lefedik a működés valamennyi területét
- Kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabályozó dokumentumainkban foglaltak betartására
- Az ellenőrzés formai (megfelelőségi) és tartalmi (minősítő értékelési) feladatai az
önértékelés módszereivel történnek
- A szakmai munka értékelésének alapjai az intézményi elvárásokra alapozott önértékelési
(teljesítményértékelési) és a külső szakmai ellenőrzés és értékelés, valamint az általános
pedagógiai elvárásokra alapozott – a pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó nyilvános szempontok alapján történik.
Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek

Időpontok

Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés

Megjegyzés

A működés törvényessége – Gazdálkodás
Gyermekétkeztetéssel
kapcsolatos
dokumentumok
ellenőrzése
Felvételi és mulasztási
napló
Statisztikai adatok
nyilvántartása
KIR- adatbázis
naprakészsége

Óvodatitkár

Havonta

óvodatitkár
(önellenőrzés)
óvodavezető

intézményvez.

óvodapedagógusok

3 havonta

intézményvez.

óvodapedagógusok

10.01.
szükség
szerint
folyamatos

székhelytelephelyvezető
óvodatitkár
(önellenőrzés)

óvodatitkár

intézményvez.

óvodatitkár
(önellenőrzés)

intézményvez.

óvodatitkár
(önellenőrzés)
intézményvez.
(önellenőrzés)
óvodatitkár
intézményvez.
(önellenőrzés)

intézményvez.

A működés törvényessége – Tanügyigazgatás
Törzskönyv
Jegyző értesítése: óvodai
felmentés esetén
Felvételi, előjegyzési
napló
Óvodai szakvélemény
Továbbképzési terv

óvodatitkár

10.01.

intézményvez.

alkalmankén
t
Lezárás
08.31.
Nyitás
09.01.
03.15.

óvodatitkár
intézményvez.
óvodapedagógusok
intézményvez.
óvodapedagógusok

03.15.

intézményvez.
(önellenőrzés)
intézményvez.
hely.
(önellenőrzés)

intézményvez.
intézményvez.

intézményvez.
intézményvez.

Intézmény működését szabályozó dokumentumok – felülvizsgálat, elkészítés
Pedagógiai program
SZMSZ és Mellékletei
Munka és tűzvédelmi
szabályzat

óvodapedagógusok
szakmai
munkacsoportok

01.31.

megbízott
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székhelytelephelyvezető
k

intézmény
vez.

részt vesznek a
szakmai
munkaközösség
ek
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Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek

Időpontok

Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés

Megjegyzés

A működés feltételei – eszköz, felszerelés
Helyi szintű leltározás

székhely- és
telephelyvezetők

önkormányzat által
megadott
időpontban

székhelytelephelyvezetők

intézményvez.

A működés feltételei – fizikai környezet
Bejárás:
- munkavédelmi
szemle

Tisztasági szemle

munkavédelmi
megbízott
karbantartó

dajkák

havonta

Minden hó
első hétfő

telephelyvezetők

intézmény
vez.

Szükség szerint
azonnali
visszacsatolás

székhelytelephelyvezető
1 fő dajka

-

Szükség szerint
azonnali
visszacsatolás

A működés feltételei – Személyi feltételek
Személyi anyagok
Egészségügyi könyvek

intézmvez. és
helyettes
minden dolgozó

09.30.

óvodatitkár

Munkaköri leírások

minden dolgozó

11.15.

értékelt
munkatársak

08.31.

telephelyvezet
ő
telephelyvezet
ő

Teljesítményértékelés záró
dokumentuma

11.30

intézményvez
.
intézményvez
.
intézményvez
.
óvodavezető
munkaközösség vezetők

Nevelési folyamatok – fejlesztési tartalmak – alkalmazottak munkája
Tervezési és értékelési
dokumentumok

óvodapedagógus
ok

minden hó
20.

telephelyvezet
ő

Nevelési gyakorlat:
- szülői értekezletek
- befogadás
- foglalkozásvezetés
- tervezés - értékelés
Nevelőmunkát segítő
alkalmazottak munkája

óvodapedagógus
ok

Látogatási és
önértékelési
ütemterv
szerint

nevelőmunkát
segítő
alkalmazottak
felelős
óvodapedagógus
ok

Látogatási
ütemterv
szerint
10.30.,
01.20.,
05.20.

telephelyvez.
int.vezető
szakmai
munkaközössé
g vezetők
Telephelyveze
tő szakértő
bevonása
telephelyvezet
ő

munkacsoport
vezető

Félévente

Gyermekvédelem

Szakmai
Munkaközösségek
tevékenysége tevékenység
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intézmvez.
hely.

intézményvezető
helyettes

Feladatelosztás
szerint részt
vesznek:
Munkaközösség
vezetők
Feladatelosztás
szerint részt
vesznek:
Munkaközösség
vezetők

Részt vesz:
Gyermekvédel
mi
munkacsoport
vezető
intézményvez
ető
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Ellenőrzés-értékelés
területei

Érintettek

Időpontok

Felelős
megfelelési
értékelés
ellenőrzés

óvodapedagógus
ok

10.15.

óvodavezető

intézményvezetés
székhelytelephelyvezetők

Szóbeli
értékelés
vezetői
értekezleteke
n:
XI.3.
I.5.
III.2.
VI.1.
féléves
éves
értékelés

intézményvez.

intézményvez
.

intézményvez.

intézményvez
.

Szolgáltatások
Szülők igényeire alapozott
szolgáltatások

intézményvez.

A szervezet működése
Vezetés színvonala

Kapcsolatok:

kapcsolattartók

29

Megjegyzés
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LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK

I. Készítette a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda nevelőtestülete
……………………………………..
Intézményvezető
Kelt: ……………………..

Ph

II.

AZ INTÉZMÉNY MUNKATERVÉBEN FOGLALTAKKAL KAPCSOLATOSAN MAGASABB
JOGSZABÁLYBAN
BIZTOSÍTOTT
VÉLEMÉNYEZÉSI
JOGÁT
KORLÁTOZÁS
NÉLKÜL
GYAKOROLTA ÉS A DOKUMENTUMRÓL VÉLEMÉNYT ALKOTOTT:

Az intézmény alkalmazotti közössége:
Kelt: ……………………..
…………………….………………………………………
az alkalmazottak közössége nevében névaláírás
Az intézményben működő Szülői Szervezet
………..……………………………..
Szülői Szervezet elnöke

Kelt: …………………….. .

Az intézmény 2017/2018. évre szóló munkaterve nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, mely
a fenntartóra többletkötelezettség hárul.
a fenntartó a dokumentumot megismerte a …./2017. (….) számú határozatával
egyetértését fejezte ki.
Kelt: …………………….. .
………………………………………………

fenntartó képviseletében
Az óvoda nevelőtestülete át nem ruházható jogkörében a 2017/2018. évre szóló munkatervét
……………………………. napján tartott határozatképes ülésén a …./2017. (…...) számú
határozatával, ……….%-os igenlő szavazattal ELFOGADTA. Az elfogadás tényét a nevelőtestület
tagjai a csatolt jegyzőkönyvben hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.

Kelt: ……………………..

……………………………………. …………….
a nevelőtestület nevében név, aláírás
Ph.
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratának
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs elnök
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Kovács Péterné a Kistérségi Óvoda intézményvezetője az intézmény alapító okiratának módosítását kéri a
Fenntartótól az alábbiak szerint:
„Intézményünk szeretné élni a közfoglalkoztatási jogviszony lehetőségével, mely a Gyomaendrődi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztályával kötött Hatósági szerződés, valamint a munkavállalóval kötött Közfoglalkoztatási
szerződés keretében történik.
A közfoglalkoztatás keretében - az állami finanszírozás által előírt létszámon felül - óvoda épületeink karbantartási
és takarítási feladatainak ellátásához szeretnénk bővíteni a személyi feltételeinket.”
A fenti tevékenységek miatt szükségessé válik az intézmény Alapító Okiratának módosítása:
- az intézmény kormányzati funkciószámait ki kell egészíteni a közfoglalkoztatás kormányzati funkciókódjaival,
- jelölni kell a közfoglalkoztatási jogviszonyt az intézmény foglalkoztatási jogviszonyai között.
Kérem a Társulási Tanácsot szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és dönteni a Kistérségi Óvoda alapító okirat
módosításával kapcsolatban.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda 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, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Okirat száma: VI. 1960-10/2017.

Módosító okirat

A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési
Önkormányzati Társulás által 2017. július 11. napján kiadott VI. 1960-8/2017. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
21. § (2) bekezdése alapján – a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsa …./2017. (IX. 25.) számú határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
4
szakmai feladatai
20

5
6
7

091130
091140
096015

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2. Az alapító okirat 5. alcím 5.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
2
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 25.

P.H.
Toldi Balázs
társulás elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Kistérségi Óvoda alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1960-11/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. német nyelven: Regionalkindergarten von Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
1.3. A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
1.3.2. telephelye(i):
1
2

telephely megnevezése
Csemetekert Óvoda
Margaréta Óvoda

telephely címe
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2012. szeptember 1.
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2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
2.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, ellátás, mely a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek napközbeni
ellátásával összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 851020
Óvodai nevelés
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása – Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai
nevelés és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált
nevelése. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.
4.3.2. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása:mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.
4.3.3. Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
4.3.3.1. Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai
nevelése kizárólag magyar nyelven.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
4.3.3.2 Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint nemzetiségi nevelést (német
nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi nevelés országos alapprogramjában meghatározottak figyelembe
vételével látja el a nemzetiséghez tartozók nevelését.
Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
4.3.4. Oktatásban résztvevők étkeztetése
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám
kormányzati funkció megnevezése
1 041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2 041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
3 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
4
szakmai feladatai
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Az intézmény alaptevékenysége szerint köznevelési feladatokat ellátó költségvetési szerv. A Százszorszép Óvoda,
Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.
A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.
A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község
közigazgatási területe.
Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási
telephelyein és tagintézményében.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését, mely öt évre szól. Az intézményvezető a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül kinevezésre. Az intézmény élén álló
intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés,
visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás gyakorolja a Társulás
Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. 23. §
alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
1
2

foglalkoztatási jogviszony
közalkalmazotti jogviszony
közfoglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda
6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: Az intézmény önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező
költségvetési szerv. Az intézményvezető felelős a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény
működéséhez szükséges személyié tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény költségvetésének teljesítéséért. Az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatos jogosítványok Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Gyomaendrőd
Város Önkormányzata és Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, valamint Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulásához tartozó, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények Egységes
Gazdálkodási Szabályzatában kerültek rögzítésre.
6.2. A köznevelési intézmény tagintézménye(i):
tagintézmény megnevezése
1 Napraforgó Óvoda

tagintézmény címe
5621 Csárdaszállás Kossuth utca 23.

6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény
maximális gyermek-,
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
tanulólétszám
1 Százszorszép Óvoda
108 fő
2 Csemetekert Óvoda
74 fő
3 Margaréta Óvoda
30 fő
4 Napraforgó óvoda
25 fő
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

1
2

ingatlan
helyrajzi
száma

5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.

113
5059
23

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
használati jog
használati jog

az ingatlan
funkciója, célja
óvoda
óvoda

3
4

5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.

69
75

használati jog
használati jog

óvoda
óvoda

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017.
szeptember 25. napján kelt, a ………………………..……….. napjától alkalmazandó VI. 1960-11/2017. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:………………………….
Magyar Államkincstár

P.H.
…………………….

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2017. évi nyári napközi ellátásról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 258/2017. (V. 25.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy 2017. június 19. és 2017. augusztus 25. közötti időszakban nyári napközi ellátást biztosít. A nyári napközi
helyszíneként a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola Kollégiuma került kijelölésre.
A nyári napközivel kapcsolatos költségeket, maximum 120.000 Ft-ot - a programokkal kapcsolatos egyéb dologi
költségek – az oktatási vagyon működtetésére elkülönített keret terhére biztosítja. A Képviselő-testület megbízta a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központot a nyári napközi koordinálási feladatainak elvégzésével.
A Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője tájékoztatta a Tisztelt Képviselő-testületet a 2017. évben megvalósult
nyári napközis ellátással kapcsolatban, mely részletes beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A nyári napközi megszervezésére 2017. június 19. és 2017. augusztus 25. (10 hét) közötti időszakban került sor. A
programok zökkenőmentesen megvalósultak. 36 fő gyermek vett részt. A tábor költségeit a szülők és az
önkormányzat közösen állta. Önkormányzati forrásból 119.065,-Ft került felhasználásra.
A beszámolóban megfogalmazásra kerül a következő évekre vonatkozó javaslat, mely szerint mellőzhető az
előzetes igényfelmérés az előzetes jelentkezés és tényleges részvétel közötti nagy különbségek miatt, valamint a
legalább 3 fő közfoglalkoztatott felügyelet biztosítása szükséges. Ebben az évben az Önkormányzatnál közmunka
programban részt vevő személyek közül nem volt több – feladat ellátásához szükséges iskolai végzettségű –
személy, így két fő közfoglalkoztatott foglalkozott a gyermekekkel.
Célszerű továbbá a városban működő tábor/napközi jellegű szolgáltatásokat előzetesen felmérni és ennek alapján
biztosítani az önkormányzati ellátást.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló a 2017. évi nyári napközi ellátásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ 2017. évi napközi ellátásról szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2016. január 1-től megváltoztak a szünidőben biztosított ingyenes gyermekétkeztetés szabályai.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.)
21/C. § (1) bekezdése a) pontja értelmében Gyomaendrőd Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.
A szünidei gyermekétkeztetést – a Gyvt. 21. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése értelmében – a
települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári
és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő
gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti
munkanapokon kell biztosítania.
A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető, napi
lebontásban történik az igények felmérése az egyes szünetekre vonatkozóan. Az érintett gyermekek
szülei/törvényes képviselői írásban értesülnek az igénylés módjáról.
Jelen beszámolóban a 2016/2017-es tanév őszi, téli, tavaszi valamint nyári szünetekben megvalósult szünidei
gyermekétkeztetésről adunk tájékoztatást.
Az őszi szünetben 310 fő gyermek törvényes képviselője részére került megküldésre a tájékoztatás és igénylőlap,
melyből 75 gyermek vonatkozásában érkezett vissza igénylés és történt megállapítás.
A viszonylag kevés igénylés oka, hogy az óvodák nem feltétlen azonos időtartamban tartanak zárva, mint az iskolák,
esetenként be sem zártak az őszi szünetre, az ingyenes étkezés viszont csak a zárva tartás munkanapjaira
vonatkozik. Ezt követően a hivatal ügyintézője összesítette az igényléseket, majd határozatban rendelkezett a
szünidei gyermekétkeztetés megállapításáról.
A téli szünetre vonatkozóan 313 fő gyermek vonatkozásában került kiküldésre a tájékoztató és nyilatkozat, ekkor
már többen 128-an igényelték különböző időtartamokra az ingyenes ebédet.
A tavaszi szünetben 310 fő igényelhette az ingyenes szünidei étkeztetést, a tényleges jelentkezők száma 69 fő, mely
szintén az óvodák eltérő zárva tartása, (amennyiben zárva tartottak) miatt ilyen kevés.
A nyári szünetre vonatkozóan 322 fő gyermek részére igényelhettek ingyenes szünidei étkezést, melyből 158-an
kérték a megállapítást.
A 2017/2018-as tanév őszi szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó igényfelmérés folyamatban van, 303 fő
gyermek igényelheti az őszi szünetre az ingyenes ebédet, nyilatkozatukat október 4-ig kell visszajuttatniuk a
hivatalhoz.
A Térségi Szociális Gondozási Központtal történt egyeztetésnek megfelelően az ebéd kiosztására
a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tálalókonyhájában (5502 Gyomaendrőd, Népliget u.
2.)
Kis Bálint Általános Iskola tálalókonyhájában (5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 3. )
Térségi Szociális Gondozási Központ 4. számú Idősek Klubjában (5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.)
Rózsahegyi Házban (5502 Gyomaendrőd, Kondorosi u. 1)
kerül sor 11.00 és 13.00 óra között.
A Térségi Szociális Gondozási Központ szünidei gyermekétkezetésre vonatkozó tájékoztatása az előterjesztés
mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására a beszámoló elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
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"Beszámoló a szünidei gyermekétkeztetésről"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló
beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu
Ikt. szám: X.
./2017.
Ügyintéző: Uhrin Anita

Tárgy: Szünidei gyermekétkeztetés

Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal
Keresztesné Jáksó Éva Osztályvezető Asszony részére
Tisztelt Osztályvezető Asszony!
A rászoruló gyermekek szünidei étkezésének létszáma a 2016/2017 évi tanulmányi
időszakban az alábbiak szerint alakult:
2016/2017 őszi szünet:
Étkezési napok száma: 3 nap.
Étkezés igénybevételére biztosított feladat ellátási helyek száma: 4
Őszi szünet

Napok
Megnevezés száma

Rózsahegyi
Tálalókonyha,
Gyomaendrőd,
Népliget út 2.

Nagylapos

Lemondás
2016. év
végi elszáIgényelt molásban
Összesen létszám

Kis Bálint ÁltaÖregszőlő - lános Iskola
IKSZT
Tálalókonyha

3
Bölcsőde

0

0

0

0

0

2

0

Óvoda
Általános
Iskola

3

0

0

3

0

3

69

-66

3

1

19

15

18

53

168

-115

Középiskola

3

0

7

5

7

19

73

-54

75

312

-237

Összesen

A 2016. évi elszámolás során 237 fő lemondásra került az őszi szünetre igényelt létszámból.
2016/2017 téli szünet:
Étkezési napok száma: 7 nap.
Étkezés igénybevételére biztosított feladat ellátási helyek száma: 4
Téli szünet

Megnevezés Napok

Nagylapos

Rózsahegyi
Tálalókonyha,
Gyomaendrőd,
Népliget út 2.

Kis Bálint ÁltaÖregszőlő - lános Iskola
IKSZT
Tálalókonyha

Lemondás
2016. év
végi elszáIgényelt molásban

száma

Összesen létszám

Bölcsőde

7

0

0

0

0

0

17

-17

Óvoda
Általános
Iskola

7

1

13

9

4

27

69

-42

7

2

27

25

22

76

168

-92

Középiskola

7

0

9

6

9

24

73

-49

127

327

-200

Összesen

A 2016. évi elszámolás során 237 fő lemondásra került a jogcímen történt igénylésből.
2016. évben összesen 10 786 260 Ft összegű támogatás került megigénylésre a feladatra,
melyből 5 131 710 Ft került lemondásra, visszafizetésre. A megigényelt létszám összesen 327
fő volt valamennyi iskolai szünet esetében, melyből a nyári szünetben 127 fő, a tavaszi, őszi,
téli szünetekben átlagosan 75 fő körül alakult az igénybevevők száma.
2016/2017 tavaszi szünet:
Étkezési napok száma: 2 nap.
Étkezés igénybevételére biztosított feladat ellátási helyek száma: 4
Tavaszi szünet

Napok
Megnevezés száma

Rózsahegyi
Tálalókonyha,
Gyomaendrőd,
Népliget út 2.

Nagylapos

Lemondás
2017. május havi
Igényelt elszámoÖsszesen létszám lásban

Kis Bálint ÁltaÖregszőlő - lános Iskola
IKSZT
Tálalókonyha

Bölcsőde
Fogyatékos
személyek
nappali
intézményi
ellátás

2

0

0

0

0

0

5

-5

2

0

0

0

0

0

1

-1

Óvoda
Általános
Iskola

2

0

0

8

0

8

20

-12

2

1

21

12

12

46

130

-84

Középiskola

2

0

9

3

3

15

44

-29

69

200

-131

Összesen

2017. évben az igényelt létszám valamennyivel alacsonyabb számban került megtervezésre,
mint a 2016-os évben, az előző évi tapasztalatok alapján. Azonban a tavaszi szünetben a
megtervezett 200 főből csak 69 fő vette igénybe az étkeztetést.

Ennek megfelelően a 2017. május havi lemondás során 131 fő lemondása megtörtént, mely
összesen 196 080 Ft összegű csökkenést eredményezett az elszámolás során a feladathoz
kapcsolódóan.
2016/2017 nyári szünet:
Étkezési napok száma: 55 nap.
Étkezés igénybevételére biztosított feladat ellátási helyek száma: 4
Nyári szünet

Napok
Megnevezés száma

Rózsahegyi
Tálalókonyha,
Gyomaendrőd,
Népliget út 2.

Nagylapos

Lemondás
2017. évi
elszámoIgényelt lásban
Összesen létszám

Kis Bálint ÁltaÖregszőlő - lános Iskola
IKSZT
Tálalókonyha

Bölcsőde
Fogyatékos
személyek
nappali
intézményi
ellátás

55

0

0

0

0

0

5

-5

55

0

0

0

0

0

1

-1

Óvoda
Általános
Iskola

55

2

8

17

3

30

70

-40

55

6

28

34

29

97

176

-79

Középiskola

55

1

6

8

6

21
148

44
296

-23
-148

Összesen

Az igénybevevők az ételt a kiszolgálási helyekről 11-13 óra között történt.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember 7.

Tisztelettel: Uhrin Anita gazdasági vezető

10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 436/2016 (IX. 29.) számú határozatával hozzájárult a KAB-KEF-16-A
számú pályázat benyújtásához a Gyomaendrődi KEF programjainak megvalósítására, és vállalta az önerő
biztosítását maximum 90.000,-Ft erejéig.
A pályázatot a kiíró 810.000,-Ft támogatásban részesítette. Az önerővel kiegészített 900.000,-Ft pályázati
összköltség felhasználását, valamint a program megvalósításáról szóló beszámolót a Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ vezetője elkészítette, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakmai és pénzügyi beszámolók határideje 2017. július 31. volt a beszámolókat határidőre benyújtotta az
intézmény, jelenleg elbírálás alatt állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Tájékoztatás a KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetője által készített KAB-KEF-16-A-25445 számú pályázat elszámolásáról szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba
bejegyzett adatainak és alapító okiratának módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs elnök
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Mraucsik Lajosné a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményvezetője jelezte, hogy a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítása szükséges a házi segítségnyújtás tekintetében. A szolgáltatást
nemcsak a székhelyén, hanem a Gyomaendrőd, Blaha u. 2-6. szám alatti, illetve a Hunya Rákóczi u. 31. szám alatti
telephelyén is biztosítja az intézmény ellátottai számára. A szolgáltatói nyilvántartásban a házi segítségnyújtás nem
került bejegyzésre a két telephelyre, ezért a Kormányhivatal ellenőrzése során megállapította, hogy szükséges a
szolgáltatói nyilvántartás adatainak módosítása.
A szolgáltatói nyilvántartás adatainak módosítása az alapító okirat módosítását is szükségessé teszi, a módosítást
és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. és a 3. határozati javaslat tartalmazza.
Kérem a Társulási Tanácstól az előterjesztés megtárgyalását, a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett adatai módosításának kezdeményezését valamint az alapító okirat módosítását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatainak módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/K. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatói nyilvántartásba történő adatmódosítás iránti kérelmet terjeszt elő az
általa fenntartott Térségi Szociális Gondozási Központ tekintetében a házi segítségnyújtás szolgáltatói
nyilvántartásban
bejegyzett adatai módosítása okán.
A házi segítségnyújtás biztosítására az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség:
-5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza u. 2-6.
-5555 Hunya, Rákóczi u. 31.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ 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, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
29

Okirat száma: VI. 1591-5/2017.

Módosító okirat

A Térségi Szociális Gondozási Központ a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati Társulás által 2017. május 17. napján kiadott VI. 1591-3/2017. számú alapító
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Települési Önkormányzati Társulás …/2017. (IX. 25.) határozatára figyelemmel – a következők szerint
módosítom:
1. Az alapító okirat 4. alcím 4.3.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában:
– Szociális étkeztetés
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
– Házi segítségnyújtás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
– Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
– Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.”
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. szeptember 25.
P.H.
Toldi Balázs
társulás elnöke
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
Okirat száma: VI. 1591-6/2017.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
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Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1.
A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
1.1.2. rövidített neve: Térségi Szociális Gondozási Központ
1.2. A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése
Rózsakert Idősek Otthona
Szent Imre Idősek Otthona
Őszi Napsugár Idősek Otthona
Rózsakert Esély Klub
4. számú Idősek Klubja
Idősek Klubja
Általános Iskola Tálalókonyha
Kollégium Tálalókonyha
Általános Iskola Tálalókonyha

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

telephely címe:
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1993. 05. 01.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

1

megnevezése
Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet,
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya

székhelye
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
3.1.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
3.2.2. székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 881000
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
4.3.1. Idősek, demens betegek és fogyatékkal élők szociális ellátása bentlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Idősek, demens betegek, fogyatékkal élők nappali ellátása intézményben: idősek klubja, fogyatékosok klubja. A
nappali ellátás a saját otthonukban élő személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az
ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
- 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
- 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
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- 5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
- 5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
- 5555 Hunya, Rákóczi út 31.
- 5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
4.3.2. Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bennlakás nélkül
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
A szociális alapszolgáltatások a szociálisan rászorulók részére biztosítanak lehetőséget saját otthonukban és
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy
más okból származó problémáik megoldásában:
– Szociális étkeztetés
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5502 Gyomaendrőd, Mester utca 19.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
– Házi segítségnyújtás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5555 Hunya, Rákóczi út 31.
– Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 11-19.
– Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.3. Idősek bentlakásos szociális ellátásának komplex támogatása
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján:
Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori
étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön
jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás:
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 2-6.
5502 Gyomaendrőd, Kondorosi út 1.
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 8.
Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása
5502 Gyomaendrőd, Blaha utca 2-6.
4.3.4. Máshová nem sorolható egyéb oktatás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás - Gyakorlótelep biztosítása
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.3.5. Egyéb vendéglátás
Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók, elkülönült étkeztetése
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
5502 Gyomaendrőd, Népliget út 2.
5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 3.
4.3.6. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
Támogató Szolgálat keretén belül végzett szállítási tevékenység
4.3.7. Közfoglalkoztatás
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

041231
041233
045150
095020
096015
096025
101221
101222
102023
102024
102025
102026
102031
102032
104037
107051
107052
107055

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Időskorúak átmeneti ellátása
Demens betegek átmeneti ellátása
Idősek nappali ellátása
Demens betegek nappali ellátása
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Illetékessége: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás közigazgatási területe.
Működési terület: Az államilag ellátandó alaptevékenységeit- kivéve tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak,
demens betegek tartós bentlakásos ellátása - a társult önkormányzatok közigazgatási területén látja el. Az
étkeztetés feladatát Hunya Község, Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén látja el.
A tanyagondnoki szolgáltatás feladatát Gyomaendrőd Város Közigazgatási területén Gyomaendrőd Város 001. és
002. tanyagondnoki körzetében látja el. Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátásának feladatát
Magyarország közigazgatási területén látja el.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el kinevezését,
mely öt évre szól. Az intézményvezető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint kerül
kinevezésre. Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés,
fegyelmi eljárás, felmentés, visszavonás) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás
gyakorolja a Társulás Társulási Megállapodásában megfogalmazottak és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
1 közalkalmazotti jogviszony
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2 munkavégzésre irányuló jogviszony
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
közfoglalkoztatási jogviszony
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint
3
egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya 2017. szeptember 25. napján kelt, a ………………………………………….. napjától alkalmazandó VI.15915/2017. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:……………………….

P.H.
Magyar Államkincstár

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzat
módosításának, zárva tartásának jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője Dinyáné Bánfi Ibolya azzal a kéréssel fordult
Önkormányzatunkhoz, mint az intézmény fenntartójához, hogy a könyvtár alapító okirat és székhely, valamint a
pénzkezelési szabályzat változása miatt felülvizsgált és a változásoknak megfelelően átdolgozott szervezeti és
működési szabályzatot hagyja jóvá.
A módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ az előterjesztés mellékletében olvasható.
Dinyáné Bánfi Ibolya az intézményi szmsz-hez csatoltan megküldte a munkaértekezletről készült jegyzőkönyvet,
mely alapján megállapítható, hogy az intézmény dolgozói megismerték és elfogadták a módosított és egységes
szerkezetbe foglalt intézményi szmsz-t.
Dinyáné Bánfi Ibolya intézményvezető továbbá kérte a fenntartó hozzájárulását ahhoz, hogy 2017-ben – a korábban
fenntartó által jóváhagyott, de a székhelyváltozás, a költözés miatt változott – a könyvtár egységes szabadságolását
(az intézmény zárva tartását) az alábbiak szerint határozhassa meg:
2017. október 24-27.
2017. november 27. december 1.
2017. december 22. – december 31.

4 munkanap
5 munkanap
4 munkanap

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68.§ (1) bekezdés b) pontja alapján jóváhagyja a Határ
Győző Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alapító okirat és a székhely
változása miatt.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár 2017. évi egységes szabadságolása, zárva tartása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Határ Győző Városi Könyvtár fenntartója
hozzájárul a Határ Győző Városi Könyvtár dolgozóinak 2017. évi egységes szabadságolásához, az intézmény zárva
tartásához az alábbiak szerint:
2017. október 24 – 2017. október 27.
2017. november 27. – 2017. december 1.
2017. december 22. – 2017. december 31.

4 munkanap
5 munkanap
4 munkanap

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Határ Győző Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzat

Gyomaendrőd, 2017. augusztus 31.
Készítette:
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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1. Általános rendelkezések, adatok
A Határ Győző Városi Könyvtár (továbbiakban HGYVK) Szervezeti és Működési
Szabályzata továbbiakban (SZMSZ) az 1997. évi CXL tv. u.n. „Könyvtári Törvén”
alapján készült, figyelembe véve a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletet (Ávr), valamint az 1991. évi XX. tv. és módosításait.
1. 1. A működésre vonatkozó törvények, jogszabályok
A könyvtárra, mint intézményre vonatkozó törvények, jogszabályok:
- 2008. évi CV törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
- Magyarország Alaptörvénye, 2010. április 25. (2012. január 1. hatálybalépés)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §.
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (személyes adatok védelme, kezelésük)
- 3/2013. (II.14.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
- 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
- 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről
- 5/2014. (I. 24.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól
Könyvtári közfeladatot meghatározó egyéb jogszabályok
- 1992. évi LXVI. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
- Fizetési meghagyásos eljárás 2009. évi L. tv. (polgári perrendtartás)
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
Foglalkoztatási szabályok
- 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény végrehajtásáról.
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottakról
- 2/1993. (I.30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök
betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről
- -2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
Szerzői jogi szabályok
- 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 117/2004. (IV.28.) Korm. rendelet a szerzői jogról szóló törvény 38. § (5) bekezdéséről
Könyvtári jogszabályok
- 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről
(leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
- 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról
- 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről
- 6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről
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-

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő
támogatás szabályairól
2013. évi CCXVII. törvény egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról a
(1997. évi CXL. törvény módosítása)
73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről
2004. évi CXXVII. a Nemzeti Audiovizuális Archívumról

1. 2. Az SZMSZ célja
A HGYVK SZMSZ-ének célja, hogy
- rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,
- a vezető és alkalmazottak feladatait, jogkörét,
- az intézmény működésének szabályait.
- egységben kezelje az intézmény törvényes működését meghatározó, a hatályos
jogszabályokkal összhangban lévő alapdokumentumokat.
1. 3. Az SZMSZ hatálya
A HGYVK SZMSZ-ének hatálya kiterjed az:
- az intézmény vezetőjére
- az intézmény dolgozóira
- az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre
- az intézmény szolgáltatásait igénybevevőkre
1. 4. Az intézmény adatai
Neve:
Rövidített neve:
Székhely címe:
Posta és számlázási címe:
Elérhetőségei még:

- Telephely megnevezése:
- Telephely címe:
Törzskönyvi azonosító:
Gazdálkodási jogkör:
Alaptevékenységi szakágazat:
KSH statisztikai számjel:
Adószám:
Számlaszám

HATÁR GYŐZŐ VÁROSI KÖNYVTÁR
HGYVK
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. szám
Telefonszám: 66/218-370
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
www.hgyvk.hu
Tímár Máté Fiókkönyvtár
5502 Gyomaendrőd, Blaha út 21 sz.
634409
részben önállóan gazdálkodó szerv
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
16654237-9101-322-04
16654237-2-04
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
53200125-11063788

Felügyeleti szerv:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
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Fenntartó:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
Irányító:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.sz.
Szakmai felügyeleti szerv:
Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési és Közgyűjteményi Főosztály
Tevékenysége:
Közfeladata: Muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi tv. 55 § -ban foglaltak alapján, az intézmény a könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése, védelme mellett
biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat.
Szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, levéltári tevékenység
Alaptevékenység: Könyvtári tevékenység
A könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, állomány feltárása, megőrzése,
védelme mellett nyilvános, városi könyvtári szolgáltatásokat nyújt. . Közkönyvtári
tevékenységet végez. Kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb
programokat szervez. Alkalmi könyvkiadó tevékenységet folytat.
Vállalkozói tevékenységet nem folytat.
Kormányzati funkció szerinti besorolás

1
2
3
4
5

kormányzati funkció szám
082042
082043
082044
083020
083030

kormányzati funkció megnevezése
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
Könyvtári szolgáltatások
Könyvkiadás
Egyéb kiadói tevékenység

A feladatok, tevékenységek ellátásnak bevételi forrásai.
- fenntartó által nyújtott támogatás
- saját működési bevétel
- átvett pénzeszköz (adomány, pályázati bevétel)
- pénzmaradvány
- egyéb támogatási formák (ajándékozás, szponzori támogatás
Működési területe:
Alaptevékenysége szerint közgyűjteményi feladatokat ellátó költségvetési
szerv, működési köre Gyomaendrőd Város közigazgatási területére terjed ki.
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Az intézmény gazdálkodási jogköre
Részben önállóan működő költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi feladatai Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, a képviselőtestület által jóváhagyott megállapodás alapján.
A feladatellátást szolgáló vagyon, s az intézmény vagyon feletti rendelkezési joga
Az intézmény ingatlan vagyonnal nem rendelkezik. A működéshez szükséges Gyomaendrőd, Fő út 230. sz. alatti épületet, valamint a Blaha út 21. sz. alatti épületet
(részben megosztva) 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.
A kötelezettségvállalás rendje, hivatalos aláírás
Kötelezettségvállalás esetén: az intézmény körbélyegzője, az intézményvezető és a
Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályvezetőjének együttes aláírása szükséges.
Minden más esetben: az intézmény körbélyegzője, és az intézményvezető aláírása
érvényes.
Készpénzfizetési számla kiállítása, nyugta kiállatása esetén, postai és egyéb szállítólevek, munkalapok aláírására jogosult az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros.
Az intézmény bélyegzői
(I.sz. melléklet)
A vezető jogállása
Az intézményvezető pályáztatás útján nyeri el megbízását, amely legfeljebb öt évre
szól. Vonatkozásában a kiemelt munkáltatói jogokat (pályáztatás, kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gyakorolja, a Kjt. 1992.évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat
Gyomaendrőd Város Polgármester gyakorolja.
A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
Foglalkoztatottak jogviszonya alapvetően közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
1. 5. Alapdokumentumok
Alapító okirat
Az intézményt Gyomaendrőd Város Önkormányzata alapította 1997. október 1-én.
Hatályos Alapító okirat száma: VI.119-15/2017.
Szervezeti és Működési Szabályzat
Minőségirányítási kézikönyv
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Stratégiai terv
Éves munkatervek
Éves beszámolók
Éves statisztika

2. Az intézmény szervezete
2. 1. Organogram

Intézményvezető

Egyéb tevékenységet, munkát végzők

Könyvtárosok, szakdolgozók

2. 2. A könyvtár felépítése, szervezete
A vezetés, irányítás feladatait az intézményvezető látja el, a dolgozókat közvetlenül
irányítja. Helyettesítését az általa megbízott könyvtáros látja el. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak mellérendelt viszonyban állnak egymással. A technikai
személyzet munkájának irányítása az intézményvezető feladata.
Az egyéb tevékenységet, munkát végzők irányítása az intézményvezető, vagy a
megbízott könyvtáros feladata.
2. 3. A munkaviszony létesítése
Az intézményben a közalkalmazotti jogviszony létesítésére a többször módosított
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) és az ahhoz kapcsolódó miniszteri rendeletek az
irányadók. Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor határozatlan idejű
kinevezéssel, vagy munkaszerződésben határozza meg, hogy az alkalmazottat milyen munkakörben, milyen feltételekkel és milyen mértékű alapbérrel foglalkoztatja.
Az intézmény dolgozói létszámát a Képviselő-testület évente határozza meg a költségvetési rendeletben.
2. 4. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek
A munkavégzés az intézmény vezetője által kijelölt munkahelyen, az érvényben lévő
szabályok és a munkaköri leírás szerint, a munkahelyi vezető utasításainak, valamint
a szakmai elvárásoknak megfelelően történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal
végezni, a hivatali titkot megtartani.
2. 5. Hivatali titok és megtartása
Amennyiben jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem
adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek,
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és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené. A dolgozó nem
közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat
Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők:
- az intézmény szolgáltatásait igénybe vevők adatbázisban, vagy bármely formában rögzített személyes adatai,
- összefoglaló jelentések,
- fejlesztési és beruházási programok
- távlati fejlesztési koncepciók
- az intézmény dolgozóinak személyügyi és jövedelmi adatai
- minden egyéb, nem a nyilvánosságra szánt információ, adat,
- amit az intézményvezető előzetesen titoknak minősít.
A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni,
amíg annak közlésére az illetékes felettesétől engedélyt nem kap. A hivatali megtartására az intézmény dolgozói nyilatkozat írnak alá.
2. 6. Kártérítési kötelezettség
A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével
okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni, fegyelmi vétségnek minősül. A munkavállaló teljes kártérítési felelősséggel felel azokért az átvett eszközökért, dolgokért, amelyeket állandó őrizetében tart, kizárólagosan kezel, vagy használ, s amelyeket jegyzék, vagy elismervény alapján vett át. Az intézmény dolgozói felelősek a berendezési és felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, gépek, eszközök, dokumentumok megóvásáért. A dolgozó gondatlanságából okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Szándékos károkozásért teljes anyagi felelősséggel tartozik, fegyelmi
vétségnek minősül. A használók kártérítési kötelezettségét a használati szabályzat
tartalmazza. A dolgozók felelősek a használók által használt tárgyak, kölcsönzött
dokumentumok rendeltetésszerű használatának betartatásáért
A beszedett díjakat kezelő könyvtárosok felelősséggel tartoznak az általuk kezelt
pénz elszámolásáért. A könyvtár munkatársait felelősség terheli a könyvtári dokumentumok tekintetében. Leltárhiány megállapításánál a 3/1975. (VIII.17) KM-PM
együttes rendelet az irányadó.
2. 7. Intézményi óvó és védő eljárások
Az intézmény minden dolgozójának alapvető joga és feladata az egészség és testi
épség megőrzéséhez szükséges ismeretek megszerzése, betartása. Baleset, vagy annak veszélye esetén a szükséges intézkedések megtétele. Minden dolgozónak ismernie kell a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatot, a baleset, vagy tűz esetére előírt utasításokat, menekülési útvonalat.
2. 8. A vezetés belső fórumai
Munkaértekezlet: évente legalább két alkalommal. Az intézményvezető hívja össze,
részt vesz rajta a könyvtár minden dolgozója. Értékelésre kerül a megelőző időszak,
kijelölésre a következő feladatok. Az intézmény gazdálkodásával, működésével kap-
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csolatos éves beszámolót, valamint az éves terveket munkaértekezleten kell megismerni. A dolgozóknak véleményezési és javaslattételi joga van, amelyet jegyzőkönyvben is rögzíteni kell. Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti a könyvtár bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezleten kell elfogadni:
- az SZMSZ-t
- a stratégiai tervet
- az éves munkatervet
- a továbbképzési tervet
Az intézményvezető a munkaértekezleten:
- beszámol az eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli a programok, munkatervek teljesítését,
- értékeli a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait
- ismerteti a munkaterveket
- meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére, észrevételeikre.
Szakmai megbeszélések: az intézményvezetője hívja össze, egy-egy szakmai téma,
aktuális, vagy rendkívüli feladat megbeszélésére. Sor kerül a feladatok, határidők,
felelősök kijelölésére. Szakmai megbeszélésekről emlékeztető készül. Összehívását
kezdeményezheti bármely dolgozó.
Minőségirányítási Tanács: összehívást kezdeményezheti az intézményvezető, illetve
az ezzel megbízott dolgozó. Az elhangzottakról emlékeztető készül. Témája lehet
minden, a minőségirányítás bevezetésével, alkalmazásával kapcsolatos téma, vagy
képzés.
Belső képzés: összehívását kezdeményezheti az intézményvezető, illetve bármely
dolgozó. Az elhangzottakról emlékeztető készül. Témája lehet szakmai napokon, továbbképzésen szerzett ismeretek átadása, könyvtári munkafolyamatok, programok
egyeztetése.
2. 9. Dolgozói érdekképviseleti szervezetek
Az intézmény vezetése együttműködik az intézményi dolgozók minden olyan törvényes szervezetével, amelynek célja a dolgozók érdekképviselete és érdekvédelme. Az
intézmény vezetése támogatja, segíti az érdekképviseleti szervezetek működését. Az
intézményben választott közalkalmazotti képviselő van. Az érdekképviselet lehetséges fóruma a dolgozói értekezlet, amelyet a közalkalmazotti képviselő hívhat össze:
A dolgozói értekezlet véleményt nyilváníthat
- az intézményvezetői pályázatoknál,
- az intézményt érintő valamennyi kérdésben.

3. Az intézmény célkitűzései, feladatai, tevékenységei
3. 1. Jövőkép
A város könnyen megközelíthető pontján akadálymentesített, a szolgáltatásoknak megfelelően kialakított könyvtárban nyújtjuk szolgáltatásainkat. Fizikai közelségben partnerintézményeinkkel, látogatóink kényelmét, és igényeit előtérbe he-
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lyezve végezzük munkánkat a minőségi követelmények szellemében, a használói
szuverenitás figyelembe vételével.
Meghatározó, vezető szerepet töltünk be az információs és kulturális intézmények között. A civilszervezetek működésének nemcsak közösségi terét biztosítjuk,
hanem részt veszünk tevékenységük koordinálásában is.
Hagyományos könyvtári funkcióinkkal, a település történelmi, kulturális, és
természeti értékeiről készült dokumentumok megőrzésével, digitalizálásával és közrebocsátásával erősítjük szerepünket a város életétben. Minőségi alapokon szervezzük szolgáltatásainkat, amelyekkel virtuálisan is látogatóink rendelkezésére állunk.
Korszerű, folyamatosan gondozott és több szempontúan feltárt a gyűjteményünk. Integráltan, korlátozástól mentesen közvetítjük a hagyományos és digitális
formában megjelenő információkat, a könyvtári és tájékoztatási szolgáltatásokat.
Könyvtárosaink sokoldalúak, képzettek, elfogadóak és toleránsak.
3. 2. Küldetésnyilatkozat
A Határ Győző Városi Könyvtár küldetése, hogy integráltan közvetítse a hagyományos, az elektronikus és digitalizált formában megjelenő információkat. Legelső elérési pontként kapcsolja össze a város lakosságát a hazai könyvtári rendszerrel, a fellelhető információkkal.
Egyenlő esélyek nyújtásával biztosítsa a nyilvános és szabad információszerzést, a dokumentumokhoz való jutást. Tevékenységével támogassa az oktatást, az
ismeretszerzés bármely formáját és az egész életen át tartó tanulást. Közösségi térként alkossa szerves részét, formálja és támogassa a város kulturális életét. Elkötelezetten segítse az olvasás népszerűsítését, és az olvasástanulást- tanítást, a szövegértő
olvasásfejlesztését.
Minőségi alapokon szervezett szolgáltatásai folyamatos fejlesztésével növelje a
használók elégedettségét. Gyűjteménye tudatos gyarapításával, korszerű szolgáltatásokkal, programokkal minőségi színvonalon szolgálja a használók igényeit. Építse és
ápolja partnerkapcsolatait.
Segítse a helytörténeti jelentőségű kulturális és néprajzi hagyományok, természeti értékek, gazdasági és társadalmi folyamatok kutatását, megismerését, közzétételét.
3. 3. A könyvtár célkitűzései
- minőségirányítás bevezetése a magas színvonalú munkavégzés, a szolgáltatóképesség érdekében
- a használók szükségleteinek középpontjába állítása, ennek érdekében minden
olyan információ közvetítése, amely nyilvános, és a könyvtárhasználók érdekeit
szolgálja
- a használók igényeit rendszeres igénymérésekkel, figyelemmel kísérve, a szolgáltatások folyamatos alakítása, bővítése, magas minőségi színvonalon nyújtása
- gyors, pontos, minőségi gazdaságos, hatékony munkavégzés
- a könyvtár gyűjteménye biztosítson minél kedvezőbb lehetőséget használói számára, a magyar és egyetemes kultúra értékeinek megismeréséhez, az élethosszig
tartó tanulás folyamatában való részvételhez, az önművelődéshez, a szabadidő
kulturált, hasznos eltöltéséhez
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gyűjteménye rendszeres igénymérésekkel alkalmazkodjon a használói igényekhez
a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló rendezvények, kulturális programok
szervezése
hátrányokat szenvedő használók esélyegyenlőségének növelése
az olvasás megszerettetése, az értő olvasás támogatása
saját adatbázisok kialakítása
a könyvtári PR és marketing tevékenység szervezése, működtetése
a város gazdasági törekvéseinek támogatása, a helyi turizmus fejlesztésének segítése információszolgáltatással, különös figyelemmel a helyi és helytörténeti információkra
gyűjteménye és szolgáltatásai segítsék elő, Gyomaendrőd város természeti, gazdasági, néprajzi, történelmi hagyományainak és jelenének széles körű megismerését
közhasznú, közcélú, közérdekű információk naprakész szolgáltatása
széles körű együttműködés megvalósítása

3. 4. A Kulturális törvény alapján meghatározott alapfeladatok
- a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi
- gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre
bocsátja
- tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és
szolgáltatásairól
- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
- részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
- biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
- a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
- segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos
kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
- kulturális, közösségi és egyéb könyvtári programokat szervez
- tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
- a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi
- kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel rendelkező számítógépek
használatánál biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelmét
- gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
- közhasznú információs szolgáltatást nyújt
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- szabadpolcos állományrésszel rendelkezik.
3. 5. A fenntartó által meghatározott kiegészítő feladatok
- Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztése, lapkiadás
- Aranka Babamúzeum gyűjteménykezelés
- könyvkiadás
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3. 6. A könyvtár további feladatai
- a könyvtár közösségi színteret biztosít a lakosság rendszeres, vagy alakalmi közművelődési tevékenységeinek, önszerveződő közösséginek
- közösségi foglalkozások (könyv, könyvtár, irodalom és olvasásnépszerűsítő programok, rendezvények, foglalkozások és játékok) szervezése
- helyi, közéleti és egyéb közhasznú információ gyűjtése és közreadása, közvetítése
- web alapú szolgáltatások kialakítása és működtetése
- interaktív könyvtári portál működtetése a magasabb színvonalú szolgáltatás eléréséhez
- napi kapcsolattartás oktatási intézményekkel, oktatást s a könyvtárhasználatot
népszerűsítő akciókban való részvétel segítése és támogatása, ennek érdekében
helyi rendezvények és akciók szervezése.
- az olvasáskultúra támogatását célzó országos rendezvényekben való aktív részvétel, kiegészítve helyi rendezvényekkel
- kapcsolattartás felnőtt képzőintézményekkel, munkanélküliekkel foglalkozó társadalmi és állami szervekkel élethosszig tartó tanulás támogatása érdekében
- az állampolgárok elektronikus ügyintézésének segítése, támogatása
- multikulturalizmus, a kulturális sokszínűség támogatása, az etnikai kultúra terjesztése
- helytörténeti dokumentumok feldolgozása, közzététele
- könyvtári honlapok működtetése, tartalomkészítés, közzététel
- számítógép és internet használat biztosítása, a használathoz segítségnyújtás
- Gyomaendrődi Hírmondó anyaggyűjtés, cikkek készítése, lapszerkesztés, kapcsolattartás a partnerekkel
- Gyomaendrődi Hírmondó lapkiadással kapcsolatos ügyintézés
- sajtónyilvánosság: kapcsolattartás, adatszolgáltatás, cikkek készítése
- nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, spirálozás, laminálás, faxküldés
- rendezvények szervezése, rendezése
- a városi kulturális koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása
- együttműködés az önkormányzat rendezvény naptárában szereplő programok
megvalósításában
3. 7. A könyvtárvezető feladati és felelőssége, hatásköre
- az intézményvezető feladata a rendeltetésszerű működés biztosítása az Alapító
Okiratban meghatározott feladatokat ellátása érdekében
- az alap és kiegészítő feladatok ellátásának szervezése, irányítása, működtetése,
ellenőrzése
- szakmai munka kialakítása, nyomon követése, ellenőrzése
- a szakmai munka irányítása, a tevékenységek összehangolása, a belső tájékoztatás
kialakítása és működtetése
- éves költségvetés tervezése, egyeztetése,
- gondoskodik az intézmény megfelelő menedzseléséről, a humánerőforrás, a minőségirányítás és projektek terén
- a tulajdon védelméhez szükséges feltételek kialakítása

13

-

-

-

a működéshez szükséges tervek (pénzügyi, gazdasági, szakmai, képzési, stb.)
időbeni kidolgozása, végrehajtáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételek meghatározása
beszámolók, statisztikai adatok összeállítása
kulturális tevékenységek koordinálása
kezdeményezője más társintézmények közötti együttműködés kialakításának
meghatározza a feladatok ellátásához, a könyvtár rendeltetésszerű használatához
anyagi és humánerőforrás feltételeit, azok hatékony használatát, gyarapítását
rendszeresen elemzi és összegzi az intézmény működését
rendszeresen ellenőrzi a könyvtári munkatervek végrehajtását, a munkafegyelem
és a munkaidő, munkabiztonság megtartását
értékeli a dolgozók munkavégzését
összeállítja a könyvtár szabadságolási ütemtervét, figyelemmel kíséri a szabadságok kiadását, ellenőrzi a nyilvántartások pontos vezetését
egyszemélyi felelősséggel képviseli az intézményt az állami, társadalmi, gazdasági és civil szervezetek előtt. Képviseleti jogát esetenként, meghatározott ügyekben
átruházhatja.
részt vesz az intézmény minőségirányítási feladataiban, szervezi, ellenőrzi, szükség esetén dönt a vitás kérdésekben
felelős a vezetői feladatok szakszerű ellátásáért, a munkáltatói jogok jogszerű
gyakorlásáért
felelős a költségvetési keret betartásáért
felelős a gyűjteményszervezésért
felelős az intézmény kapcsolatainak, partneri rendszerének működésért
felelős az intézmény honlapjain megjelenő tartalmakért
felelős a Gyomaendrődi Hírmondó szerkesztési feladatainak ellátásáért
felelős a Gyomaendrődi Hírmondó lapkiadói feladat ellátásáért
felelős a könyvkiadási tevékenység ellátásában
döntési joggal bír az intézmény költségvetését terhelő megrendelések és beruházások, pályázatok terén
döntési joggal bír jelentős fejlesztések, azok pénzügyi forrására vonatkozó javaslatok, önkormányzati beszámolók előterjesztések megtételére, előkészítésére
döntési joggal bír munkaerő foglalkozatásra, átcsoportosításra, létszámváltozásra
vonatkozó előterjesztések előkészítésében
döntési joggal bír a könyvtárfejlesztési koncepcióban, a könyvtár stratégiájának
kialakításában
jogosult a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának kezdeményezésére
jogosult a könyvtári ügyekben vezetői utasítás kiadására
jogosult a város kulturális életét meghatározó, befolyásoló döntések előkészítésében, végrehajtásában részt venni
az intézményvezető az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról, adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a munkáltatói jog gyakorlója felé.

3. 8. A könyvtáros munkafeladatok
A vezetéssel, ügyvitellel összefüggő feladatok
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a könyvtár működési feltételei, a tartalmi munka, fejlesztési tervek esetében javaslat tétel
- éves munkaterv, beszámoló készítése
- tájékoztatás könyvtárhasználati szokásokról
- jelentések készítése a könyvtár működésében bekövetkezett változásokról,
könyvtári szükségletekről
- a könyvtári statisztikai adatok gyűjtése, összesítése
- állományelemzés a gyűjtemény, és az olvasószolgálat témakörében
- javaslatok a költségvetés tervezéséhez
- könyvtári iratok kezelése
- szükség esetén a könyvtár képviselete
- szakmai értekezleteken való részvétel, továbbképzéseken való részvétel
- szakmai ismeretek önképzés útján történő gyarapítása.
Állományalakítás, feltárás, állományvédelem
- végzi az állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezetése.
- kapcsolattartás a szerződött partner cégekkel, rendelések, reklamációk intézése
- rendszeresen figyeli a megjelenő új műveket, javaslatot tesz beszerzésre, figyelemmel kíséri az akciós vásárlási lehetőségeket.
- végzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és öszszesített nyilvántartást, gondoskodik feldolgozásról
- felelős az állomány nyilvántartások vezetésért, ellenőrzéséért, állománystatisztikák, állománymérlegek készítésért
- ismernie kell a felhasználók igényeit, biztosítania kell a különböző forráseszközök
megfelelő választékát az oktatáshoz és szabadidős tevékenységekhez.
- segítséget nyújt az állomány bibliográfiai adatainak használatához
- folyamatosan vonja ki az állományból az elhasználódott, elavult és fölösleges dokumentumokat, javaslatot tesz köttetésre
- elvégzi a selejtezésre szánt dokumentumok nyilvántartásból való kivezetést
- egyedi azonosítóval látja el a dokumentumokat, az állományt rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén gondoskodik a dokumentumok javításáról, megfelelő felszereléséről.
- gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról, részt vesz az
állományellenőrzésben
- feljegyzést készít felettese számára, ha a vagyonvédelmi előírások betartását bárki
akadályozza
Olvasószolgálat, tájékoztatás
- tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, a könyvtári állományáról, állományrészekről, szolgáltatásokról, a használat és a kölcsönzés szabályairól
- közvetítő szerepet vállal a könyvtári rendszer által nyújtott és az olvasó szükségleteinek megfelelő szolgáltatások között
- lehetővé teszi az állomány egyéni és csoportos helyben használatát.
- végzi a beiratkozás, kölcsönzési feladatokat, Kezeli az olvasói nyilvántartásokat
felszólításokat, késedelmeket, melynek során az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint jár el
- vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri az előjegyzéseket.
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segíti az egyéni és csoportos kutatómunkát, az informálódást, dokumentumhoz
jutást
- intézi a könyvtárközi kölcsönzést
- tájékoztatást nyújt a könyvtári rendszerről, a rendszerben működő könyvtárak
szolgáltatásairól
- segíti az alapvető könyvtárhasználati készségek és jártasságok elsajátítását
- fogadja és segíti a tanulócsoportokat, tájékoztatja őket a használati szabályokról.
- figyelemmel kíséri a használói igényeket, részt vesz a használói felmérések tartalmi kidolgozásában, adatgyűjtésben
- helyismereti adatok figyelése, gyűjtése
- javaslattal él az állománygyarapítás területén
- részt vesz a rendezvények rendezésében, kezdeményezi, szervezi azokat
- gondoskodik az állományvédelméről, részt vesz az állományellenőrzésben
- kezeli a hírlap és folyóirat állományt
- másolatszolgáltatást nyújt
- folyamatosan gyűjti a napi statisztikai adatokat
- internet használattal kapcsolatos adminisztrációt végez, felügyeli a használatot
- közreműködik a könyvtár belső rendjének és szolgáltatásainak kialakításában
- szombati nyitva tartásban való részvétel
Informatikai feladatok
- Honlapok működtetése, feltöltés, karbantartás, mentés
- Kiadványok készítése,
- Digitalizálás, közzététel elektronikus formában
- Belső hálózatok kialakítása, működtetése
- Könyvtári integrált rendszer kezelése, adatbázis feltöltés
- Eszközök folyamatos karbantartása
- Olvasást népszerűsítő rendezvények, programok, propagandaanyagok kidolgozásában való részvétel, technikai háttér biztosítása
Gyomaendrődi Hírmondó lap szerkésztés és kiadás
- adminisztrációs feladatok ellátása
- híranyagok gyűjtése, kezelése
- kapcsolattartás partnerekkel
Kisegítő alkalmazott (takarító)
- az intézmény napi takarítása: az olvasók által használt terek az olvasók és könyvtárosok munkaterületeinek, szociális helyiségek takarítása, tisztán tartása, munkaköri leírás szerint.

4. Az intézmény működése
4. 1. A munkaviszony létrejötte, megszűnése
Az intézményben a dolgozók esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény szerint kell eljárni a munkaviszony létesítése, megszüntetése esetében. A kinevezés tartalmazza a dolgozó besorolását, munkakörét, bérezését. A dolgozó munkaköri leírása tartalmazza a szervezetben elfoglalt helyét, munkakörét, besorolását, a munkavégzés helyét, felettesét, a helyettesítés rendjét. Felsorolja feladatait, kötelezettségeit, felelősségét, hatáskörét és a kompetenciákat. A munkaköri leírá-
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sok aktualizálásáért felelős az intézményvezető. A jogviszony megszűnésekor a
munkavállaló köteles átadni a könyvtár tulajdonában lévő eszközöket, dokumentumokat.
4. 2. Munkarend, munkaidő beosztás
Az intézmény munkarendjét szolgáltatási és nyitvatartási rend határozza meg. A heti
munkaidőkeret egész állású dolgozók esetén heti 40 óra, rész munkaidős dolgozók
esetében a foglalkoztatás idejének megfelelő aránya. A heti munkaidőkeretbe a meghatározott rendszerességű pihenő napi (szombati) munkaidő is beszámít.
Az intézményben munkavégzésre kijelölt idő: Hétfőtől péntekig 8 - 17 óra, szombaton 8 - 12 óra. A munkaidő nem azonos a könyvtár nyitva tartási idejével. A dolgozó
egyéni munkaidejét az intézmény nyitva tartásához kell igazítani. Az eltérő idejű
munkavégzést az intézményvezető engedélyezheti, szükség esetén elrendelheti. Az
intézményt magánügyben elhagyni csak a vezető engedélyével lehet. Betegség, vagy
más indokolt okok miatt a munkahelytől távol maradó dolgozó a távolmaradását a
lehető legkorábban köteles a vezető tudomására hozni. Minden dolgozó köteles jelenléti ívet vezetni.
Az intézményvezető eltérő munkarendet rendelhet el:
- munkaszervezési okból
- a dolgozók tanulása, továbbképzése érdekében
- a dolgozó családi problémájának megoldása érdekében
4. 3. Szabadság kiadása
Az éves, rendes szabadság kivételéhez a dolgozókkal egyeztetett ütemterv készül.
Az ettől eltérő szabadság kivételére a vezető adhat engedélyt. Rendkívüli és fizetés
nélküli szabadság kivételére a vezető adhat engedélyt. A szabadságengedélyt írásban
kell kérni, a szabadság tényét a jelenléti íven vezetni. kell.
4. 4 Továbbképzés
A teljes munkaidőben, szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók továbbképzését jogszabályi kötelezettség szerint ütemezni kell. A továbbképzési terv része az intézmény humánerőforrás stratégiájának.
4. 5. A könyvtár nyitva tartása
(II. sz. melléklet: A könyvtár nyitva és zárva tartása)
4. 6. A könyvtár zárva tartása
Az intézményvezető elrendelheti az intézmény zárva tartását az alábbi esetekben:
- állományellenőrzés céljából
- az épület rendes évi karbantartási munkáinak végzése céljából
- a könyvállomány szakrendjének felülvizsgálatakor
- a dolgozók szabadságolása érdekében:
- nyári hónapok ideje alatt max. 6 hét,
- decemberben max. 10 munkanap,
- évi egy alkalommal max. 5 munkanap egyszeri zárva tartás
- továbbképzések miatt
- szakmai tevékenységek és rendezvények miatt
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átütemezett munkanapok miatt
rendkívüli helyzetekben (pl. áramszünet, épületüzemeltetési probléma, integrált
könyvtári szoftver hibája miatt)
június- július- augusztus hónapban a szombati nyitva tartás szünetel
a zárva tartás idejéről, az eltérő nyitva tartásról a használókat tájékoztatni kell

4. 7. Az intézmény gazdálkodása
Az intézmény részben önállóan működik, gazdálkodási és pénzügyi feladatait a
Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Az intézményvezető önállóan gazdálkodik a fenntartó által jóváhagyott költségvetési keretből a vonatkozó törvényes keretek betartásával.
4. 8. Belső ellenőrzés
A könyvtárgazdálkodása felett a belső ellenőrzést az önkormányzati hivatal belső
ellenőre látja el. A feltárt hiányosságokra az intézményvezető intézkedési tervet készít. Felelős a végrehajtásért, nyomon követésért.
A szakmai tevékenység ellenőrzése a könyvtári folyamatokba beépített ellenőrzések
során történik. Az ellenőrzések tapasztalatait az intézményvezető folyamatosan értékeli, szükségszerű intézkedéseket tesz. Az ellenőrzésekről a dolgozókat tájékoztatja.
4. 9. Munkaterv és beszámoló
Az intézmény vezetője a feladatok végrehajtására munkatervet készít. A munkaterv
összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér a dolgozóktól.
A munkatervnek tartalmaznia kell:
- a feladatok konkrét meghatározását,
- a feladat végrehajtásáért felelősök megnevezését,
- a feladat végrehajtásának határidejét,
- a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket.
Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli,
a következő év elején beszámolót készít róla. A munkatervet és a beszámolót az intézmény dolgozóival ismertetni kell, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. A munkatervet és a beszámolót a Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
hagyja jóvá.
4. 10. Minőségpolitika, minőségirányítás
A minőségirányítás a minőségfejlesztés az intézmény minőségpolitikáján keresztül valósul meg, fő érvényességi területei a szolgáltatások és a partnerkapcsolatok. A
minőségpolitika meghatározza:
- azok körét, akiknek szolgáltatást nyújt a könyvtár,
- a jelenlegi és kialakítandó szolgáltatások színvonalát,
- a szolgáltatással elérendő minőségi célokat,
- a célok megvalósításának módszereit,
- a megvalósításért felelős munkatársakat.
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A minőségi célok elérése érdekében az intézményben Minőségirányítási Tanács működik. A minőségirányítási rendszer belső szabályzatát a Minőségügyi Kézikönyv
tartalmazza.
4. 11.Kapcsolattartás rendje
Az intézmény képviseltét az intézményvezető látja el. Eseti ellátásra kijelölhet megbízott személyt. Minden olyan esetben, amikor a dolgozó tevékenysége más intézményt, külső szervezet, külső személyt érint, előzetes egyeztetési kötelezettsége van
az intézményvezető felé. Az intézményben történt rendkívüli eseményeket a dolgozó
köteles haladéktalanul jelenti az intézményvezetőjének. Amennyiben az észlelt esemény életet veszélyeztető, azonnal értesíteni kell a mentőket, tűzoltókat, rendőrséget.
Bűncselekmény gyanúja esetén értesíteni kell a rendőrséget.
Az eredményes működés érdekében az intézmény más intézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel, civilszervezetekkel, magánszemélyekkel partneri megállapodást köthet, melynek kapcsán a kölcsönösség és egyenrangúság kell, hogy érvényesüljön.
4. 12.Nyilatkozat, tájékoztatás, adatszolgáltatás
Az intézménnyel kapcsolatos bármely témában, kérdésekben nyilatkozat tételre az
intézményvezető, vagy az általa megbízott személy jogosult. A televízió, a rádió és az
írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.
A nyilatkozatot adó udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, az objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel.
Tájékoztatást nyújthat a dolgozó is, minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali
titoktartásra vonatkozó rendelkezésre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat és tájékoztatás olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében
zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről,
amelyeknél a döntés nem a tájékoztatást nyújtó hatáskörébe tartoznak, amelyekről
kellő, nyilvánosságra szánt információval nem rendelkezik. Az intézményben fotó és
film és videofelvétel csak az intézményvezető engedélyével történhet.
4. 13. Az intézményben végezhető reklámtevékenység
Reklámhordozó anyag csak a vezető engedélyével helyezhető el. Tilos az olyan reklám, reklámhordozó elhelyezése, amely kegyeleti, erkölcsi, személyiségi, szerzői jogokat sért, közbiztonság megsértésére, egészség és természetkárosítása ösztönöz.
Tilos a politikai jellegű, politikai pártokhoz köthető reklám és reklámtevékenység.
4. 14. Pénzkezelés
A készpénzbevételekkel kapcsolatos eljárást a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
(III. sz. melléklet: Pénzkezelési Szabályzat)
4. 15. Iratkezelés
Az iratok kezelésével kapcsolatos eljárást az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza. (IV.
sz. melléklet: Iratkezelési Szabályzat)

19

5. A könyvtár állománya
A könyvtár állománya az általa összegyűjtött dokumentumok összessége. A gyűjtőkör a dokumentumok tartalmi, formai földrajzi, kronológiai szempontból meghatározott kategóriáinak együttesét jelenti. A könyvtár funkciójának alakulásával kölcsönhatásban van: a meglévő állomány összetétele befolyásolja a könyvtár által vállalt, optimálisan ellátható funkciót, és a funkcióval összefüggő fejlődési irányzatot,
alapja szolgáltatás politikájának.
5. 1. A könyvtár gyűjtőköre
(V. sz. melléklet: Gyűjtőköri Szabályzat)
5. 2. Állományalakítás
Az állományalakítási tevékenység az állománygyarapítási és állományapasztási
tevékenységből tevődik össze. Az állomány vétel, ajándék, csere és egyéb úton gyarapodik. (VI. sz. melléklet: Állományalakítási Szabályzat)
5. 3. A könyvtári állomány elhelyezése, tagolása, raktári rend
A könyvtár dokumentumai a könyvtár helyiségeiben, a raktárhelyiségben, polcokon vannak elhelyezve, a nem hagyományos típusú dokumentumok tárolása szabadpolcon ill. célbútorokban történik.
Kölcsönözhető minden olyan dokumentum, amelynek kölcsönzésből való kizárását
semmilyen ok nem indokolja. Az elhelyezés szak és betűrendben történik, bizonyos
állományrészek tematikus kiemelésben. (VII. sz. melléklet: A könyvtár raktári rendje) Tematikus külön-gyűjtemények: a használó igényeknek megfeleltetve- kialakíthatók.
Korlátozottan kölcsönözhető állományok (eseti, zárástól nyitásig, hétvégére)
- felnőtt kézi könyvtár, az olvasóteremben elhelyezve, szak és betűrendben,
színcsíkkal jelölve
- a segédkönyvtár, a naponta használatos dokumentumok, a gyors tájékoztatást elősegítő dokumentumok (elkülönített állományrész)
- a könyvtárosok segédkönyvtára (elkülönített állományrész)
- helytörténeti dokumentumok kijelölt része
Nem kölcsönözhető dokumentumok:
- a helyismereti, helytörténeti gyűjtemény
- védett dokumentumok (1945 előtti kiadványok)
- folyóiratok, napilapok aktuális számai
5. 4. A könyvtári állomány nyilvántartása
Az intézmény nyilvántartja az általa beszerzett könyvtári dokumentumokat, az érvényben lévő rendeletben meghatározott módon és tartalommal. A nyilvántartásba
vett könyvtári dokumentumok képezik a könyvtár állományát. A könyvtári dokumentumok adatait elsősorban elektronikusan vezetett nyilvántartásban kell rögzíteni
a könyvtár által használt számítógépes integrált könyvtári rendszeren keresztül.
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5. 5. A könyvtári állomány feltárása
A könyvtár állományát a SZIRÉN programban tartja nyilván, ez az alapkatalógus,
papír alapú katalógust nem épít.
6. Könyvtárhasználati szabályzat
A könyvtár nyilvános, minden, a használatból nem kizárt, érdeklődőnek a törvényben meghatározott feltételek, és a könyvtárhasználati szabályzatban megfogalmazottak szerint rendelkezésre áll. (VIII. sz. melléklet: Könyvtárhasználati Szabályzat)
Alapszolgáltatásai, valamint a beiratkozás ingyenesek, egyes szolgáltatásokért
meghatározott díjat kell fizetni. (Szolgáltatási díjak)
7. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekben, a hatályos jogszabályokat kell érvényre juttatni. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának aktualizálása, karbantartása, az intézményvezető feladata. A könyvtár Működési Szabályzata a
mellékletekkel együtt érvényes. Mindenki által hozzáférhetően kell elhelyezi és nyilvánossá tenni.
Az SZMSZ és mellékletei
- nyomtatott formában az intézményvezető által meghatározott helyen a dolgozók
számára korlátozástól mentesen hozzáférhető
- elektronikus formában belső hálózaton a dolgozók számára korlátozástól mentesen hozzáférhető.
Az SZMSZ-t, mellékleteiből a Használati Szabályzatot, a nyitva tartást, a szolgáltatási
díjakat a könyvtár honlapján közzé kell tenni.
Az SZMSZ-t, mellékleteiből a Használati Szabályzatot a kozadat.hu honlapon közzé
kell tenni.
A Használati Szabályzatot, a nyitva tartást, a szolgáltatási díjakat a könyvtárban a
használók számára hozzáférhető helyen közzé kell tenni.
Az SZMSZ és mellékletei naprakész állapotban tartásáról az intézmény vezetője
gondoskodik.
Az intézményvezető kezdeményezheti az SZMSZ módosítását, ha
- az intézmény működési körülményeiben lényeges változás következik be
- az intézmény működését jogszabály módosítja
- ha a működési előírás a gyakorlatban nem válik be, vagy a változtatás indokolt.
Az SZMSZ Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyásával lép hatályba és visszavonásig érvényes. Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti minden korábbi Szervezeti és Működési Szabályzat.
Gyomaendrőd, 2017. január 31.

Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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Mellékletek
I. sz. melléklet
II. sz. melléklet
III. sz. melléklet
IV. sz. melléklet
V.sz. melléklet
VI.sz. melléklet
VII. sz. melléklet
VIII.sz. melléklet
IX. sz. melléklet
X.sz. melléklet
XI. sz. melléklet
XII. sz. melléklet

A könyvtár bélyegzői
A könyvtár nyitva és zárva tartása
Pénztár, és Pénzkezelési Szabályzat
Iratkezelési Szabályzat
Gyűjtőköri Szabályzat
Állománykezelési Szabályzat
Raktári rend és jelzetezés
Könyvtárhasználati Szabályzat
Panaszkezelési Szabályzat
Minőségpolitikai nyilatkozat
Esélyegyenlőségi nyilatkozat
Szolgáltatási díjak
Esélyegyenlőségi terv
Munka- és tűzvédelmi Szabályzat

22

I. sz. melléklet

A könyvtár bélyegzői
Körbélyegző: 30 mm átmérőjű
Határ Győző Városi Könyvtár *Gyomaendrőd*
Középen Gyomaendrőd címere.
Használata: intézményvezető, levelezés, iratok hitelesítése.
Fejbélyegző: Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Tel/fax: 66/218-370
varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
Határ Győző Városi Könyvtár
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.
Adószám: 16654237-2-04
Használata: intézményvezető, könyvtárosok.
Tulajdonbélyegzők: Városi Könyvtár
Gyomaendrőd
Használata: intézményvezető, könyvtárosok.
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II. sz. melléklet

A könyvtár nyitva és zárva tartása
Nyitva tartás
Hétfőtől- Péntekig
Szombaton

9-17
9-12
Fő út 230. sz.

Kedd
Szerda
Csütörtök

13-16,30
9-12
9-12
Blaha út 21. sz.

A főkönyvtár a nyári időszakban, július-augusztus hónapban maximum 4 hétig zárva
tart.
A fiókkönyvtár a nyári időszakban július-augusztus hónapban maximum 6 hétig zárva
tart.
Az intézményvezető saját hatáskörben dönthet az intézmény zárva tartásáról, illetve eltérő nyitva tartásról (évente, maximum 10 nap):
- a munkanapok átütemezése esetében, illetve a munkanappá nyilvánított szombatokon, ünnepek körüli nyitva tartásról
- a dolgozókat érintő továbbképzések, rendezvények esetében
- az eltérő nyitva tartásról a könyvtárhasználókat tájékoztatni kell.
Zárva tartás
Az intézményvezető sajáthatáskörben elrendelheti az intézmény zárva tartását az alábbi esetekben:
- állományellenőrzés céljából maximum 10 munkanap
- az épület rendes évi karbantartási munkáinak végzése céljából maximum 25 munkanap
- a könyvállomány szakrendjének felülvizsgálatakor maximum 5 nap
- a dolgozók szabadságolása érdekében
- nyári hónapok ideje alatt maximum 4-6 hét,
- decemberben maximum 10 munkanap,
- évi egy alkalommal maximum 5 munkanap
- továbbképzések miatt alkalmanként maximum 3 munkanap
- szakmai tevékenységek és rendezvények miatt maximum 3 munkanap
- átütemezett munkanapok miatt
- rendkívüli helyzetekben (pl. áramszünet, épületüzemeltetési probléma, integrált könyvtári szoftver hibája miatt)
- június- július- augusztus hónapban a szombati nyitva tartás szünetel
- az eltérő nyitva tartásról, zárva tartás idejéről a használókat tájékoztatni kell.

24

III. sz. melléklet

Pénztár, és pénzkezelési szabályzat
A szolgáltatások bizonyos köre térítési díjfizetéshez kötött. A díjfizetési kötelezettséget
a könyvtár használati szabályzat és az érvényes díjfizetési lista szabályozza. A pénzkezelés a
gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-nek mellékletét képező Pénzkezelési
Szabályzat alapján történik.
A HGYVK a készpénzzel teljesített bevételeit kiadásaira nem használhatja fel, azokat
havonta, de legalább 20000 Ft elérése esetén az intézmény bankszámlájára bevételi jogcímenként be kell fizetni. Készpénzes fizetéssel történnek az internethasználat, fénymásolás,
könyvértékesítés, egyéb jogcímeken befizetett bevételek. A bevételek beszedésekor bevételi
nyugta, vagy számla kibocsájtása szükséges. Az átvett pénzt a kasszában haladéktalanul el
kell helyezni. Az intézményvezető az a bevétel bankszámlára történő feladásakor ellenőrzést
köteles végezni annak érdekében, hogy az összes bevétel feladásra kerüljön az intézmény
bankszámlájára. A nyugtákról és a számlákról a banki bizonylat mellé összesítést kell készíteni, és azt a pénzügyi osztály részére le kell adni. A számla-, és nyugtatömb szigorú számadású nyomtatványok, melyeket a beszerzésükkel egyidejűleg a házipénztár részére nyilvántartásba vétel céljából be kell mutatni. A tömböket köteles az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.
A térítési díjat beszedők tevékenységük során a lehető legnagyobb gondossággal és
odafigyeléssel járjanak el. A beszedett térítési díjakat a pénzkezeléssel megbízott könyvtáros
kezeli.
A pénzkezeléssel megbízott személy feladata:
- gondoskodik arról, hogy megfelelő számú nyugtatömb, illetve készpénzfizetési számlatömb rendelkezésre álljon
- gondoskodik arról, hogy ezeken a z intézmény adószámmal ellátott bélyegzője a megfelelő helyen legyen
- a betelt nyugta és számlatömböket az intézményben őrizni kell, vagy az önkormányzati
hivatal iktatójában le kell adni
- 20000 Ft-ot meghaladó összeg esetén, vagy a hónap utolsó munkanapján a pénzt bevételi
jogcímenként kell az intézmény bankfióknál vezetett számlájára befizetni.
- a pénzbefizetést úgy kell végezni, hogy a házipénztárban legalább 2000 Ft értékben váltópénz legyen. Kivétel december hónapban, amikor az összes pénzt fel kell adni.
- a nyugtatömbben illetve számlatömbben szereplő összegek összeadása, a pénz befizetése
után, az igazoló szelvényt a nyugtatömbhöz kell csatolni
- a pénzbefizetésekről egy összesítő ívet kell vezetni, amelyet másolatban minden alkalommal meg kell küldeni a GYKÖH Pénzügyi Osztálya részére
A pénzkezelést végző dolgozó eseti helyettesítéséről a vezető dönt, ekkor egyszerűsített átadás-átvételt kell elvégezni.
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IV. sz. melléklet

Iratkezelési Szabályzat
1. A szabályzat hatálya
A szabályzat a működés során, illetve azzal összefüggésben keletkezett nyílt iratok átvételének, készítésének, iktatásának, nyilvántartásának, tárolásának, irattárazásának, selejtezésének, levéltárba történő átadásának szabályait rögzíti.
2. Az iratkezelés fogalma és általános szabályai
Iratnak minősül a könyvtár ügyvitelével, működésével kapcsolatban keletkezett kapott és
küldött irat, illetve az ezekhez hozzákapcsolt mellékletek.
3. Az iratok nyilvántartásba vétele és ügyvitele
3.1. A beérkező iratok, küldemények átvétele
Az intézmény címére vagy annak munkatársai nevére érkezett küldemények átvételére jogosult az intézmény minden dolgozója. Az intézmény, vagy intézményvezető nevére érkező
hivatalos küldeményeket az átvétel után haladéktalanul továbbítani kell az intézmény vezetőjéhez.
A küldeményeket átvevő személy eljárása a küldeménnyel:
- a címzés alapján jogosult-e a küldemény átvételére
- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlen-e
- sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kel
- téves címzés vagy helytelen kézbesítés következtében érkezett küldeményt vissza kell
adni a kézbesítőnek
- amennyiben iktatásra nem jogosult személy veszi át az iratot, úgy azt köteles haladéktalanul az illetékesnek iktatásra átadni
- kérésére-az átvételt átvételi-el ismervénnyel igazolni kell
3. 2. Küldemények felbontása / Postabontás/
Az érkező küldeményeket az átvevő csoportosítja,
- fel nem bontható
- felbontható küldeményekre
Felbontható a küldemény, amely folyóiratokat, reklámanyagokat tartalmaz. Nem bontható
minden más esetben, ezeket az intézményvezetőnek kell haladéktalanul továbbítani. Az intézményvezető dönt az iktatásról. A küldemények felbontása során ellenőrizni kell, hogy az
irat és annak mellékletei hiánytalanul megérkeztek-e.
A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha
- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik
- a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani,
- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg,
- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel.
A faxon, elektronikus úton érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. A könyvtárhoz érkezett napilapok, hivatalos lapok, folyóiratok könyvtári dokumentumként kezelendők.
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3.3. Az iratok iktatása
Az iratokat úgy kell iktatni, hogy abból az irat beérkezésének pontos ideje, az irat tárgya, az
iktatószám, a melléklet megállapítható legyen. Iktatni csak irat alapján szabad. Az iratkezelő
az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon iktatja be. Soron
kívül kell iktatni és továbbítani a határidős iratokat, táviratokat, expressz küldeményeket, a
hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. Iktatás céljára iktatókönyvet kell használni.
- az iktatókönyvet használatba vétel előtt a vezető hitelesíti.
- az iktatókönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni,
hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást keltezéssel és kézjeggyel kell
igazolni.
- téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye – az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett – kétségtelen legyen.
Meg kell azt is jelölni, hogy a tévesen beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át.
- az iktatókönyvet az év utolsó munkanapján az iktatásra felhasznált utolsó számot követően aláhúzással kell lezárni.
Az iktatókönyv lezárását a könyvtárvezető írja alá. Az iktatást minden évben 1-gyel kell
kezdeni és megszakítás nélkül kell folytatni az év végéig.
Az iktatás során az iktatókönyvben fel kell tüntetni:
- az iktatás sorszámát
- az iktatás időpontját,
- az irat küldőjének neve,
- az irat tárgyát
Nem kell iktatni, összegyűjtve őrizni kell:
- pénzügyi bizonylatokat, számlák másolatát
- munkaügyi nyilvántartásokat
- könyvtár szakmai tevékenység törölhető iratait
4. Iratok küldése
Végleges formában elkészült (aláíratott, hivatalos bélyegzővel ellátott) ügyiratokat a borítékba helyezés előtt ellenőrizni kell: iktatószám, címzés, tárgy, keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás, feltüntetett és csatolt mellékletek darabszámának helyessége. Az észlelt hiányosságokat
pótolni kell. Ellenőrizni kell a borítékra felírt címzés helyességét. A küldemény tértivevényét
csatolni kell a borítékhoz. A faxon küldött irathoz csatolni kell az elküldést igazoló faxvisszajelzést.
A helytelen címzés, átvétel megtagadása stb. okból visszaérkezett iratokat és küldeményeket
az átvevő soron kívül köteles továbbítani, aki a további intézkedésről gondoskodik.
Hivatalos, a könyvtár működésével bármilyen kapcsolatban lévő iratot csak a vezető eredeti
aláírásával, az intézményi körbélyegző használatával lehet küldeni.
Meghívók kiküldését az eseti, megbízott könyvtáros végezheti, iktatás és aláírás nélkül. A
meghívók előre egyeztetett lista alapján kerülnek kiküldésre. A kiküldés előtt ellenőrizni kell
a borítékon lévő címzést.
Felszólítások kezelése:
- adategyeztetés az adatbázissal a címzésre
- adategyeztetés az adatbázissal a felszólítás tárgyára
- felszólítási lista alapján a megfelelő visszakérő lap kitöltése
- felszólítási listán a kiküldés dátumát fel kell tüntetni, a késedelmi díjat fel kell tüntetni
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visszakérő lap kiküldése

Felszólító levelek, az adategyeztetések és a felszólító lista elkészülte után, iktatásra kerülnek.
Intézményvezetői aláírással és bélyegzővel kerülnek kiküldésre.
5. Az iratok őrzése, selejtezése
Minden iktatott levelet őriz a könyvtár, időhatár nélküli korlátozással, könyvtártörténeti
szempontból.
A törlési jegyzék alapbizonylat, nem selejtezhető a könyvtári irattárban kerül elhelyezésre.
A könyvtári iktatott levelek és a törlési jegyzékek kivétel, az iratok 10 év után törölhetők.
Az iratselejtezésről az intézményvezető dönt.
A selejtezéshez ütemtervet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell:
- a selejtezés előkészítésének, megkezdésének és befejezésének időpontját
- a selejtezésért felelős személyek nevét
- a selejtezés elvégzéséért és ellenőrzéséért felelős személyek megnevezését
- a selejtezés tárgykörét.
Az ütemtervet az intézményvezető hagyja jóvá. A selejtezendő iratokról selejtezési jegyzőkönyvet és selejtezési iratjegyzéket kell készíteni, amelynek tartalma:
- irattári tételszám,
- irattári tételszám megnevezése,
- kiselejtezett iratok év és tárgykörét köre,
- a kiselejtezett iratok mennyisége (iratfolyóméterben),
- a selejtezést végző neve, beosztása
- egyéb lényegi információ.

A selejtezési jegyzéket az intézményvezető hagyja jóvá. A selejtezés végeztével gondoskodni kell az iratok megsemmisítéséről.
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V. sz. melléklet

Gyűjtőköri Szabályzat
1. A könyvtári gyűjtőkör
A gyűjtőkör kialakításánál figyelembe kell venni, a városi közkönyvtári funkciót. Az ellátandó lakókörnyezetben elöregedő, fogyatkozó létszámú lakosság, viszonylag idősebb átlagéletkor jellemző. A könyvtári szolgáltatásokat jellemzően azok veszik igénybe, akik:
- általános iskoláskorúak
- felnőtt korúak.
Kisebb mértékben
- az idősebb korosztály
- középiskolás korú olvasók, valamint ettől is kisebb számban olyanok, akik felsőfokú oktatásban résztvevő fiatal életkorúak és olyan középkorú olvasók, akik tanulmányaikat továbbképzéseken, átképzésekkel folytatják.
A könyvtár állományára építhető a szolgáltatáspolitika, amellyel elérhető, hogy a lakosság
szélesebb körben juthasson megfelelő minőségű és színvonalú könyvtári ellátáshoz. Az állomány alakítás során figyelembe kell venni, a Közművelődési Koncepcióban megfogalmazottakat, valamint Gyomaendrőd Város gazdasági és társadalmi stratégiáját, kulturális koncepcióját. A város kitörési pontként turizmus fejlesztését is megfogalmazta, amelyre kiemelten kell figyelni a könyvtári állomány kialakítása során is. A könyvtár állománya szolgálja
mindenben Gyomaendrőd Város célkitűzéseit, polgárai esélyegyenlőségének növelését,
egyéni boldogulását.
Az állományalakítás során arra kell törekedni, hogy a szakterületekhez kapcsolódó irodalom
megfelelő válogatással, tartalmilag teljes legyen. A város iskoláiban tanulók olvasói igényeinek kielégítése alapvető szempont. Ahhoz, hogy a könyvtár megfelelő dokumentumokkal
rendelkezzen e tevékenysége ellátásához, közvetlen rendszeres kapcsolattartásra van szükség, a használói igényeket rendszeres méréssel kell megismerni és elemezni.
A gyűjtőkör alapszinten az ismeretek minden ágára kiterjed.
Főgyűjtőkör: a könyvtár elsődleges funkciójából adódó feladatainak megvalósítását elősegítő
dokumentumok. Oktatás, továbbképzés, önképzés, az élethosszig tartó tanulás támogatása.
Tudományos, gazdasági és közérdekű információszolgáltatás, helytörténeti gyűjtés, nemzetiségek (roma és német) kapcsolatos ismeretközlő és szépirodalom, valamint a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését, a pihentető olvasás igényének kielégítését szolgáló művek.
Mellékgyűjtőkör: A potenciális olvasókör igényeinek optimális kiszolgálását támogató művek, valamint a személyre szabott tájékozódás, önművelés, szabadidős tevékenység ismeretanyaga és dokumentumai. Az iskolai tananyagon túlmutató ismeretszerzési igények kielégítésére alkalmas ismerethordozók.
2. A gyűjtés dokumentum típusai:
- könyvek és könyvjellegű kiadványok
- folyóirat jellegű kiadványok (periodikák), napilapok
- audiovizuális ismerethordozók, számítástechnikai ismerethordozók
- képes dokumentumok: fotó
- hangzó dokumentumok: CD-k
- hangzó-képes dokumentumok: DVD
- számítástechnikai ismerethordozók: CD-ROM-ok, szoftverek
3. A gyűjtés mélysége
Szépirodalom
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kiemelten, a teljesség igényével: az alapvizsga, az érettségi vizsga követelményrendszerének megfeleltetett és a helyi tantervekben meghatározott házi- és ajánlott olvasmányok,
válogatva: a világ- és magyar irodalom szépprózai művei, népköltészeti irodalom.
- A helyi iskolák nevelési programjaiban meghatározottaknak megfelelően lírai,
prózai és drámai antológiák a világ és a magyar irodalom bemutatására
- a tananyag által meghatározott klasszikus és kortárs szerzők válogatott művei,
gyűjteményes kötetei.
- az iskolákban tanított nyelvek oktatásához használható irodalom
- a magyar és külföldi népköltészetet, meseirodalmat reprezentáló antológiák,
gyűjteményes kötetek
- tematikus antológiák, regényes életrajzok, történelmi regények,
- gyermek és ifjúsági regények, elbeszélések, versek különös figyelemmel a kortárs
irodalomra
- tini korosztálynak regények, sikerkönyvek
- népszerű írók művei, a pihentető olvasást kielégítő kategóriában, az olvasói igényeknek megfelelően (bestseller, lektűr, krimi, kalandregények, sci-fi, romantikus)
- nemzetiségi (roma, német) irodalom

Szakirodalom
- a teljesség igényével: a helyi értékek, helytörténeti értéket képviselő művek
- válogatva: alap és középszintű általános lexikonok, enciklopédiák.
- a tudományok, a kultúra, a hazai és az egyetemes művelődéstörténet alapszintű
és középszintű elméleti és történeti összefoglalói;
- az iskolák tananyagához kapcsolódó alapszintű segédkönyvek, ismeretközlő művek, a szaktárgyakhoz kapcsolódó alapszintű elméleti és történeti összefoglalók
- a szaktárgyakhoz kapcsolódó ismeretterjesztő irodalom
- a tudományokat, művészeti ágakat és történelmet népszerű, olvasmányos módon
bemutató alapfokú művek
- a nevelés, oktatás elméletével foglalkozó művek
- a tudományokat, művészeteket és történetüket részben, vagy teljesen bemutató
középszintű ismeretközlő művek
- a tudományokat, a művészeti ágakat, a történelmet népszerű, olvasmányos módon feldolgozó ismeretterjesztő művek.
- a megyére vonatkozó helyismereti, helytörténeti kiadványok.
- az általános életvitellel, lakókörnyezettel, háztartással, az egyén testi és lelki állapotával kapcsolatos ismeretközlő művek
- tini korú olvasók számára ismeretközlő művek
A könyvtárosok segédkönyvtára
- válogatva: olvasástechnológiával, irodalmi propagandával, az olvasásra neveléssel kapcsolatos, valamint a könyvtár használattan módszertani kiadványait.
Periodika gyűjtemény
- a teljesség igényével a helyi lapok.
- válogatva: az olvasók igényei szerint: napilapok, hetilapok, folyóiratok, gyermek- és ifjúsági lapok.
Audiovizuális gyűjtemény
Elsősorban a helytörténeti vonatkozású dokumentumok, a teljesség igényével.
Számítástechnikai gyűjtemény
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- erősen válogatva: CD-ROM, DVD-ROM: amelyek ismeretterjesztő segédeszközként felhasználható programok, multimédiák, adattárak, nyilvántartási programok, könyvtári programok.
Helytörténeti, helyismereti gyűjtemény
- teljesség igényével: A városhoz köthető, bármely típusú dokumentum.
- válogatva: a megyére vonatkozó helytörténeti kiadványok
Nyelvi határolás:
A könyvtár elsősorban magyar nyelvű kiadványokat gyűjt. Az iskolákban oktatott idegen
nyelvek tanításához felhasználható idegen nyelven kiadott kiadványokat válogatva gyűjti.
Időbeli határolás
A könyvtár folyamatos beszerzést folytat, a pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően, a
költségvetési keretek betartásának figyelembe vételével.
Szépirodalmi, gyermek és ifjúsági irodalom esetében a tartalom dönt az időbeli határolásról,
figyelembe véve a használói igényeket.
Az ismeretterjesztő, szakirodalmi műveknél lehetőség szerint 15 éven túli kiadásokat csak
különösen indokolt esetben szerezhető be.
Helytörténeti dokumentumok esetében időbeli korlátozás nincs.
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VI. sz. melléklet

Állományalakítási Szabályzat
A könyvtár állománya szoros összefüggésben van az intézmény költségvetésével. A könyvtár a pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételektől függően, a költségvetési keretek betartásával, a
költségvetési lehetőségek függvényében folyamatos gyarapítást végez.
Az állománybeszerzés dokumentum típusai:
- könyvek
- folyóiratok
- nem hagyományos dokumentumok
Az állomány a folyamatos, tervszerű gyarapítás és apasztás egyensúlyán alapszik. Az állomány nagyságára vonatkozó ajánlás szerint az ellátandó személyeként 1,5-2,5 db/fő beszerzése javasolt. A törlés a beszerzéssel álljon egyensúlyban. A könyvtár állományát befolyásolja olvasótáborának összetétele: életkor, foglalkozás, érdeklődési kör, a település sajátosságai,
speciális ellátást igénylők.
Gyarapítás
Az állomány vétel, ajándékozás csere és köttetés és egyéb módon gyarapodhat. A vásárlásoknál a használói igényeket szem előtt tartva, a pénzügyi lehetőségetek figyelemmel kisérve, a hatékony, gyors beszerzésekre kell törekedni. Előnyben részesülnek a szerződött partnerek. Ajándékozásnál az állományba csak olyan művek kerülhetnek be, amelyek a Gyűjtőköri Szabályzatban foglaltaknak megfelelnek, állapotuk jó. A könyvtár fenntartja a be nem
fogadás jogát az ajándékkönyvek esetében. A helytörténeti dokumentumok, amennyiben a
könyvtár állományában nem találhatók meg, állapotuktól függetlenül is bekerülhetnek a
könyvtár állományába.
Tartós megőrzésre szánt dokumentumok esetében elsősorban az integrált könyvtári programban kerülnek rögzítésre az adatok. A dokumentumok bibliográfiai adatai mellett rögzítésre kerül az egyedi leltárszám, a vonalkód, számlát kiállító neve, a számla száma, a vásárlás időpontja.
A folyóiratokat a folyóirat nyilvántartó modulban kell rögzíteni, a címlapon tulajdon bélyegzővel, nyilvántartási számmal, heti, havi, vagy ritkább megjelenésű lapok esetében
vonalkóddal ellátni.
Az állományba vett, tartós megőrzésre szánt dokumentumokról csoportos leltárkönyv készül, típus és tartalmi bontásban is.
A nyilvántartások vezetése:
- a dokumentumot a számla kézhezvételétől számított 3 napon belül be kell vezetni
az integrált könyvtári rendszerbe. A számlán fel kell tüntetni a beleltározott dokumentumok darabszámát, és a felhasznált leltári számokat. A számlát az Önkormányzati Hivatal Pénzügyi osztályára kell leadni. A számláról készült másolatot
könyvtárban kell őrizni.
- a gyarapodási részt évente, a szállítmány egyedi nyilvántartásba vétele alapján,
- a törlést évente egyszer, az utolsó negyedévben,
- az állománymérleget évente egyszer, az utolsó bevétel és törlés után kell elkészíteni.
Az állományba került dokumentumokat tulajdonbélyegzővel és leltári számmal, vonalkóddal és jelzettel felszerelve kell a használatra bocsátani.
A dokumentumok megőrzésének határolása:
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Szépirodalom: természetes elhasználódás, rongálás vagy elvesztés, az olvasói érdeklődés jelentős csökkenése, teljes érdektelenség bekövetkeztekor vonható ki az állományból
- Szakirodalom: tartalmi avulás esetén (általánosságban, ha a kiadás 25 évvel korábbi), természetes elhasználódás, rongálás, elvesztés esetén vonhatók ki a dokumentumok az állományból.
- Hivatali segédkönyvtár, a könyvtáros segédkönyvtára: tartalmi avulás esetén vonhatók ki a dokumentumok az állományból.
- Periodika: napilapok hetilapok, folyóiratok esetében a megőrzési idő 1 év, ez után
összesítve, folyóirat címenként törölhetők. A helyi lapok kezelésük szempontjából
helytörténeti dokumentumnak minősülnek.
- Audiovizuális, számítástechnikai gyűjtemény: természetes elhasználódás, rongálás,
olvasói igény megszűnése, tartalmi avulás, fizikai hordozó szerinti avulás esetén
vonhatók ki az állományból.
- helytörténeti és helyismereti gyűjtemény nem selejtezhető, kivételt képeznek a többes példányok. Szükség esetén biztosítani kell a teljes értékű másolatokkal való pótlást is.
Időleges nyilvántartásba veszi a könyvtár:
brossurák, alkalmi műsorfüzetek, propaganda kiadványok;
- tartalom alapján gyorsan avuló kiadványokat
- a kötéstől függő egyéb dokumentumokat
- periodikumokat, amelyeket a könyvtár hosszabb időn keresztül nem kíván őrizni.
Törlés, selejtezés
Az állománykivonás végrehajtásának alapja a gyűjtőköri szabályzat. Az állományból a dokumentum az alábbi okok miatt törölhető:
- tervszerű állományapasztás
- természetes elhasználódás,
- hiány, rendkívüli esemény.
Tervszerű állomány apasztás: olvasói érdeklődés jelentős csökkenése, hiánya esetén végezhető a szépirodalmi műveknél. Szakirodalom és ismeretterjesztő műveknél ugyanez
okból, figyelemmel kisérve a kiadás évét és azt, hogy az adott témában van-e korszerűbb
ismereteket tartalmazó mű. Ekkor a 25 éves időtartam akár csökkenthető is. A helyhiány
csökkentése érdekében elsősorban a raktári anyagok selejtezhetők. A leválogatásra jogosult
a megbízott könyvtáros. Általánosan minden könyvtáros tehet javaslatot, a döntés az intézményvezetőé.
A természetes elhasználódás miatti leválogatás folyamatosan történik, a leválogatásra jogosult minden könyvtáros, egyben kötelességük is. Figyelemmel kell kísérni, hogy szükséges-e a dokumentum pótlása.
A pénzben megtérített hiány törlését évente egy alkalommal, az utolsó negyedévben kell
végezni. Figyelmemmel kell kísérni, hogy szükséges-e a dokumentum pótlása.
Bármely okból történik az állományból történő kivonás, az engedélyt, a törlési eljárásról
szóló jegyzéket, illetve ügyiratot az intézményvezető hagyja jóvá. A törlési jegyzék alapbizonylat, nem selejtezhető a könyvtári irattárban kerül elhelyezésre. Hiány és rendkívüli
esemény esetében a törlést a fenntartónak jóvá kell hagynia.
Az időleges nyilvántartású dokumentumok kivonásáról törlési ügyiratot kell készíteni,
amely a kivont művek együttes értékét és darabszámát rögzíti. A dokumentumoknak a
törlése a megbízott könyvtáros hatáskörébe tartozik, a könyvtárvezető jóváhagyásával.
Állományvédelem
A könyvtáros felel a rábízott könyvtári állományért, rendeltetésszerű működtetésért, gondoskodik az állomány fizikai védelméről. Az állományvédelmét a használat során (kölcsönzés) is biztosítani, elvárni kell. Az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltéte-
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lek keretein belül erkölcsileg és anyagilag is felelős a könyvtár minden dolgozója. A könyvek, dokumentumok, ismeretközlő eszközök karbantartásáról, javíttatásról gondoskodni
kell, mely a könyvtáros egyik munkaköri kötelessége. A dokumentumok védelmét és nyilvántartásba vétel a használat, a leltározás valamint a nyilvántartásból való kivezetés során
is biztosítani kell.
Leltározás
A könyvtár revízióját az intézmény igazgatója rendeli el. A revízió elvégzése elsősorban
vagyonvédelmi célokat szolgál, de alkalmat ad a nyilvántartások rendezésére, tartalmi
elemzésre is. A könyvtár esetében ezt ötévente kell megtartani, mindaddig, amíg az állomány nagysága a 75.000 db-ot nem haladja meg. A leltározás teljes körű, folyamatos. Az
ellenőrzést a számítógépes programmal kell végezni.
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VII. sz. melléklet

Raktári rend, jelzetezés
Felnőtteknek szóló szépirodalom:
- szerző neve szerinti betűrendben, szabadpolcon
Felnőtteknek szóló kalandregények, krimik, bűnügyi regények, romantikus regények, lektűr tematikus kiemelésben:
- szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtteknek szóló sci-fi, fantasztikus, fantasy tematikus kiemelésben:
- szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtteknek szóló szak- és ismeretterjesztő művek:
- szak és betűrendben, szabadpolcon.
Felnőtt kézikönyvtár:
- szak és betűrendben, szabadpolcon, piros keskeny színcsíkkal jelölve
Tiniknek szóló regények kiemelésben:
- szerző szerinti betűrendben, szabadpolcon piros/kék keskeny színcsíkkal jelölve
Tiniknek szóló ismeretterjesztő művek:
- szak és betűrendben, színcsíkkal jelölve, szabadpolcon piros/kék keskeny színcsíkkal
jelölve
Ifjúsági szak-és ismeretterjesztő művek:
- szak és betűrendben, szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
- sorozatban megjelenő könyvek sorozati kiemelésben, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve, szabadpolcon
- iskolai műsorok és ünnepségek ajánlott segédletei tematikus kiemelésben, szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
- kézműves tevékenységhez ajánlott művek tematikus kiemelésben, szabadpolcon,
piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
Gyermekirodalom és mese, ifjúsági irodalom:
- betűrendben, szabadpolcon, piros, vagy sárga színcsíkkal jelölve
Leporellók, lapozók külön elhelyezve, szabadpolcon
Nem hagyományos típusú dokumentumok:
- raktári jel rendjében, célbútorban vannak elhelyezve
Helytörténeti dokumentumok:
- megyei vonatkozású
- helyi vonatkozású bontásban, szak és szépirodalom külön, szak és betűrendben.
A nem kölcsönözhetők kettős piros, keskeny csíkkal jelölve, a korlátozottan kölcsönözhetők
egy piros, keskeny csíkkal jelölve.
A raktárakban minden olyan dokumentum tárolásra kerül, amely a kölcsönző térben nem fér
el, de a könyvtári nyilvántartásában szerepel. A szak és szépirodalmi rész elkülönítve, szakjel és betűrendben kell tárolni. A helytörténeti dokumentumok elkülönítve, szakjel és betűrendben.
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VIII. sz. melléklet

Könyvtárhasználati Szabályzat
A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Szolgáltatásaival minden - a használatból nem kizárt- érdeklődőnek rendelkezésére áll. A könyvtár nyilvános szolgáltatásait
igénybe veheti bárki, aki a könyvtárhasználati szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri.
Alapszolgáltatások, amelyek regisztráció nélküli, ingyenes szolgáltatások:
- könyvtárlátogatás
- állományfeltáró (katalógus) eszközök használata
- információ a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtári rendszer szolgáltatásairól, azok
igénybevételének lehetőségeiről
- részvétel a könyvtár rendezvényein
- beiratkozás
Szolgáltatások, amelyek beiratkozással, ingyeneses vehetők igénybe:
- nyomtatott könyvtári dokumentumok helyben használata
- könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, előjegyzés, hosszabbítása
- könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése
- bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
- a könyvtár állományegységeinek helyben használatához nyújtott segítség
Szolgáltatások, amelyek beiratkozással, díjfizetés ellenében vehetők igénybe:
- a nem hagyományos könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése,
hosszabbítás, könyvtárközi kölcsönzése
- könyvtárközi kölcsönzés posta költsége, illetve a kérő könyvtár költsége
- irodalomkutatás
- helyi építésű adatbázisok használata
- internet és számítógép-használat
1. Beiratkozás
- az olvasónak hitelt érdemlően kell igazolnia adatait, az azokban bekövetkezett változást
a könyvtárral közölnie kell, a változásokat a könyvtár vezeti át
- a beiratkozáskor meg kell adni: név, (lánykori név) anyja neve, születési év és hely, lakcím, az azonosító igazolvány száma A kapcsolattartás érdekében kérjük az email és telefonszám megadását is. Könyvtárközi és korlátozott idejű könyvek kölcsönzése esetén
ezen adatok megadása kötelező. A beiratkozással az olvasó kötelezettséget vállal a
könyvtár használati szabályainak betartására, amelyet könyvtárhasználói nyilvántartólap
aláírásával ismer el.
- az adatok nyilvántartása számítógépes programban történik, az adatok védelmét a
könyvtár az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles biztosítani
- olvasójegyet kell kiállítani beiratkozáskor, amelynek használata alapvető, kölcsönzéskor
kötelező. Az olvasójegy személyre szóló, át nem ruházható.
2. Kölcsönzés, hosszabbítás, visszavétel
A kölcsönzési idő lejárati napját a könyvtáros az olvasójegyen feltünteti, az olvasó figyelmét felhívja erre. A kölcsönözhető dokumentumok száma tájékoztató jellegű.
- szabadpolcokon elhelyezett és a raktárból kölcsönözhető könyv típusú dokumentumok
kölcsönzési ideje 4 hét. Legfeljebb 10 db dokumentum kölcsönözhető egyszerre.
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hosszabbításra legfeljebb 2 alkalommal kerülhet sor – amennyiben nincs előjegyzés a
dokumentumra, vagy nem kurrens darab és nincs késedelemben. Legfeljebb 3 dokumentum hosszabbítható alkalmanként.
- a folyóiratok, napilapok kölcsönzési ideje 2 hét, maximum 10 db, hosszabbítás nincs. Az
aktuális számok (amíg a következő szám meg nem jelenik) nem kölcsönözhetők.
- a kézikönyvek, helytörténetből kölcsönözhető könyvek csak különösen indokolt esetben,
egyedi és egyéni elbírálás alapján, lehetőleg hétvégére, maximum 1 hétre kölcsönözhetők, erről külön nyilvántartást kell vezetni. Kölcsönözhető legfeljebb 4 db, hosszabbításra
nincs lehetőség. 14 éven aluli számára nem kölcsönözhető.
hanglemezek maximum 5 db, kölcsönzési ideje 2 hét, hosszabbítás egy alkalommal.
DVD,CD, CD-ROM csak a szerzői jogok figyelembe vételével kölcsönözhető, 1 napra.
Egyszerre legfeljebb 3db, hétvégére legfeljebb 6 db. Hosszabbítás lehetséges, 1 napra, késedelmi díj fizetése ellenében.
- 14 éven aluliak, a gyermekkönyvtári részleget használhatják és kölcsönözhetik. Felnőtt
kézikönyvet, helytörténetet nem kölcsönözhetnek. Egyedi és egyéni elbírálás alapján
használhatják, vagy kölcsönözhetik a könyvtár többi állományegységét. 7-8 osztályos tanulók használhatják a tini részleget is. 14 éven aluliak egy alkalommal kölcsönözhetnek:
 1-2 osztályban 1 könyv
 3-4 osztályban legfeljebb 2 könyv
 felső tagozaton legfeljebb 5 könyv
- a 14 éven aluliak egy alkalommal hosszabbíthatják a kölcsönzésben lévő dokumentumot,
kivéve, ha nincsenek késedelemben.
a kötelező olvasmányok a tanév során kérésre, folyamatosan hosszabbíthatók. 1 db kötelező olvasmány nem számít bele az engedélyezett db számba.
Indokolt esetben a kölcsönzési idő rövidíthető, a visszakérés napját a könyvtárosnak az
olvasójegyen fel kell tüntetnie, erről az olvasót szóban is tájékoztatnia kell. A visszahozott
dokumentumokat minden esetben a könyvtárossal kell átvetetni. A könyvtáros meggyőződik a dokumentum azonosságáról, tisztaságáról, épségéről. Elvesztés, rongálás estén a
könyvtárhasználónak kártérítést kell fizetnie. Késedelem estén késedelmi díjat kell fizetni.
-

Előjegyzés
Amennyiben az olvasó által keresett könyv kölcsönzésben van, lehetőség van az előjegyzésre. Alkalmanként maximum 2 db dokumentum jegyezhető elő, amelynek beérkezéséről
email-t kell küldeni. (Ha nincs email címe, érdeklődnie kell). Két hétig van lehetőség a félretett könyvet kikölcsönzésére.
Könyvtárközi kölcsönzés
Az ügyintézés ingyenes. Térítési díja a visszaküldés postaköltsége, és a dokumentumot
küldő intézmény által meghatározott díj. A szolgáltatás csak 14 éven felüli beiratkozott
használónak biztosított, személyesen kell kezdeményezni. A dokumentumot küldő könyvtár előírásainak megtartása kötelező. Ha a használó a könyvtárközi kölcsönzött dokumentumot nem hozza vissza időre, vagy az rongálódik, esetleg elveszíti, kártérítést kell fizetni.
A továbbiakban ebből a szolgáltatásból kizárható. A könyvtár csak az általa kért dokumentumok visszaküldését vállalja.
3. Késedelmek kezelése
Késedelmes visszahozatal esetén a könyvtár késedelmi díjat számít fel.
Ennek mértéke:
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Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot meghaladó
Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
+késedelmi díj

100,200,400,600,500,500,-

A harmadik alkalommal történő felszólítás után a könyvtár ajánlott levelet küld ki felszólításként. A türelmi idő lejárta után, a továbbra is tartozóknak az Önkormányzati Hivatal
pénzügyi osztályának segítségével tértivevényes felszólítást küld ki. A behajthatatlan követélés egy év után törlésre, az olvasó a további szolgáltatásból kizárásra kerül. Késedelemben
lévő, tartozó használó számára könyvtári szolgáltatást nem nyújtható.
4. Elvesztés és rongálás
A dokumentumok elvesztése esetén a használó a dokumentum napi beszerzési költségét
köteles megtéríteni. A kár megtéríthető a mű egy másik, kifogástalan állapotban lévő példányával. Ez az irányadó a rongálás estében is. A könyvtár berendezési tárgyaiban, eszközeiben okozott kárt is meg kell téríteni.
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft

-

1000,-

nem beszerezhető, de különösen értékes és keresett könyvek esetében a mindenkori másolási és kötési díj
elfogadjuk az elveszett könyvvel megegyező kiadású és értékű megfelelő állapotú könyvet is
hanglemezek, kazetták, CD-k, DVD-k esetében a kártérítés az eredeti ár kétszerese
folyóiratoknál az eredeti példány ára, vagy a mindenkori másolás költsége

Rongálás
A javítás vagy köttetés összegét kell megfizetni, minimum 500 Ft/db. Amennyiben a dokumentum rongálódása miatt a továbbiakban a könyvtári forgalmazásra alkalmatlan, az elveszett dokumentumok esete szerinti eljárást kell alkalmazni.
5. Irodalomkutatás
Kérésre, részletesen meghatározott, és egyeztetett szempontok szerint végezhető irodalomkutatás, melynek során elsősorban saját gyűjteményünkre építünk, de adatbázisokat és internetes adatforrásokat is használunk. Az irodalomkutatás időigényes, eredményére várni
kell, térítésköteles tevékenység.
6. Fénymásolás, irodai szolgáltatások
A fénymásolás, irodai szolgáltatás, díj fizetése ellenében végezhető, amennyiben a könyvtári alaptevékenységet nem zavarja. Másolat készíthető hozott dokumentumokról is. A
szolgáltatás a szerzői jogok figyelembevételével végezhető. A könyvtár nem vállalja politikai, haszonszerzési célzatú, ill. a közízlést sértő másolatok készítését. A fénymásolások és
irodai szolgáltatások térítési díját a fenntartó hagyja jóvá, a könyvtárban és a honlapon is
kifüggesztésre kerül.
7. Internet és számítógép-használat szabályzat
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-

-

a számítógépet beiratkozott olvasók használhatják, térítési díjfizetés ellenében
a géphasználati szándékot a könyvtárosnál kell jelezni, aki regisztrációt vezeti
nyilvántartó füzetben rögzíti az olvasó nevét, a kezdési és befejezési időpontot, a térítési díjat.
adatok letöltésére első sorban pendrive használata ajánlott.
dokumentumok nyomtatásáért térítés díjat kell fizetni
egy gépnél egyszerre legfeljebb 2 használó ülhet.
az használót munkájában megzavarni nem szabad
a használat könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez
illő, halk és kulturált viselkedésre.
a használó a szolgáltatást nem használhatja törvénybe ütköző cselekményre (a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, a hálózat
biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, szerzői jog sértése,
stb.).
az erőszakos, közízlést és közszemérmet sértő web-oldalak látogatása tiltott, az ilyen
tartalmak használóit a könyvtár a szolgáltatásból kizárja. Az ezekről való nyomtatást a
könyvtár megtagadja.

8. Általános szabályok és viselkedési normák
A könyvtár kulturált teret biztosít a használathoz, a kulturált viselkedést a használóktól is
elvárja. A ruhatár használata díjtalan és kötelező. Az ott elhelyezett tárgyakért a könyvtár
felelősséget nem vállal. A kölcsönző térbe 20*20 cm-nél nagyobb táska nem vihető be. A
könyvtár használati tereiben étkezni, italt fogyasztani tilos, a mobil telefon használatot kérjük mellőzni, illetve kulturáltan kezelni.
A könyvtárhasználók köréből kizárható az a személy
- aki a könyvtárnak kárt okoz
- állományát berendezését felszerelését rongálja
- tartozását nem rendezi
- viselkedése sérti a könyvtár rendjét, tisztaságát
- viselkedése alapvető viselkedési normákat sért
- a könyvtár használóit magatartásával zavarja
- az intézmény dolgozóit munkavégzésükben zavarja
- személyi higiéniájának hiánya zavarja a könyvtár használóit
Osztályok, tanulócsoportok, szakkörök részére a könyvtárban szakórákat, foglakozásokat
lehet tartani, amely a könyvtár nyitva tartási idejében, előzetes időpont egyeztetés alapján
történhet. A könyvtáros szakmai segítséget adhat a tanórák, szaktárgyi órák, foglalkozások
megtartásához
Az intézmény ideológia- és politikamentesen működik. Ilyen jellegű rendezvények eseti előfordulására – a társadalmi tolerancia határain belül – kizárólag a fenntartó előzetes engedélyével kerülhet sor.
Bármilyen külső személy vagy szervezet plakátja, szórólapja csak intézményvezetői engedéllyel helyezhető el. Házalókat, utcai árusokat a könyvtár nem fogad, tevékenységüket nem
gyakorolhatják a könyvtárban.
9. Záró rendelkezések
A használók, esetleges panaszaikkal, észrevételeikkel, javaslataikkal a könyvtárosokhoz és
az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak. (Lásd Panaszkezelési Szabályzat)
A használati szabályzatot be nem tartókat a könyvtár a szolgáltatásra jogosultak köréből
kizárhatja. A kizárás lehet azonnali is, az olvasószolgálatot ellátó könyvtáros is meghozhatja.
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A könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni. A használati szabályzat módosítását a fenntartónál lehet kezdeményezni.
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IX. sz. melléklet

Panaszkezelési Szabályzat
Alapvetés
A Határ Győző Városi Könyvtár nyilvános könyvtárként elkötelezett az iránt, hogy használói számára magas minőségi színvonalú szolgáltatásokat nyújtson. Kiemelten fontos a használók elégedettsége, visszajelzése. Tevékenységével, szolgáltatásaival kapcsolatban felmerülő észrevételek, kifogásjellegű vélemények kezelését kulcsfontosságú területként kezeli. A
panaszkezelés során a panaszokat, panaszosokat egyenlő eljárás illeti meg, velük együttműködve, a szabályzatban foglalt módon, egységesen kell eljárni. A felmerült panaszok olyan
visszajelzések, amelyek fontos ismereteket hordoznak, ezért a panaszkezelést minden esetben értékelni kell, az eredményeket a működés folyamatának javítására fel kell használni.
I.
A panaszkezelési eljárás
Az azonosított partnerektől beérkező panaszok kezelését különböző szinteken kell megvalósítani. A panasz felmerülésekor a panaszbejelentés lehetőségéről, a panaszkezelési folyamatáról az érintett panaszost tájékoztatni kell. A panaszossal tisztázni kell, hogy kíván-e panaszt tenni és azt milyen formában kívánja megtenni.
I.1. Fogalmak
 Észrevétel: a panaszos célja az, hogy felhívja a figyelmet egy által hibásnak, tévesnek ítélt
körülményre, véleményét közölje a könyvtárral, de nem kíván panaszkezelési eljárást, a
könyvtár részéről nem vár választ.
 Panasz: a könyvtár tevékenységével, szolgáltatásaival szemben felmerülő kifogás jellegű
észrevétel, konkrét bejelentés, reklamáció, vélemény-nyilvánítás.
 Hivatalos panasz: írásban benyújtott panasz
 Panaszos: olyan személy, aki igénybe veszi a könyvtár szolgáltatásait, és az intézmény
tevékenységével kapcsolatban, a szabályzatban meghatározott módon, kifogással él.
I.2. A panasz bejelentés módjai
 Személyesen: A panaszos személyesen panaszt tehet a könyvtár nyitvatartási idejében, a
könyvtár olvasói tereiben és telefonon a könyvtár dolgozóinál.
 Telefonon a könyvtár nyitvatartási idejében a 66/521-655 telefonszámon.
 Írásban :
 faxon a 66/521-655 telefonszámon
 levélben: Határ Győző Városi Könyvtár, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124 szám.
 elektronikus levélben: varosi.konyvtar@gyomaendrod.hu
 a bejáratnál elhelyezett Véleménydobozban
II. A panasz kezelése
Honnan érkezik a panasz
Használók, látogatók
Külső- Fenntartó, média, társintézmények, civilszervezetek,
Belső - Munkatársak
A panasz kezelés szintje





A panasz kezelője
Olvasószolgálat /Vezető
Vezető
Vezető

A Véleménynyilvánító dobozban elhelyezett panaszokon kívül, minden más esetben a
panasznyilvánítás napján kell intézkedni. (A Véleménynyilvánító doboz tartalmát
csütörtöki napokon kell ellenőrizni.)
A névvel ellátott panaszok kezelése előnyt élvez az anonim bejelentésekkel szemben. Az
anonim bejelentéseket észrevételként kell kezelni.
Minden panaszra reagálni kell.
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Jogos panasz esetén az ügyet tisztázni kell.
Jogtalan panasz esetén is tájékoztatni kell a panasztevőt.
Ha a felmerült probléma azonnal nem oldható meg, vagy a panaszos nem fogadja el
annak kezelését, panaszfelvételi lapot kell kitölteni. (Lásd Panaszfelvételi lap., 1. sz.
melléklet)
II.1. Szóbeli és telefonos panaszok kezelése
Személyesen, vagy telefonon benyújtott panasz kezelését az olvasószolgálatos végzi,
amelyet azonnal megvizsgál, és lehetőség szerint kezeli azt.
A panaszról meg kell állapítani, hogy jogos-e. Ha a felmerült probléma megoldása
gyorsan, a panaszos számára is elfogadható, megnyugtató módon történik, akkor az
esetet a panaszleíró naplóban kell rögzíteni. Erről az intézményvezetőt minden esetben
tájékoztatni kell.
A további intézkedésről a vezető dönt, az eset és a meghozott intézkedés megismerését
mindenki aláírásával igazolja a panaszleíró füzetben.
A panaszleíró napló tartalma:

Dátum

Esemény leírása

Megoldás

Megjegyzés

Aláírás



Ha a problémára az olvasószolgálat munkatársa nem talál megoldást, bevonja a könyvtár
vezetőjét.
 A panasz kezeléséről, annak rendezéséről az eset további megbeszéléséről, a kollégák
tájékoztatásáról, a szükséges intézkedésről a vezető dönt.
 Ha a panasz nem oldható meg azonnal, vagy a panaszkezelést a panaszos nem fogadja
el, panaszfelvételi-lapot kell kitölteni, panaszkezelési eljárást kell lefolytatni.
II.2. Írásban érkező panaszok kezelése
E-mailben, írásban érkezett panaszokat a könyvtárvezető a beérkezés napján átadja az
olvasószolgálatot ellátó kollégának, aki kitölti a Panaszfelvételi lapot, amelynek melléklete
az írásban érkezett panasz, ezzel megindul a panaszkezelési eljárás.
III.











Panaszkezelési eljárás

A panasz kivizsgálása 10 munkanapon belül történik.
Amennyiben a panasz kivizsgálása hosszabb időt vesz igénybe, rövid tájékoztató levél
után, 30 napon belül értesíteni kell a panaszost a kivizsgálást követő intézkedésekről.
Amennyiben több információra van szükség, a könyvtár írásban értesíti erről a
panaszost, a határidők ennek megfelelően módosulnak.
Az írásban érkezett panaszokra a panaszkezelési eljárás írásban adott, indoklással ellátott
válaszadással zárul.
A vezető a könyvtár dolgozóit tájékoztatja a panaszkezelési eljárásról, a meghozott
intézkedésekről.
IV.
A panaszkezelések ügyintézése
A könyvtár a panaszfelvételi űrlapot, a panaszkezelési lapot és az arra adott válaszokat a
panasz elintézésétől számított 5 évig megőrzi.
A könyvtár a beérkezett panaszokat rendszeresen megvizsgálja, értékeli és a szükséges
intézkedéseket vezető meghozza, tájékoztatja a könyvtárosokat.
A könyvtár vezetőjének intézkedése alapján a könyvtár évente elemzést végez, az ebből
levont tapasztalatokat beépíti a könyvtár munkafolyamataiba.
Melléklet: 1. sz. melléklet: Panaszkezelési lap
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V.

A panasz felülvizsgálata
A panaszos, amennyibe a panaszára adott hivatalos válaszban foglaltakkal nem ért
egyet, vagy bejelentését új információval egészítené ki, kérheti a panaszára adott hivatalos
válasz felülvizsgálatát. A felülvizsgálati kérelmet a könyvtár fenntartója felé: Gyomaendrőd
Város Önkormányzata nyújthatja be.
Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot a munkatársak megismerték, a benne foglaltakkal egyetértettek.
A szabályzat 2016. október 1-jén lép életbe. A könyvtár a panaszkezelési szabályzatot a
könyvtárban és honlapján elérhetővé teszi. A panaszkezelési szabályzat melléklete a HGYVK
SZMSZ-ének
Mellékletek: Panaszkezelési lap
Iktatószám:……………………
PANASZKEZELÉSI LAP
A panasztétel időpontja:

xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A panasztevő neve:
olvasói törzsszám:
A panasztevő elérhetősége:

x

A panasz szintje

Használó

Külső

Belső

A panasz bejelentés
módja

Szóban

Írásban

személyesen

email

telefonon

levél

A panaszfelvevő
neve:
A panasz tárgya,
leírása:

Csatolt dokumen-

IGEN
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NEM

tum van:
Döntés a panasz
jogosságáról
A panasz megoldása

IGEN

NEM

Vezetői döntés a
panasz kezeléséről
Meghozott intézkedések

IGEN

NEM

Megelőző, ellenőrző
intézkedések

A panasz súlyozása

Partnerek véleménye:
A könyvtár érdeke:

A panasztevő tájékoztatása

Gyomaendrőd, 20……………………………………………
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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X. sz. melléklet

Minőségpolitikai nyilatkozat
A Küldetésnyilatkozatban foglaltakkal összhangban, elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy
gyűjteményünket úgy alakítsuk, szolgáltatásait úgy szervezzük, közönségkapcsolatainkat
úgy ápoljuk, hogy partnereink igényeinek a lehető legmagasabb szinten, mindenki számára
elérhető módon legyünk képesek megfelelni.
Használó-központúság
A magas szintű szakmai színvonal megvalósulása érdekében meglévő szolgáltatásait folyamatosan ellenőrzi, ezek alapján rendszeres önértékelést végez, amely tevékenység alapot ad
a hatékony hibamegelőző és hibajavító beavatkozásnak.
A könyvtár törekszik a szolgáltatások színvonalának fejlesztésére. A felhasználókkal aktív és
interaktív kapcsolatot épít ki, megismerve a külső és belső partnerek elvárásait. Ennek eszközéül elsősorban a rendszeres használói mérések, elégedettségi vizsgálatok, fórumok szolgálnak. Az így nyert információkat felhasználja minőségfejlesztő munkája során, beépíti tevékenységébe.
A könyvtár tereit, környezetét és szolgáltatásait az esélyegyenlőség jegyében oly módon alakítja, hogy a fogyatékkal élők a könyvtári szolgáltatásokat akadály nélkül igénybe vehessék.
Partnereivel való kapcsolattartás során az udvarias és toleráns kommunikáció alapkövetelmény.
Szabályozottság
A szolgáltatások megbízhatósága és kiszámíthatósága érdekében a gyűjteményt, szolgáltatásokat, partnerkapcsolatokat a hatályos jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, és a
minőségelvű eljárásrendnek megfelelően alakítja. A könyvtár vezetése elvárja, hogy minden
dolgozója ismerje ezeket az előírásokat, s munkáját ezek betartásával végezze.
Elkötelezettség
A vezetés és munkatársak elkötelezettek a korszerű, magas minőségű munka végzése mellett. Kinyilvánítjuk közös felelősségünket és szándékunkat, hogy kialakítjuk a TQM alapú
minőségirányítási rendszert, fenntartjuk azt. Az elért eredményeket folyamatosan értékeljük,
folyamatosan fejlesztjük.
A vezetés fontosnak tartja a kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazását, a képzés és továbbképzés ösztönzését, a minőségi munka elismerését. A munkatársak továbbképzéseken, önképzéssel rendszeresen felfrissítik ismereteiket, hogy a lehető
legjobban megfeleljenek a használói elvárásoknak.
Nyilvánosság
A könyvtár a működését szabályozó alapdokumentumokat közzéteszi. A minőségbiztosítással összefüggő folyamatos fejlesztőmunka kapcsán keletkező dokumentációt a honlapján
mindenki számára hozzáférhetővé teszi.
Gyomaendrőd, 2015. február 10.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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XI. sz. melléklet

Esélyegyenlőségi nyilatkozat
A Határ Győző Városi Könyvtár, mint közszolgáltatást nyújtó szervezet, tiszteletben tartja
vele partneri, használói viszonyban állók emberi értékeit, méltóságát, egyediségét. Elítéli a
diszkrimináció minden formáját. Tiszteletben tartja a partnerek és a használók lelkiismereti
és vallásszabadságát. Nem elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat
mellett sem. Feladatainak ellátása során minden tekintetben szem előtt tartja az esélyegyenlőség és az egyenlő elbánás elvét.
A partnerek és használók érdekeit és igényeit figyelembe véve, azokat kikérve és egyeztetve,
olyan használói környezetet alakít ki, olyan szolgáltató magatartást nyújt, amelyek egyenlő
bánásmóddal és az esélyegyenlőség megvalósításával hozzájárulnak az alapvető értékeknek
a megőrzéséhez.
Szoláltatásainak szervezése és közvetítése során a 2003. évi CXXV. törvény (az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) maradéktalan betartására törekszik.
A munkatársak ismerik és elfogadják, tevékenységük során szem előtt tartják az IFLA, az
UNESCO közkönyvtári szolgáltatásokra vonatkozó alapelveit, valamint a magyar könyvtárosság
etikai kódexét.
A munkatársak felelősek azért, hogy megfeleljenek a magas etikai követelményeknek
- kapcsolataikban a közösséggel,
- a személyzet más tagjaival és
- külső szervekkel
A közösség valamennyi tagjával egyenlőképpen kell bánniuk, s mindent el kell követni annak érdekében, hogy a nyújtott információ a lehető legteljesebb és legpontosabb legyen. A
könyvtárosok nem engedhetik meg maguknak, hogy személyes állásfoglalásuk és a véleményük határozza meg, kiket szolgálnak ki a közösség tagjai közül, s milyen dokumentumokat
szereznek be és tesznek a polcra. A közösségnek bíznia kell a könyvtári személyzet elfogulatlanságában, ha a könyvtár a közösség minden tagjának igényeit ki akarja elégíteni.
A HGYVK Esélyegyenlőségi nyilatkozatát a munkatársak véleményezték, megvitatták, elfogadták. Betartása valamennyi munkatárs részére kötelező.
Gyomaendrőd, 2015. december 20.
Dinyáné Bánfi Ibolya
Intézményvezető
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XII. sz. melléklet

Szolgáltatási díjak
Méret
A/4
A/4
A/3
A/3
A/4
A/4
A/4
A/3
A/3
A/3
A/4
A/3
A/4
A/3
A/4

A/3

A/4

Szín
Feketefehér
Feketefehér
Feketefehér
Feketefehér
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes
Színes

Tevékenység
Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

díj
20,-

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

30,-

Fénymásolás, nyomtatás 1 oldalas szöveg/Kép

40,-

Fénymásolás, nyomtatás 2 oldalas szöveg/Kép

60,-

Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás kép 100 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás kép 50 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás kép 25 %-ban fedett
Fénymásolás, nyomtatás szöveg
Fénymásolás, nyomtatás szöveg
Laminálás laponként
Laminálás laponként
Szkennelés oldalanként

150,100,50,300,150,100,50,100,100,200,50,-

Feketefehér, vagy
színes
FeketeSzkennelés oldalanként
fehér, vagy
színes
Spirálozás 6-32 mm
Előlap+hátlap
Számítógép használat, minden megkezdett fél óra
Számítógép használat, rövididejű, maximum 10 perc
Faxolás, oldalanként
Elveszett olvasójegy pótlása
Könyvtárközi kölcsönzés postaköltség térítése
Megrongált vonalkód cseréje
Késedelmes visszahozás felszólítás ellőtt, 60 napot meghaladó
Első felszólítás postai úton
Második felszólítás postai úton
Harmadik felszólítás postai úton
Ajánlott levél felszólítás után postaköltség
+késedelmi díj
Elvesztés, rongálás
- amennyiben a könyv beszerzési ára 500 Ft alatti
- amennyiben feletti, a könyv beszerzési ára+ 500 Ft, de minimum 1000 Ft
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100,-

250,100,100,50,200,50,800,50,100,200,400,600,500,500,1000,-

XIII. sz. melléklet

A Tímár Máté fiókkönyvtár működése
A fiókkönyvtár működése megegyezően történik a főkönyvtár működésével.
A Használati Szabályzat egyformán érvényes.
Eltérés a nyitva tartásban, valamint a nyújtott szolgáltatások számában van.
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének
módosítása
Keresztesné Jáksó Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos a feladat-ellátási szerződés módosítását kezdeményezte, a rendelési idő
módosítása okán. Doktornő 2017. szeptember 30. napjától nem helyettesít 3. számú felnőtt háziorvosi körzetben,
ezért szükségessé vált a rendelési idő módosítása az alábbiak szerint:
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Hétfő
8-11
14-15
Kedd
7-8
13-15
Szerda
8-11
13-14
Csütörtök
7-10
14-15
Péntek
10-12
13-14
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58.
Hétfő
7-8
Kedd
Szerda
7-8
Csütörtök
Péntek
Csecsemő és gyermektanácsadás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8-10
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
11-13
Kedd
Szerda
11-12
Csütörtök
Péntek
Sportorvosi rendelés (a feladat-ellátási szerződésben nem szereplő rendelési idő)
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 3.
Hétfő
13-14
Kedd
12-13
Szerda
12-13
Csütörtök
13-14
Péntek
12-13
Dr. Katona Piroska kérelmében leírta, hogy a Képviselő-testület 2014-es döntése értelmében továbbra is ellát
gyermekorvosi feladatokat Csabacsűdön. A Csabacsűdi Önkormányzat továbbá felkérte Doktornőt, hogy kistérségi
feladat-ellátás keretében minden második héten heti két órában biztosítson csecsemő és gyermektanácsadást
Kardoson és Örménykúton.
Doktornő jelen kérelmében a rendelési idő változásának jóváhagyása mellett kéri a Képviselő-testület
hozzájárulását, hogy kéthetente egy órában Kardoson illetve Örménykúton történő csecsemő és gyermektanácsadási tevékenységet láthasson el.
36

Dr. Katona Piroska a 3. számú gyermek háziorvosi körzetben továbbra is heti 22 órában biztosítja a gyermekorvosi
ellátást, a rendelés délelőtt és délután is elérhető, a gyomaendrődi betegek ellátása biztosított, ezért javaslom a
Képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá a Kardoson és Örménykúti kéthetente két órában történő csecsemő és
gyermektanácsadáshoz.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Hozzájárulás adása Kardosi és Örménykúti orvosi tevékenységhez"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 396/2014. (VIII. 28.) Gye. kt. határozatát:
hozzájárul ahhoz, hogy dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd Szabadság tér 2/2. sz. adószám:
44554505-1-24; szolg. azonosító szám: 022261; egyén vállalkozói nyilvántartási száma: 5582855) gyermekorvosi
tevékenységet végezzen Csabacsűdön heti négy órában az alábbiak szerint:
-

Kedd délelőtt egy órában
Kedd délelőtt egy órában
Csütörtök délelőtt egy órában
Csütörtök délelőtt egy órában

gyermekek egészséges tanácsadása
betegrendelés
gyermekek egészséges tanácsadása
betegrendelés;

továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos kistérségi feladat-ellátás keretében
Csabacsűd Nagyközség felkérése alapján Kardoson és Örménykúton kéthetente két órában csecsemő és
gyermektanácsadási tevékenységet lásson el.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 3. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási szerződésének módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Katona Piroska kérelmének helyt adva, a 2012.
december 28. napján kötött terület-ellátási szerződés módosításához a rendelési idő változása okán hozzájárul és
az alábbi szerződés módosítást fogadja el és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
Feladat-ellátási szerződés
2017. évi I. módosítása
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Szabadság u. 1., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt Dr. Katona Piroska házi gyermekorvos (Gyomaendrőd, Kossuth u. 58., egyéni vállalkozó, adószáma:
44554505-1-24) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
A felek 2012. december 28-án határozatlan idejű szerződést kötöttek terület ellátási kötelezettséggel, gyermek
háziorvosi körzet ellátására. Rendelési idő változása okán a szerződés 3. pontja 2017. október 1. napjával az
alábbiakban módosul:
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3. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott
házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas
állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő házi gyermekorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, területi ellátási kötelezettséggel végzett házi gyermekorvosi tevékenységet ellátó
megbízott rendelési ideje a következő:
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2.
Hétfő
8-11
Kedd
7-8
Szerda
8-11
Csütörtök
7-10
Péntek
10-12
Házi gyermekorvosi rendelés
5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 58.
Hétfő
7-8
Kedd
Szerda
7-8
Csütörtök
Péntek
Csecsemő és gyermektanácsadás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
8-10
Iskola egészségügyi ellátás
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó B. u. 3.
Hétfő
11-13
Kedd
Szerda
11-12
Csütörtök
Péntek

14-15
13-15
13-14
14-15
13-14

A felek által Gyomaendrődön 2012. december 28. napján kötött szerződés egyéb rendelkezései nem módosulnak.
Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok, valamint
a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 1 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2017. szeptember
…………………………….
Dr. Katona Piroska
házi gyermekorvos

………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester
………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Magyar Hajnalka
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2017.(I. 26.) Gye. Kt. határozatával jóváhagyta a
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesülettel (Továbbiakban GYÜSZ-TE) kötött együttműködési
megállapodást.
Az érvényben lévő megállapodás II. fejezet 5. pontja értelmében a TDM szervezet évente marketingtervet is
tartalmazó feladattervet készít és ezt a Képviselő-testület elé terjeszti elfogadásra.
Az anyagban kielemezésre kerülnek a vendégéjszaka adatok az elmúlt néhány évről, melyből kiderül, hogy a 2016.
évben némi visszaesés volt tapasztalható a vendégéjszakák számában, mely az átlagos tartózkodási idő
rövidülésével is magyarázható. A 2017-es szezonban júniusig áll rendelkezésre adat.
Az összeállított anyagból kiolvasható, hogy szükség lenne egy turisztikai koncepció és egy városmarketing terv
összeállítására, valamint egy szezonnyújtó nagyrendezvényre szeptemberben, mellyel a turisztikai szezon
megnyújtható lenne.
A megküldött beszámolóban a GYÜSZ-TE részéről megfogalmazásra került, hogy a város adottságaira épülő
turisztikai és marketingtevékenységre lenne szükség. Ennek szerves része kell hogy legyen a horgászturizmus,
mely jelentősen fejlődő ágazat és a Liget Fürdő, mint már meglévő leglátogatottabb városi turisztikai attrakció. A
megküldött anyag tartalmazza továbbá, hogy a Liget Fürdő jelentős fejlesztés nélkül a jövőben nem fog tudni
eredményesen közreműködni a városi turizmus szinten tartásában, fejlesztésében.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A GYÜSZ-TE 2018. évi marketing és feladatterve "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2017. (I. 26.) Gye. Kt. határozat alapján élő
megállapodás II. fejezetének 5. pontja értelmében a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet által elkészített 2018. évre
vonatkozó, marketingtervet is tartalmazó feladattervét jóváhagyja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Vezetői összefoglaló, jövőkép
Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (röviden GYÜSZ-TE) célja: Gyomaendrőd turisztikai
desztinációjának pozicionálása nemzetközi és hazai turisztikai piacon úgy, hogy szervezeti összefogás mellett az
önkormányzattal karöltve egy megalapozott újszerű marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami
támogatások segítségével, konzekvens brand - építő lépéseket tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számának növelése, és motivációjuk maximalizálása, ezzel elérendő, hogy városunk és
vidéke turisztikailag frekventált lehessen. A fenntartható turizmus kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus esetében a fenntarthatóság a természeti, a kulturális és az épített környezeti elemek okos
felhasználást, fejlesztését és egyben védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők érdekei,
elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az
önkormányzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és a lakosság között a fejlődés érdekében.
Megfelelő kompetenciát biztosít (anyagi forrásokat és szakembereket) a feladatok végrehajtásához, a közösségi
érdekeket előtérbe helyezve. Az egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a város turisztikai fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését célozza. Helyi turizmusban érintett gazdasági szereplők
szakmai továbbképzése, oktatása. (Forrás: GYÜSZ-TE alapszabály)
Fentieket figyelembe véve a GYÜSZ-TE az idei évben számos olyan feladatot végzett el, melyekkel elősegítette
a város turisztikai kínálatának turisták körében történő népszerűsítését.
2017. március – román újságírói study tour szervezése
2017. március – „Osztálykiránduló” study tour szervezése tanárok számára
2017. március-április – turisztikai kiállításokon való részvétel
2017. áprilistól – közös marketing tevékenység a Kállai Ferenc Kulturális Központtal, Szent Antal Népházzal,
Liget Fürdővel és az Önkormányzattal
2017. június – „Körös Pecsétgyűjtő” bevezetése turisták számára
2017. május-június – horgászturizmus résztvevőit kiszolgáló információs anyag összeállítása a KHESZ közreműködésével
2017. június-augusztus – turisták körében végzett kérdőíves felmérés
2017. június-augusztus – turisztikai információs stand a városban lévő rendezvényeken
2017. június-augusztus – ajándéktárgyak kínálatának bővítése helyi alkotók termékeivel
2017. július-szeptember – fotópályázat hirdetése
2017. szeptember – „Osztálykiránduló” study tour szervezése tanárok számára

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az aktív-, egészség- és ökoturizmus mellett érdemes a
horgászturizmusban rejlő lehetőségeket minél jobban kihasználni. Ebben a KHESZ-szel való együttműködés
segítséget nyújthat. További potenciált jelenthet Gyomaendrődnek a térségbe érkező turisták minél nagyobb
százalékban történő elérése, ugyanis úgy ahogy a városunkba érkező turista is ellátogat környékbeli településekre, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a közeli településeken megszálló turisták is átjönnek Gyomaendrődre. A
környékre érkező turistákban rejlő lehetőségek kiaknázásában a kb. 60 km-es térség turisztikai szervezeteivel
való minél hatékonyabb együttműködés nyújthat segítséget.
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Illeszkedés városmarketing tervhez, turisztikai koncepcióhoz, egyéb hosszú
távú tervekhez
A Magyar Turisztikai Ügynökség kiemelt turisztikai termékként kezeli az aktív-, egészség-, örökségturizmust,
melyeket szervezetünk és a helyi önkormányzat is kulcsfontosságúnak ítél meg. A hatályos Nemzeti Turisztikai
Koncepció elfogadás még várat magára.
Jelenleg Gyomaendrőd városnak érvényes turisztikai koncepciója nincs, így ebbe nem tudjuk beilleszteni ezt a
marketingtervet1.
A jelenleg érvényes Integrált Városfejlesztési Stratégia is fontosnak tartja a turizmus fejlesztését, bár irányvonalat
nem jelöl ki. Ezzel szemben Gyomaendrőd Város Gazdasági Programja (2015- 2020) már konkrét célokat fogalmaz meg a turizmus fejlesztését illetően, főként a Liget Fürdő fejlesztésére vonatkozóan.
Gyomaendrőd Város Közművelődési Koncepciójából (2015 -2020) szem előtt tartjuk a helyi hagyományok megőrzését és a közművelődés fontosságát. A városi közművelődési intézményekre partnerként tekintünk minden
esetben. Erre jó példa a 2017. évben bevezetett „Körös Pecsétgyűjtő” füzet, amellyel már az első turisztikai szezonban sikerült két célt elérni: egyrészt a füzet elnyerte a turisták tetszését, másrészt a résztvevő városi intézményekkel valamint a többi résztvevővel is erősítette az együttműködést.
Ezzel együtt azonban fontos lenne egy, a gazdaságra és turizmusra is kiterjedő városmarketing terv.
A gyakorlatban is alkalmazható, XXI. század trendjeinek megfelelő városmarketing terv kidolgozásához
hatékony segítséget nyújthat az V. Országos Városmarketing Versenyen való részvétel.

1Megjegyzés:

Fontos lenne a helyi turisztikai koncepció és egy városmarketing stratégia létrehozása, hogy irányvonalat adjon az éves terveknek, kijelölje, mi tartozik turisztikai feladatkörébe és mi közművelődésbe.
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Helyzetelemzés
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék
Természeti adottságok
Gyomaendrőd turisztikai szempontból rendkívüli adottságokkal rendelkezik, melyek kihasználása az évek során
egyre nőtt. A Hármas – Körös folyó és annak,a város területén található (Európában egyébként egyedinek számító) 16 kül- és belterületi holtága az egyik ilyen adottság. Ezek a vizek jelenleg alkalmasak horgászatra, vízi sportokra (kajak, kenu, sárkányhajó), strandolásra, árterük, környékük pedig túrázásra, az élővilág megfigyelésére,
valamint nagyban meghatározzák a város látképét, unikális hangulatot adva ezzel neki.
A város vizeinek fő turisztikai hasznosítása közül fontos kiemelni a horgászatot, mely március és október között
vonzza ide a turistákat.
A másik ilyen adottság a városunk alatt található termálvíz, melyet már 1960!-ban gyógyvízzé nyilvánítottak. A
feltörő víz, úgynevezett alkalihidrogénkarbonátos termálvíz, mely külsőleg alkalmas krónikus reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyógyító hatású a törések, zsugorodások, petefészek-gyulladás és idült
gyulladások esetében. Ivókúraként is alkalmazható krónikus nyálkahártyahurut, bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok, gyomorégés, gyomorfekély ellen. (Gyomorsavhiány vagy kevés gyomorsav esetén az ivókúra nem javasolt.) Erre az adottságra épül a város egyik leglényegesebb turisztikai attrakciója
a Liget Gyógyfürdő és kemping.2

Kulturális kincseink (épített környezet)
A város legfontosabb turisztikai attrakciói 3:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Liget Gyógyfürdő és Kemping
Erzsébet Ligeti Lombkorona sétány és kilátó
Endrődi szabadstrand
Kner Nyomdaipari Múzeum
Szent Antal kenyérsütő ház
Vidovszky Béla Városi Képtár
Körös Látogatóközpont / Aranka Babamúzeum
Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Bárka Látogatóközpont
Templomok

2A

fentieket miden Gyomaendrődöt bemutató PR és egyéb anyagban érdemes kihangsúlyozni.

3a

teljesség igénye nélkül
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SWOT elemzés
Gyomaendrőd, mint turisztika termék
Erősségek
- Vasúttal könnyen megközelíthető (közvetlen a
Budapestről, Aradról, Temesvárról, Bukarestből)
- TDM szervezet és turisztikai információs iroda
(Tourinform) található a településen
- Gazdag természeti örökség és arra épülő turisztikai termékek megléte
- Hármas-Körös folyó és holtágai, melyek kiváló
horgászvizek
- Történelmi és vallási örökség
- Termálvíz kincs, ami minősített gyógyvíz
- Országban egyedülálló nyomdaipari gyűjtemény
- Kiépített elsődleges turisztikai szuprastruktúra pl.:
vendéglátóhelyek, éttermek magas száma,
apartmanok, üdülők magas száma
- Országos, regionális ismeretségű rendezvények
pl.: Nemzetközi Sajt és Túró Fesztivál, Nemzetközi VW Bogártalálkozó
- Jó ár/érték arány
- Vendégszeretet
Lehetőségek
- A turisták száma világviszonylatban növekszik
- Európai Unión belüli mobilitás
- Belföldi turizmus egyre népszerűbb
- Európai Uniós támogatások lehívása
- Egységes városi marketing kialakítása
- GYÜSZ-TE kártyarendszer megújítása, kiterjesztése az Önkormányzati intézményre is
- Szorosabb együttműködés a szolgáltatók között
- Testvérvárosi kapcsolatok kiaknázása

-

Gyengeségek
Nagymértékű szezonalitás
Stabil, kiépített vendégkör hiánya
Komplex turisztikai csomagok hiánya
Hotelférőhelyek száma alacsony (magasabb minőségű szálláshelyek hiányoznak)
Kevés a jól képzett, idegen nyelveket beszélő
munkaerő
Alacsony a külföldi vendégek száma
Belső kommunikáció gyenge,
Nincs városi marketing stratégia
Idegenforgalmi koncepció lejárt (2007-2013)
Őszi szezonhosszabbító (nagy) rendezvény nincs
(szeptember, október)

Veszélyek
- Nehezen közelíthető meg közúton, nincs a megyébe vezető autópálya
- Versenyhelyzet a térségben, hasonló profillal rendelkező városok pl.: Gyula, Szarvas
- Alulfinanszírozottság, forráshiány
- Nincs egységes marketingstratégiája a városnak,
összhang hiánya a szolgáltatók között
- Fekete és szürkegazdaság további erősödése
- Liget Fürdő fejlesztésének elmaradása forráshiány
miatt
- Térségi TDM szervezet hiánya az egész régiót
hátrányosan érinti

Gyomaendrőd rengeteg turisztikai attrakcióval, természeti kinccsel rendelkezik, melyek a turizmusban nagyon jól
kiaknázhatóak. Olyan egyedülálló, máshol nem tapasztalható élményekkel gazdagodhatnak az ide érkezők, mint
kevés másik helyen a régióba. A helyi turizmus azonban nagymértékben függ a szezonalitástól, melynek csökkentése kiemelt feladatunk. Az egész országot érintő problémák, mint az alulfinanszírozottság, források hiánya,
jól képzett munkaerő hiánya, a desztinációt is érinti. A komplex turisztikai csomagok összeállításával kiépíthető
lenne egy stabil vendégkör, erre törekvések az évek során folyamatosan vannak/voltak, de ennek látható eredménye egyelőre várat magára. A csomagok kialakításának nehézsége a Gyomaendrődi piac nagy megosztottságának köszönhető. Rengeteg kis szolgáltató található, melyek érdekeinek egyeztetése embert próbáló feladat.
Fontos lenne az együttműködés jegyében a város idegenforgalmi koncepciójának megújítása. Fontos lehetőség
az EU-s pályázati pénzek lehívása, a fenntarthatóság elvének figyelembevételével. A Liget Fürdő fejlesztéseinek
elmaradás a legnagyobb veszély, ami a város turizmusát fenyegeti. A Fürdő fontos központja a turizmusnak,
mely ha hanyatlásnak indul, a turisták elpártolásához fog vezetni.
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Gyomaendrőd a statisztikák tükrében
A turizmus egy virtuális ágazat, azaz önállóan nem mérhető iparág. Mélyebb statisztikai elemzéseket csak a
szálláshelyszektorban tudunk készíteni, hiszen itt áll rendelkezésre a legtöbb adat (vendég száma, költése, vendégéjszakák száma). Fontos kiemelni, hogy ezek a statisztikák Gyomaendrődön turisták által elköltött teljes öszszegeket nem képesek mérni, valamint a nem a városban megszálló vendégek költését sem tükrözi.
Saját magunk által készített vendégelégedettségi kérdőív segítségével képet kapunk a városban tartózkodó turisták véleményéről, valamint földrajzi és demográfiai adataikról. Ezek fontos adatok egy célzott marketingkampányhoz, segítségükkel költséghatékonnyá tehetők a megjelenések.

Vendégek és vendégéjszakák száma (KSH)
A kereskedelmi szálláshelyek tekintetében (1. tábla) az adatok alapján elmondható, hogy mind a vendégek számában mind a vendégéjszakák számában folyamatos emelkedés volt megfigyelhető az elmúlt 4,5 évben. A 2012es év a GYÜSZ-TE TDM szervezetként való működésének kezdete, így ezt az évet vettük alapul. Az országos,
régiós és megyei szintű fejlődés ütemét jól követte a Gyomaendrőd turizmusának bővülése. A kétszámjegyű
növekedések azt mutatják, hogy a város még közel sem érte el növekedésének korlátját. Ezt a későbbiekben
elemzett kapacitás-kihasználtsági adatok is meg fogják erősíteni.
Az átlagos tartózkodási idő folyamatos csökkenése a vendégéjszakák és vendégek számának növekedése mellett azt mutatja, hogy vendégek inkább rövidebb ideig tartózkodnak egy helyen, divatosak lettek az hosszú hétvégézések. 2013-ban a vendégszám 24,8 %-os növekedése mellett a vendégéjszakák száma szinte alig emelkedett (0,6%), így az ÁTI 3,7 napról 3,0 napra csökkent, mely érték azóta stagnál.
1. tábla: Kereskedelmi szálláshelyek 4 vendégforgalma 2012 – 2017 június között
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartózko(fejlődés üteme bászáma
dási idő (ÁTI)
Időszak
zis: előző év)
(fejlődés üteme
bázis: előző év)
Magyarország
8 385 169
21 805 200
2,6
Dél – Alföld
489 497
1 237 809
2,5
2012. év
Békés –megye
151 841
470 794
3,1
Gyomaendrőd
4 285
15 712
3,7
Magyarország
8 885 053(+ 5,9%)
22 968 472 (+5,3 %) 2,6
Dél – Alföld
517 121 (+5,6 %)
1 292 774 (+4,4 %)
2,5
2013. év
Békés –megye
170 214 (+12,1 %)
519 577 (+10,4 %)
3,1
Gyomaendrőd
5 348 (+24,8 %)
15 810 (+0,6 %)
3,0
Magyarország
9 639 865(+8,5 %)
24 433 676 (+6,4 %) 2,5
Dél – Alföld
610 481 (+18%)
1 484 516 (+14,8 %) 2,4
2014. év
Békés –megye
212 423 (+24,8 %)
620 782 (+19,5 %)
2,9
Gyomaendrőd
6 737 (+25,9 %)
19 273 (21,9 %)
2,9
Magyarország
10 402 901(+7,9%)
25 887 893 (+5,9 %) 2,5
Dél – Alföld
690 005 (+13,0 %)
1 609 460 (+8,4 %)
2,3
2015. év
Békés –megye
230 382 (+8,4 %)
622 276 (+0,4 %)
2,7
Gyomaendrőd
7 022 (+4,2 %)
20 865 (+8,2 %)
3,0
Magyarország
11 117 294 (+6,8%)
27 629 453 (+ 6,7%) 2,5
Dél – Alföld
730 418 (+ 5,8%)
1 709 823 (+ 6,2%)
2,3
2016. év
Békés –megye
238 476 (+3,5%)
634 822 (+2,0 %)
2,6
Gyomaendrőd
7 342 (+4,5 %)
20 286 (-2,7 %)
2,7
Magyarország
5 139 965
12 180 812
2017. év
jan.- jún
Dél – Alföld
345 921
802 198
Kereskedelmi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján): szálloda (szálloda étteremmel), gyógyszálloda,
wellness szálloda, garniszálloda (szálloda étterem nélkül), apartman szálloda, panzió, kemping, üdülőház, turistaszálló,
ifjúsági szálló
4
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Békés –megye
Gyomaendrőd

113 369
277 038
2 962
6 528
Adatok forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés

2. tábla:Üzleti célú egyéb (korábban magán-) szálláshelyek vendégforgalma2012 – 2016 között
Időszak
Terület
Vendégek száma
Vendégéjszakák
Átlagos tartóz(fejlődés üteme bázis: száma
kodási idő
előző év)
(fejlődés üteme bázis:
előző év)
Magyarország
953 902
3 368 460
3,5
Dél – Alföld
70 065
197 484
2,8
2012. év
Békés –megye
26 446
85 999
3,3
Gyomaendrőd
2 365
8 365
3,5
Magyarország
1 062 779 (+11,4%)
3 671 572 (+9,0 %)
3,5
Dél – Alföld
80 416 (+14,8%)
222 218 (+12,5 %)
2,8
2013. év
Békés –megye
27 325 (+3,3 %)
88 264 (+2,6 %)
3,2
Gyomaendrőd
2 108 (- 10,9 %)
8 211 (-1,8 %)
3,9
Magyarország
1 363 563 (+28,3 %)
4 478 706 (+22,0 %)
3,3
Dél – Alföld
110 862 (+37,9 %)
300 431 (+35,2 %)
2,7
2014. év
Békés –megye
41 271 (+51,0 %)
131 022 (+48,4 %)
3,2
Gyomaendrőd
3 386 (+60,6 %)
12 472 (+51,9 %)
3,7
Magyarország
1 661 262 (+21,8 %)
5 361 501 (+19,7 %)
3,2
Dél – Alföld
122 550 (+10,5 %)
372 011 (+23,8 %)
3,0
2015. év
Békés –megye
41 254 (-0,04 %)
153 072 (+16,4 %)
3,7
Gyomaendrőd
3 677 (+8,6 %)
13 610 (9,1 %)
3,7
Magyarország
1 920 591
6 443 088
3,3
Dél – Alföld
149 089
422 965
2,8
2016. év
Békés –megye
51 994
165 143
3,1
Gyomaendrőd
2 812
10 529
3,7
Forrás: KSH tájékoztatási adatbázis, táblázat saját szerkesztés
A KSH adatai alapján elmondható (2. tábla), hogy Gyomaendrődön az üzleti célú magánszálláshelyeken 2013.
évi csökkenés után 2014-ben egy nagyon intenzív növekedés vette kezdetét. A rekordnak számító növekedés
valószínűleg nem csak a magasabb számú érkezésnek, hanem a gazdaság „fehéredésének” is volt a következménye. Ezt növekedést sikerült 2015-ben újabb kb. 9 %-kal (vendégek és vendégéjszakák számában is) megfejelni. Az átlagos tartózkodási idő 3,7 nap (2015;2016), ami magasabb érték, mint kereskedelmi szálláshelyek
esetében.

Vendégéjszakák és IFA bevételek alakulása Gyomaendrődön 2015-16
2015. év
Hónap

2016. év

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Vendégéjszaka (éj)
mentes

köteles

IFA (ft)

összesen

bevallott

Január

116

292

408

102 200

173

332

505

116 200

Február

307

391

698

136 850

140

486

626

170 100

Március

307

677

984

236 950

459

529

988

185 150

Április

253

702

955

245 700

282

548

830

191 800
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Május

851

1502

2353

525 700

1508

1019

2527

356 650

Június

1625

1974

3599

690 900

2590

1656

4246

579 600

Július

4261

5576

9837

1 951 600

4471

3885

8356

1 359 750

Augusztus

3496

6109

9605

2 138 150

2348

5212

7560

1 824 200

Szeptember

687

1152

1839

403 200

423

628

1051

219 800

Október

235

739

974

258 650

234

524

758

183 400

November

196

529

725

185 150

193

496

689

173 600

December

224

623

847

218 050

166

332

498

116 200

Összesen

12558

20266

32824

7 093 100 12 987 15 647
28 634
5 476 450
Forrás: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Adóosztálya

2016. évben mind a vendégéjszakák, mind a vendégszám illetve IFA bevételek tekintetében visszaeséseket
figyelhetünk meg. Az utóbbiak csökkenése az adófizetési kedv csökkenésével magyarázható, mint ahogy arról
októberi beszámolónkban is írtunk az Adóosztály és KSH vendégéjszaka számai között 2015-ben +4,5% százalék különbség volt az utóbbi javára. Az ellenőrzések szigorítását mindenképpen szükségesnek találjuk, mert ez
bevételkiesés mellett ez pályázati források lehívásánál is hátrányt jelent.
A bevételek kiesésének másik oka, az IFA mentes éjszakák számának növekedése, mely az ifjúsági turizmus
jelentős növekedését mutatja.

Vendégelégedettségi felmérés
A felmérést idény nyáron végeztük a Liget Fürdőben és környékén. A válaszadók száma 151 fő volt ebből 151
volt értékelhető. A legfontosabb adatokat, melyek leginkább relevánsak marketingterv készítésekor most a terjedelmi korlátok miatt vázlatpontokban ismertetjük:
 Küldő területek: a legtöbb válaszadó idén is belföldről érkezett (94 %), azon belül is a környező megyékből érkezett, ezt követi a Közép-Magyarország, főleg Budapest (33%), majd Dunántúl 18%.
 Kivel érkeztek? A megkérdezettek jóval több, mint fele (63%) családdal, negyedük (25%) házastárssal.
élettárssal tizedük (9%) pedig barátokkal érkezett. Elenyésző (0,5% - 1%) volt az egyedül illetve munkatársakkal érkezők száma.
 Mivel érkeztek? A legtöbben (89 %) személygépkocsival, ezt a vonat (5%), majd a busz követte (3%).
 Látogatások száma és hossza: A látogatók tizenöt százaléka volt az aki először járt a településen, a
többiek legalább másodszorra (31,79%) voltak itt. A látogatás hosszát illetően: ötödük jött egy napra, 2-3
napra 17%, 4-5 napra 31 %; 6 napnál hosszabb időre pedig 32 %!
 Honnan hallottak rólunk? Az ismerősöktől, barátoktól lehetőséget jelölték meg a legtöbben (64%), ezt
követte az internet (26%) és a tévé és rádió (14%-13%)
 Legnépszerűbb programok: Rendezvény közül a Bogártalálkozó, programajánlatok közül pedig a Liget
Fürdőt említik a legtöbbször.
 Költés: A válaszadók majdnem fele (40%) kevesebbet költ 50 000 Ft-nál fejenként egy nyaralás során,
majdnem ugyanennyien (40%) 50 000 és 100 000 Ft között költenek, 12% pedig 100 000 Ft felett költ
saját bevallása alapján.
 A legtöbben (91%) ajánlanák Gyomaendrődöt másoknak és szívesen visszatérnének (93%).

Turisztikai szempontból releváns rendezvények
A város életében kiemelt szerepet kapnak a rendezvények, melyek közül az alábbi táblázatban kiemeltük a turisztikailag is jelentőseket:
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Rendezvény
Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál
VW Bogártalálkozó
Halfőző Verseny
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny

Időpont (2018-ban)
április - május
augusztus eleje
augusztus
november
Forrás: 2017. rendezvénynaptár tervezete

Ezeket a rendezvények (+ további kisebbeket) az Önkormányzat is kiemeltként kezel, a VW Bogártalálkozó kivételével mindegyik szervezésére van ráhatása. Ezekre, a rendezvényekre a GYÜSZ-TE, mint TDM szervezet is a
városi turizmus kiemelkedően fontos pilléreként tekint. Segítségükkel a szezon meghosszítható, így például az
már a hagyományosan május 1-én megrendezésre kerülő Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivállal elkezdődik a
turisztikai szezon. A naptárba beilleszthető lenne még egy szeptemberi nagyrendezvény, mely kitöltené az időbeli
űrt a Halfőző Verseny és Disznótoros és Böllérpálinka Verseny között, ezzel megnyújtva a szezont.
A GYÜSZ-TE fontosnak tartja, hogy fent említett rendezvények marketingkommunikációjából kivegye a részét,
hiszen ezek a rendezvények sikeressége mindenki érdeke, illetve város turisztikai márkázásának is fontos része.
Weboldalunkon, facebook oldalunkon megjelentettjük a rendezvényeket, valamint a Tourinform hálózat segítségével országosan hírét adjuk. Igény és a szükséges pénzügyi források rendelkezésre állása esetén, pedig egy
komolyabb országos marketingkampánnyal is segítenénk a rendezvényt. Ezt opcionális lehetőségként beterveztük az jelen marketingterv költségtáblázatába.

2018. évi célok














Vendégéjszakák és vendégérkezések számának növelése, ez által IFA bevételek növelése.
Turistaköltések növelése
Garantált programok számának növelése, meglévők minőségének emelése (törekvés az élményközpontúságra, interaktivitásra)
Gyomaendrőd, mint turisztikai márka kiépítésének folytatása, erősítése
A város közművelődési intézményeivel közös, összehangolt marketing tevékenység hatékonyságának növelése
Marketing tevékenység összehangolása a város intézményei és az egyesület között a költséghatékonyág jegyében
Gyomaendrőd marketing kommunikációjának egységesítése, egységes arculat használása. Ezáltal
a városmárkázás folyatatása.
„Körös Pecsétgyűjtő” füzet népszerűsítése turisták körében.
Helyi együttműködések erősítése, legfőképpen a helyi önkormányzattal és intézményeivel
Ösztönzés a helyi TDM erősítésére
Kapcsolati tőke bővítése
Hozzájárulás egy pozitív városimázsához kialakításához, erősítéshez, ezzel támogatva a vállalkozó kedv növekedését, illetve befektetők vonzását
Városi turisztikai koncepció elkészítésének szorgalmazása

Célcsoportok és célpiac meghatározása
Az alábbi csoportosítás a fenti adatok elemzéséből és az összegyűjtött tapasztalatokból született meg.

Célcsoportok:
Utazási szokások alapján


családdal érkezők
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szervezett csoportok
legalább 4 éjszakát eltöltők
személygépkocsival és vonattal érkezők

Utazási motiváció alapján:








Gyógyulni vágyók
Klasszikus vízparti üdülés (cél: kikapcsolódás, pihenés)
Vízi turizmust keresők (kajak, kenu, sárkányhajó)
Horgászok
Kerékpáros turisták
Csoportos kirándulások/táborok (osztálykirándulások, sport és edzőtáborok)
Speciális célcsoportok:
o Horgászok
o Vallásturizmus

Korosztály szerint:




12-18 évesek  osztálykirándulók, táborozók
25-45 évesek(kis)gyermekes családok, baráti társaságok
50 év felett gyógyulni vágyók

Célpiacok
Belföldi célpiacok:





Budapest és Pest megye
Környező megyék: Csongrád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye
Békés megye
Nagyvárosok, mint Szeged, Szolnok, Debrecen, Pécs, Tatabánya

Külföldi célpiacok:
1. Románia (legvonzóbb számukra a Liget Fürdő)

Marketing Mix alkalmazása5
Termékpolitika (Product)
Gyomaendrődi TDM szervezet célja, a gyomaendrődi desztináció turisztikai szolgáltatásainak komplex termékké
alakítása, mely folyamat már kezdetét vette, de még hosszú út áll előttünk. Gyomaendrődön jelenleg kiemelt
turisztikai termékként kezeljük az aktív-, öko-, gyógy-, vízparti és szeniorturizmust. A szolgáltatások kialakításánál
fontos szerepet játszik az igények felmérése, a városba érkező turisták megismerése.
Gyomaendrőd, mint turisztikai termék központjában az egyedi élmény áll, melyet a természet adta lehetőségek
valamint az épített látnivalók biztosítanak.
Árpolitika (Price)
Az árak kialakítása a turisztikai szolgáltatóknál (szállás, vendéglátás, attrakciók) történik. Fontos törekedni a
minél magasabb profit az ár/érték aránykialakítására a minőség megtartása mellett, hiszen ez a desztináció egyik
erőssége.
Értékesítési és csatorna politika (Place)

5A

következő felsorolás egy lényegtörő, rövid elemzés a marketing mix alkalmazásáról. Hosszabb kifejtése egy hosszabbtávú tervdokumentáció rész kell, hogy legyen.
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Kiemelt értékesítési csatornánk: www.gyomaendre.hu és a hozzá tartozó
https://www.facebook.com/Gyoma.Endre/facebook oldal.
Az további értékesítés csatornák meghatározását az elvégezett saját kutatásainkra és tapasztalatainkra hagyatkozunk. Az csatornák keresésénél mindig szem előtt tarjuk a következetességet és az ésszerűséget.
Fontos része értékesítési politikánknak egy visszatérő vendégekből álló, erős bázis létrehozása, hiszen ahogy
szakmai körökben mondják „ötször annyiba kerül egy új vendég megszerzése, mint egy régi megtartása”.
Reklámpolitika (Promotion)
Reklámoknál a legfontosabb a következetesség. Mindig (mindenkinek) szükséges és ajánlotthasználni a
desztináció kialakított arculatát. Marketingüzenet („Gyomaendrőd :a Körösök ölelése”) célja, hogy felhívja a figyelmet a már korábbiakban is kiemelt természeti adatságokra. Az egységes megjelenés pedig a turista/fogyasztó számára könnyebb beazonosíthatóságot segíti elő. A reklámok során cél, hogy a turista úgy érezze
nem csak egy szolgáltatást vásárol, hanem egy élményt.
Szolgáltatásmarketing kiegészítő elemei:
Emberi tényezők (People)
A turizmusban érintetteknek magukénak kell érezni a fentiekben felsorolt marketing elveket és politikákat.
A helyi lakosság pozitív hozzáállása a turizmushoz, ezáltal a vendégszeretettük elengedhetetlen tényező. Korábbi kutatások kimutatták, a városban élők pozitívan állnak a dologhoz.
A belső marketing során tehát ezekre a tényezőkre kell építeni.
Folyamat (Process)
A turisztikai szolgáltatásaink fontos része a minőség, melyben meghatározó tényező a kiszolgálás minősége.
Fontos, a folyamatok során a standard-ek kialakítása és betartása.
Fizikai megjelenés (Physicalevidence)
A szolgáltatás környezetének kialakítása – vendégbarát környezet kialakítása.

Marketingkommunikáció eszközei, kampányok
Állandó marketing eszközeink, melyek minden kampány során kötelező használni






Szlogen („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”)
Honlap (www.gyomaendre.hu)
Facebook (www.facebook.com/gyomaendre )
Logó
Arculati kézikönyvben leírt színek, és betűtípusok betartása

A fent említett marketingkommunikációs eszközöket minden megjelenés alkalmával kötelező használni. Gyomaendrőd, mint turisztikai márka erősítése szempontjából fontos. A városmárka kiépítésének lényege, hogy a fogyasztók egy-egy képről, szlogenről rögtön a városra asszociáljanak, mindezt persze pozitív imázs megtartásával. Legyen a városnak egy marketing üzenete6, amely pozitív érzéseket táplál az ide érkezőkbe. A jelenlegi
szlogenünk („Gyomaendrőd: a Körösök ölelése”) az eddigi tapasztalatok alapján eléri ezeket, így ennek terjesztése megjelenítése mindenképpen folytatandó.
6jó

gyakorlat: Gyula a történelmi fürdőváros szlogenről rögtön eszünkbe jut a Gyulai két fő attrakciója a Várfürdő és a Vár
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Marketingkommunikációs feladatok az év során:
1. Szezon előkészítése, folyamatos feladatok
2. Potencionális turisták megszólítás, marketingkampányok
a. Az év egy-egy időszakához, egy-egy kampányt társítanánk
3. Már a városban tartózkodó turisták megszólítása
4. Rendezvények marketingkommunikációs támogatása
5. Helyi lakosság, szolgáltatók folyamatos tájékoztatása a turizmusról
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Folyamatos feladatok, szolgáltatások (Tourinform iroda kötelezettségei)
Térítésmentes szolgáltatások:
- versenysemleges tájékoztatás a belföldi és külföldi vendégek részére a helyi, térségi és országos turisztikai kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- versenysemleges tájékoztatás a helyi lakosság számáraa helyi, térségi és országos turisztikai
kínálatról (látnivalók, turisztikai szolgáltatók, programlehetőségek, stb…)
- nemzeti, regionális, térségi és helyi turisztikai kiadványok terjesztése (az MT Zrt., más Tourinform irodák, valamint saját és a helyi turisztikai szolgáltatók kiadványai)
- a turisták érdekeinek képviselete, a felmerült problémák kezelésében való segédkezés
- segítségnyújtás további felmerülő kérdésekben
Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások:
- helyi termékek, valamint a várost és a térséget promótáló könyvek értékesítése
- térkép, képeslapok értékesítése
- az Interticket jegyértékesítő hálózatban szereplő rendezvények jutalék ellenében történő jegyértékesítése
- Hungary Card értékesítése
- egyéb szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás értelmében történő jegyértékesítés
Szakmai jellegű tevékenységek(Tourinform-os kötelezettségek):
- az iroda berendezése a névhasználati szerződésben leírtak szerint
- folyamatos kapcsolattartás az iroda működési területéhez tartozó szakmai szolgáltatókkal, vállalkozókkal, szakmai szervezetekkel, intézményekkel
- folyamatos kapcsolattartás a térségi, megyei, régiós, országos szakmai szervezetekkel (más
Tourinform irodák, Tourinform Békés megye)
- turisztikai jellegű információkat, adatokat továbbít a különféle turisztikai tervdokumentumok megfelelő szakmai hátterének biztosításához, illetve azok kidolgozásához
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés az iroda működési területét érintő turisztikai adatokkal, információkkal kapcsolatban (NETA adatbázis kezelése)
- folyamatos adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés a különféle turisztikai kiadványokat illetően
- statisztikai adatok képzése elsősorban az iroda látogatottsági és megkeresési adataira vonatkozóan (személyes, telefonos, e-mailes), illetve azok továbbítása a felsőbb szervek felé
- az iroda működéséről szóló jelentések, beszámolók, tervek elkészítése és megküldése a felsőbb
szervek felé
- az irodát érintő bárminemű változás bejelentése a felsőbb szervek felé
- részvétel az MTÜ által szervezett továbbképzéseken, konzultációkon, tréningeken, valamint az
országos Tourinform találkozókon
- a Tourinform hálózat, valamint az MTÜ saját honlapjának folyamatos nyomon követése, az aktualitások figyelése (tekintettel a szakmai oldalakra)
- az MTÜ által előírt határidős feladatok pontos, időre történő végrehajtása
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MARKETING FELADATTERV 2018. évre
Időszak
január
január
január - április
január – december
január- december
január – december
január –
december
január – december
február
március
március április
március –
április
március –
április
április –június
április
május
május –
szeptember
május – október
július – szeptember
szeptember –
november
szeptember
szeptember december
november

Feladat
Pedagógusok megszólítása
Hirdetés kimondottam pedagógusoknak szóló lapokban, weboldalakon
Weboldalunk a www.gyomaendre.hu teljes megújítása, ez a munkálat
valószínűleg még 2017 végén elkezdjük
Osztálykirándulás kiajánló készítése, kiküldése iskoláknak, elhelyezése
a desztinációs weboldalon
Együttműködő partnerek: KFKK, Népház, Liget Fürdő
Nyugdíjasoknak szóló kiajánló készítése, elküldése nyugdíjas klubok,
közösségek számára
Együttműködő partner: Liget Fürdő
Körös Pecsétgyűjtő füzet népszerűsítése – főleg online
Programok népszerűsítése a www.gyomaendre.hu weboldalon illetve a
Gyoma Endre Facebook oldalon
Együttműködő partner: KFKK, Népház, Liget Fürdő
Gyomaendrődöt népszerűsítő kiadványok terjesztése a Tourinform
hálózaton és térségi együttműködéseken keresztül
Részvétel szakmai rendezvényeken, konferenciákon
TDM konferencia, Tourinform találkozó
Megjelenés a Budapesti Utazás Kiállításon
Kiadványok biztosítása,
Tanulmányút szervezése pedagógusok számára
Együttműködő partner: KFKK, népház
A Keleti régióban tartandó Utazás kiállításokon való megjelenés személyesen illetve kiadvány küldéssel
Várható helyszínek: Miskolc, Debrecen, Szolnok
Együttműködési lehetőségek keresése a térségen belül
Horgászatot népszerűsítő Facebook kampány
A Hármas-Körös és holtágait népszerűsítő posztok, (képek és videók)
Programajánló szórólap és plakát összeállítása, mely tartalmazza a
városi rendezvények listáját is
Tévés megjelenés – Gyomaendrőd ajánló reklámspot és/vagy Gyomaendrőd ajánlása utazási magazinokban
A Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztivál népszerűsítése a szervezőkkel
egyeztettek médiákban
Együttműködő partner: KFKK
Kitelepülés a XX. Gyomaendrődi Sajt és Túrófesztiválra
Front office feladatok ellátása a Tourinform irodában
Június 15 és augusztus 31 között nyitva minden nap!
Fotóadatbázis növelése legalább 150 db képpel

Költség (E Ft)
100
500
-

50
60
50

150
400
100
100

Fotópályázat hirdetése
célcsoport: a Gyomaendrődre érkezők
Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny szervezése
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Az Idegenforgalmi Világnap alkalmából studytour szervezése belföldi
újságírók számára
Kiadványok darabszámának felmérése, elfogyott kiadványok pótlása

200

Gyomaendrődi Disznótoros és Böllérpálinka Verseny népszerűsítése

50

300

15

december

helyi és térségi médiumokban
Adventi Hétvége népszerűsítése a szervezőkkel egyeztettet módon és
médiumokban
Együttműködő partner: KFKK
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Monitoring
Jövő évi turisztikai adatok elemzésének módszerei:
1. KSH 2017. évi kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma,
REVPAR mutató, bevételek – összehasonlítás a 2016. évi adatokkal
2. KSH 2016. évi üzleti jellegű magánvendégeinek számának és eltöltött vendégéjszakák száma – összehasonlítás a 2015. évi adatokkal
3. Saját felmérés végzése a vendégek körében, adatok kielemzése összehasonlítása az előző évi adatokkal
4. Gyomaendrődi Önkormányzati Hivatal Adóosztályának IFA bevételről vezetett adatai.
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata pályázatot nyújthat be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely
korszerűsítési programjának keretében az amatőr csapatok, valamint a Bozsik programban résztvevő gyermekek
sportolási lehetőségét kiszolgáló infrastruktúra fejlesztésére.
A pályázat keretében a támogatott az MLSZ, a pályázónak nem kell a saját erőn kívül mást teljesítenie, mivel
minden beszerzési, közbeszerzési eljárás az MLSZ által kiválasztott vállalkozón keresztül történik. A nyertes
pályázónak a bruttó költségvetés 30 %-át kell biztosítania.
Pályázni lehet:
- Új pályavilágítás kialakítására (200 lux 21.590.000,-Ft; 350 lux 4 oszlopos megoldás 35.814.000,-Ft; 350 lux 6
oszlopos megoldás 33.020.000,-Ft),
- Pályavilágítás felújítására 8.001.000,-Ft, (ebben az esetben pályázó határozhatja meg a műszaki tartalmat),
- Kiegészítő eszközök beszerzésére, mely lehet cserepad, eredményjelző, labdafogó háló, kerítés, mobil lelátó.
A beszerzendő, kiépítendő eszközök esetében az egységárak hozzávetőlegesen meghatározásra kerültek az MLSZ
részéről, viszont a közbeszerzésnél eltérő ár is kiderülhet.
Abban az esetben állhatunk el a szerződéstől, ha több mint 10 %-kal magasabb áron sikerülne csak beszerezni a
kívánt eszközöket.
A pálya hiányosságait figyelembe véve egy 150 fős lelátó, valamint 100 méter hosszban a kerítés kiépítése lenne
szükséges a választható fejlesztések közül. A tervezett fejlesztés költségvetése 4 254 500 Ft, melyhez 1 276 350 Ft
önerőt kell biztosítani (857 250 Ft a lelátó és 419 100 Ft a kerítés esetében).
Polgármester Úr egyeztetett a Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesülettel az önrészről, melynek
eredményeképpen a kerítésre eső önrészt az Egyesület biztosítja.
A pályázat benyújtási határideje 2017. szeptember 18. A pályázat határidőben benyújtásra került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Népligeti Sporttelep fejlesztésére pályázati lehetőség"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pályázat benyújtása
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata jóváhagyja a benyújtott pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely
korszerűsítési programjára, a Népligeti Sporttelepen (5502 Gyomaendrőd belterületi 6239 helyrajzi szám) kerítés és
150 fős lelátó kiépítése érdekében, bruttó 4 254 500 Ft összegű költségvetéssel, melyhez 1 276 350 Ft önerőt
biztosít a 2016. évi szabad maradvány terhére.
Határidők, felelősök:
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Határidő: 2017. 09. 28.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Petényi Roland
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Pályázati lehetőség az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére
Petényi Roland
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Futball Club kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, mint tulajdonoshoz az
Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztésére. A kérelemben leírták, hogy pályázatot kívánnak benyújtani a Magyar
Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjára.(Kérelem mellékelve) A korábbi fejlesztések után a
pálya fejlesztésébe jól beleilleszthető lenne egy 150 fős mobil lelátó kiépítése. A pályázat benyújtásához szükség
lenne egy tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat becsatolására, mely jelen előterjesztés melléklete.
A 150 fős mobil lelátó teljes beruházási költsége 2.857.500 Ft, melyhez 857.250 Ft önerő szükséges. A kérelemben
a Gyomaendrődi Futball Club kéri, hogy a tisztelt Képviselő-testület a pályázathoz szükséges 857.250 Ft önerőt
biztosítsa a futball club részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat tekintse át, és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"tulajdonosi hozzájárulás megadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosként hozzájárul, hogy a Gyomaendrődi
Futball Club pályázatot nyújtson be a Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési programjára, az
Erzsébet ligeti sporttelepen mobil lelátó létesítése érdekében.
Felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a mellékelt tulajdonosi nyilatkozat aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
2. döntési javaslat
"Önerő biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Futball Club pályázatához szükséges
857.250 Ft önerőt a 2016. évi szabad maradvány terhére biztosítja.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
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Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
(sportszervezet pályázó, nem saját tulajdonú ingatlan esetén)
Alulírott, Toldi Balázs polgármester Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
képviselőjeként(székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. Város Önkormányzata,
adószáma: 15725527-2-04, képviseli:Toldi Balázs polgármester), nyilatkozom arról, hogy az
1/1 arányban az önkormányzat tulajdonában álló, a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyomaendrődi Járási Hivatal Földhivatalnál 1099 helyrajzi számon nyilvántartott,
természetben
5500 Gyomaendrőd belterület 1099 hrsz címen található ingatlan
vonatkozásában rendelkezési jogot biztosítottam a Gyomaendrődi Futball Club részére,
amely alapján az Gyomaendrődi Futball Club a Magyar Labdarúgó Szövetséggel
Együttműködési Megállapodást köthet, és a Megállapodásban az Ingatlan tekintetében
jognyilatkozatokat tehet és kötelezettségeket vállalhat.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megnevezett ingatlanon a Magyar Labdarúgó Szövetség
beruházást valósítson meg.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy a fent megnevezett ingatlan sportcélú hasznosítását a
beruházás megvalósításától számított hét éven keresztül biztosítom.
Tudomásul veszem, hogy a Támogatásból megszerzett tárgyi eszközök, immateriális javak –
azok a hatályos vonatkozó jogszabály(ok) szerinti értékcsökkenési leírásáig – csak az MLSZ
előzetes írásbeli jóváhagyásával idegeníthetők el, illetve terhelhetők meg. Elfogadom, hogy
ezen tárgyi eszközök, immateriális javak az MLSZ előzetes írásbeli jóváhagyása nélküli
elidegenítése, illetve megterhelése esetén az erre irányuló szerződést jogilag létre nem
jöttnek kell tekinteni, az joghatás kiváltására nem alkalmas.
Vállalom, hogy szükség esetén az értékcsökkenési leírásig az eszközök meglétét az MLSZ,
illetve az MLSZ útján a Támogató felé dokumentumokkal (leltár, tárgyi eszköz karton
másolata stb.) igazolom, illetőleg az eszközök idő előtti megsemmisülése esetén annak
okairól a Sportszervezetet, valamint az MLSZ-t írásban tájékoztatom.
Nyilatkozom, hogy fent nevezett ingatlan tekintetében harmadik személy irányában nem áll
fenn kötelezettségem, amely a pályázat céljának megvalósulását meghiúsíthatja.
Jelen nyilatkozatom az Együttműködési megállapodás teljes időtartama alatt érvényes és
hatályos, az kiterjed a Sportszervezet esetleges – az Együttműködési megállapodásban
foglalt kötelezettségek teljesítésére kiterjedő – törvényes vagy ügyleti jogutódjára is.
Nyilatkozom továbbá, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata alapján
jogosult vagyok a szervezet képviseletére és rendelkezem a jelen nyilatkozat megtételéhez
szükséges felhatalmazással.
Kelt: Gyomaendrőd, 2017. szeptember 15.

………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd Selyem 124.
Toldi Balázs polgármester

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmének ismételt tárgyalása
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő– testület!
2017. augusztus 31-i ülésén tárgyalta a Képviselő-testület Halászné dr. Balogh Erzsébet, a Gyomai Szülőföld Baráti
Kör elnöke által benyújtott kérelmet. A kérelemben anyagi segítséget kért a Baráti Kör a Kállai Ferenc színművészt
ábrázoló szoborállítás fennálló tartozásának pénzügyi rendezéséhez.
A szobor megvalósítását Szőke Sándor szobrász 6,5 millió Ft-ért vállalta, mely összegből a Baráti Kör 4 millió Ft-ot
rendezett. A 4 millió Ft-ból 1,5 millió Ft-ot Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete támogatás formájában biztosított
még 2015. novemberében. A szobor megvalósításához a Gyomai Szülőföld Baráti Kör 1,5 millió Ft összegű
támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Kedvezményezettnek a támogatás valamint az elvárt
önrész felhasználásáról 2016. április 30. napjáig kellett szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania. A támogató
hatóság a benyújtott elszámolás elbírálásáról és elfogadásáról a mai napig nem küldött lezáró dokumentumot
pályázó részére. 2017. augusztus 29-én a Baráti Kör emailben kért tájékoztatást a benyújtott elszámolás
elbírálásának eredményéről, melyre válasz a mai napig nem érkezett a támogató hatóság részéről.
Augusztusban a testület elutasította a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmét, mivel kérelmező a 2016. évi
beszámolóját nem helyezte letétbe az Országos Bírósági Hivatalnál (továbbiakban: OBH). Civil szervezet részére az
önkormányzat csak abban az esetben nyújthat támogatást, ha a szervezet eleget tett egyszerűsített beszámolója
OBH-nál történő letétbe helyezési kötelezettségének.
A Szülőföld Baráti Kör 2016. évi egyszerűsített beszámolója 2017. szeptember 5-én megjelent az OBH nyilvántartási
rendszerében, így jogi akadálya nincs, hogy a szervezet önkormányzati támogatásban részesüljön.
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör kezdeményezése valóban méltó emléket állított városunk szülöttjének, így
Önkormányzatunk kereste a megoldást a kialakult helyzet rendezésére. A Képviselő-testület augusztusi ülését
követően polgármester úr felkereste Szőke Sándor szobrászművészt és a testület egyetértése esetén az alábbi
megállapodás születhet:
Gyomai Szülőföld Baráti Kör és Szőke Sándor szobrász között 2015. augusztus 1. napján létrejött
vállalkozási szerződés módosításra kerül, az alkotás elkészítésének bruttó díja 6,5 millió Ft-ról, 5,5 millió Ftra csökken.
A vállalkozási díjból a mai napig fennálló tartozás 1,5 millió Ft összegét kiállított számla ellenében 2017.
október 15. napjáig kell megfizetni.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a Gyomai Szülőföld Baráti Kör tartozásának rendezéséhez 1,5 millió Ft
összegű támogatást biztosítson, mely támogatási összeg közvetlenül a szobrász részére kerüljön átutalásra. A
támogatás forrásaként az önkormányzat 2016. évi szabad maradványát javasoljuk kijelölni.
A szobor költségének pénzügyi rendezését követően a Gyomai Szülőföld Baráti Kör a városnak kívánja
adományozni a Kállai Ferenc emlékére állított alkotást. Az ajándékozási szerződés megkötésének feltétele, hogy az
adomány tárgyát képező szobor per-, teher-és igénymentes legyen, illetve a támogató hatóság a Gyomai Szülőföld
Baráti Kör által - a Kállai szobor állításához - nyert 1,5 millió Ft összegű támogatás szakmai és pénzügyi
beszámolóját jóváhagyja.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen a kérelmet megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
1. döntési javaslat
"A Gyomai Szülőföld Baráti Kör részére támogatás biztosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomai Szülőföld Baráti Kör kérelmét 1,5 millió Ft
összeggel támogatja. A támogatás utalásának feltétele a Gyomai Szülőföld Baráti Kör és Szőke Sándor szobrász
által aláírt módosított vállalkozási szerződés másolatának megküldése önkormányzatunk részére. A támogatás
összege kizárólag a Kállai Ferenc emlékére állított szobor költségeinek finanszírozására fordítható, közvetlenül a
szobrász részére történő utalással. A támogatás forrásaként az Önkormányzat 2016. évi szabad maradványát jelöli
ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 10. 15.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
2. döntési javaslat
"Adományozás - Kállai Ferenc színművész emlékére állított szobor - elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel vette a Gyomai Szülőföld Baráti Kör
felajánlását és elfogadja a Kállai Ferenc, Nemzet Színésze születésének 90. évfordulója emlékére állított, per-,
teher-és igénymentes szobor város részére ajándékozását. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza jegyzőt a felajánlás jogi hátterének felülvizsgálatával és az adományozás dokumentumainak
előkészítésével, majd felhatalmazza polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Dr. Uhrin Anna
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrődi Földkezelő Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság a Képviselő-testület júliusi ülésén beszámolt az 1-5 hónap gazdálkodásáról. Az eltelt 1 hónap alatt a
gazdálkodásában történt változásokat az előterjesztés mellékletét képező beszámoló tartalmazza.
A társaság használatában 88,39 ha termőföld van. A művelés részleteit a beszámoló taglalja. A társaság a
művelésében lévő termőföldek után megigényelte a földalapú támogatást, amely 2018. június 30-ig kifizetésre kerül.
A támogatás mértéke hektáronként 68-70 ezer Ft várható. Továbbá a 32,35 ha Natura 2000-es terület után a
társaság további 20 ezer Ft támogatás igényelhet. Ez az üzleti tervhez képest a földalapú támogatás összegében
647 eFt növekedést eredményezhet.
A búza terményértékesítés bevétele a fagykár miatt 1.320 eFt-tal csökkent. A megmaradt búzatermést a tervezett
nettó 33.000,-Ft/tonna helyett 40.500,-Ft/tonna áron sikerült értékesíteni.
A társaságnak az Önkormányzat felé van 6 millió Ft kölcsöntartozása, amely 2018. december 30. napjáig
visszafizetésre kerül.
A második félév kiemelt feladata a 38,58 hektáron termesztett napraforgó betakarítása lesz. A várható hozama a
jelenlegi állapot szerint átlag közeli lesz.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2017. első
félévi gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félévi
beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak
gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A beszámolót a társaság taggyűlése szeptember 19-én tárgyalja. A taggyűlés
döntése és javaslata a Képviselő-testületi ülésre lesz mellékletként beterjesztve.
A társaság gazdálkodásának 1–6 hónap eredménye a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 501 eFt, amely
469 eFt-al kevesebb az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység eredménye
+7.297 eFt, az 5.742 eFt-al tervezett veszteséggel szemben
.
Az első négy hónap alatt az értékesítés nettó árbevétele a nem közszolgáltatási tevékenység esetében 8.485 eFt,
amely 2.520 eFt-al több az időarányos tervezettnél. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében
78.643 eFt, amely 2.106 eFt-al több az időarányos tervezettnél.
A nem közszolgáltatási tevékenység esetében az anyagjellegű ráfordítás teljesítés 59%-kal, míg a személyi jellegű
ráfordítás 67%-kal haladta meg a tervezettet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység esetében az
anyagjellegű ráfordítás teljesítés 2%-kal, míg a személyi jellegű ráfordítás 14%-kal marad el a tervezettől.
A beszámolási időszakban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak 32.666.669,- Ft összegű kintlévőség behajtása került
átadásra, amelyből 21.762.023,- Ft-ot sikerült beszedni. A társaság tartozása a 2017.06.30-i állapot szerint
45.834.800,- Ft, ebből 17.929.062,- Ft összeget tesz ki a Regionális Hulladékkezelő Kft.-nek meg nem fizetett lerakói
díj.
Az 1-6 hónap gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
A társaság jelzi, hogy az FHB-Np. Kft-vel kötött szerződés 2017. szeptember 30-al megszűnik. A szerződés
megszűnéséhez kapcsolódóan a pénzügyi elszámolás várhatóan 2017. évben megtörténik. A Dareh Bázis Np Kftvel kötött alvállalkozói szerződés alapján a pénzügyi elszámolás negyedévente történik meg 30 napos fizetési
határidővel.
A fentiek alapján a társaság a 2017. december 28-án lejáró 7.156.000,- Ft tulajdonosi kölcsön visszafizetését nem
biztos, hogy tudja teljesíteni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Gyomaközszolg Kommunális
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Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló beszámolóját.
A társaság első félévi gazdálkodásának adózott eredménye +2.269 eFt, a tervezett 11.400 Ft veszteséggel
szemben. Az első félévben az éves tervezett bevételek 73,9%-ka teljesült.
A társaság eredmény tartaléka a 2016. évi veszteség miatt -54.967 eFt. A lekötött tartalék 126.150 eFt. A saját tőke
213.082 eFt.
A társaság kötelezettségei összesen 21.000 eFt, a követelés állománya pedig 22.983 eFt.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2017. első félév
gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját.
A társaság gazdálkodásának első félévi adózott eredménye 2.416 eFt veszteség. Az éves tervezett eredmény +257
eFt. Az építőipari kivitelezéseknél továbbra sem sikerült pozitív eredményt elérni. Az év hátralévő részében lekötött
kapacitások előkalkulációi alapján az építőipari tevékenység nem fogja növelni a veszteséget. Összességében a
társaságnak a 2017. évi gazdálkodása várhatóan nullszaldós lesz.
A 2017. évre tervezett bevételek (130.133 eFt) 51,03 %-ka, a kiadásoknak (129.776 eFt) pedig 60,25 %-ka teljesült.
A beszámoló táblázatba foglaltan részletezi tevékenységenként a bevételeket és kiadásokat, kiemelve az
önkormányzati támogatás mértékével. A beszámoló kitér az egyes tevékenységek negatív eredményeinek az okaira.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2017. első félévi beszámolója
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. elkészítette a 2017. június 30-ig terjedő időszak gazdálkodásáról szóló
beszámolóját. A beszámolót a Felügyelő Bizottság az augusztus 24.-i ülésén elfogadta.
A Felügyelő Bizottság az alábbi ügyekben hozott döntést.
1. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Liget Fürdő árbevételének, a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás érdekében
a fürdő fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda megépítésére.”
2. "Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének, hogy a Liget Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg. Felkéri az
ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes költségvetését terjessze be a képviselő-testület
szeptemberi ülésére.”
A társaság első félévi gazdálkodásának adózás előtti eredménye -7.598 eFt, amely az egy évvel korábbinál 4.293
eFt-al több.
A beszámoló megállapítja, hogy fürdő működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult. Az értékesítés nettó
árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 15,25%-kal nőtt. Az eladott fürdő- és rendezvénybelépők
árbevétele 2,5 %-kal csökkent, ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19
%-kal nőtt.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező minimálbér és
bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek. A bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz
árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5 Mft-tal több munkaügyi támogatás lett igénybe véve.
A társaság a 2016. év hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt
fel a Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és az
önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének vizesblokkjai kerültek
felújításra.
Az első félév gazdálkodási adatait az előterjesztés mellékletét képező beszámoló részletesen taglalja.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2017. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐDI LIGET FÜRDŐ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

a társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről

Vezetői összefoglaló

A Liget Fürdő 2017. június 30-ig vizsgált működése a 2017. évi üzleti tervnek megfelelően alakult.
2016. hasonló időszakához viszonyítva a teljes árbevétel 15,25 %-kal nőtt. Területenként vizsgálva az
eladott fürdő- és rendezvénybelépők árbevétele 2,5 %-kal csökkent (18,02 Mft-ról 17,57 Mft-ra),
ugyanakkor az OEP támogatás az év eleji gyógyászati akciónak köszönhetően 73,19 %-kal nőtt (7,08
Mft-ról 12,26 Mft-ra). A kemping vizesblokkjának fejlesztése már május-júniusban meghozta
eredményét, így az első 4 hónap stagnálását követően a fürdő szállás árbevétele 18,47 %-kal nőtt
(2,38 Mft-ról 2,82 Mft-ra). A bérleti díjak első félévben realizált árbevétele 2016. hasonló időszakához
képest 23,67 %-os növekedést mutat. A gyógyászati rész teljes árbevételét vizsgálva (beteg által
fizetett önrész + OEP finanszírozás) megállapítható, hogy a „60 kezelés = 60 Ft” elnevezésű akciónk a
beteg által fizetett önrész csökkentésének ellenére összességében jelentős árbevétel növekedést
hozott. Az akció sikeressége nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az értékesítés nettó árbevétele
közel 5 millió forinttal növekedett a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A bér- és járulékköltségek, alkalmi munkavállalók költsége, illetve a tiszteletdíjak a kötelező
minimálbér és bérminimum emelés hatására 19,96 %-kal nőttek (22,5 Mft-ról 26,99 Mft-ra). A
bérköltségek fedezetére az értékesítésből származó plusz árbevétel mellett az előző évhez képest 1,5
Mft-tal több munkaügyi támogatás szolgált. A gyógyászati akció hatására megnövekedett
kezelésszám miatt a korábbi 3 fő gyógymasszőr helyett az I. félévben 3 fő alkalmazott, 1 fő megbízási
szerződéssel, és 2 fő alkalmi munkavállalóként teljesített szolgálatot a fürdő gyógyászatán. A
turizmusban tapasztalható szakember hiány a fürdő munkaerő-gazdálkodására is hatást gyakorol.
2016. hasonló időszakához képest 3.000.000 Ft-tal kevesebb önkormányzati támogatást használt fel a
Liget Fürdő a képviselőtestület által megszavazott 17 millió forintos működési célú támogatásból, és
az önkormányzat szolgáltatásvásárlásra elkülönített összegéből is kevesebb került felhasználásra.
A 2016. évről 2017-re áthozott 2,5 Mft működési támogatásból a Liget Fürdő kempingjének
vizesblokkjai kerültek felújításra (fotók a csatolt mellékletben).

2017. június 30-ig elvégzett, illetve folyamatban lévő fejlesztések, felújítások:
-

kemping vizesblokkjainak felújítása
termálvezeték csőtörésének kijavítása (fotók a csatolt mellékletben)
Strand területén falfelületek kezelése, festése
Strand területén medencék, lábmosók javítása, újra fugázása, csempézés
Térburkolatok, járdák, világítás javítása
Virágosítás

Kemping vizesblokkjai felújítás előtt és után:

Csőtörés a gyomai hídon.

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEG

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

3/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
Eszközök (aktívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
01.

Megnevezés

Előző év

b

c

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (02+04+06.sor)

02.

I. Immateriális javak

03.

ebből: az értékhelyesbítés

04.

II. Tárgyi eszközök

05.

ebből: az értékhelyesbítés

06.
07.
08.

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

68 474

67 285

0

0

68 474

67 285

5 421

5 421

0

0

10 816

8 364

411

459

ebből: az értékhelyesbítés
B. FORGÓESZKÖZÖK (09+10+11+12.sor)

09.

I. Készletek

10.

II. Követelések

1 917

1 685

11.

III. Értékpapírok

0

0

12.

IV. Pénzeszközök

8 488

6 220

13.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) összesen (01+08+13.sor)

79 290

75 649

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

3/3

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEG "A" változat
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
Források (passzívák)
adatok ezer forintban
Sorszám
a
15.

Megnevezés

Előző év

b

c

D. SAJÁT TŐKE (16+18+19+20+21+22+23.sor)

16.

I. Jegyzett tőke

17.

ebből: visszavásárolt tul. részesedés névértéken

18.

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

19.

III.Tőketartalék

20.

IV. Eredménytartalék

21.

V. Lekötött tartalék

22.

VI. Értékelési tartalék

23.

VII. ADÓZOTT EREDMÉNY

24.

E. CÉLTARTALÉK

25.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

11 127

7 420

3 200

3 200

29 295

29 295

-23 484

-22 898

5 421

5 421

-3 305

-7 598

0

0

42 954

43 857

26.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

0

0

27.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

0

28.

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

42 954

43 857

29.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

25 209

24 372

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) összesen (15+24+25+29.sor)

79 290

75 649

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Statisztikai számjel

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983

Vállalkozás megnevezése

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft
Vállalkozás címe, telefonszáma

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.sz.

Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY-KIMUTATÁS

"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.

Gera Krisztián sk.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)
P.H.

Statisztikai számjel

2/2

13087085-9604-572-04
Cégjegyzék szám

04-09-005983
"A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNY-KIMUTATÁS "A" változat
(összköltség eljárással)
Az üzleti év mérlegfordulónapja : 2017.06.30.
adatok ezer forintban
Sorszám
a

Megnevezés

Előző év

b

c

01.

I. Értékesítés nettó árbevétele

02.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

03.

III. Egyéb bevételek

04.

Előző év
módosítása
d

Tárgyév
e

32 801

37 803

0

0

26 202

24 121

ebből: visszaírt értékvesztés, terven felüli écs.

05.

IV. Anyagjellegű ráfordítások

28 739

30 569

06.

V. Személyi jellegű ráfordítások

28 383

33 271

07.

VI. Értékcsökkenési leírás

1 809

1 478

08.

VII. Egyéb ráfordítások

3 361

4 176

-3 289

-7 570

0

7

16

35

-16

-28

-3 305

-7 598

-3 305

-7 598

09.

ebből: értékvesztés, terven felüli écs.

10.

A. TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)

11.

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

12.

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

13.

B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

14.

E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (10+13)

15.

XII. Adófizetési kötelezettség

16.

F. ADÓZOTT EREDMÉNY (14-15)

Kelt : Gyomaendrőd, 2017. augusztus 01.
Gera Krisztián sk.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV/1/2017.(VIII. 24.) határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága elfogadja a
társaság 2017. I. félévi gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV./2./2017.(VIII. 24.) határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő árbevételének,
a színvonalnak a növelése, valamint a vendégmegtartás érdekében a fürdő
fejlesztés keretén belül kerüljön sor a csúszda megépítésére.
Határidő: azonnal

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága
IV./3./2017.(VIII. 24.) határozata
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága javasolja
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének, hogy a Liget Fürdő kültéri
gyógymedencéjének felújítása még 2017-ben történjen meg.
Felkéri az ügyvezetőt, hogy az erre vonatkozó kérelmét, a beruházás részletes
költségvetését terjessze be a képviselő-testület szeptemberi ülésére.
Határidő: azonnal

23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Liget Fürdő Nonprofit Kft. fejlesztési kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évben 15 millió Ft összegű kölcsönt nyújtott a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. részére oly módon, hogy átvállalta a Kft. pénzintézeti forgóeszköz
hiteltartozását.
A Fürdő önkormányzattal szemben fennálló tartozásának visszafizetési rendjéről 2017. áprilisi ülésén döntött a
testület. Az 5 év alatt visszafizetendő tartozás első részlete 2017. november 30-án válik esedékessé. A Képviselőtestület által hozott határozat arról is rendelkezik, hogy a Kft. által visszafizetett összeg esetleges fürdő fejlesztésre
történő felhasználásáról a testület minden évben külön döntést hoz.
A Kft. ügyvezető igazgatója által benyújtott kérelem az alábbiakat tartalmazza:
A Fürdő a kölcsön összegét a visszafizetési határidő lejárta előtt – 2017. szeptember 29-éig - rendezi. Ugyanakkor
kéri a testületet, hogy ezen összeget az önkormányzat a Fürdő kültéri gyógymedencéjének felújítására fordítsa. A
Fürdő Felügyelő Bizottsága támogatja az ügyvezető javaslatát, hiszen a medence rendkívül rossz állapotban van, a
burkolat állapota nem felel meg az elvárásoknak, a leváló elemek baleset veszélyesek. Az ügyvezető a felújítási
munkákra 3 árajánlatot kért be, melyek közül a legkedvezőbb ajánlatot a Fluidra Magyarország Kft. adta nettó
2.782.500 Ft + áfa összegben.
Amennyiben a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a visszafizetett kölcsön összegét a gyógymedence felújítására
fordítsa az önkormányzat, úgy még ebben az évben megvalósulhat a fejlesztés.
A felújítási munkát célszerű az önkormányzat megrendeléseként elvégezni, hiszen így a munkálatot terhelő áfa
teljes egészében visszaigényelhető, míg ha a Fürdő a beruházó, akkor csak egy arányosított áfa rész
visszaigénylésére nyílik lehetőség.
A Liget Fürdő Kft. kérelme és a gyógymedence felújítására vonatkozó árajánlatok az előterjesztés mellékletét
képezik.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A Liget Fürdőben a kültéri gyógymedence felújítás megvalósítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Liget Fürdő Nonprofit Kft. azon javaslatát,
hogy a Fürdő kültéri gyógymedencéje kerüljön felújításra még 2017. évben. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a
Beszerzési szabályzatában foglaltak szerint kérje be a szükséges árajánlatokat. A felújítás megvalósítója
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, ugyanakkor a felújítás koordinálása, a kültéri gyógymedence jelenlegi
burkolatának eltávolítása a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. feladata. A felújítás forrása a Liget Fürdő
Nonprofit Kft. által 2017. szeptember 29. napjáig visszafizetett kölcsön 3 millió Ft összege.
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Határidők, felelősök:
Határidő: 2017. 12. 31.
Felelős: Gera Krisztián
Hivatali felelős: Pardi László
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2017. évi civil alap tartalékának felhasználása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. évi alapok elbírálását követően a civil alapnál 650 e Ft maradvány keletkezett, amit a Képviselő-testület
tartalékba helyezett.
A maradvány oka, hogy két szervezet az Omart Kulturális Egyesület, valamint a Kulturális Egyesület (Színfolt
Mazsorett Csoport) nem tudott a pályázati feltételeknek megfelelni. Jelezték azonban, hogy a későbbiekben
kívánnak pályázni, akkor tudják a feltételeket pótolni.
A Színfolt Mazsorett Csoport időközben önálló egyesületté vált, az egyesület neve: Színfolt Mazsorett
Táncegyesület.
Az Omart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület, valamint a Színfolt Mazsorett Táncegyesület egyedi támogatási
kérelmet nyújtott be a civil alap tartalékára.
Az egyedi támogatási kérelmek az előterjesztés mellékletében találhatóak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott kérelmek támogatásáról dönteni szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2017. évi civil alap tartalékának felhasználása"
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 Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi Civil alap tartalékára benyújtott egyedi
támogatási kérelmeket az alábbiakban támogatja:
S.sz.

Pályázó
1Omart Kulturális Egyesület
2Színfolt Mazsorett Táncegyesület

Pályázati azonosító
CIV-011-17
CIV-012-17

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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támogatás

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

OMart Kulturális Műhely

3. Adószáma

1 8 3 9 4 9 4 6

1

2

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

Pk.60046/2009/4/l

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 0 9

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 5

2 0

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

Molnár Albert

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 0

3 8 5

5 5 0 0

város/község

közter.
jelleg 09.

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Dobó István

0 5 5 4 , omart@freemail.hu

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Dobó István
13. Levelezési címe:

7 0

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 09.

hsz.
hrsz

ép.

lph.

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet Gyomai Kirendeltsége

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 1 2 5

1 1 0 8 2 5 9 6

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

19

3 - 6 éves

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

14

14

2012

2013

2014

2015

2016

100000

60000

125000

150000

200000

1 8 3 9 4 9 4 6

9 4 9 9

5 2 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 1

0 1 naptól

2 0 1 7

2 6 8 0 0 0 forint

1 2

3 1 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

2

4 2 0

5. Igénylési forma:

E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) 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;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) 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;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) 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.
v) 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.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 9

0 9

év

hó

nap
Molnár Albert
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_04

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

A2

Jármű üzemeltetés költségei

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

2 0 5 0 0 0
6 5 0 0 0

rezsi költségek
0
2 8 0 0 0

nyomtató, számítógép,videokamera, telefon
3 0 0 0 0

meghívók, plakátok
0
4 5 0 0 0

a Tűzmenedék együttes utazási költsége

3 7 0 0 0

vendéglátás, ajándékok a közreműködőknek

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

B1

Bérköltség

B2

Megbízási díj

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

1 8 0 0 0 0
0
1 8 0 0 0 0

meghívott előadók tiszteletdíja

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

3 8 5 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

2 6 8 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

1 1 7 0 0 0

Nyomtatva: 2017.09.11 11.31.16

A hivatal tölti ki

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

Hatályos: 2017.01.30-tól

Érkeztető bélyegző helye

Gyomaendrőd,
év

hó

nap

A pályázatot formailag ellenőrizte: ______________________________

I. Pályázó szervezet adatai:
1. Név:

2. Jogi státusz:

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

3. Adószáma

1 8 9 1 1 8 5 7

1

2

vagy adóazonosító jele:

0 4

4. Bírósági bejegyzés száma:

Pk. 60.040/2017/4. szám

5. Bejegyző bíróság:

Gyulai Törvényszék

6. Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja:

2 0 1 7

7. Civil szervezet közhasznúsági jogállása:

1

0 8

3 0

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

Hunya Jolán

11. Elérhetőségek (telefon, e-mail):
12. Székhelye:

5 5 0 0

3 7 4

5 5 0 0

város/község

közter.
jelleg 3

hsz.
hrsz

ép.

lph.

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Árpád

7 1 5 2 , jolika@gmail.com

irányítóGyomaendrőd
szám

közter.
utca
név

Árpád
13. Levelezési címe:

3 0

em.

aj.

város/község

közter.
jelleg 3

hsz.
hrsz

14. Számlavezető pénzintézet:

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

15. Pénzintézeti számlaszáma:

5 3 2 0 0 1 2 5

ép.

1 1 1 0 3 5 1 6

lph.

em.

aj.

0 0 0 0 0 0 0 0

II. Információs adatok:
16. Fő tevékenységi terület,
és tevékenység leírása:

19

3 - 6 éves

7 - 14 éves

15 - 18 éves

19 - 25 éves

26 év felett

Összesen

3

29

1

1

1

35

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

1 8 9 1 1 8 5 7

9 3 1 9

17. Szervezet taglétszáma:
(csak a gyomaendrődi állandó
lakcímmel rendelkezők)
18. Korábbi önkormányzati támogatások:

19. Statisztikai számjel:

5 2 9

0 4

20. Internetes honlap elérhetősége:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20
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TAMAPALY17_02

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

III. Projekt adatok:
1. Ideje:

2 0 1 7

3. Igényelt támogatás:

0 9

0 1 naptól

2 0 1 7

5 0 0 0 0 0 forint

1 2

3 1 napig

4. Támogatási alap:

2. Résztvevők (fő):

2

5. Igénylési forma:

3 5
E

6. A pályázati cél:

IV. A részletes program ismertetése, költségvetés indokolása (maximum 5000 karakter):

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_03

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

V. Nyilatkozatok:
Alulírott pályázó Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) támogatási alapjai pályázati adatlapja benyújtásával
a) nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős
végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok megfelelnek a valóságnak;
c) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje és az Önkormányzat
hivatalos honlapján közzétegye;
d) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerinti átlátható szervezetnek minősül;
e) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) 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;
f) kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek;
g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom;
i) nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá
az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett
Önkormányzati támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben
visszafizetem;
j) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számla szolgál;
k) nyilatkozom arról, hogy az Önkormányzati támogatási cél megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;
l) hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje, feldolgozza,
a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;
m) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – az Önkormányzat által nyújtott támogatás
terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről azok kifizetése előtt – ellenszolgáltatás teljesítését

követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen meggyőződtem;
n) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van a szervezet;
o) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott dokumentumokhoz
képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé benyújtom;
p) 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;
q) nyilatkozom, hogy a pályázatban leírtakat abban az esetben is megvalósítom, ha a pályázatban igényelt összeget csak részben kapom meg;
r) nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé nincs tartozásom;
s) a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján;
t) kijelentem, hogy az Önkormányzati Alapok pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak tartalmát és rendelkezéseit
elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. Az ÁSZF elérhetősége: http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok;
u) 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.
v) 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.

VI. A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyomaendrőd
helység

2 0 1 7

0 2

2 0

év

hó

nap
Hunya Jolán
_____________________________________
a pályázatot benyújtó képviselője

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20

PÁLYÁZAT, EGYEDI IGÉNY A 2017. ÉVI TÁMOGATÁSI ALAPOKRA

TAMAPALY17_04

Benyújtható Gyomaendrőd Város Önkormányzata Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.),
a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.), a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) és a Környezetvédelmi Alapról
szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendeletek alapján nyújtott támogatások igénylésére

VII. Költségvetés:
Ktgv. kód

A költség/kiadásnem megnevezése (részletezése)

Összeg (ft)

A

Dologi kiadások költségei

A1

Ingatlan üzemeltetés költségei

0

A2

Jármű üzemeltetés költségei

0

A3

Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei

0

A4

PR, marketing költségek

A5

Humán-erőforrás fejlesztésének költségei

A6

Utazás-, kiküldetés költségei

A7

Szállítás költségei

0

A8

Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei

0

A9

Egyéb beszerzések, szolgáltatások

5 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0

Reklám, prospektus, szóróanyag
0
3 0 0 0 0 0

Üzemanyag költség, versenyekre való eljutás

1 5 0 0 0 0

Tagdíj, nevezési díj, regisztrációs díj, továbbképzés

B

Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei

0

B1

Bérköltség

0

B2

Megbízási díj

0

B3

Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel

0

B4

Egyéb foglalkoztatás költségei

0

C

Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése

0

C1

Tárgyi eszköz beszerzés

0

C2

Immateriális javak beszerzése

0

Összes kimutatott költség = (A+B+C):
Önerő:

5 0 0 0 0 0

Pályázati projektben igényelhető támogatás:

5 0 0 0 0 0

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

Nyomtatva: 2017.09.14 08.56.20

25. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Alapítványok támogatása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány, valamint az Országos
Mentőszolgálat Alapítvány egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a Képviselőtestület hatáskörében nem ruházható át az alapítványi forrás átadása, átvétele. A kérelmek az előterjesztés
mellékletében találhatóak.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány „95 éves a szakképzés
Gyomaendrődön” címmel könyvet kíván kiadni, melynek megjelenését 2017. október 23-ra tervezik. A könyv
megjelenéséhez kér anyagi támogatást az alapítvány.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány a gyomaendrődi mentőállomás mentőautóinak felszereltségének javítása
céljából speciális égési kötszerek vásárlására kér támogatást az önkormányzattól.
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Oktatási – Képzési Alapítvány részére 25.000,-Ft az
Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000,-Ft támogatás megállapítását javasoljuk a polgármesteri alap
terhére.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Alapítványok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági
Oktatási – Képzési Alapítványrészére 25.000,-Ft, azaz huszonötezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás
forrása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati
rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert
valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Alapítványok támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére 50.000,-Ft
azaz ötvenezer Forint támogatást állapít meg. A támogatás forrása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2017.
évi költségvetéséről szóló 7/2017 (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. §-ában meghatározott Polgármesteri Alap. A
Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert valamennyi jognyilatkozat megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Tisztelt Toldi Balázs!

Gyomaendrőd Mentőállomás mentőautóinak felszereltsége ügyében kérem a segítségét.
A társadalmi összefogás szükségességének értelmében megszólítunk minden helybeli, ill. környékben
lévő céget, intézményt, vállalkozást és magánembert, aki a látókörünkbe kerül, hogy minél előbb a
betegek szolgálatába állíthassunk újabb, korszerűbb mentéstechnikai eszközöket.
A Mentőállomásnak a következőkre lenne nagy szüksége:

‐

Speciális égési kötszerek

Az életmentéshez szükséges a megfelelő technikai háttér biztosítása.
Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány feladata a gyűjtés megszervezése és az eszközök
megvásárlása.

Amennyiben lehetősége van rá, számítunk önzetlen támogatására, melynek eredményeként
Gyomaendrőd Mentőállomás mentéstechnikai eszközeinek mielőbbi megvásárlása válik lehetővé.

Utalás esetén számlaszámunk: CITI bank 10800007‐68164029

Segítő szándékát megköszönve jó egészséget kívánunk!

Nagy Mariann
+3620/398‐9478
Országos Mentőszolgálat Alapítvány

26. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a
pályázat kiírása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. augusztus 31-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2017. október 2-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2018-as fordulójához.
A csatlakozást követően október 3-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2017. november 7.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”.
Az „A” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező,
felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be. Ezen pályázat
esetében a támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely jelen esetben a
2017/2018-as tanév második féléve és a 2018/2019-es tanév első féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete
legkorábban 2018. március.
A „B” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a
2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2018/2019. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű képzésben vesznek részt. A pályázók közül csak
azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási
intézmény és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2018/2019. tanév, a 2019/2020.
tanév, a 2020/2021. tanév.
A Bursa Hungarica 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13. pontja a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2017-es forduló tapasztalatai:
A 2017-os fordulóban határidőre 14-en nyújtottak be „A” típusú pályázatot, mindegy pályázat megfelelet minden
kritériumnak „B” típusút pályázat nem érkezett.
A 2017. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 1.500.000.-Ft forrásból összesen 700.000.-Ft került átutalásra
(2017. januárban 350.000,-Ft a 2016/2017 tanév második félévére, 350.000,-Ft augusztusban a 2017/2018 tanév
első félévére) a Támogatáskezelő részére, azonban a Támogatáskezelő 2017. júliusában 25.000Ft-ot visszautalt az
Önkormányzat részére jogosultsági feltételek hiánya miatt.
Így ténylegesen 2017. évben 675.000,-Ft került eddig ténylegesen felhasználásra.
A most induló 2018-as forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2018.
januárban történik.
2017. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra, javasoljuk továbbra is ezt a támogatási összeget.
A minél szélesebb körű forrás kihasználtság érdekében javaslom, hogy a szociális szempontok meghatározásánál
az egy főre jutó jövedelem 57.000,-Ft összeg helyett, kerüljön megemelésre 85.500,-Ft/fő. Így valószínűleg többen
igénybe tudják venni ezt az ösztöndíjat.
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A 2018-as forduló pályázatainak benyújtási határideje 2017. november 7. tehát a 2017. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2018. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2017/2018-as tanév II. félév és 2018/2019-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév, a 2020/2021. tanév időtartamára összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete javasolja Toldi Balázs polgármesternek, hogy az
előzetesen megállapított támogatási összeg kijelölésére tegyen javaslatot az Önkormányzat 2018. évi költségvetési
tervezetének összeállításakor.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme
család esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek
fennállását a pályázó igazolni köteles):
árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
akinek a családjában más eltartott is van
gyermeket nevel,
akinek szülei elváltak,
tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy
fogyatékos személy él
akinek családjában munkanélküli személy él
kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
hatáskörébe utalta a pályázatok elbírálását. A bizottság a pályázatok elbírálása során rangsort állít fel az általános
szerződési feltételekben meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, az alábbiak
szerint:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 % között
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 % között
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 % között
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 % között

13 pont
12 pont
11 pont
10 pont
9 pont

B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke:
4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos
ellátást igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke:
4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke:
2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
60

9-23 pont
0-8 pont

5.000 Ft/fő/hó
0 Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez és a pályázat kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az alábbiakban határozza meg a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában az „A” és „B” típusú pályázatok kiírását:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
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keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2018 őszén már nem áll fenn, úgy a 2018/2019. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden
évben újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely
melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat
köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)
Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
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illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel,
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
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5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december 7-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban
indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2017/2018. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2017/2018. tanév második (tavaszi), illetve a 2018/2019. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
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hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. március.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március hónaptól, az őszi félévben október hónaptól,
de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2018. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen
megkezdik.
3.
A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően
lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről
származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a)
a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b)
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
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keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban részesülő tagja által
a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény
alapján adómentes bevétel
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázó pályázata benyújtásával
a)
hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési
önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a Támogatáskezelő részére – kizárólag
az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az
ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;
b)
hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a
támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje;
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi jelentkezése eredményéről a felsőoktatási
információs rendszer működtetéséért felelős szerv a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak
tájékoztatást nyújtson;
d)
hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a Támogatáskezelőnek, illetve a
támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson,
e)
hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében
szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való
jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási
intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2017. december
7-ig:
a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatói döntésre vonatkozóan nem lehet benyújtani kifogást, fellebbezést, amennyiben az nem
jogszabálysértő, nem ütközik a pályázati kiírásba.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
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igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2017. december 11-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2018. január 19-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2018.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási
határozata másolatának megküldésével köteles 2018. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2018/2019. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2018-as felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt
felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj
folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2018/2019. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, (kivéve, ha az a folyósítás első féléve) az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. tanév és a 2020/2021. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2018/2019. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
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folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2018. október.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október hónaptól, a tavaszi félévekben március
hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd
a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend,
finanszírozási forma megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetősége:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 795-5600
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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27. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2017. szeptember 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2017. augusztusi Képviselő-testületi ülésre a 329/2017 (VI. 29) Gye. Kt. határozat értemében Weigetné Gubucz
Edit Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője elkészítette a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál
előzetes költségvetésének kiinduló alapjait, valamint a fesztivál tervezett időpontját.
A Képviselő-testület nem fogadta el a beszámolót a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválról, valamint felkérte az
Ügyrendi, Oktatási Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságot, hogy az intézményvezetővel egyeztetve
tegyen javaslatot a Sajt és Túrófesztivál megrendezésre és azt terjessze be a Képviselő-testület szeptemberi
ülésére.
Az egyeztetés 2017. szeptember 12. napján megtörtént, a fesztivál időpontjaként 2018. április 27-28. napja lett
megjelölve. Javasolták a bizottság tagjai, hogy május 1-én külön majális kerüljön megszervezésre, mely szintén a
Kállai Ferenc Kulturális Központ feladata. A két rendezvényre az önkormányzat 6.5 M Ft forrást biztosít összesen.
A rendezvény tervezett összbevétele: 7.873.600, tervezett költségek 3.182.570,-Ft.
Az intézményvezető kéri, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület a rendezvény időpontjáról dönteni, hogy a
szervezés és feladat ütemezés további munkálatait el tudja kezdeni az intézmény.
A Képviselő-testületi döntést követően az intézmény megkezdi a szervezési feladatokat, melyekről a Képviselőtestület 2017. októberi ülésére újabb tájékoztatót nyújt be az intézményvezető.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
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 Önkormányzat Képviselő-testülete a XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál időpontjának a
2018. április 27- 2018. április 28. időpontot határozza meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka ünnepe alkalmából 2018. május 1-jén
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tartandó majális megszervezésével megbízza a Kállai Ferenc Kulturális Központot.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, valamint a
2018. május 1-jén tartandó majális ünnepség költségeihez 6.5 M Ft önkormányzati forrást biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"XX. Nemzetközi Sajt és Túrófesztivál tervezete"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Képviselő-testület utasítja Weigertné Gubucz Editet a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetőjét,
hogy kezdje meg a XX. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál előkészítését, szervezését és az októberi ülésre a
részletes programtervet és a költségvetést terjessze elő.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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