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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet
módosítása (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!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II.
26.) önkormányzati rendelete szabályozza a közterületi térfigyelő rendszer célját, üzemeltetőjét és az üzemeltetés
során alkalmazandó fő szabályokat. A rendelet 1. melléklete sorolja fel a képfelvevő helyeket és azok darabszámát.
A közterületi térfigyelő rendszer 2017. szeptember 1.-én kezdte meg üzemszerű működését. Az elmúlt másfél éves
működés tapasztalata alapján a Képviselő-testület 2019. február 28-ai ülésén döntött arról, hogy az éves
költségvetésben rendelkezésre álló forrás terhére felújítja, illetve a Szarvasi Rendőrkapitányság és a polgármester
javaslata szerint bővíti a rendszert a következő új megfigyelési pontok telepítésével:
1. Fő út - Pásztor János utca kereszteződése,
2. Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése,
3. Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
4. Szabadság tér ligeti lejárója
5. A Hősök tere
6. Szabadság tér és a régi városháza nyitott udvara
Az előzetes műszaki felmérések szerint a bővítést követően a közterületi térfigyelő rendszer 18 képfelvevő ponton,
19 kamerával fog üzemelni.
A döntés alapján előkészítettük a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosítását, melyet a döntési javaslatban foglalt normaszöveg javaslattal terjesztek be.
Hatásvizsgálat:
1.2. A rendelet alkotásának gazdasági, költségvetési hatása: a 2019-ik évi költségvetés tartalmazza a térfigyelő
rendszer bővítésének és üzemeltetésének költségét. A rendszer üzembe állításával elérhető a közterületek
rongálásából eredő károk megelőzése és ezzel további erőforrások igénybe vétele.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek, illetve a felszerelésre kerülő
eszközök műszaki paraméterei alapján, azok a szabvány által meghatározott értékek miatt nem relevánsak.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendeletben szabályozott folyamat csak az előkészítés során,
illetve működési ideje alatt a beavatkozást igénylő események kapcsán generál adminisztratív igényt.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzati norma megalkotása alapfeltétele a rendszer jogszerű üzemeltetésének. Annak elmaradása
jogbizonytalanságot idézne elő, továbbá sérülnének a megfigyelt területek használóinak alkotmányos jogai, a
rendszer üzemeltetője jogsértő módon járna el.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A megalkotásra
kerülő rendelet többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez, mivel az abban szabályozott üzemszerű
tevékenységet a már meglévő szervezetben alkalmazott munkaerő végzi, amelynek költségeit az éves
költségvetések tartalmazzák.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
A közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
Általános indokolása
Általános társadalmi elvárás, hogy a közhatalmi szervek a közjó megvalósítása érdekében hatékonyan
gazdálkodjanak a közvagyonnal, sajátos eszközeikkel segítsék elő annak megóvását. Ennek egyik lehetősége a
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közterület felügyeleti rendszer felállítása, továbbá az általa működtetett közterületi térfigyelő rendszer használata.
Részletes indokolás
Az 1. § indokolása: Meghatározza a közterületi térfigyelő rendszer megfigyelési pontjait és annak üzemeltetőjét.
A 2. § indokolása: Rendelkezik a rendelet hatályba lépésének napjáról.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A közterületi térfigyelő rendszert szabályozó önkormányzati rendelet módosítása (2. forduló)"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
… /2019. ( …. ) önkormányzati rendelete
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6)
bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 7/2016.
(II. 26.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a …/2019. (…) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 7/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez]

1

2
3
4

5
6
7
8

A közterületi térfigyelő rendszer képfelvevőinek helye és darabszáma
A
B
Cím
Látószög
Hősök és Fő út kereszteződése
A Református
templom felőli
gyalogátkelő,
kerékpárút és
útkereszteződés
Dévaványai 4231 és a körösladányi 4232 jelű közút csatlakozása
Dévaványai 4231
közút közúti hídra
felvezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út 102. szám előtti kameraoszlop (46-os közút kivezető
46-os közút
szakasza)
mezőberényi
kivezető szakasza
Bajcsy-Zsilinszky út – Fő út kereszteződése
A közúton átvezető
kerékpárút és
gyalogos átkelő
szakasz
Gyomai köztemető
Köztemető bejárata
Endrődi köztemető
Köztemető bejárata
Városháza
Városháza előtti
útkereszteződés és
a gyalogátkelő
Hídfő utca 46-os közút kivezető szakasza
46-os út Endrődi
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C
Darab
1

1
1
1

1
1
1
1

9

Blaha Lujza utca 443-as közút kivezető szakasza

10

Apponyi út 4642-es közút kivezető szakasza

11

Vásártéri lakótelepi játszótér

12

Dr. Csókási Béla tér

13

Hősök tere

14

Fő út - Pásztor János utca kereszteződése

15

Fő út - Selyem út lehajtó kereszteződése

16
17

Kossuth út - Pásztor János út kereszteződése
Szabadság tér ligeti lejárója

18

Szabadság tér - Sipos István sétány találkozása

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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hídra felvezető
szakasza
A 443-as közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
A 4642-es közút
Öregszőlő felé
kivezető szakasza
Játszótér és a 22-es
épület előtti
útkereszteződés
A gátra felvezető
útszakasz
emlékművek és a
szökőkút valamint
a játszótér és
kerékpárút
Gyalogátkelők és
aluljáró lehajtója
Kerékpárút és az
útkereszteződés
Az útkereszteződés
A tér ligeti lejárója
és Kner tér
Csobogókút
környéke
A tér régi városháza
előtti területe és
annak nyitott udvara

1
1
1
1
2

1
1
1
1

1

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása – 2. forduló
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 2019. januári ülésén 1. fordulóban tárgyalta az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
rendelet-módosítást, mely a védőnői körzetek módosítását tartalmazta. A képviselő-testületi ülést követően a hivatal
írásban kezdeményezte a véleményezési eljárást a Nemzeti Népegészségügyi Központnál. A vélemény
önkormányzathoz történő megérkezését követően van lehetőség a módosító rendelet megalkotására. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ véleménye 2019. március 1. napján megérkezett, melyben az Országos Tisztifőorvos
kinyilvánította, hogy a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztások megfelelőek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet
módosítását fogadja el.
Hatásvizsgálat:
1. A rendelet alkotásának társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a rendelet módosításával biztosítja a védőnői körzetek racionális és költséghatékony
működtetését.
2. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei: A rendelet által szabályozott alapellátási
körzetek biztosítják, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői, fogorvosi
alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet közvetlenül nem generál adminisztratív terheket.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az
önkormányzat a rendelet módosításával lehetővé teszi a védőnői körzetek költséghatékony és racionális
működtetését.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet
végrehajtásához az önkormányzat megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.
Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
/2019. (….) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről
Általános indokolása
A helyi rendelet megalkotásának célja, hogy a településen élők közül mindenki hozzájuthasson háziorvosi, védőnői,
fogorvosi alapellátáshoz, ügyeleti ellátáshoz. A kisgyermekek, valamint a nevelési és oktatási intézmények
gyermekei és tanulói számára biztosított az iskola-egészségügyi ellátás. Az alapellátás célja az orvosi feladatok
ellátásának biztosítása, egészségügyi preventív tevékenység ellátása.
Részletes indokolás
1. § Az önkormányzat a védőnői körzetek módosításával 5 területi védőnői körzet helyett 4 területi védőnői körzetet,
a 3 iskolai védőnői körzet helyett 2 iskolai védőnői körzetet alakít ki, így biztosítva a körzetek racionális működését.
2. § Az önkormányzat a módosítást tartalmazó körzetek területi elhelyezkedésének leírásával meghatározza az
átalakított védőnői körzeteket.
3. § A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítása – 2. forduló"
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Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
/2019. ( . ) önkormányzati rendelet
az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezet
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 3. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Gyomaendrőd Város közigazgatási területe 5. melléklet szerinti 4 területi védőnői ellátási körzetet alkot.”
2. § (1) Az ÖR. 5. melléklete helyébe 1. melléklet lép.
(2) Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2019. április 1. napján lép hatályba.
1. melléklet a /2019. ( . ) rendelethez
Területi védőnői körzetek
1. körzet
A

B

C

D

E

F

1

5500

ARANY JÁNOS

utca

Teljes

2

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

45

3

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

4

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

5

5500

BATTHÁNYI LAJOS

utca

Teljes

6

5500

BESSENYEI GYÖRGY

utca

Teljes

7

5500

BETHLEN GÁBOR

utca

Teljes

8

5500

BÉKE

utca

Teljes

9

5500

BOCSKAI ISTVÁN

utca

10

5500

BOTOND

utca

11

5500

BUDAI NAGY ANTAL

12

5500

13

93

Páros

44

70

Páratlan

95

143

Páratlan

36

60/1

Teljes

utca

1

31/1

Páratlan

BUDAI NAGY ANTAL

utca

2

18

páros

5500

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

utca

Teljes

14

5500

DAMJANICH

tér

Teljes

15

5500

DOBÓ ISTVÁN

utca

Teljes

16

5500

ERKEL FERENC

utca

Teljes

17

5500

EÖTVÖS JÓZSEF

utca

Teljes

18

5500

FÁY ANDRÁS

utca

19

5500

FŐ

20

5500

DR. PIKÓ BÉLA

utca

Teljes

21

5500

HÁMÁN KATÓ

utca

Teljes

22

5500

HŐSÖK

útja

23

5500

HUNYADI JÁNOS

utca

út

6

Teljes

Teljes
85

44

185

109

Páratlan

Teljes
Teljes

24

5500

IPARTELEPI

utca

Teljes

25

5500

JÓKAI MÓR

utca

Teljes

26

5500

KATÓ JÓZSEF

utca

Teljes

27

5500

KAZINCZY FERENC

utca

Teljes

28

5500

KÁLVIN JÁNOS

utca

1

75

Páratlan

29

5500

KÁLVIN JÁNOS

utca

2

36

Páros

30

5500

KELETI

utca

Teljes

31

5500

KISRÉTI

utca

Teljes

32

5500

KISFALUDY

utca

Teljes

33

5500

KISS BÁLINT

utca

Teljes

34

5500

KOSSUTH LAJOS

utca

Teljes

35

5500

KÓS KÁROLY

utca

Teljes

36

5500

KOVÁCS IMRE

utca

Teljes

37

5500

KÖLCSEY FERENC

utca

Teljes

38

5500

KÖRGÁT

utca

Teljes

39

5500

LISZT FERENC

utca

Teljes

40

5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

1

25

Páratlan

41

5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

2

20

Páros

42

5500

MIRHÓHÁTI

utca

Teljes

43

5500

MÓRA FERENC

utca

Teljes

44

5500

PÁSZTOR JÁNOS

utca

45

5500

PETŐFI SÁNDOR

utca

Teljes

46

5500

RÁKÓCZI FERENC

utca

Teljes

47

5500

RÁCZ LAJOS

utca

Teljes

48

5500

SELYEM

út

111

135

Páratlan

49

5500

SELYEM

út

124/1

126

Páros

50

5500

SZABADSÁG

tér

Páratlan

51

5500

SZENT ISTVÁN

utca

Teljes

52

5500

TOMPA MIHÁLY

utca

Teljes

53

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

1

54

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

32

55

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

A

D

Teljes

56

5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca

1

41

Páratlan

57

5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca

2

320

Páros

58

5500

TANYA VII.

kerület

1

135

Teljes

59

5500

WESSELÉNYI MIKLÓS

utca

60

5500

ZRÍNYI MIKLÓS

utca

15

36/3

30

Teljes

Teljes
Teljes

Teljes
28

61

Teljes

2. körzet
A

B

C

D

E

F

1

5500

ÁCHIM

utca

Teljes

2

5500

ÁLMOS

utca

Teljes

3

5500

ATTILA

utca

Teljes

4

5500

ÁRPÁD

utca

Teljes

5

5500

BACSÓ BÉLA

utca

Teljes

6

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

1

43

Páratlan

7

5500

BAJCSY-ZSILINSZKY

utca

72

108

Páros

8

5500

BALASSI BÁLINT

utca
7

Teljes

9

5500

BÁNOMKERTI

utca

Teljes

10

5500

BERCSÉNYI MIKLÓS

utca

Teljes

11

5500

BERZSENYI DÁNIEL

utca

Teljes

12

5500

BOCSKAI ISTVÁN

utca

1

35

Teljes

13

5500

BUDAI NAGY ANTAL

utca

20

40

Páros

14

5500

BUDAI NAGY ANTAL

utca

33

51

Páratlan

15

5500

DÁVIDHÁZI SÁMUEL

utca

Teljes

16

5500

ESZE TAMÁS

utca

Teljes

17

5500

FEGYVERNEK

utca

Teljes

18

5500

FŐ

út

19

5500

GÁRDONYI GÉZA

utca

Teljes

20

5500

GÉZA FEJEDELEM

utca

Teljes

21

5500

GYÓNI GÉZA

utca

Teljes
Teljes

110

228

Páros

22

5500

HANTOSKERTI

utca

23

5500

HÁRSFA

utca

24

5500

HŐSÖK

útja

25

5500

KÁLLAI FERENC

utca

Teljes

26

5500

KÁLMÁN FARKAS

utca

Teljes

27

5500

KÁLVIN JÁNOS

utca

77

85

Páratlan

28

5500

KÁLVIN JÁNOS

utca

38

50

Páros

29

5500

KATONA JÓZSEF

utca

Teljes

30

5500

KINIZSI PÁL

utca

Teljes

31

5500

KIS LAJOS

utca

Teljes

32

5500

KŐRÖS

sor

Teljes

33

5500

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

utca

Teljes

34

5500

LEHEL

utca

Teljes

35

5500

LÉVAI

utca

Teljes

36

5500

LOSONCZY ISTVÁN

utca

Teljes

37

5500

LUTHER

utca

Teljes

38

5500

MADÁCH IMRE

utca

Teljes

39

5500

MÁTYÁS KIRÁLY

utca

Teljes

40

5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

27

55

Páratlan

41

5500

MIKSZÁTH KÁLMÁN

utca

22

56

Páros

42

5500

MÓRICZ ZSIGMOND

utca

Teljes

43

5500

MUNKÁCSI MIHÁLY

utca

Teljes

44

5500

NAGY SÁNDOR

utca

Teljes

45

5500

PÁSZTOR JÁNOS

utca

46

5500

PÓSA LAJOS

utca

Teljes

47

5500

RADNÓTI MIKLÓS

utca

Teljes

48

5500

RÓZSA FERENC

utca

Teljes

49

5500

SEMMELWEIS IGNÁCZ

utca

Teljes

50

5500

SOMOGYI BÉLA

utca

Teljes

51

5500

SZABADSÁG

tér

Páros

52

5500

SZABÓ DEZSŐ

utca

Teljes

53

5500

SZÉCHENYI ISTVÁN

utca

Teljes

54

5500

SZÉKELY BERTALAN

utca

Teljes

55

5500

SZONDY GYÖRGY

utca

Teljes

56

5500

TANYA VI.

kerület

Teljes

57

5500

TANYA VII.

kerület
8

Teljes
1

1

136

43

14

végig

Teljes

teljes

Teljes

58

5500

TOKAI FERENC

utca

Teljes

59

5500

TOLDI MIKLÓS

utca

Teljes

60

5500

VÁSÁRTÉRI

lakótelep

61

5500

VIDOVSZKY BÉLA

utca

Teljes

62

5500

VÍZMŰ

sor

Teljes

63

5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca

41/1

47

Páratlan

64

5500

VÖRÖSMARTY MIHÁLY

utca

34

-

Páros

65

5500

ZRÍNYI MIKLÓS

utca

1

27/1

teljes

31.

33-34

Teljes

3. körzet
A
1

5500

B

C

D

E

F

ADY ENDRE

utca

Teljes

2

5502

APPONYI

utca

Teljes

3

5502

AKÁC

utca

Teljes

4

5502

ALKOTMÁNY

utca

Teljes

5

5502

ÁLMOSDOMB

utca

Teljes

6

5502

BÁNYÁSZ

utca

Teljes

7

5500

BESENYSZEGI

utca

Teljes

8

5502

BLAHA LUJZA

utca

Teljes

9

5502

BOROSTYÁN

utca

Teljes

10

5502

CSURGÓ

utca

Teljes

11

5502

DAMJANICH

utca

Teljes

12

5502

DEÁK FERENC

utca

Teljes

13

5502

DÉCSI

utca

Teljes

14

5502

DIÓFA

utca

Teljes

15

5502

DÓZSA GYÖRGY

utca

Teljes

16

5502

DR CSÓKÁSI BÉLA

tér

Teljes

17

5502

EGRESSY BÉNI

utca

Teljes

18

5502

ENDRŐDI

utca

Teljes

19

5502

FAZEKASI

utca

Teljes

20

5502

GÁBOR ÁRON

utca

Teljes

21

5502

HALÁSZ

utca

Teljes

22

5502

HATÁR

út

Teljes

23

5502

HÍDFŐ

utca

Teljes

24

5502

HŐSÖK

tere

Teljes

25

5502

ISKOLA

utca

Teljes

26

5502

KACSOH PONGRÁC

utca

Teljes

27

5502

KENDERÁZTATÓ

utca

Teljes

28

5502

KIS

utca

Teljes

29

5502

KISFOK

utca

Teljes

30

5502

KONDOROSI

út

Teljes

31

5502

KORÁNYI FRIGYES

utca

Teljes

32

5502

KÖZTÁRSASÁG

utca

Teljes

33

5502

LÁBAS

utca

Teljes

34

5500

NÉMETZUGI

sor

Teljes

35

5502

NÉPLIGET

utca

36

5500

OKTÓBER 6

lakótelep

37

5502

ORGONA

utca
9

Teljes
3. épület

Teljes
Teljes

38

5502

PÁSKUMI

út

Teljes

39

5502

POLÁNYI

utca

Teljes

40

5502

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN

utca

41

5502

SELYEM

út

1

109

Páratlan

42

5502

SELYEM

út

2

124

Páros

43

5502

SUGÁR

út

Teljes

44

5502

SZARVASI

út

Teljes

45

5502

SZÉLMALOM

utca

Teljes

46

5502

SZENT ANTAL

utca

Teljes

47

5502

SZŐLŐSKERT

utca

Teljes

48

5502

TANYA II.

kerület

Teljes

49

5502

TEMETŐ

utca

Teljes

50

5502

TULIPÁN

utca

Teljes

51

5502

VASVÁRI PÁL

utca

Teljes

52

5502

VASZKÓ MIHÁLY

utca

Teljes

53

5502

ZÖLDFA

utca

Teljes

54

5502

ZRÍNYI ILONA

utca

Teljes

55

5502

ZSÁK

utca

Teljes

Teljes

4. körzet
A

B

C

D

E

F

1

5502

BABITS MIHÁLY

utca

Teljes

2

5502

BACSALAPOSI

utca

Teljes

3

5502

BAROSS GÁBOR

utca

Teljes

4

5502

BARTÓK BÉLA

utca

Teljes

5

5502

BEM JÓZSEF

utca

Teljes

6

5502

CSEJTI

utca

Teljes

7

5502

CSILLAGOS

utca

Teljes

8

5502

DANKÓ PISTA

utca

Teljes

9

5502

DOB

utca

Teljes

10

5502

FŐ

út

1

83

Páratlan

11

5502

FŐ

út

2

108

Páros

12

5500

GUTENBERG

utca

Teljes

13

5502

HATHÁZ

utca

Teljes

14

5502

HONVÉD

utca

Teljes

15

5502

IFJÚSÁGI

lakótelep

Teljes

16

5502

JÓZSEF ATTILA

utca

Teljes

17

5502

JUHÁSZ GYULA

utca

Teljes

18

5502

KÁRÁSZ

utca

Teljes

19

5500

KERESZTÚRI

utca

Teljes

20

5502

KODÁLY ZOLTÁN

utca

Teljes

21

5502

KÖNYVES KÁLMÁN

utca

Teljes

22

5502

KÖR

utca

Teljes

23

5502

KÖRÖS

utca

Teljes

24

5502

KÜRT

utca

Teljes

25

5502

LILIOM

utca

Teljes

26

5500

MAGTÁRLAPOSI

utca

Teljes

10

27

5502

MARTOS FLÓRA

utca

Teljes

28

5502

MESTER

utca

Teljes

29

5502

MIKES KELEMEN

utca

Teljes

30

5502

MIRHÓI

utca

Teljes

31

5502

MOHÁCSI

utca

Teljes

32

5502

NAP

utca

Teljes

33

5502

NAPKELETI

utca

Teljes

34

5500

NYÁRSZEGI

utca

35

5502

OKTÓBER 6.

lakótelep

36

5502

OLAJOSOK

útja

Teljes

37

5502

POLYÁKHALMI

út

Teljes

38

5502

SIMAI

utca

Teljes

39

5502

SZABADSÁG

utca

Teljes

40

5502

SZABÓ ERVIN

utca

Teljes

41

5502

TAMÁSI ÁRON

utca

Teljes

42

5502

TÁNCSICS

utca

Teljes

43

5502

TANYA III.

kerület

Teljes

44

5502

TANYA V.

kerület

Teljes

45

5502

TORONYI

utca

Teljes

46

5502

TÓTH ÁRPÁD

utca

Teljes

47

5502

UGARI

út

Teljes

48

5500

ÚJKERT

sor

Teljes

49

5502

VADÁSZ

utca

Teljes

50

5502

VARJASI

utca

Teljes

51

5502

VASÚTSOR

utca

Teljes

Teljes
1.épület

2.épület Teljes

2. melléklet az …/2019. (…...) önkormányzati rendelethez
Iskola- és ifjúságegészségügyi védőnői szolgálat intézményi felosztása
1. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ÁNTSZ kód: 040097480

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat)
2. SZÁMÚ ISKOLA VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

ÁNTSZ kód: 040097609

Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium (speciális tagozat nélkül)

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási
szünete
Pap-Szabó Katalin jegyző
Pap-Szabó Katalin jegyző
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:
Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza.
A képviselő testület 2019. évi ülésterve alapján júliusban rendes képviselő-testületi ülés nem lesz, így a nyári
igazgatási szünet időpontja 2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig, a téli igazgatási szünet december 23.
napjától december 31. napjáig javasolt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Hivatalban dolgozók nagy
leterheltsége miatt az éves rendes szabadság kiadása nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet
elrendelésével egyrészt a szabadságok kiadása jelentősen megkönnyíthető, másrészről – ha kis mértékben is – a
hivatal működésével kapcsolatos költségek csökkenthetőek, harmadrészt hozzájárulhat a Hivatalban dolgozók
rekreációjához, figyelembe véve az előterjesztésben szereplő munkáltatói döntést, mely szerint az idei évben hat
hosszú hétvégét két egynapos pihenést tudnak a munkavállalók igénybe venni.
A nyári igazgatási szünet ideje alatt az integrált ügyfélszolgálat a megszokott munkarendben fogadja az ügyfeleket.
A téli igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, de halaszthatatlan ügyekben - elsősorban az anyakönyvi
ügyintézésnél – ügyelet tartására kerül sor. Az integrált ügyfélszolgálat 2019. évi utolsó ügyfélfogadási napja 2019.
december 20.
A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselőtestület támogató döntését
követően a lakosság tájékoztatására természetesen sor kerül, így a munkarend változásról időben értesülnek.
Fentebb leírtak alapján az igazgatási szünetet 2018. évben az alábbiak szerint javaslom elrendelni:
2019. július 22. – augusztus 02. (összesen 10 munkanap)
2019. december 23., 30., 31. (összesen 3 munkanap)
A rendelet hatályán kívül 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet
alapján a három áthelyezett szombati munkanapról munkáltató jogkör keretében kívánok rendelkezni, mely
keretében a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal ezeken a napokon zárva tart. :
2019. augusztus 10. (szombat)
2019. augusztus 07. (szombat)
2019. augusztus 14. (szombat)
A rendelet hatálya a kirendeltségen dolgozókra is kiterjed, ezért a rendeletet Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Hunya és Csárdaszállás községi önkormányzatok képviselő-testületeinek
véleményeinek ismeretében fogadja el.
A rendelet 2020. január 1-jén hatályát veszti, figyelemmel arra, hogy 2020. évre vonatkozóan újra meg kell vizsgálni
az igazgatási szünet elrendelésének indokait, a képviselő-testületek munkaprogramjaira figyelemmel.
Előzetes hatásvizsgálat
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az igazgatási szünet elrendeléséről szóló
…./2019.(……)
önkormányzati rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) alapján a jogszabály előkészítője köteles – a
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jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű- előzetes hatásvizsgálatot végezni, és felmérni a
szabályozás várható következményeit. Konkrétan a Jat. 17. §-a (1) bekezdése a következőkről rendelkezik:
„17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű– előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”.
1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az igazgatási szünet jogintézményének alkalmazása mellett lehetőség nyílik az ismert feladatok éven belüli optimális
tervezésére, továbbá elkerülhető az is, hogy a ki nem adott szabadságnapok több éven keresztül felhalmozódjanak.
Az utóbbi eredmény megvalósulásával előrelépés történhet a dolgozók leterheltségéből származó negatív hatások
kiküszöbölése terén.
A Közös Önkormányzati Hivatal működésével érintett személyi kör tekintetében az igazgatási szünet elrendelése
nem okozhat releváns problémát, tekintettel arra, hogy a zavartalan ügymenet és a folyamatos feladatellátás az
igazgatási szünet tartama alatt is biztosított kell, hogy legyen.
A szabadság-napok felhalmozásának megszűnésével sikerülhet gátat szabni a költségvetési többletkiadást okozó
szabadságmegváltásnak.
2. A rendelet környezeti és egészségügyi hatása:
Nagy bizonyossággal – az előző év tapasztalata alapján is - megállapítható, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői személyi állományát illetően –tekintettel a nagy mértékű szellemi igénybevételre- jótékony hatást
válthat ki az igazgatási szünet által lehetővé váló szabadság-kiadás. Szükséges, hogy a köztisztviselők időről időre
testben és lélekben megújulva, megerősödve tudjanak a közszolgálatában dolgozni.
A rendeletnek környezeti hatása nincs.
3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Felmerülhet, hogy az igazgatási szünet tartama alattösszegyűlik az elintézésre váró munkaanyag, de a folyamatos
ügyelet biztosításával ez a veszély elkerülhető.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A dolgozók évek óta halmozódó, igénybe nem vett szabadságnapjai indokolják, hogy az igazgatási szünet
bevezetésével csökkenteni lehessen az egyik évről a másik évre átvitt szabadságnapok számát. A jogalkotás
elmaradásával nyilvánvalóan ez a lehetőség nem áll fenn.
A jogszabály megalkotásával lehetőség nyílik a Hivatalban dolgozók mentális egészségi állapotának javulása és a
rekreáció elősegítése a rendelet megalkotásának elmaradása ezt veszélyeztetné.
5. A rendelet alkalmazásának objektív és szubjektív feltételei: Rendelkezésre állnak.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni
szíveskedjen.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünete"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Rendelet alkotás, szabályozás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
../2019. (... ..) önkormányzati rendelete
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a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi igazgatási szünetének elrendeléséről
(tervezet)
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Csárdaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Hunya Község
Önkormányzata Képviselő-testületének véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2019. évi munkarendjében
nyári időszakban:
téli időszakban:

2019. július 22. napjától augusztus 2. napjáig
2019. december 23. napjától december 31. napjáig

igazgatási szünetet rendel el.
(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat ügyfélfogadása folyamatos.
A téli időszakban az ügyfélfogadás szünetel, azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart.
3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és 2020. január 1. napján hatályát veszti. "
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolója a 2018. évben
végzett ügyeleti tevékenységről
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az orvosi ügyelet működtetésére 2018. augusztus 30. napján újabb szerződést
kötött a Békés-Medical Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (továbbiakban: Szolgáltató) határozott időtartamra azzal,
hogy a szolgáltató az ügyeletet az Önkormányzat által kiírt eredményes közbeszerzési eljárás során megkötésre
kerülő szerződés hatályba lépéséig köteles ellátni.
A szerződés 4. e) pontja értelmében a Szolgáltató köteles minden tárgyévről a tárgyévet követő év január 31.
napjáig írásbeli beszámolót készíteni az ügyeleti szolgáltatás teljesítéséről. A Szolgáltató képviselője, Rédei József
ügyvezető megküldte a központi orvosi ügyelet munkájáról szóló beszámolót. Azonban a beszámoló nem
tartalmazza teljes körűen az Önkormányzat által az 57/2017. (II. 23.) Gye. Kt. határozatban meghatározott tartalmi
elemeket, ezért a beszámoló kiegészítésére kértük a Szolgáltatót. A kibővített beszámoló továbbra sem tartalmazta
a pénzügyi adatokat, annak megküldését 2019. 03. 14-ére ígérte a Szolgáltató. Az anyagok kiküldéséig a pénzügyi
kiegészítés nem érkezett meg, azt pótlólag küldjük meg a bizottság részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"A 2018. évi ügyeleti beszámoló kiegészítésének kérése"
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 nem fogadja el Rédei József, a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról készített beszámolóját, kéri,
hogy Rédei József ügyvezető a pénzügyi kiegészítéssel együtt ismét terjessze be elfogadásra a beszámolót a
Képviselő-testület 2019. áprilisi ülésére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"A 2018. évi ügyeleti beszámoló elfogadása"
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 elfogadja Rédei József, a Békés-Medical
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének az orvosi ügyelet 2018. évi munkájáról készített, kiegészített
beszámolóját.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Városi Egészségügyi Intézmény 2018. évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Dr. Magyar Hajnalka önkormányzati
intézmény vezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete beszámolási kötelezettséget írt elő a Városi Egészségügyi Intézmény
számára, melyet minden évben a márciusi testületi ülésre készít el az intézmény vezetője.
A Képviselő-testület 535/2010. (XII.23. ) Gye. Kt. határozatában meghatározta a beszámoló tartalmi elemeit, melyre
tekintettel készült el az intézmény beszámolója.
A Képviselő-testület az alábbi szempontokat határozta meg:
1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és gondozás, védőnői szolgálat, iskolaés ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi praxis működtetése körében kiemelve az adott évben bekövetkezett
változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
2.3. A szakrendelések teljesítmény vizsgálata
2.4. Pénzmaradvány felhasználás
3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása szakfeladatokra lebontva, az egészségügyi gondnoksághoz tartozó
alkalmazottak köre, foglalkoztatási jogviszony, szakmai végzettség bemutatása, közalkalmazotti, közreműködői,
szabadfoglalkozású státuszok megnevezése, óraszámok megjelölésével
4. Megvalósult fejlesztések
5. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának
6. Benyújtott pályázatok
7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
8. Tervek
Az intézményi beszámolót előzetesen véleményeztetni kell az alkalmazotti közösséggel."
A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
A közalkalmazottak és a szakmai vezető testület elnökének véleménye az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni és azt a döntési javaslat szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Városi Egészségügyi Intézmény 2018. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló"
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 az 535/2010. (XII.23. ) Gye. Kt. határozata alapján a
Városi Egészségügyi Intézmény 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót az „Egészségügyi Beszámoló 2018.”
megnevezésű dokumentum szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
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Határidő: azonnal
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BEVEZETŐ
A bevezetőben a Városi Egészségügyi Intézmény 2018. évi szakmai munkáját és
gazdálkodását, valamint ezeket befolyásoló tényezőket mutatom be.
Egy nagyon nehéz de eseményekkel teli 2018-as évet mondhat magának az Intézmény.
A szervezet teljes egészében felállt. A munkafolyamatok optimalizálásának eredményeképpen
minden rendelés maximális kihasználtság mellett működik.
Egy lelkiismeretes reumatológus doktor nővel, Dr Nagy-György Évával és egy kiváló
karbantartóval, Darvas Ferenccel gazdagodott az Intézmény.
Az Intézmény fő profilja járóbeteg szakellátás, de mellette a védőnői ellátás, az iskola és
ifjúság egészségügyi ellátás betöltetlen alapellátási praxis is az Intézményhez tartozik.
Az alapellátásban 2018-ban egy üres háziorvosi praxis működött. A tartós helyettesítést ebben
a praxisban

Dr Petrikó Attila (6.körzet) látja el, és a Városi Egészségügyi Intézmény

működteti.
A Városi Egészségügyi Intézmény védőnői hálózatánál is történtek személyi változások az
elmúlt évben.
Egy védőnő kolléga magánéleti problémák miatt Nyugat-Magyarországra távozott
áthelyezéssel. Ennek apropóján, valamint a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám miatt a
védőnői körzetek újragondolása volt elengedhetetlen.
A védőnői finanszírozást a NEAK e miatt csökkentette.
Sok gondolkodás, tervezés és a védőnőkkel közösen meghozott konszenzus eredményeképpen
elkezdtük az optimális létszámú tiszta védőnői körzetek kialakítását. A tiszta azt jelenti, hogy
az iskola védőnői és a területi védőnői munka elválasztásra került minden körzetben. Az
átszervezés célja az egységes, elégséges, biztonságos védőnői ellátás volt. Jelenleg még az
engedélyezés folyamata zajlik. Az új rendszer 2019.április 1-vel indul el. Ez időszakig az üres
körzetek helyettesítése tartós helyettesítéssel történik. Lukács Viktória körzete április 1-vel
megszűnik, GYED után az új körzetbe fog visszatérni az endrődi gondozóba.
Az Önkormányzat, illetőleg a Városi Egészségügyi Intézmény a laboratóriumi szolgáltatások
hozzáférhetőségének javítása céljából „piaci alapú” megállapodást kötött (2016.februártól)a
Szarvasi Szakorvosi Kft Laboratóriumát működtető szolgáltatóval.
A labor várólisták öt napon belül tartása óriási anyagi terhet jelent az Intézmény számára. A
TVK feletti rész kiegészítő költsége havi 350-600 ezer forint.
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A laboratóriumban a minták kezelésének minőségbiztosítási szabályozása szigorúbb lett. E
miatt a mintákat több csőben kell eljuttatni a laboratóriumba, ez az éves csőfelhasználás
mértékét háromszorosára emelte.. A kiegészítő költség és a csövek költsége miatt havi szinten
közel 600 ezer forint plusz kiadással kell számolnunk. Ez a költség éves szinten 7 millió forint
feletti összeget jelent az Intézménynek.
Továbbra is hiszem, hogy a jól működő rendelőintézet alapja egy teljes városi összefogás és a
lakossági kommunikáció.
Az összefogás az alapellátás és szakellátás között, de az ügyeleti ellátás és a mentőszolgálat
között is rendkívül fontos.
Továbbra is fontosnak gondolom a Bizottságok és a Testület számára folyamatosan
tájékoztatást nyújtani az egészségügyi ellátás állapotáról.
Gyomaendrőd egészségügyi ellátásának javítása a legfontosabb az itt élő emberek
szemszögéből.
50 km távolságra a kórháztól elengedhetetlen egy jó szakmai színvonalú, a lehető
legszélesebb profillal működő rendelő intézet működése.
A rendelések nagy része a rossz finanszírozás miatt nem profitábilis. A kórháztól való
távolság miatt a TVK feletti teljesítést egyenlőre nem korlátozzuk.
Intézetünk rendelkezik pénzügyi maradvánnyal, mely jelenleg biztonsági tartalék a nagy
értékű gépeink meghibásodásának esetére (RTG készülék, UH).
Az elavult géppark időzített bomba, e miatt a gépek, eszközök folyamatos cseréje elindult.

1. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
Az intézmény működésével kapcsolatos bevételi és költségkategóriák bemutatása
a 2018.01.01. - 12.31-ig terjedő időszakban:
adatok: E Ft.
Kiadási kategória
Személyi juttatások
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Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

75.063

80.634

79.827

Munkaadót terhelő járulékok

15.327

16.171

16.171

Dologi kiadások

96.282

121.872

98.731

Intézményi beruházási kiadások

6.500

6.500

2.820

Bevételi kategória

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

TB pénzügyi alapjaitól működési célú
támogatásértékű bevétele

170.417

185.382

185.382

Intézményi saját bevételek

3.228

5.000

5.000

Előző évi maradvány igénybevétele

15.472

29.468

29.468

Önkormányzati működési célú támogatás

4.055

5.329

5.329

KIADÁSOK
Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok
A 2018. évi költségvetés tervezésekor a költségvetési engedélyezett létszámkeretünk 24 fő volt.
Munkavállalóink közalkalmazotti besorolása a hatályos törvényeknek megfelelően történt,
figyelembe véve az év elején esedékes soros lépéseket.
A személyi juttatások teljesítése közel azonos a módosított előirányzat összegével. Az
egészségügyben év közben történt bérrendezés forrását a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő) az intézmény finanszírozásában biztosította.
Dologi kiadások
A kiadások tervezésénél törekedtünk az optimális és gazdaságos működés fenntartására.


Készletbeszerzésekre (gyógyszer, irodaszer, szakmai anyag, számítástechnikai
alkatrész): 5.792 E Ft-ot költöttünk.



Szolgáltatások (telefon, internet, számítástechnikai szolgáltatás, bérleti díjak,
gázenergia, villamos-energia, vízdíj és csatornadíjak, karbantartási költségek, egyéb
üzemeltetési szolgáltatások, vállalkozó orvosoknak kifizetett díjak); a szolgáltatások
költségkategórián belül, mintegy 86 % a vásárolt közszolgáltatások értéke (73.541 E
4

Ft.), amely a vállalkozó orvosokkal és háziorvosokkal fennálló szerződések teljesítését
biztosítja. Szolgáltatásokra 87.822 E Ft-ot fizettünk ki.


a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások kategórián belül jelennek meg a
belföldi kiküldetés-, általános forgalmi adó-, adók díjak költségei 5.118 E Ft.
értékben.

BEVÉTELEK
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett működési célú pénzeszközök
Intézetünk a jelenleg hatályos 43/1999. (III 3.) Kormányrendelet finanszírozási szabályai
szerint határozta meg a NEAK-tól származó bevételeit.
A következő táblázatban összefoglaljuk, a 2017. évre realizálódott bevételeinket:
adatok: E Ft-ban
2017.12.31-ig
realizálódott
bevétel
(OEP
visszaigazolás
alapján)

2018.12.31-ig
realizálódott
bevétel (NEAK
visszaigazolás
alapján

Változás ( % )
2017. = 100 %

Háziorvosi szolgálat

20.476

12.249

60

Iskola egészségügyi
ellátás
Védőnői szolgálat

1.106

1.150

104

26.070

28.944

111

Járóbeteg szakellátás

130.765

142.714

109

Fogorvosi alapellátás

2.612

0

-

181.029

185.057

102

Megnevezés

Összesen
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A bevételek 2017. évhez viszonyított változásai az alábbiakban foglalhatók össze:


A háziorvosi szolgálat esetében 2017. október 1. napjától az intézmény a két körzet
helyett, egy körzet ellátásáért felelős.



A fogorvosi alapellátás ( Kerekes Attila és Dr. Török Anna) utolsó havi finanszírozása
2017. május elején érkezett az intézményhez.



A járóbeteg szakellátás esetén közel 9 %-os bevétel növekedés tapasztalható. 2018.
decemberében ösztönző támogatásként valamint a kasszamaradvány kiosztásából
közel 3.521 E Ft plusz bevételünk származik.

A következő táblázatban mutatjuk be, hogyan alakult a 2017-es finanszírozási évben az
intézmény számára megállapított Teljesítmény Volumen Korlát

(továbbiakban TVK). A

NEAK által visszaigazolt adatok szerint 18.429.281 pontértékkel (30 %-ka)l léptük túl a TVK
keretünket.
Teljesítés hónapja
2017.11.
2017.12.
2018.01.
2018.02.
2018.03.
2018.04.
2018.05.
2018.06.
2018.07.
2018.08.
2018.09.
2018.10.
Összesen

Intézményi előírt TVK Teljesített TVK Eltérés
Eltérés %‐ban
5137028
7102153 1965125
138
5137028
4059947 ‐1077081
79
5137028
8017330 2880302
156
5137028
7073336 1936308
138
5137028
6857462 1720434
133
5137028
6806907 1669879
133
5137028
7588353 2451325
148
5137028
6770760 1633732
132
5137028
5448912
311884
106
5137028
6134715
997687
119
5137028
6595512 1458484
128
5137028
7618230 2481202
148
61644336
80073617 18429281
130

A TVK-hoz viszonyított teljesítményeket szemlélteti az alábbi grafikon, melyen a szezonalítás
(főként a nyári, kisebb mértékben az őszi hónapokban), illetve szabadságolás miatti
teljesítménycsökkenés figyelhető meg.
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Intézményi előírt TVK

Teljesített TVK

Intézményi saját bevételek


Egészségügyi szolgáltatás ellenértéke (orvos-szakértői szakvélemény, háziorvos által
kért alkalmassági vizsgálat, egyéb térítésköteles ellátás) bevételi soron 447 E Ft.
teljesítés jelentkezett.



Államháztartáson belülre/kívülre továbbszámlázott szolgáltatásként 3.022 E Ft.
szerepel bevételeink között az önkormányzati épületekben működő fogorvosoknak és
háziorvosoknak (Dr. Pikó Béla u. 3. szám, Fő u. 3. szám) továbbszámlázott rezsidíjak
értéke.
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Önkormányzati működési támogatás
A 2018. évi – jóváhagyott – önkormányzati támogatásunk eredeti előirányzata 4.055.000 Ft.
Az előirányzat tervek részletesen:
Védőnői feladatellátás kiegészítő támogatása:

2.055.000 Ft.

Képzett tartalék a háziorvosi, ügyeleti épületek kötelező
tulajdonosi karbantartási, felülvizsgálati költségeire:

500.000 Ft.

Intézményi fejlesztéshez való hozzájárulás:

1.500.000 Ft.

Összesen:

4.055.000 Ft.

A 2018. évben lehívott önkormányzati támogatásunk 5.328.509 Ft. volt, amely az alábbi
tételekből tevődik össze:
Kompenzáció (törvényi előírás a bérek kiegészítésére) és az önkormányzati tulajdonban lévő
épületek karbantartására fordított összeg:

1.773.509 Ft.

Védőnői ellátás kiegészítő támogatása:

2.055.000 Ft.

Fejlesztéshez való hozzájárulás:

1.500.000 Ft.

Összesen:

5.328.509 Ft.
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Az alábbi diagram az intézmény bevételi kategóriáit mutatja be
adatok: eFt.

5329; 3%
5000; 2%

29468; 13%

185382; 82%

NEAK bevétel

Működési bevétel

Önkormányzati támogatás

Előző évi maradvány igénybevétele

2. Szolgáltatás, gazdálkodás
2.1. A szervezetben bekövetkezett változások – alapítói okirat, szervezeti és
működési szabályzat változásai, módosításai
Az intézmény Alapítói okirata nem volt módosítva 2018-as évben.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 2018-as évben módosítottuk, mely
tartalmában és szerkezetében is aktualizálásra került.
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A módosítás főbb okai:
-

Az intézmény vezető helyettese megváltozott

-

Új telephelyként bekerült a Dévaványa, Sport u.5.sz

-

Területi ellátási kötelezettség változás (Ecsegfalva kikerült az ellátásból)

-

Az Országos Egészségpénztár névváltozás miatt Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő (NEAK) névként került átírásra

A 2018-as évi működés már az átszervezett struktúrában történt.
Hol tartunk most:
1. Betegbejelentkezés (recepció) 8-16 óra között zökkenőmentesen fogadja a betegek
bejelentkezését. A korábbi panaszáradat megszűnt.
2. Az irodai munkavégzés gördülékenyen működik Fazekas Magdolna és Gyebnár Szilvia
áldozatos munkájának köszönhetően. Nem elhanyagolható Takács Gabriella, Csordás Ádám
és a teljes Önkormányzat támogató segítsége. Köszönettel tartozunk.
3. A rendelések zavartalanul magas szakmai színvonalon, kiváló kollégákkal és
asszisztensekkel zajlanak. Maximálisra futtatott kapacitással működnek.
4. Néhány kiemelkedő aktivitás a rendeléseken:
A nőgyógyászat mindkét telephelyen jól működik.
A gyomaendrődi nőgyógyászatunkra új vizsgálóágy került beállításra, melyért köszönet Toldi
Balázs Polgármester Úrnak. Ez az ágy teszi lehetővé az időskorú, mozgásukban korlátozott
betegek könnyebb nőgyógyászati ellátását.
A sebészeten is történtek új beszerzések 2018-ban. Új, minden irányban mozgatható vizsgáló
ágy is a betegek és a műtétek kényelmesebb kivitelezését szolgálja. Fontos továbbá a műtétek
során a megfelelő és a doktor számára kényelmes pozíció beállításának lehetősége. Speciális,
egyszer használatos izoláló kendőket kezdtünk használni, melyek a fertőzések számának
csökkentését és az igényes betegellátást biztosítják. Az új anoskóp segítségével az aranyeres
panaszokban szenvedő betegek szemellenőrzés melletti vizsgálata lehetséges, illetve a
végbéltáji daganatok korai felismerése lehetséges. Különleges varróanyagok beszerzése
történt az arcon vagy finom látható bőrfelületeken történő műtétek végzéséhez. Sebészeti
lámpa is beszerzésre került, mely a műtétek elengedhetetlen kelléke.
A fül-orr-gégészetre nagy teljesítményű szívót vásároltunk, mely amiatt fontos, hogy a régi
készülék mellett több alkalommal volt szükség kórházi beutalásra a szívó nem megfelelő
teljesítménye miatt. Korszerű fejlámpát szereztünk be.
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Speciális vizsgálószék és orvosi szék a kényelmes beteg ellátást szolgálja. Nagy értékű
idegentest fogót rendeltünk meg. Mind a fül-orr-gégészeti, mind a sebészet festése megtörtént.
A mázolás, függönybeszerzés folyamatban van.
5. Várólisták hosszúsága szinte minden rendelésen csökkent, ennek az erőfeszítésnek ellenére
is vannak elégedetlen betegek, de azt gondolom nincs miért szégyenkeznünk.! A nagyobb
kapacitással rendelkező kórházak járó betegellátó egységeiben a várólisták hossza a
Gyomaendrődi Rendelőintézet két-háromszorosa. Jelenleg egy kritikus hosszú várakozási
idővel rendelkező rendelésünk van, ez a reumatológia, ennek a problémának egyetlen
megoldása egy másik rendelési nap indítása, mely még várat magára. A reumatológiai
ellátással szorosan összefügg a fiziotherapiai ellátás. 2018-tól heti öt alkalommal áll a
betegek rendelkezésére. a fiziotherapia a komplex beteg ellátás biztosításának fontos eleme.
Szakmailag az időskorú társbetegségekkel rendelkező betegek biztonságos ellátása,

az

állandó orvosi felügyelettel rendelkező rendelőintézetben kivitelezhető biztonságosan.
Továbbra is azt gondolom, hogy első és legfontosabb a súlyos mozgásszervi panaszokkal
rendelkező betegek orvosi felügyelet melletti fiziotherapiás ellátása.
A fürdő szervezésében zajló 60 kezelés akciósorozat a reumatológiai ellátásunkat nagyon
megterheli. A rossz állapotú betegek ellátása komoly zavart szenved. Ezen akciónak a
ritkítása megfontolandó lenne. Ez elősegítené a komoly mozgásszervi panaszokkal rendelkező
betegek gyógyulását a városban.
6. EESZT
A rendszer Intézményünkben majdnem tökéletesen működik, de a rendszer tökéletes
működését célzó frissítések kezelésére a számítógép hálózatunk nem alkalmas. Ennek
megoldása hamarosan szükségessé válik. A beállítási problémák kezelésére a programot napi
szinten használó asszisztenseink is jogosultságot kaptak. A rendszer használata során az
ÁEEK-tól kapott visszajelzések kezelését Megyeri Zoltánné végzi.
7. A portfóliónk bővítése céljából továbbra is extra vizsgálatot végeznek kollégáink melynek
fő célja a veszteséges rendelések költségeinek kompenzálása, valamint a gyomaendrődi
lakosság magas szintű ellátásának szolgálata. (24 órás vérnyomás monitorozás, látótér
vizsgálat, Glisson therápia, hallásvizsgálatok, fekélygondozás, tüdőgyógyászati gondozás,
terhes gondozás). Ezeket a plusz bevételeket tudjuk fordítani a rövid várólista iránti igény
teljesítésére.
8. A várótermek felújítása megtörtént, korszerű, stabil padok kerültek a műanyag székek
helyébe. Betegeink magánrendelés komfortú váróban várakozhatnak. Köszönet az
Önkormányzat segítségéért.
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9. Külső és belső kamerarendszer került kiépítésre, mely célja a vagyon és értékvédelem.
Plusz szolgáltatás a rendelésen dolgozók számára a várakozó betegeket rendelés közben a
monitoron látni, amivel az esetleges rosszullétek, konfliktusok megelőzhetők.
10. A négy kihelyezett dévaványai rendelés maximális kapacitással jól működik. 2018.évtől a
dévaványai betegek szabályozottan kizárólag a dévaványai rendelést vehetik igénybe. Ez az
intézkedés a gyomaendrődi lakosság érdekeit szolgálja.
11.Egyéb tevékenységek:
Védőnői facebook oldal létrehozása. „Védőnők tollából” címmel cikksorozat a Gyomaendrőd
Hírmondóban. Köszönet Dinyáné Bánfi Ibolya segítségéért.
Intézeti honlap és facebook oldal indítása.

2.2. Területi ellátási kötelezettség bemutatása az egészségügyi szakellátás és
gondozás, védőnői szolgálat, iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás, háziorvosi
praxis

működtetése

körében

kiemelve

az

adott

évben

bekövetkezett

változásokat és annak költségvetési és finanszírozási hatásait
Egészségügyi szakellátás és gondozás
A következő táblázat az intézet terület ellátási kötelezettségét mutatja be:

Szakma megnevezése

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Ter.ell.köt.

Belgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Bőr-és nemibeteg-ellátás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Fizioterápia-gyógytorna

Gyomaendrőd

Hunya

Fül - orr-gégegyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Laboratóriumi

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Neurológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Röntgendiagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Sebészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Csárdaszállás -

diagnosztika
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Szemészet

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Nőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Nőgyógyászati ultrahang- Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

diagnosztika
Ortopédia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

-

Pszichiátria

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Reumatológia

Gyomaendrőd

Hunya

Tüdőgondozás

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Tüdőgyógyászat

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Ultrahang-diagnosztika

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Urológia

Dévaványa

Gyomaendrőd Hunya

Csárdaszállás

Csárdaszállás -

Feladatok


Gyomaendrőd város közigazgatási területén: védőnői szolgálat, iskola- és
ifjúság-egészségügyi

ellátás,

háziorvosi,

házi

gyermekorvosi

praxis

működtetése (az egészségügyi alapellátás területén jelentkező szakorvoshiány
miatt az elmúlt időszakban egy háziorvosi praxis betöltetlen. Ezt az intézmény
működteti és az ellátás helyettesítéssel biztosított)


Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Dévaványa, Hunya közigazgatási területén:
egészségügyi szakellátás és gondozás



Gyomaendrőd és Hunya területén az egészségügyi szakellátás és gondozás
keretében az alábbi szakfeladatokat látjuk el: belgyógyászat, bőr- és nemibeteg
ellátás,

fizioterápia,

diagnosztika,

gyógytorna,

neurológia,

fül-orr-gégegyógyászat,

röntgendiagnosztika,

laboratóriumi

sebészet,

szemészet,

nőgyógyászat, nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika, ortopédia, pszichiátria,
reumatológia,

tüdőgondozás,

tüdőgyógyászat,

ultrahang

diagnosztika,

urológia.


Csárdaszállás közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, reumatológia,
pszichiátria, tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahangdiagnosztika, fizioterápia-gyógytorna
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Dévaványa közigazgatási területén: belgyógyászat, sebészet, szülészetnőgyógyászat, bőr- és nemibeteg ellátás, neurológia, urológia, pszichiátria,
tüdőgyógyászat, röntgen diagnosztika, teljes körű ultrahang-diagnosztika,
ortopédia, szemészet, fül-orr-gégegyógyászat, laboratóriumi diagnosztika.
(2017 szeptemberétől Dévaványa telephelyen nőgyógyászati, valamint
nőgyógyászati ultrahang szakellátás indult, mely egy korábbi - a
hozzáférhetőség javítását célzó - megállapodás eredménye.)

Területi ellátási kötelezettségünk létszámadatai:
Gyomaendrőd város lakosságszáma:

13.180

Dévaványa:

7.387

Hunya:

598

Csárdaszállás:

428

Összesen:

21.593

fő

ellátásáért

felel

szakrendelő.
( Forrás: Önkormányzatok 2018.01.01-i adatai)
A Városi Egészségügyi Intézmény engedélyezett óraszámai:

Heti szakorvosi órák Heti nem szakorvosi órák
Szakma megnevezése

száma

száma

Általános belgyógyászat

38

0

Általános sebészet

25

0

Általános szülészet-nőgyógyászat

34

0

Általános fül-orr-gégegyógyászat

20

0

Általános szemészet

22

0

Általános bőr- és nemibeteg-ellátás

10

0

Általános neurológia

20

0

Ortopédia

8

0

Urológia

15

0
14

a

Reumatológia

20

0

Pszichiátria

12

0

Tüdőgyógyászat

20

0

Általános laboratóriumi diagnosztika 5

10

Általános röntgendiagnosztika

16

0

Ultrahangdiagnosztika

14

0

Nőgyógyászati ultrahangdiagnosztika 2

0

Fizioterápia

0

30

Gyógytorna

0

40

Tüdőgondozás

10

0

Összesen

291

80

A meglévő kapacitás optimális kihasználtsága kulcsfontosságú a magas színvonalú és
hatékony

működtetés

szempontjából.

Az

aktuálisan

kihasználatlan

kapacitások

átcsoportosítással, illetve további szakorvosok bevonásával leköthetők, ami tovább növelheti
a hatékonyságot és hatásosságot, azaz a betegelégedettséget.

A szakrendeléseket ellátó szakorvosok és szakasszisztensek bemutatása:

Szakrendelés

Név

Foglalkoztatási
jogviszony és az
engedélyezett óraszám

Belgyógyászat

Dr. Szabó Dániel

Közalkalmazott, heti 38
óra

Sebészet

Dr. Bahl Attila

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 25 óra

Nőgyógyászat,
UH.

nőgyógyászati Dr. Mike Géza
(2017.08. 01-től)

Fül-orr-gégegyógyászat

Dr. Halmai Zoltán
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Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 36 óra
Közreműködői
szerződéssel,
heti 20 óra

Szemészet

Dr. Csillagh Sándor

Megbízási szerződéssel,
heti 22 óra

Bőrgyógyászat

Dr. Tóth Mariann
(2016. 04. 01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 10 óra

Neurológia

Dr. Kiss Éva
(2016. 05. 01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 13 óra

Ortopédia

Dr. Zahorán János

Személyes közreműködői
szerződéssel
heti 8 óra

Ortopédia

Dr.Szilágyi Annamária
(2017.09.01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Urológia

Dr. Rácz Oszkár

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 15 óra

Reumatológia

Dr. Nagy-György Éva
(2018.11.01-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 8 óra

Pszichiátria

Dr. Juhász Éva

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 12 óra

Tüdőgyógyászat,

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási szerződéssel,
heti 20 óra

Tüdőgondozás

Dr. Szabó Ibolya

Megbízási szerződéssel,
heti 10 óra

Röntgenultrahangdiagnosztika

és Dr.Bitó Szilvia
(2017. 01.09-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel
heti 10 óra

Röntgenultrahangdiagnosztika

és Dr. Kiss Egon
(2016. 09. 15-től)

Személyes közreműködői
szerződéssel,
heti 14óra

Labordiagnosztika

dr. Hajzer Ildikó

Megbízási szerződéssel,
heti 5 óra

Labordiagnosztika

Megyeri Zoltánné

Közalkalmazott, heti 15

16

óra
Fizioterápia

Mészárosné Faragó Ágnes

Közalkalmazott, heti 30
óra

Gyógytorna

Botos Zsanett

Közalkalmazott, heti 40
óra

Várólista
Jogszabályi háttér
Az 1997 évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 5/B §. m) bekezdése alapján: a
„betegfogadási lista”: az adott járóbeteg szakellátó intézményben – amennyiben a biztosított
egészségi állapota nem indokolja az azonnali ellátást – a betegellátás sorrendjét
szakrendelésenként, az ellátás igénybe vételének időpontjával meghatározó lista.”
Ebtv. 20. § (1). szerint: a finanszírozási szerződés szerinti ellátásra kötelezett szolgáltató
b) a járóbeteg-szakellátások elvégzését a külön jogszabály szerinti betegfogadási lista alapján
teljesíti,
A biztosított az ellátásra, az intézményi várólistára, illetve a betegfogadási listára történő
felkerülés időpontja szerint jogosult.
Ettől az időponttól eltérni
-

az ellátás szakmai indokoltsága alapján,

-

az ellátás várható eredménye alapján,

-

az azonnali ellátásnak a biztosított állapota miatti indokoltsága esetén,

-

a biztosított hátrányára a biztosított kérése alapján lehet.

Az eltérés lehetőségének feltételeit és szabályait az egészségbiztosításért felelős miniszter
rendeletben határozza meg.
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Szakrendelés

Óraszám

2017. dec.

2018. dec.

Belgyógyászat

38

12
Dévaványa 15

21

Sebészet

25

3

3

Szülészet-nőgyógyászat

34

1

0

Fül-orr-gégegyógyászat

20

3

1

Szemészet

22

5
Dévaványa 14

1
Dévaványa 7

Bőr- és nemibeteg-ellátás

10

22
Dévaványa16

21
Dévaványa 130

Neurológia

20

0
-

Ortopédia

8

26

8

Urológia

15

9

8

Reumatológia

20

9

7

Pszichiátria

12

14

10

Tüdőgyógyászat

20

6

10

Általános laboratóriumi
diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika

5/10

1

1

16

3

7

Ultrahangdiagnosztika

14

13

12

Nőgyógyászati ultrahang
diagnosztika

2

-

0

Fizioterápia

30

1

0

Gyógytorna

40

1

0

Tüdőgondozás

10

-

10

Intézményünkben nem korlátozzuk a betegvizsgálatot (az általános tendencia ellenére).
A „várólista” csökkentésére lehetőséget adna, ha az előjegyzett páciensek a megadott
időpontban minden esetben megjelennének, vagy ha valamilyen okból ezt nem tehetik,
értesítenék intézetünket.
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Az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatban sajnálatos módon még továbbra is
gyakran előfordul, hogy a páciens – előzetes jelzés nélkül - nem jelenik meg az előjegyzett
időpontban a szakrendelésen.
A gond ott kezdődik, amikor előre látható esetben sem történik meg az előjegyzett időpont
lemondása, hiszen ennek kézzelfogható hatásai vannak. Egyrészt romlik a szakrendelés
kapacitáskihasználtsága, aminek számottevő financiális következményei lehetnek, másrészt –
és ez a legfontosabb - a távolmaradó páciensek betegtársaik elől veszik el a helyet,
feleslegesen növelve a várakozási időt.
Az időpont lemondás fontosságát továbbra is minden bejelentkezés alkalmával hangsúlyozzuk,
a rendeléseken nem megjelenő pácienseket telefonon felhívjuk, támogató segítségüket kérve,
hogy legközelebb akadályoztatottság esetén a várólisták csökkentése érdekében mondják le
időpontjukat.
Kolléganőink áldozatos munkájának köszönhetően örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen
jelzik, ha nem tudnak eljönni az előjegyzett időpontban.
Az időpont lemondás esetén van lehetőségünk a várólistán szereplő betegek behívására.

Védőnői szolgálat
Telephelyek:

5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.

Védőnők:
Samu Istvánné Betkó Gyöngyi
Percz Mónika
Lukács Viktória
Lánczi Tímea
Kocsis Andrea
Futaki Adrienn (GYED-ről 2017.09.01-től)
Kéri Katalin (2017.09.01-től)

A védőnők az egészségügyi alapellátás részeként önállóan végzik hivatásukat, a hatályos
jogszabályok és a szakmai protokollok iránymutatásainak megfelelően.
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Feladatai:


a nővédelem,



a várandós anyák gondozása,



a gyermekágyas anyák gondozása,



0-7 éves korú gyermekek gondozása,



a tanköteles gyermekek gondozása,



családgondozás.

Változások a védőnői szolgálatnál:Év közben egy kolléganő családi okok miatt áthelyezési
kérelemmel távozott Intézményünktől. Ennek a körzetnek az ellátása jelenleg helyettesítéssel
történik.
Ez a változás, illetve mivel az ellátottak száma is évről-évre csökken –amely a finanszírozás
alapja- a védőnői körzetek hatékonyabb működtetése érdekében a 2019-es évben körzet
módosításokat, összevonásokat tervezünk.
A védőnők szakmai felügyeletét a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály illetékes vezető védőnője látja el.

Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás
Telephelyek:
5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3.
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
5502 Gyomaendrőd, Fő u. 2.
Ez a feladat szorosan kapcsolódik a védőnői szolgálat tevékenységéhez. Az iskola- és ifjúság
egészségügyi ellátás keretében a védőnő feladata: alapszűrések, a gyermekek testi, szellemi
fejlődésük, valamint személyi higiéné ellenőrzése, elsősegélynyújtás, az orvosi vizsgálatok
előkészítése, a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok, a krónikus
betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése, az iskola higiénés
ellenőrzésében való részvétel, kapcsolattartás a szülőkkel, pályaválasztás segítése.
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Az iskola- és ifjúság egészségügy orvosi feladatait dr. Fekécs Tünde,
dr. Katona Piroska és dr. Varga Géza gyermekorvosok látják el.
Háziorvosi szolgálat
A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi
vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.
A táblázat a körzetekre vonatkozó legfontosabb adatokat mutatja be

Körzet száma

Háziorvos neve

Lejelentett lakosságszám
( fő )

1-es számú háziorvosi körzet

Dr. Macsári Judit

3.461

2-es számú háziorvosi körzet

Dr. Schóber Ottó

1.209

3-as számú háziorvosi körzet
Tartósan betöltetlen körzet
(helyettesítéssel ellátva 2017.09.30-ig)
Praxisjog átvétele 2017.10.01.

Dr. Katona Piroska

1.439

4-es számú háziorvosi körzet

Dr. Kolozsvári Árpád

1.276

5-os számú háziorvosi körzet

Dr. Petrikó Attila

1.624

6-es számú háziorvosi körzet
(helyettesítéssel ellátva)

Dr. Petrikó Attila

655

Dr Nagy Éva

7-as számú háziorvosi körzet
Dr. Magyar Hajnalka
(2017.január 1-től betöltve)

1.573

Gyermekorvosi ellátás


a csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is,



az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív
látogatása,



a gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat,
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a gyermekről ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlődési szint
megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére” megnevezésű orvosi adatlap
kiállítása.

Városunkban tevékenykedő gyermekorvosok és a lejelentett lakosságszám


Dr. Fekécs Tünde

453 fő



Dr. Katona Piroska

791 fő



Dr. Varga Géza

793 fő

Fogorvosi ellátás
A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:


a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,



a fogászati szűrővizsgálatok végzése,



a góckutatás,



a terhesek fogászati gondozása, és



a sürgősségi ellátás.

Városunkban – OEP finanszírozás keretében – vállalkozó fogorvosként működik, illetve
működött:


Dr. Békés Annamária (2017.04.04-től)

3.417 fő



Dr. Török Anna

3.571 fő



Dr. Kerekes Attila

3.442 fő

Magánorvosi praxist 1 fogorvos működtet a városban: Dr Sabján László
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2.3. A szakrendelések teljesítményvizsgálata
A teljesítményelemzést a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszaigazolt adatokból
készítettük el.
Intézményi összesített adatok
2018-ban a járóbeteg szakellátás keretében 66.908 esetet láttunk el, a beavatkozások száma
313.857 volt.
Az alábbiakban a 2017 és 2018. évi betegforgalmi mutatókat hasonlítjuk össze.

Hónap

2017. év

2018. év

Esetszám

Beavatkozás

Esetszám

Beavatkozás

január

6 026

28 803

6 017

27 090

február

3 371

16 067

3 371

15 658

március

5 533

26 121

6 565

30 656

április

4 988

23 617

5 891

27 757

május

5 659

26 305

5 667

27 131

június

4 745

20 690

5 648

27 428

július

6 228

28 421

6 438

30 543

augusztus

5 897

26 732

5 676

26 216

szeptember

4 288

21 623

4 645

21 818

október

4 864

22 744

5 146

23 938

november

5 538

25 221

5 616

26 199

december

5 799

27 260

6 228

29 426

Összesen

62 936

293 604

66 908

313 857
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Az esetszám és a beavatkozásszám természetesen hatással van a teljesítményre és végső soron
a gazdálkodásra. Ugyanakkor jó indikátora a hatékonyságnak és hatásosságnak is.
Az esetszám a betegszámot, a beavatkozásszám a teljesítményt (teljesített pontokat) mutatja. A
két év mutatóit elemezve jól látszik, hogy az esetszám mintegy 6 %-kal emelkedett az előző
évhez képest amellett, hogy a beavatkozások számánál is közel 7 %-os növekedés
tapasztalható.
Szakrendelések teljesítmény adatai:

Esetszám

Beavatkozások száma
Eltérés %‐ban

Szakrendelés
Belgyógyászat
Sebészet
Nőgyógyászat
FOG
Szemészet
Bőrgyógyászat
Ideggyógyászat
Ortopédia

2017
4802
3317
2975
3811
5593
2401
1286
1463

2018 Eltérés %‐ban 2017=100%
4966
103
3181
96
4439
149
4269
112
5377
96
2294
96
1318
102
2190
150
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2017
12164
8214
3355
17692
28099
9930
12824
6038

2018 2017=100%
12460
102
7567
92
5238
156
20284
115
28060
100
8724
88
13717
107
10039
166

Urológia
Reumatológia
Pszichiátria
Pulmonológia
Gondozás
Labor
Rtg
UH
UH nőgyógyászat
Fizioterápia
Gyógytorna
Intézményi összesen

2465 2662
3136 2883
2478 2474
2447 2570
203
165
10030 9715
2772 2681
2555 2366
810
745
5683 7250
4709 5363
62936 66908

108
92
100
105
81
97
97
93
92
128
114
106

17163 18509
38840 34263
10361 11012
9992 10791
326
325
28912 31540
3727
3926
7797
7178
1309
1652
14704 17248
62157 71324
293604 313857

108
88
106
108
100
109
105
92
126
117
115
107

2.4. Maradvány felhasználás
Az intézmény 2017. évi maradványa 29.467.650 Ft. volt, amely a működés során teljes
egészében felhasználásra került.
A 2018. évi várható maradványunk 27.628.702 Ft. lesz.

3. Személyi és tárgyi feltételek alakulása
Az egészségügyi intézmény személyi-, és tárgyi minimumfeltételét a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet szabályozza. Az intézet minden szakrendelése megfelel a
minimumfeltétel előírásainak, melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala Népegészségügyi Osztály folyamatosan ellenőriz. Az ellenőrzésekről az 6. pontban
számolunk be.

4. Megvalósult fejlesztések
Az elmúlt évben több a működést, a szakmai munkát segítő eszköz beszerzésére került sor,
melyek egy része a 60/2003. (X. 20.) EszCsM rendeletben meghatározott tárgyi
minimumfeltételekben előírt eszközök pótlását célozta. Az intézmény beruházási kiadásainak
2018. évi összege: 2.820 eFt.
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Ebből az összegből az alábbi eszközök kerültek megvásárlásra:


kamerarendszer kiépítése az intézmény területén



2 db vizsgálóágy



egyéb, kis-értékű szakmai eszközök ( vérnyomásmérő, kezelőszékek stb.)

5. Az intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzése
Az intézménynél a 2018-as gazdasági évben belső ellenőrzés keretében vizsgálták az
alábbiakat:
Részlet a belső ellenőri jelentésből:
„Az ellenőrzés során elvégeztem és értékeltem az Intézmény működésével kapcsolatos átfogó pénzügyi
ellenőrzést, vagyonnyilvántartást a Gyomaendrőd Város Képviselő testületének 523/2017.(XI.30.)
Gye. Kt. határozata alapján.
 Kockázati tényezőként került meghatározásra a túlzott mértékű önkormányzati kiegészítő
támogatás, finanszírozási gondok, jogszabályok félreértelmezése be nem tartása.
 Az ellenőrzés célja a működés és gazdálkodás áttekintése, okmányellenőrzés.
 Szakrendelések helyzete, vállalkozó háziorvosokkal való pénzügyi kapcsolat vizsgálata.
A működés és a gazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése.
Az Intézményalapító okirata a vizsgált években ötször került módosításra. A nyilvántartás adatainak
aktualizálása az alapító okirat módosításai alapján megtörtént.
Az SZMSZ az ellenőrzött időszakban nem került módosításra, nem került átvezetésre az alapító
okiratban átvezetett telephelyek változásai, az igazgató személyében bekövetkezett változás, továbbá
egyéb szervezetet érintő módosítás sem
Javaslom, az SZMSZ aktualizálását kövesse a jogszabályváltozásokat, és a feladat ellátási helyeket
telephelyekkel egyezően.
A szerződéseket a szakrendelőben ellenőriztem, melyek kettő darab lefűzött dossziéban voltak.
Nyilvántartás oldalról megállapítottam, hogy nem átlátható.
Megállapítás: A szerződések két dossziéban lefűzve találhatóak, köztük vannak a megszűnt szerződések
is, így kissé rendszertelen, nincs róla nyilvántartás.
Javaslom a szerződésekről olyan nyilvántartás felvezetését, ami átlátható és csak az időszerű
szerződéseket tartalmazza. A megszűnt szerződések kerüljenek külön dossziéba.
Összességében a működés és gazdálkodás szabályozottsága megfelelő. A kontrollkörnyezet kialakítása
működtetése biztosítja a megfelelő működést.
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A jogszabályokhoz igazodó belső szabályzatok átdolgozása, az Intézményt érintő helyi változások
folyamatos felülvizsgálata részben megtörtént, ahol elmaradt arra javaslatot tettem.
A vizsgált években a beszámoló főkönyvvel és leltárral alátámasztott, azok egyezősége fennáll. A
főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás adatai közötti egyeztetést elvégezték. A 2017. évi
zárás során a mérlegsorok alátámasztására kialakított leltár,egyeztetés új rendszer egyszerűbb,
átláthatóbba korábbi évekhez viszonyítva.
A dokumentum alapú helyszíni ellenőrzés a Gyomaendrődi Közös Hivatal pénzügyi irodájában történt,
ahol a pénzügyi gazdasági feladatok ellátása történik. A bizonylatok tételes ellenőrzése során tett
megállapításom, hogy a költségek, számlák tételes megbontása „szétkönyvelése” miatt aránytalanul
sok az adminisztrációs munka, rendkívül munkaigényes folyamat alakult ki.
A jelenlegi rendszerrel a munkatársak leterheltsége aránytalanul magas az eredménnyel.
Javaslom átgondolni a korábban kialakult gyakorlat megszüntetését a jövőben. Amennyiben a
javaslat bevezetésre kerül, szükség esetén azután is bármikor kimutatható egy-egy feladat bekerülési
értéke, hiszen a számlák, a vetítési alap és a teljesített pontszám adottak.”
A belső ellenőrzés alapján tett javaslatokat átgondoltuk, és megtettük a szükséges intézkedéseket.

Szakmai ellenőrzés:
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya által
2018. évben intézetünkben végzett ellenőrzések.


2018. június 11.

Iskola-egészségügyi szakfelügyeleti ellenőrzés a védőnői igazgatási

személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek ellenőrzése, valamint szakfelügyeleti
ellenőrzése. (Dr Pikó Béla u.3.)
Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.


2018. július 23. Iskola-egészségügyi szakfelügyeleti ellenőrzés a védőnői igazgatási
személyi, tárgyi, szakmai-, környezeti feltételek ellenőrzése, valamint szakfelügyeleti
ellenőrzése. (Fő u.2.)
Intézkedést igénylő hiányosságot nem tapasztaltak.



2018. október 4. Védőnői-helyszíni-szakmai felügyeleti ellenőrzés.
Tárgya: a korszerű módszertan szerint végzett védőnői szűrővizsgálatok elvégzéséhez
szükséges szűrőeszközök felmérése,

valamint szakfelügyeleti ellenőrzése. (Dr Pikó

Béla u.3.)
Intézkedést igénylő hiányosság: a csecsemőmérlegek hitelesítése.
A kért intézkedésnek a megadott határidőre maradéktalanul eleget tettünk.
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2018. október 4. Védőnői-helyszíni-szakmai felügyeleti ellenőrzés.
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szükséges szűrőeszközök felmérése,
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Intézkedést igénylő hiányosság: a csecsemőmérlegek hitelesítése.
A kért intézkedésnek a megadott határidőre maradéktalanul eleget tettünk..

6. Benyújtott pályázatok
A K&H Csoport és a K&H

Egészséges Nemzetért Alapítvány gyermekegészségügyi

támogatási programja keretében meghirdetett pályázatra a Városi Egészségügyi Intézmény
2018. szeptember 26. napján benyújtotta pályázatát a
„Gyógyvarázs-területi-pályázat 2018” címmel.
A pályázat a Gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézmény Védőnői Szolgálat ellátásában a
védőnői státuszvizsgálatok és iskolavédőnői szűrések alkalmával hallásvizsgálatához
szükséges 1 db Szűrőaudiométer 9910 típusú készülék beszerzésére irányult 330.000,- Ft
értékben.
A K&H Csoport és a K&H Egészséges Nemzetért Alapítvány értesítése szerint a pályázatunk
nyert, a megjelölt készülék leszállítása a napokban esedékes.

7. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
Intézetünk részt vesz a városban megrendezésre kerülő EFOP prevenciós pályázat
rendezvényein.
KEF (Kábítószer Egyeztető Fórum) munkájában is szerepet vállalunk, védőnőinkkel és saját
magam is.
Együttműködünk a békéscsabai, a gyulai, valamint az Orosháza Városi Önkormányzat
Kórházával.
Az Országos Mentőszolgálat helyi szervezetével védőnőink újraélesztő tanfolyamokat
szerveznek az iskolákban, melyet idővel szeretnénk a nagyobb cégekre is kiterjeszteni.
A Jelző rendszer működésében is aktív szerepet vállalnak háziorvosaink, gyermekorvosaink,
védőnőink.
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Ez a gyermekbántalmazások és egyéb veszélyeztető körülmények korai kiszűrését hivatott
szolgálni.
Védőnőink minden évben „Anyatejes világnapot” szerveznek az anyukák részére.

8. Tervek
A magas szakmai színvonalat nyújtó, de környezetében is tetszetős, vonzó rendelő intézet
megteremtése.
Ezt célzó intézkedések:
-

Szakemberek megtartása és motiválása

-

Munkakörülmények javítása

-

Műszerezettségünk javítása

-

Ultrahang készülék beszerzése

-

Munkafolyamatok optimalizálása

-

Rendelők, kiszolgáló helyiségek mázolása, festése

-

Bútorok folyamatos cseréje

-

ABPM , WIWE készülék beszerzése

-

Non kontakt tonométer beszerzése a szemészetre

-

Próba szemüvegek beszerzése a szemészetre

-

EKG készülékek beszerzése

-

Fiziotherapias gépek beszerzése

-

Kolposzkóp beszerzése a nőgyógyászatra

-

Vizsgálóágy és klíma beszerzése a gyógytorna szobába

-

„Tegyünk együtt Gyomaendrőd egészségéért” egészség fejlesztő program folytatása

-

Dolgozói csapatépítő tréning szervezése

A teljes gyomaendrődi egészségügyi ellátás összefogásának folytatása terveim között szerepel.
Ezt célozza a kiterjesztett „Semmelweis nap”-i rendezvény is. Erre minden egészségügyben
dolgozó kollégánk meghívást kap, valamint a védőnők, a mentőszolgálat és ügyeleti ellátás
dolgozói is. Cél a kollégák közötti kommunikáció és az egy csapatban tartozás erősítése.
Hiszek a csapatmunkában az ellátás minden szintjén és a szintek között is.
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Terveim között szerepel egy korszerű UH beszerzése után kiegészítő rendelések biztosításának
megszervezése magánrendelés formájában. Ezek a rendelések is a lakosság ellátását
szolgálják. Ilyen rendelés lehetne kardiológia, szívultrahang, gyermek kardiológia (főleg
sportoló gyermekek esetén lehet fontos) magán UH vizsgálat, 4D nőgyógyászati UH vizsgálat.
Esetleg halláscentrum működtetése az Intézményben.
Az iskolákban újraélesztési tanfolyamok szervezése, később nagyobb cégeknél is iskolai
védőnőink segítségével.
Urológiai rendelés látogatása fiúk részére, nőgyógyászati rendelés látogatása lányoknak.
Anyajegy szűrés a bőrgyógyászaton.

Gyomaendrőd, 2019. március 5.

Dr. Magyar Hajnalka
igazgató
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AZ INTÉZMÉNY 2018.ÉVI EGÉSZSÉGÜGYI BESZÁMOLÓJÁT MEGISMERTEM
NÉV

ALÁÍRÁS

MEGJEGYZÉS

DR BAHL ATTILA………………………………………………………………………...
DR BITÓ SZILVIA……………………………………………………………………………
DR CSILLAGH SÁNDOR……………………………………………………………………..
DR HALMAI ZOLTÁN………………………………………………………………………
DR JUHÁSZ ÉVA………………………………………………………………………………
DR KISS EGON……………………………………………………………………………….
DR KISS ÉVA…………………………………………………………………………………..
DR MIKE GÉZA………………………………………………………………………………..
DR RÁCZ OSZKÁR…………………………………………………………………………..
DR SZABÓ DÁNIEL…………………………………………………………………………...
DR SZABÓ IBOLYA…………………………………………………………………………..
DR SZILÁGYI ANNAMÁRIA……………………………………………………………….
DR TÓTH MARIANN………………………………………………………………………….
DR ZAHORÁN JÁNOS………………………………………………………………………
DR NAGY-GYÖRGY ÉVA……………………………………………………………………
FAZEKAS MAGDOLNA………………………………………………………………………
GYEBNÁR SZILVIA………………………………………………………………………….
HUNYA PÉTERNÉ……………………………………………………………………………
KATONA LÁSZLÓNÉ…………………………………………………………………………
MEGYERI ZOLTÁNNÉ……………………………………………………………………….
MÉSZÁROSNÉ FARAGÓ ÁGNES……………………………………………………………
MÉSZÁROSNÉ SZERETŐ JUDIT…………………………………………………………….
MIKÓNÉ JANIGA ANGÉLA………………………………………………………………….
VÁRKONYINÉ SZABÓ ANGÉLA……………………………………………………………
CSERÉP ERNŐNÉ……………………………………………………………………………
VÉHÁNÉ KOVÁCS ERZSÉBET………………………………………………………………
FUTAKI ADRIENN…………………………………………………………………………….
KÉRI KATALIN………………………………………………………………………………..
31

KOCSIS ANDREA……………………………………………………………………………..
LÁNCZI TIMEA………………………………………………………………………………..
SAMU ISTVÁNNÉ…………………………………………………………………………….
EKE JUDIT……………………………………………………………………………………..
DARVASI FERENC…………………………………………………………………………..
BOTOS ZSANETT……………………………………………………………………………..
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak
jóváhagyása
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Pál Jánosné
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője kérelemmel fordult az
intézmény fenntartójához, melyben az intézményi alapdokumentumok jóváhagyását kéri.
Az intézmény feladat-ellátása a jogi szabályozás változásával újabb tevékenységgel bővül: kötelezően ellátandó
feladatok köre kiegészült a szociális diagnózis felvételével. A tevékenység kötelező bevezetése szükségessé teszi
az intézmény szervezeti és működési szabályzatának valamint szakmai programjának felülvizsgálatát.
Intézményvezető asszony a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat elvégezte (a módosításokat a
dokumentumok piros betűszínnel jelölik), jelen előterjesztéssel kéri a Képviselő-testületet a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapdokumentumok jóváhagyását.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak 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 Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja az intézmény szociális diagnózisra, mint kötelezően ellátandó feladatra vonatkozó
szakmai és tartalmi elemekkel kibővített szakmai programját a „Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szakmai Program” megnevezésű dokumentum valamint szervezeti és működési szabályzatát a „Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat” megnevezésű dokumentum alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója elfogadja, hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program függelékét képezi
a mindenkor hatályos, a szakminisztérium által kiadott protokoll, illetve a módszertani intézmény által kiadott
útmutató, szakmai ajánlás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és
HATÁLYA
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd település Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és
gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működteti a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat
a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.
1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai








1993. évi III. tv.
1997. évi XXXI. tv.
2011. évi CXCV. tv.
368/2011 (XII.31.) Korm.r.
1992. évi XXXIII. tv.
2012. évi I. tv.
2011. évi CXII. tv.




1999. évi CXXV. tv.
1/2000.(I.7.) SzCsM. r.



15/1998.(IV.30.)NM r.



257/2000. (XII.26.) Korm.r.



9/2000.(VIII.4) SzCsM.r.



2/2009. (I.30.) Gye. Kt r.

Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Az államháztartásról
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
A közalkalmazottak jogállásáról
A Munka Törvénykönyvéről
Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
A kereset kiegészítésről
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ,
gyermekvédelmi intézmények , valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
A Kjt. szociális valamint gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
A személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési
díjakról
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1.3 A Szabályzat hatálya
Az SZMSZ és a függelékét képező egyéb szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény
minden alkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra.
A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
2. AZ INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍM ADATAI
Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
66/282-560 Fax: 66/282-560
csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

3. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA
Az intézmény alapítószerve
Az intézmény jogelődje
Alapításának ideje:
Alapító okirat kelte:
Alapító okirat azonosítója:
Nyilvántartási száma:
Fenntartó szerve
Felügyeleti irányító szerve:
Az intézmény jogállása:
Az intézmény gazdálkodási
jogköre:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Térségi
Szociális
Gondozási
Központ
Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Hunya
2017. január 1.
2016. október 27.
VI. 4487-4/2016.
834841
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5500 Gyomaendrőd Selyem u. 124.
Az intézmény önálló jogi személy.
Gazdasági szervezettel nem rendelkező, önállóan működő
költségvetési szerv. A gazdálkodással összefüggő pénzügyi
feladatait a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
A két szerv közötti gazdálkodásra vonatkozó munkamegosztás és
felelősségvállalás rendjét a képviselő-testület által jóváhagyott
megállapodás szabályozza.

Az intézmény ellátási területe:
 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat vonatkozásában: Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
települések közigazgatási területe
 Család- és Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tartozó feladatellátás vonatkozásában a
Gyomaendrődi Járáshoz tartozó települések közigazgatási területe (Gyomaendrőd,
Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva, Hunya)
Fő tevékenység államháztartási szakágazati besorolása:
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889900
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Intézmény vezetője

Az intézmény élén álló intézményvezető vonatkozásában a kiemelt
munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés,
visszavonás) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja a Kjt. 1992. évi XXXIII. Tv. 23. § alapján. Az egyéb
munkáltatói jogokat Gyomaendrőd Város Polgármestere gyakorolja.

4. AZ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
4.1 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104042Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043Család és gyermekjóléti központ
4.2 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104012Gyermekek átmeneti ellátása

Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
5. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK
Hosszú bélyegző:
GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66) 282-560
Adószám: 15834845-1-04
Körbélyegző: Középen az ország címere, a címer körül az intézmény neve.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, családsegítő, esetmenedzser, szociális diagnózist készítő
esetmenedzser, óvodai és iskolai segítő beosztásban dolgozók
Körbélyegző:
intézményvezető

6

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve: Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
2. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló individuum alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor a kliens érdekeit képviselve
kötelesek tevékenykedni.
3. Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett a
szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne szenvedjen.
4. Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony, takarékos felhasználására.
5. Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: Az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a
gyámhatóság által határozatban a családgondozás igénybevételére kötelezettek köre.
6. Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: Az intézmény
alkalmazottainak a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat érintő adatok és
tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan kötelezően
betartandó szabályok A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben, A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett elvárások.
7. Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet,
annak ellátásával nem bízható meg.
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III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladat
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás biztosítása.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő munkája során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek
számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt
és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és
elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő)
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
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bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
szükségleteit,
cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a da) pont szerinti programok
megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet.
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a szolgáltatás céljáról és tartalmáról.
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f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
-

A szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást,
Az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátáshoz továbbá a
szociális szolgáltatóhoz való hozzájutás megszervezését,
A családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítését,
Közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését,
Tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek, adósságterhekkel és lakhatási problémákkal
küzdők, fogyatékossággal élők és krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek,
kábítószer- problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családjaik
részére tanácsadás nyújtását,
A családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő,
mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat
segítő szolgáltatásokat
A családsegítés keretében végzett tevékenységnek- a szolgáltatást igénybe vevő érdekében,
mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- a szükséges mértékig történő kiterjesztését az
igénybevevő környezetére, különösen családtagjaira.
A menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi
beilleszkedés elősegítését, tekintettel arra, hogy Gyomaendrőd – mint járásszékhely település - a
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt település

-

-

A gyermekjóléti alapellátás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének,
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a
megelőzéséhez.
Ezen célok érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében:
-

a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a
támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása,
valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok
átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
szabadidős programok szervezése,
hivatalos ügyek intézésének segítése

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
-

a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,
- a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
- tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális
munkát biztosíthat.
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A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
-

a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális
segítőmunka) elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési
zavarok ellensúlyozását,
a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében
 egyéb gyermekjóléti alapellátások,
 szociális alapszolgáltatások,
 egészségügyi ellátások,
 pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételének kezdeményezése.

A gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási
intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.
Ennek keretében:
- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges
intézkedést,
- önálló helyettes szülőket foglalkoztat
- nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről.
- segíti a köznevelési intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását,
- felkérésre környezettanulmányt készít,
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
- részt vesz a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában.

2. Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett feladatok
-

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít:
 utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
 kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
 jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
 családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.

-

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
 javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 a gyermek védelembe vételére, illetve
 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
 a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
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 a gyermek családjából történő kiemelésére,
 a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint
 a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
utógondozást végez - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a területi
gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet,
szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít,

A család-és gyermekjóléti központ szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő
gyermekjóléti szolgálatok számára.

3. Önálló helyettes szülő foglalkoztatása
A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői szolgáltatás
célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha szükséges,
ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást annak érdekében, hogy erősödjön a
család megtartó ereje.
Célja, hogy ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult, azt helyben a
szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.
A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek meleg elfogadó
légkörben családias körülmények közötti gondozását.
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V. ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás vonatkozásában a család- és gyermekjóléti szolgálat valamint a
család- és gyermekjóléti központ, míg Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és
gyermekjóléti központ feladatai kerülnek ellátásra intézményünkben.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a járás köznevelési intézményeiben és azok tagintézményeiben
fogadóórákat tart az intézményekkel egyeztetett időpontokban.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser előre egyeztetett időpontokban veszi fel a személyes
interjút a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak irodájában, vagy a kliens lakóhelyén.
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
NAP
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
HÉTFŐ
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
KEDD
8.00 -12.00
----------------SZERDA
--------------12.30 - 16.00
CSÜTÖRTÖK
8.00 -12.00
----------------PÉNTEK
---------------12.30 - 16.00
Ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Járás többi településén:
Hunya
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Csárdaszállás
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Dévaványa
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
Időpontja: előre egyeztetett időpontban
Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
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Időpontja:

Ecsegfalva, Ady u. 5.
előre egyeztetett időpontban

VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellátó
költségvetési szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 7 fő.
1. Szervezeti ábra
1 fő intézményvezető
Szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
3,5 fő családsegítő
(2,5 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser
(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)
1 fő szociális diagnózist készítő
esetmenedzser
2,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő (1 fő szociális
munkás, 1 fő szociálpedagógus,
0,5 fő szociológus)

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)

A szociális területen dolgozó szakemberek etikus és humánus magatartása alapvető követelmény.
Ennek érdekében minden dolgozónak kötelező betartania a Szociális munka etikai kódexében
lefektetett alapvető normákat.
Az intézmény évente legalább két alkalommal munkaértekezletet tart, melyet az intézményvezető hív
össze és részt vesz rajta minden dolgozó. Itt kerül sor az előző évi munka értékelésére és a következő
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évi munkaterv ismertetésére, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos
Munkaértekezlet összehívását kezdeményezheti az intézmény bármely dolgozója.
A dolgozói munkaértekezlet elfogadja:
- az intézmény továbbképzési tervét
- az intézmény SZMSZ-ét

beszámolóra.

A dolgozói munkaértekezlet véleményezi az intézményvezetői pályázatokat, továbbá véleményt
nyilvánít az intézményt érintő valamennyi kérdésben.
Az intézményvezető a dolgozói értekezleten:
- beszámol az intézmény eltelt időszak alatt végzett munkájáról,
- értékeli az intézményben dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását,
- ismerteti a következő időszak feladatait,
- meghallgatja és válaszol a dolgozók szakmai kérdésekben, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő kérdésekben kifejtett véleményére, észrevételeikre.
Dolgozói érdekképviseleti szervek:
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.
2. Munkakörök
A munkakörök betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény a
munkakörre előírt szakképesítés. A rendszeres továbbképzések lehetővé teszik azt, hogy a gondozást
irányító és végző dolgozók megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.
A munkakörök jegyzékét az intézményvezető készíti el és tartja karban.
A munkakörök ellátására vonatkozó előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek
elkészítéséért és naprakészségéért az intézményvezető felelős.
a. Intézményvezető:
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ élén álló intézményvezető vonatkozásában a
kiemelt munkáltatói jogokat (kinevezés, fegyelmi eljárás, felmentés) Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetője rendes évi szabadságát a munkáltatói jogkört gyakorló polgármester
engedélyével veheti igénybe. A szabadság nyilvántartása az intézményben történik. Az intézmény
vezetője az éves szabadságáról, annak nyilvántartásáról adatszolgáltatási kötelezettséggel tartozik a
munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Az éves szabadság ütemtervének egy példányát minden év
március 31-ig, az igénybe vett szabadságáról pedig félévente köteles írásbeli tájékoztatót küldeni a
székhely önkormányzat illetékes ügyintézőjének.
Az intézményvezető felelőssége:
Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek. Felel:
- a szakszerű és törvényes működésért,
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az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,
a szakmai munkáért,
az ellátottak érdekvédelmi feladatainak ellátásáért,
a szociális munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
a munkabalesetek megelőzéséért,
a munkavállalók egészségügyi vizsgálatainak ellátásáért.

Az intézményvezető jogköre
Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a hatályos jogszabályok, valamint a
fenntartó határozza meg.
Az intézményvezető kiemelt feladatai:
- az intézmény vezetése,
- az intézmény jogszerű működésének és gazdálkodásának biztosítása,
- az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása a
vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló költségvetés alapján,
- a munkáltatói jogkör gyakorlása,
- az intézmény képviselete,
- a munkahelyi baleset megelőzésének irányítása,
- a döntés – az egyetértési kötelezettség megtartásával – az intézmény működésével
kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe,
- az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, ennek érdekében az E-képviselő
jogkörébe tartozó, és adatrögzítő feladatok ellátása
- E-képviselőként az intézményben az adatszolgáltató munkatársak kijelölése és azok
felkészítése
Főbb feladatai:
a) Magasabb vezetői hatáskörében irányítja, koordinálja és ellenőrzi:
- az intézmény szakmai, gazdasági tevékenységét, működését
- munka és tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását
- az intézmény működéséhez előírt szabályzatok elkészítését, betartását
- a munkavállalók továbbképzési tervének végrehajtását
- az intézmény belső ellenőrzési mechanizmusait
- a munkavállalók tájékoztatását
- a munkaértekezletek megtartását
- a panaszok kivizsgálását
- az intézmény jogszabályi és intézményi elvárásoknak megfelelő működését
- a feladatok szakszerű, határidőben történő ellátását
- az intézmény működésére vonatkozó jogszabályi előírások, a felügyeleti szervek
határozatainak, utasításainak végrehajtását
- a működéshez kapcsolódó szabályzatok elkészítését
- a gazdasági, szakmai rendelkezések betartását
- a tárgyi eszközök nyilvántartását, leltárát
b) Munkáltatói hatáskörében:
- gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, melyeket az 1992.évi XXXIII. a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló, illetve a 2012. évi I.tv. a Munka törvénykönyve, illetve a végrehajtásukat
szabályozó rendeletek a hatáskörébe utalnak.
- irányítja a munkavállalók feladatellátását,
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biztosítja az intézményben dolgozók előírásszerű munkafeltételeit,
elkészíti a munkavállalók munkaköri meghatározását
vizsgálatot végez a felmerülő munkaügyi problémák, panaszok tisztázása, megoldása
érdekében
a munkavállalók részére engedélyezi a szabadságot

c) Központ vezetői hatáskörében:
- A jogszabályi előírásoknak megfelelően szervezi és irányítja a családsegítők, esetmenedzserek
és tanácsadók munkáját.
- Összeállítja az intézmény éves beszámolóját.
- Tervezi, szervezi, ellenőrzi és értékeli az intézményben folyó munkát,
- Határidőre elkészíti az intézmény munkájához kapcsolódó statisztikai jelentéseket
- A feladatok magas színvonalú ellátása érdekében együttműködik és rendszeres kapcsolattartást
valósít meg az ellátáshoz kapcsolódó intézményekkel, önkormányzati hivatalokkal, az
illetékességi területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal és minden, a
szolgáltatást igénybe vevő élethelyzetének javításában, problémájának megoldásában releváns
szereplővel
- Szakmai ellenőrzési feladatokat végez az irányítása alatt álló intézmény munkájára
vonatkozóan.
- Szakmai konzultációt, esetkonferenciát vezet, az igényekhez igazodóan szervezi, tervezi és
vezeti a szakmai megbeszéléseket
Helyettesítés rendje:
Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos
hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – az általa megbízott esetmenedzser helyettesíti.
E-képviselőt távolléte, szabadsága idején az intézmény esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott,
adatszolgáltatásra jogosult munkatársa helyettesíti.
b. Családsegítő
Szociális segítőmunkát végez, melynek keretében:
 segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
 koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 esetkonferenciát szervez,
 közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében.
 a szociális segítőmunka során valamennyi család esetében éves átlagban legalább havi három
személyes találkozást szervez és dokumentál.
 segíti az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutást
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együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
 a válsághelyzetben lévő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a
családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
 segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az átmeneti
gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek mielőbbi
hazakerülését.
A családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
 szabadidős és közösségi programokat szervez, és
 kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél közösségi szabadidős programok
megszervezését.
A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
 Segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
 A gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
 A gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
 Esetmegbeszélést kezdeményez.
 A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén haladéktalanul, a család- és
gyermekjóléti központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
 Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
 A klienseket felvilágosítja a nekik járó juttatásokról.
 Szükség esetén segítséget nyújt a nyomtatványok kitöltésében, és kérvények, beadványok
írásában.
 Együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel, egészségügyi, rendészeti, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel, munkaügyi hatósággal.
 Felkutatja a segítségre szorulókat.
 Figyelemmel kíséri a hátrányos helyzetű rétegek életét.
 Közreműködik a családok külső támogatórendszerének fejlesztésében, a családokkal
kapcsolatban lévő intézmények, társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek
tevékenységének összehangolásában.
 A prevenció elősegítése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelző rendszert működtet.
 Segíti a konfliktushelyzetek megoldását.
 Szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez.
 Szükség esetén kiemelési javaslatot készít.
 Elvégzi az utógondozást.
 Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
 Folyamatosan figyelemmel kíséri a munkájával kapcsolatos pályázati lehetőségeket. Részt
vesz pályázatok megírásában, és az azokban megfogalmazott feladatok végrehajtásában.
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Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
Végzi az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
Szervezi a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult
személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
A családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás,
konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben
élő családokat segítő szolgáltatásokat közvetít.
A család- és gyermekjóléti központ E-képviselője által kijelölt családsegítő munkatárs köteles
a KENYSZI rendszerbe a munkaköri leírásban meghatározottak szerint adatot szolgáltatni.

Helyettesítés rendje:
A családsegítő munkatársat családsegítő munkakörben foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
A családsegítő munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség esetén - esetmenedzser
feladatkör ellátására átirányítható.
c. Esetmenedzser
Feladatai:
A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
 a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális
szolgáltatások, programok nyújtása
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munka végzése,
o kapcsolattartási ügyeletet biztosítása, ennek keretében közvetítői eljárás, ide nem értve
a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást,
o észlelő és jelzőrendszer működtetésében aktív részvétel, mely lehetővé teszi a
gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, a veszélyeztetettség időben való
felismerését. A rendszer működtetése érdekében kapcsolat tartása a gyermekvédelmi
feladatkörrel rendelkező intézmények és szervezetek szakembereivel és vezetőivel.
o esetmegbeszélések, illetve a gyermekvédelmi konferenciák szervezése, valamint
részvétel azokon
o családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia szervezése, abban
való részvétel
-

Ellátja a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó,
a gyermekek védelmére irányuló tevékenységeket
o kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
o javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe
vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek
tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő
kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a
gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
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o ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, együttműködik a
pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés
megelőzése érdekében,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez
o utógondozást végez
o védelembe vett gyermek esetében elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet,
szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet készít;
o szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
Helyettesítés rendje:
Az esetmenedzser munkatársat esetmenedzser munkakörben foglalkoztatott munkatárs
helyettesítheti.
Az esetmenedzser munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség esetén családsegítő feladatkör ellátására átirányítható.
d. Tanácsadó pszichológus (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)
-

Problématípustól függően a klienseket - kompetencia határainak megtartása mellett - megfelelő
ellátásban részesíti (segítő beszélgetés, tanácsadás). A folyamatba szükség esetén bevonja a
család tagjait is.
A gyámhatóság felkérésére pszichológiai vizsgálatot végez, teszteket vesz fel, és erről írásban
pszichológiai véleményt készít.
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a pszichológus kompetenciáját, úgy a megfelelő szakellátásba irányítja.
A családsegítők és esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken .
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Együttműködik a köznevelési intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, szociális és
társadalmi szervekkel, gyámhivatallal, civil szerveződésekkel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt vezet a
családsegítők, esetmenedzserek számára, esetmegbeszélést vezet.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
Szerepet vállal az intézmény tevékenységeihez tartozó szakmai rendezvényeken, felkérésre
ismeretterjesztő előadást tart.
Kapcsolatot épít és tart fenn a szakmai szervezetekkel.
e. Tanácsadó jogász (megbízási szerződéssel ellátott munkakör)

-

A család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a jogász kompetenciáját, úgy más szakemberhez irányítja.
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A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt biztosít a
családsegítők, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
f. Óvodai és iskolai szociális segítő

-

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez.
Az óvodai és iskolai szociális segítő gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el, melynek
keretében segíti
o a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez,
valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái
fejlesztésében,
o a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakozásában,
o a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és
feltárását,
o a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint
nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus
feloldásában,
o prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és
o a jelzőrendszer működését.

Helyettesítés rendje:
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben
foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség
esetén – családsegítő és esetmenedzser feladatkör ellátására átirányítható.
g. Szociális diagnózist készítő esetmenedzser
A központban dolgozó szociális diagnózist készítő esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely
tartalmazza
 a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
 a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat.
Jogosultság függvényében szociális diagnózist készít a meghatározó szerepet betöltő szolgáltatást
nyújtó szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során bevonja a nem járásszékhely településen
működő családsegítést ellátó szolgáltatót is
A szociális diagnózis kiterjed az egyén
 személyi állapotára és családi kapcsolataira,
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lakhatási körülményeire,
lakhatási körülményeire,
egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságaira,
mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
munkaerőpiaci státuszára,
krízishelyzetek kezelésére vonatkozóképességére,
támogatást igénylő életterületeinek felmérésére,
számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására.

A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során
 az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy
hiányának, valamint jogosultságának megállapítása,
 a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása,
 az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról,
szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb
szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása.
A szociális diagnózis elkészítésének célja:
 az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján a szükségleteinek és
jogosultságának megállapítása
 a szükséges szolgáltatások megállapítása
 az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése
 az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása
 az igénybevevő ellátásának nyomonkövetése.
Helyettesítés rendje
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkatársat esetmenedzser és családsegítő
munkakörben foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében szükség esetén – családsegítő és esetmenedzser feladatkör ellátására átirányítható.

IX. KÉPVISELET RENDJE
1. Az intézmény képviseletét az intézményvezető látja el, akadályoztatása esetén az általa
megbízott munkatárs.
2. A munkáltatói és fegyelmi jogkör gyakorlója az intézményvezető.
3. Cégszerű aláírásra jogosultak: a gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint.

X. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATRENDSZERE
Az intézmény munkája során együttműködik, és folyamatos munkakapcsolatot alakít ki az állami,
társadalmi, egyházi és civil szervekkel.
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Különösen:
 a fenntartó település önkormányzatával
 járási hivatallal
 járáshoz tartozó önkormányzatokkal
 megyei kormányhivatallal
 hatósági feladatot ellátó intézményekkel
 módszertani intézményekkel
 szociális intézményekkel,
 egészségügyi hálózat intézményeivel,
 egyházakkal,
 civil szervezetekkel
 ellátottjogi, betegjogi képviselőkkel
Titoktartás
Az intézményben dolgozók tudomására jutott adatok és tények nyilvántartására, azok kezelésére,
valamint az általuk adott információkra és az adatok védelmére az 1992. évi LXIII. tv és az 1992.évi
LXVI. tv., az 1993. évi III.tv. a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint az 1997. évi
XXXIII. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az előzőekben nem szabályozott kérdésekben a Szociális munka etikai kódexében lefektetett elvek az
irányadók.
Az intézmény dolgozói, illetve közeli hozzátartozóik az ellátást igénylőkkel tartási, életjáradéki,
öröklési szerződést nem köthetnek. Ezen tiltás tudomásul vételét írásos nyilatkozatukkal igazolják.

XI. MUNKAKÖRBE NEM TARTOZÓ TÖBBLET FELADATOK
DÍJAZÁSA
A kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítésről az 1992 évi XXXIII. tv (Kjt.) 77.§ 1-2-3
bekezdése rendelkezik.
A kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés intézményi szempontjai
1. A kereset-kiegészítés célja:
a) ösztönző hatású legyen
b) az intézmény szakmai programjával összhangban levő feladatok – magas színvonalú, adott
esetben a munkavállaló szabadidejét is igénybe vevő – végzésének elismerését erősítse.
2
A kereset-kiegészítés elbírálási szempontjai
a) a mindenkori hatályos jogszabály
b) a szakmai munkaközösségek által kiemelkedőnek ítélt munkavégzés
c) az intézményi színvonal javulását, illetve az ellátást igénybe vevők érdekében, az intézmény
működését, feladatai ellátását segítő folyamatos munkavégzés
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3. Az intézményvezető a döntésében támaszkodik
a) szakmai munka értékelésében a munkaközösség tagjainak véleményére,
b) saját tapasztalataira.

XII. SZABÁLYZATOK
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatához kapcsolódnak az alábbi szabályzatok:
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásra vonatkozó szabályzatai:
2. Intézmény önálló szabályzatai
a. Munka- és tűzvédelmi szabályzat
b. Iratkezelési szabályzat
c. Gépjármű üzemeltetési szabályzat
d. Munkaruha juttatás szabályzata
e. Közalkalmazotti szabályzat
f. Panaszkezelési szabályzat
g. Házirend
h. Dohányzási szabályzat

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ____________számú határozatával
jóváhagyta.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyásával lép hatályba.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2019. március 8.
Pál Jánosné
intézményvezető
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2/c Melléklet Gépjármű üzemeltetési szabályzat
I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi
hátteret – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény, valamint a közúti járművek az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás elszámolható mértékértől szóló 60/1992.
(IV.1.) Kormányrendelet előírásait – az alábbiak szerint határozza meg a saját tulajdonában lévő
gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.
1.

A szabályzat hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ továbbá
alkalmazottai tulajdonában lévő, - és a szervezet érdekében használt - gépjárművekre, azok
vezetőire, valamint az üzemeltetésében résztvevő, azt irányító és ellenőrző személyekre.

2. Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak ellátása érdekében a következő
gépjárművet üzemelteti:
 Suzuki Swift KZS-822 frsz gépkocsi
 Saját gépkocsi hivatalos célra történő igénybevétele
3. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ tulajdonában lévő gépjármű üzemeltetése, az
üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betarttatása az intézményvezető
feladata.
4. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ KZS-822 frsz gépjárműve csak menetlevéllel
közlekedhet.
A gépjármű, illetve gépjárművezető menetokmánnyal (menetlevéllel) való ellátásáról az
intézményvezető gondoskodik.
5. A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ gépjárművének tárolási helye az intézmény
székhelye: 5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
6. A gépjárművek használatához alkalmazandó - szabványnyomtatvány - menetokmányok:
a)
b)

Üzemi használatú személygépkocsi: Gépjármű 31. r.sz. (Személygépkocsi menetlevél)
Üzemi használatú személygépkocsi: Kiküldetési rendelvény B. 18-73

7. A menetleveleket naponta kell kiállítani, melyen a gépjármű vezetője feljegyzi a gépkocsi munkába
állásának kezdő időpontját és leállásának záró időpontját, illetve a napközben megtett futott kmeket induló és cél meghatározással. A menetlevélen feljegyzett adatokat a gépjárművezető
aláírásával igazolja, és azt tárgynapot követő nap 9 óráig köteles leadni az intézmény vezetőjének.
8. A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet végrehajtani.
9. A menetlevelek előírás szerű vezetését, valamint azok tényszerű adatait az intézmény vezetője
köteles szúrópróbaszerűen – hetente egy alkalommal - ellenőrizni.
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10. A menetlevél szigorú számadásúnak minősül, azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy
rontott okmányokat sorszám szerint, hiánytalanul a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint kell
megőrizni. A menetlevelek megőrzéséért az intézmény vezetője a felelős.
11.
A gépjárművek üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
műszaki állapotáról az intézményvezető köteles gondoskodni.
12.
Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a
gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az okmányok,
valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a KRESZ előírásainak való megfelelését.
13.
A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a
gépjárműnek és biztonsági berendezéseinek a rendeltetésszerű, zavartalan működését.
Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása,
valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető a hibát megszüntetni nem tudja - a
gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve a hiba
megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az intézményvezető által meghatározott
személytől/autószerelőtől.
Az észlelt, de nem javított hibát a menetlevélen fel kell tüntetni az „Üzemben tartó neve és címe” alatti
üres részen.
14. A kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét (település, országúti távolságot
jelző km. tábla) a menetlevélre fel kell jegyezni.
15. A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó eseményekről
jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv elkészítéséért az intézményvezető a felelős. A
jegyzőkönyvben foglaltak alapján az intézményvezető dönt a kártérítés mértékéről.
16. Amennyiben a gépkocsi balesetet szenved, a gépkocsivezetőnek kötelessége azonnal értesíteni az
intézmény vezetőjét.
II. Üzemanyagellátás, elszámolás
A gépkocsi vezetők tankolása tankoló kártyával történik. Jelenleg intézményünknél egy a KZS-822
rendszámú gépjárműre kiállított üzemanyagkártya van használatban.
Hónap közben a gépjárművezetők az üzemanyag kártyával fizetik ki a tankolás számla szerinti értékét,
melyről bizonylatot is kapnak. A bizonylaton fel van tüntetve a tankolt mennyiség és az értéke. E
bizonylat alapján készül a hó végi üzemanyag elszámolás.
Az elszámolás az alábbiak szerint történik:
1.

A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás
ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint történik:
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Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik üzemanyag fogyasztási
normáját - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet a 2.§ (1-2) bekezdés értelmében
üzemanyag – fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapítja meg.
Az üzemanyag költség ellenértékét – fenti rendelet alapján – az alábbiak szerint határozzuk meg:
1. a megtett km * korrekciós szorzó = fogyasztási norma
2. fogyasztási norma * átlagár = norma szerint elszámolható üzemanyag költség
2. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti
elszámolása esetén külön pótlék nem számolható el!
3. Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 2.§ (1)
bekezdés a.) pontja szerinti elszámolását az intézmény pénztárosa végzi el a leadott menetlevelek
alapján.
4. Az üzemanyag elszámoláshoz a menetleveleket az elszámoláskor le kell adni az önkormányzat
ezzel megbízott ügyintézőjének. Az elszámolás során megállapításra kerül „KIMUTATÁS a 201....
év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról” nyomtatvány szerinti megtakarítás vagy
túlfogyasztás. Amennyiben jelentős az eltérés, akkor vizsgálni kell az okát.
5. Üzemanyag költség csak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézmény nevére
szóló számla alapján számolható el.
III. Saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használata
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak teljesítése érdekében a dolgozók
munkavégzésük során, amennyiben azt gazdaságossági, hatékonysági, vagy más körülmények
indokolják, saját tulajdonú - ideértve a házastárs tulajdonát is - személygépkocsit használhatnak.
1. Helyközi hivatalos utazásokat lehetőleg közforgalmú, menetrend szerint közlekedő vasúti vagy
autóbusz járatokkal kell lebonyolítani. Helyközi utazáshoz gépkocsi csak akkor vehető igénybe, ha
az gazdaságosabb a tömegközlekedési eszközöknél (pld. egy kocsiban több személy utazik), vagy
az elvégzendő feladat jellege azt indokolttá teszi. A benyújtott gépkocsi igények elbírálásánál a
gazdaságossági szempontokat figyelembe kell venni.
2. Saját tulajdonú személygépkocsit - hivatalos célra – az intézményvezető előzetes engedélye
alapján lehet igénybe venni.
3. A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót, elszámolása a
B. 18-73. r. sz. számú Kiküldetési rendelvény nyomtatványon történhet.
4. A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság szerint
az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb a NAV által közzétett üzemanyagár alapulvételével
kiszámított üzemanyag-.
Saját tulajdonú személygépkocsi használata után csak az intézményvezető engedélyével
számolható el - (az SZJA törvény 3. számú mellékletének II./6. pontjában meghatározottak
alapján) - amortizációs költség.
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5.

Az üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál fogyasztási normaként a - módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott alapnorma átalányt kell figyelembe
venni.

6. A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, ennek
hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.
7. A saját gépkocsi használata munkábajárásra az intézményvezető engedélyével történhet, azon
munkavállalók esetében akik Gyomaendrőd közigazgatási határain kívül laknak. A saját
gépkocsival történő munkábajárás költségtérítésének megfizetése a 39/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről, valamint az SZJA 11. számú
melléklet III. 6. pontja alapján történhet.
Gyomaendrődi Család- és
Gyermekjóléti Központ

KIMUTATÁS
201.... év ................................ havi üzemanyag túlfogyasztásról
Gépkocsi vezető neve: .................................................
Gépkocsi típusa: ...........................................................
Gépkocsi forgalmi rendszáma: .....................................
Tárgyidőszak
ban megtett
km.

Üzemanyag Elszámolható
fogyasztási
üzemanyag
norma
mennyiség
(liter)
(liter/100 km)

Számla szerinti
érték (Ft)
mennyiség
(liter)

1

2

3=(1x2/100)

4

5

Túlfogyasztás
egységá
r
mennyiség
(Ft/liter e (liter)
)
6=(5:4) 7=(4-3)

összege
(Ft)
8=(7x6)
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2/d Melléklet Munkaruha juttatás szabályzata
Jogszabályi hivatkozás
A munkaruha szabályzat a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. § -a,
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3.§ (6) bekezdése,
valamint a 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6.§ (11) bekezdése alapján készült.
15/1998. NM rendelet 3.§ (6) bekezdés:
A munkáltató a személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére - a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79. §-ának (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerint - munkaruhát biztosít.
1/2000 SzCsM rendelet 6.§ (11) bekezdés:
A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell
biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg.
Jelen szabályzat célja, hogy részletesen szabályozza az egyes juttatási alanyok körét, a jogosultság
körülményeit, továbbá a juttatások igénybevételének módját.
1. A szabályzat hatálya
Munkaruha juttatásra a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központnál közalkalmazotti
jogviszonyban családsegítő, esetmenedzser, szociális diagnózist készítő esetmenedzser, valamint
óvodai és iskolai segítő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók jogosultak.
2. Általános rendelkezések
A beszerezhető munkaruha fajták/kihordási idejük
- 1 pár cipő/ 1 év
- 1 db nadrág vagy szoknya/ 1 év
- 1 db ing vagy blúz/ 1 év
- 1 db kabát /2 év
A munkaruha tisztán tartásáról a dolgozó köteles gondoskodni.
Új alkalmazottak jogosultsága a munkába állással kezdődik, de a vásárlásra a próbaidő elteltével (e
tekintetben egységesen 3 hónap) kerülhet sor.
Az évenkénti munkaruha juttatás munkaviszony keletkezése illetve megszűnése esetén, továbbá
részmunkaidős foglalkoztatásban időarányosan jár. A kihordási időre biztosított munkaruhát –
amennyiben a munkajogviszony a dolgozó kezdeményezésére vagy hibájából szűnik meg –
időarányosan meg kell váltani.
Fogalmi meghatározások:
a) munkaruha: munkavégzéshez biztosított ruházat, melyet a munkáltató a jogszabályi előírások
alapján biztosít
b) kihordási idő: a ruházati cikkek elhasználódására vonatkozóan meghatározott idő a
tevékenység figyelembevételével.
c) lejárati idő kezdete: az átvétel időpontja
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3. Igénybevétel módja
A munkaruha nyilvántartással megbízott személy a munkaruhát az intézmény dolgozóinak részére a
kihordási idő figyelembevételével - „MUNKARUHA juttatási idő nyilvántartó lapja” formanyomtatvány felhasználásával adja át. A munkavállalók belső bizonylaton aláírásukkal igazolják
a munkaruha átvételének tényét, mely belső bizonylat kötelező tartalmi elemei: az átvett munkaruha
pontos megnevezése, mennyisége, dátum, aláírás.
4. Beszerzésre vonatkozó rendelkezések
A dolgozók a jelen szabályzatban szereplő munkaruhákat, meghatározott összeg erejéig egyénileg
szerzik be. A beszerzés során a 2. pontban meghatározott munkaruha fajták közül annyit kell
beszereznie, melynek ellenértékét a meghatározott összeg fedezi.
Elszámolására az intézmény nevére kiállított számla alapján kerülhet sor.
A felhasználható keretösszegről az adott költségvetési év április 30-ig az intézmény vezetője dönt,
figyelembevéve az intézmény gazdasági helyzetének adott évi alakulását.
5. Egyéb rendelkezések
A munkaruha a kihordási idő után a kedvezményezett tulajdonába megy át térítésmentesen.
-

Ha a közalkalmazott jogviszonya a juttatási idő letelte előtt megszűnik, akkor köteles a
munkaruhát a munkaruha nyilvántartásáért felelős személynek visszaadni.
Nyugdíjba vonuló közalkalmazott esetében a szervezet vezetője engedélyezheti, hogy az
esetleg fennmaradó munka-, formaruha a dolgozó tulajdonában maradjon.

A személyre szólóan kiadott ruházati cikk/ek tisztításáról, karbantartásáról, állagmegóvásáról
a kedvezményezett saját költségén köteles gondoskodni.
III.

fejezet

Záró rendelkezés
Jelen juttatási rend kihirdetésével a korábbi szabályozások hatályon kívül kerülnek.

30

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel: 66/282-560 Fax:66/282-560
E-mail: csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

2/e Melléklet Közalkalmazotti szabályzat
1. A közalkalmazotti szabályzat megkötésére jogosult felek, valamint a szabályozás célja
E közalkalmazotti szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 17. § (1) bekezdése alapján a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ (a
továbbiakban: munkáltató) és a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottak
közössége nevében eljáró és általuk közvetlenül választott közalkalmazotti képviselő alkotta meg. A
szabályzat célja, hogy biztosítsa a közalkalmazottak részvételi jogait, és átfogóan rendezze a
közalkalmazotti képviselő és a munkáltató kapcsolatrendszerébe tartozó legalapvetőbb kérdéseket.
2. A szabályzat hatálya









E szabályzat a kihirdetéssel lép hatályba.
E szabályzatot a felek határozatlan időre kötik.
A szabályzat a Kjt. 2. § (4) bekezdése alapján közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabálynak minősül, ebből következően személyi hatálya az intézmény valamennyi
közalkalmazottjára kiterjed.
A szabályzat személyi hatálya nem terjed ki a munkáltatónál nem közalkalmazotti, továbbá az
egyéb jogviszonyban (ideértve a polgári jogi jellegű megbízást is) foglalkoztatott
munkavállalókra.
A szabályzat nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket. Az ilyen tilalomba ütköző
rendelkezések semmisek.
A munkáltató jogutód nélküli megszűnésével a szabályzat hatályát veszti.
A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésbe tartozó kérdéseket nem szabályozhat. [Kjt.
17. § (3)]
E szabályzat rendelkezéseit az intézmény vezetőjére is alkalmazni kell.

3. A szabályzat felmondása
A szabályzatot bármelyik fél három hónapos határidővel felmondhatja.
A felmondási jogot a szabályzat megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem
gyakorolhatja.
4. A szabályzat közalkalmazottakkal történő megismertetése
A szabályzat, illetve a módosított szabályzat minden esetben közalkalmazotti értekezleten kerül
kihirdetésre és ezzel lép életbe. A munkáltató gondoskodik arról, hogy a szabályzat egy-egy másolati
példányát valamennyi közalkalmazott részére hozzáférhetővé tegye.
5. A szabályzat megkötésének, illetve módosításának eljárási rendje
A szabályzat tervezetét a közalkalmazotti képviselő készíti elő, s ezt követően a közalkalmazotti
közösség elé terjeszti.
Amennyiben a tervezetet a közalkalmazotti közösség elfogadja, azt a közalkalmazotti képviselő
javaslatként 10 napon belül átadja a munkáltatónak. A munkáltató írásban fejti ki álláspontját a
javaslattal kapcsolatban.
A szükséges egyeztetések után, a szabályzatot az intézmény első számú vezetője és a közalkalmazotti
képviselő írja alá.
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A szabályzat módosítására úgy a munkáltató, mint a közalkalmazotti képviselő írásban tehet
javaslatot.
A szabályzat módosítására az alábbi esetekben kerülhet sor:
– a szabályzat bármely rendelkezése ellentétessé válik valamely jogszabállyal, illetve
– a módosítást az aláíró felek bármelyike kezdeményezi.
A szabályzat tervezetéhez kapcsolódó vitapontok rendezésére egyeztető bizottságot kell létrehozni,
amely a kérdést soron kívül megvizsgálja és 8 napon belül javaslatot terjeszt elő az aláírásra jogosult
feleknek a megoldásra.
Az egyeztető bizottság összetétele az alábbi:
 Intézményvezető
 Közalkalmazotti képviselő
 1 fő felkért családsegítő
 1 fő felkért esetmenedzser
Az egyeztető bizottsági javaslat elfogadása, vagy elvetése és a megegyezést jelentő megoldás
kialakítása a munkáltató és közalkalmazotti képviselő együttes feladata. Ennek érdekében
megbeszélést kell összehívni a javaslat benyújtásától számított 10 napon belül.
6. A közalkalmazotti képviselő és a munkáltató közötti kapcsolatrendszer általános kérdései
A közalkalmazotti képviselőt az alábbi jogosultságok illetik meg:
– véleményezési jog,
– javaslattételi jog, valamint
– egyéb további részvételi jogok.
7. A közalkalmazotti képviselő véleményezési jogosultsága
A közalkalmazotti képviselővel a munkáltató döntése előtt véleményezteti:
 a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét;
 a munkáltató belső szabályzatának tervezetét;
 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét;
 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű közalkalmazottak
rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket;
 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint;
 a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet;
8. A közalkalmazotti képviselőt megillető további egyéb részvételi jogosultságok
Az egyéb részvételi jogosultságokat a helyi sajátosságoknak megfelelően a jogszabályokkal
összhangban célszerű rendezni, illetőleg megállapítani.

9. A közalkalmazotti képviselő tevékenységének támogatása
A munkáltató a közalkalmazotti képviselővel széles körűen együttműködik, és támogatja annak a
közalkalmazottak részvételi jogaihoz kapcsolódó tevékenységét.
A munkáltató elősegíti és biztosítja a közalkalmazotti képviselő működésének feltételeit.
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A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételei
A közalkalmazotti képviselő működésének technikai és tárgyi feltételeit a munkáltató biztosítja. A
közalkalmazotti képviselő rendelkezésére bocsátja, illetve biztosítja a következőket:
 a közalkalmazotti értekezletek, összejövetelek megtartásához szükséges infrastrukturális
egységeket, a rendezvények időtartamára,
 fenti helyiségek használatához kapcsolódó infrastrukturális szolgáltatásokat (fűtés, világítás,
takarítás stb.)
 a közalkalmazotti képviselő munkavégzéséhez szükséges állandó munkaeszközöket (íróasztal,
szék, számítógép, telefon, fény-másoló stb.),
 a közalkalmazotti képviselő dokumentumainak elhelyezésére szolgáló – adatvédelmi
szempontból biztonságos – tároló eszközöket (szekrény, polc, elektronikus archiválási
lehetőség stb.),
 a munkavégzéshez szükséges irodaszereket, valamint
 a közalkalmazottakkal, valamint a munkáltató képviselőivel történő állandó kommunikáció és
kapcsolattartás céljából igénybe vehető eszközöket (hirdetőtábla, elektronikus levelezés stb.).
A közalkalmazotti képviselő működésének pénzügyi feltételei
A vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett, az intézmény mérete, a közalkalmazotti létszám,
a szakmai és gazdasági tevékenység jellege, valamint a gazdálkodás mechanizmusa nem indokolja,
hogy a közalkalmazotti képviselő önálló pénzügyi forrásokkal és a felhasználásukhoz kapcsolódó
önálló költségvetéssel rendelkezzen.
Azokat a pénzeszközöket, amelyek felhasználása esetileg szükségessé válhat, a munkáltató
lehetőségeihez mérten biztosítja.
Gyomaendrőd, 2017. március 7.

……………………………………
Katona Vince
közalkalmazotti képviselő

………………………………………..
Pál Jánosné
intézményvezető
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2/f Melléklet Panaszkezelési szabályzat
Ezen panaszkezelési szabályzat célja az Intézmény működési körében felmerülő problémák és viták a
megfelelő szintű megoldásának szabályozása.
1. A panaszos a problémáját az érintett szakembernek akár szóban, akár írásban előadhatja. Az
érintett szakember a panasz jogosságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap
végéig kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost tájékoztatja.
2. Amennyiben az érintett szakember a problémát megoldani nem tudta, vagy a panaszos a
kivizsgálás eredményével nem ért egyet, úgy az intézmény vezetőjéhez fordulhat. Ezen
túlmenően közvetlenül fordulhat az intézményvezetőhöz abban az esetben is, ha a panasszal
érintett szakember személye nem állapítható meg. Az intézmény vezetője a panaszt három
munkanapon belül kivizsgálja, ennek során egyeztet az érintett szakemberekkel, valamint a
panaszossal. Ha a panasz, probléma bonyolultsága indokolja, az intézményvezető a kivizsgálás
időtartamát egy hónapban határozhatja meg, azonban erről a panaszost tájékoztatni kell.
3. Az ellátott panaszát benyújthatja országos jogvédő képviselőkhöz közvetlenül.
Az országos ellátottjogi, gyermekjogi képviselők elérhetőségei az intézmény váróhelyiségében
jól látható helyre kihelyezésre kerültek.
4. Ha a probléma ebben a szakaszban sem nyer megoldást, avagy a panasz közvetlenül az
intézményvezető ellen irányul, úgy a panaszos az Intézmény fenntartójához fordulhat. Ebben
az esetben az intézményvezető köteles a panaszos rendelkezésére bocsátani a panasszal
kapcsolatos, annak elbíráláshoz szükséges adatokat.
5. Jelen panaszkezelési szabályzat hatályba lépésével a korábbi panaszkezelési szabályzatok
hatályukat vesztik.
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2/g Melléklet HÁZIREND
1. Az intézmény neve:
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
2. Az intézmény elérhetősége:
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Tel/fax: 66/282-560
E-mail:csaladsegito.gye@gmail.com;
gyermekjolet.gye@gmail.com
3. A z intézmény fenntartója: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
4. A házirend hatálya:
Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egységekre
5. Az intézmény működési elvei:
Az intézmény a hozzá önként, jelzőrendszeren vagy hatósági megkeresés útján forduló ellátottakkal a
probléma, és az azt fogadó segítő szakmai kongruenciája alapján foglalkozik. A családgondozás,
tanácsadás, illetve a nevelés-gondozás egységes szakmai alapelvekkel történik.
A szolgáltatást igénybe vevő személyes adatait, véleményét, a gondozáshoz kapcsolódó információkat
a Központ bizalmasan kezeli, mások számára nem adja ki, azokkal vissza nem él. Az intézmény
minden ellátott ügyével nemre, felekezetre, családi állapotra, korra tekintet nélkül köteles foglalkozni,
illetve a hatáskörébe nem tartozó, vagy azt meghaladó ügyekben a szükséges felvilágosítást megadja.
A szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
6. Ügyfélfogadás
Nap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Ügyfélfogadási idő
8.00-12:00 12.30-16.00
8.00-12:00
12.30-16:00
8.00-12:00
12:30-16:00

7. Területhasználat: Az ügyfelek a váróhelyiségben, illetve az ügyfelet fogadó munkatárs
jelenlétében az interjúszobában tartózkodhatnak. Az intézmény egyéb helyiségeiben csak a szolgálat
munkatársai és a velük együttműködő szakemberek tartózkodhatnak.
8. A gyermekjogi és az ellátottjogi képviselő elérhetőségei a váróhelyiségben ki vannak függesztve.
9. Amennyiben az ügyfél az ellátással kapcsolatban panaszt szeretne tenni, azt megteheti:
 az ügyeletes munkatársnál
 ellátottjogi/gyermekjogi képviselőnél
 az intézmény vezetőjénél
 a fenntartónál
10. Az ügyfelek kötelesek ügyelni az intézmény tisztaságának, berendezési tárgyainak épségének
megtartására. Amennyiben kárt okoznak az intézményben, azt kötelesek megtéríteni.
11. Az épületben tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely az intézmény kapujától számított 5
méteren túli közterület.
12. Jelen házirend hatályba lépésével a korábbi házirendek hatályukat vesztik.
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2/h Melléklet Dohányzási szabályzat
A SZABÁLYZAT TARTALMA
A szabályzat tartalmazza:
- a szabályzat célját,
- a szabályzat hatályát,
- értelmező rendelkezéseket,
- a dohányzási tilalmakat,
- a nemdohányzók védelmében ellátandó feladatokat,
- a szabályzat tartalmának megismerését.
I. A szabályzat célja
A szabályzat célja, hogy
- biztosítsa az intézményi ellátásban részesülő gyermekek - mint a dohányzás káros hatásának
fizikálisan és mentálisan egyaránt fokozottan kitett csoport - dohányzással összefüggő
egészségvédelmét,
- a helyi sajátosságokat figyelembe véve biztosítsa a nemdohányzók védelmét.
II. A szabályzat hatálya
A szabályzat területi hatálya kiterjed a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ által használt
épületre, annak udvarára, fő-, és egyéb bejárataira, beleértve a kapuk ötméteres körzetét is.
A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézmény dolgozóira, és az intézmény területén tartózkodó
egyéb személyekre.
III. Értelmező rendelkezések
A szabályzat alkalmazásában az egyes fogalmakon a következőket kell érteni:
1. Dohányzás: a dohánytermék füstképződéssel járó elégetése.
2. Dohánytermék: cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány, vízipipa és más fogyasztási dohány, vagy
egyéb külön jogszabály szerint dohányzásra szánt, dohány alapanyagú termék.
3. A társulási intézmény rendezvénye: a társulási intézmény által hivatalosan szervezett
rendezvények,
ünnepségek,
függetlenül
azok
zárt,
vagy
nyilvános jellegétől, valamint helyszínétől.
4. Zárt légterű helyiség: valamely műszaki megoldással környezetétől fizikailag lehatárolt
létesítmény,
eszköz,
amelynek
a
külső
környezetből
történő
folyamatos légcseréje nem, vagy kizárólag nyílászárók, illetőleg egyéb műszaki
berendezések útján biztosított.
IV. Dohányzási tilalmak
1. A dohányzóhely kijelölésének tilalma
Figyelemmel az 1999. évi XLII. törvény 2. § (2) b) pontjaira, valamint a (4) bekezdésére, az
intézményben sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely.
2. A dohányzásra vonatkozó korlátozás betartása
A dohányzásra vonatkozó korlátozások betartása: minden, az intézmény feladatkörében eljáró dolgozó
(továbbiakban: rendelkezésre jogosult) feladata.
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A rendelkezésre jogosult személy köteles a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértőt felhívni a
jogsértés haladéktalan befejezésére.
V. A nemdohányzók védelmében ellátandó feladatok
A nemdohányzók védelmében feladatot lát el az intézmény vezetője, és az intézmény valamennyi
dolgozója.
1. Az intézmény vezetőjének kötelessége, hogy
- ellenőrizze a nemdohányzók védelmével kapcsolatos központi és helyi előírások betartását,
- ismertesse a dolgozókkal a szabályzat tartalmát.
2. A rendelkezésre jogosult személyek feladata, hogy
- gondoskodjanak a nemdohányzók védelmének folyamatos biztosításáról, ezért a dohányzási
korlátozást megszegők ellen – a szabályzatban meghatározottak szerint – fellépjenek,
- jelezzék, amennyiben a nemdohányzók védelmének sérelmét észlelik.
VI. A szabályzat tartalmának megismertetése
1. A szabályzatot az intézmény valamennyi dolgozójának meg kell ismernie, ennek tényét aláírásukkal
kötelesek elismerni.
A nemdohányzók védelmét szolgáló előírások megszegése esetén az alkalmazottal szemben fegyelmi
eljárás folytatható.
2. A
látogatókat
–megfelelő
piktogramokkaltájékoztatni
kell
az
intézményre
vonatkozó dohányzási tilalmakról.
VII. Záró rendelkezések
Jelen szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
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I.

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;

Az intézmény elnevezése:
Az intézmény székhelye:
Telefon/fax száma:
E-mail címe:

II.

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.
Tel./fax: 66/282-560
csaladsegito.gye@gmail.com; gyermekjolet.gye@gmail.com

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

Az ellátandó célcsoport jellemzői
A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére jogosultak Gyomaendrőd,
Csárdaszállás és Hunya települések állandó vagy bejelentett lakosai és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a
Gyomaendrődi Járás településein (Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Dévaványa és
Ecsegfalva) állandó vagy bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok és az itt tartózkodó
hajléktalanok.
A klienskör jellemzői:
- hátrányos családi helyzet
- alacsony iskolai végzettség
- megfelelő szakképzettség hiánya
- testi és lelki egészségkárosodás
- alacsony jövedelem
- életvezetési problémák
- lakhatási problémák
- életkori sajátosságok
A klienskör sajátosságai és veszélyeztető tényezői
- szocializációs hiányok
- diszkrimináció (etnikai hovatartozás miatt)
- elszigetelődés, családi diszharmónia
- szenvedélybetegségek és egyéb más deviáns viselkedésformák (alkoholizmus,
bűnözés, öngyilkosság, depresszió)
- önbizalomhiány
- passzivitás
A nehéz gazdasági helyzet a középrétegek körében is leszakadást idézett elő. Az igénybe
vevők száma nőtt, elsősorban az eseti segítségnyújtás és ügyintézés vonatkozásában.
Ellátottak problémái:
Jellemző, hogy leggyakrabban a gyermeknevelési problémák jelennek meg, de nagyon
hasonló az arány az anyagi nehézségekre vonatkoztatva is.
A mikro térségben is jellemző a magas munkanélküliség, kevés a munkalehetőség, különösen
azoknak a munkahelyeknek az aránya, ahol alacsony végzettségű munkaerőt
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foglalkoztatnának. Gyakori, hogy a családok csak transzferjövedelemmel rendelkeznek.
Emiatt már eleve nagy feszültséget okoz a mindennapi megélhetés gondja, és erre rakódnak rá
az egyéb problémák.
A szülők gyakran túl nagy szabadságot adnak gyermekeiknek, kevés a kötelezettségük, túl
sok a szabadidejük, amit csavargással, esetenként törvénybe ütköző cselekedetekkel töltenek
el. Amikor a kamaszkorból adódó természetes lázadás időszaka eljön, az addig csak
„rosszalkodó, eleven” gyermekből hirtelen „kezelhetetlen” fiatal válik, amikor már a szülő is
elismeri tehetetlenségét, csakhogy ekkor már nagyon nehéz a folyamatok visszafordítása.
A szülők illetve a család életvitele is nagy gondot jelent. Nagyon sokszor éppen a rossz
életvitelből következnek a nevelési problémák.
Sajnos magas a szülői elhanyagolás illetve a családi konfliktusok aránya is. Elhanyagolásról
akkor beszélünk, ha a szülő nem elégíti ki a gyermek életkorának megfelelő szükségleteit,
különösen az étkezés, ruházkodás illetve gondozás terén. Ennek a problémának gyökere lehet
abban is, hogy alapvetően kevés a háztartás összjövedelme, de gyakoribb az, hogy a
bevételeket nem élelmiszerre, ruházkodásra, hanem inkább dohányárura esetleg alkoholra
költik a szülők. Gyakori az is, hogy a szülőknek nincs mintájuk arra vonatkozóan, hogyan
kellene nevelniük gyermekeiket.
A családi konfliktusok leggyakrabban az anya-apa között zajlanak, de időnként egyéb
családtagok is bevonódnak, különösen a nagyszülők, illetve a gyermek növekedésével megnő
a szülő-gyermek konfliktusok aránya is.
Kisebb számban, de előfordul fogyatékosság problémaként, ilyenkor gyakori, hogy a szülő is
alacsonyabb intelligenciával rendelkezik, illetve nem tud segíteni gyermekének a mindennapi
életvitelben, valamint a tanulási hátrányok korrigálásában.
A szülők vagy egyéb családtagok szenvedélybetegsége is jelentős problémákat okozhat. A
szenvedélybetegségnél elsősorban az alkoholfüggőség jelentkezik, de egyre gyakrabban
találkozunk olyan családokkal, ahol kábítószer használata is előfordul, illetve viselkedési
függőség (számítógép, internet használat vonatkozásában) jelenik meg.
Külön kiemelendő a családon belüli erőszak, ami mindig nagyon nehezen dolgozható fel,
hiszen a gyermek éppen abban a közegben, a családjában sérül, amelynek a biztonságról, a
feltétel nélküli elfogadásról kellene szólnia.
Az ellátandó terület jellemzői
1. Család-és gyermekjóléti szolgálat által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
2. Család-és gyermekjóléti központ által ellátott települések
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
Gyomaendrőd bemutatása
Gyomaendrőd Békés megye északi részén fekszik, a Hármas-Körös bal partján. 1982-ben jött
létre Gyoma és Endrőd községek egyesüléséből. Városi rangot 1989-ben kapott. 2013-tól a
Gyomaendrődi Járás székhelytelepülése. A település csendes nyugodt alföldi kisváros.
Budapesttől 160 kilométerre fekszik, autóval a 46-os főközlekedési útvonalon Mezőtúr és
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Mezőberény felől érhető el, illetve a 44-es számú főútról Szarvas és Kondoros felől, valamint
a 4-es főútról Kisújszállás és Dévaványa irányából.
A város legnagyobb munkaadója az önkormányzat, amely a gyermekjóléti, oktatási, szociális,
egészségügyi, sport és kulturális területen nyújt megélhetést a helyi humán értelmiség
számára.
A település egészségügyi ellátását 6 háziorvos, 3 gyermekorvos, 7 védőnő, és szakrendelések
biztosítják.
Az idősgondozást a Térségi Szociális Gondozási Központ végzi, mely foglalkozik bentlakásos
idősellátással, idősek klubjával, házi segítségnyújtással, étkeztetéssel, és felnőtt fogyatékosok
nappali ellátásával. A településünkön található még: Rendőrőrs, Mentőállomás, Művelődési
Ház, Könyvtár.
A városban 2 bölcsőde, 6 óvoda, 2 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 zene- és művészeti
iskola és 2 középiskola működik kollégiummal. Működik továbbá egy általános iskolai
kollégium, ahová a külterületen lakók gyermekei járnak.
Településünk állandó lakosainak száma 2016. január 1. napján 13.674 fő a munkanélküliek
aránya közel 10% (kb. 1200 fő).
A helyi népesség döntő többsége magyar nemzetiségű, ám számottevő Gyomaendrődön a
magukat német (sváb) nemzetiséghez tartozónak vallók száma, valamint a cigány etnikumhoz
tartozók. A cigány közösség 1995 óta, a német pedig 1998 óta rendelkezik önálló kisebbségi
önkormányzattal.
Gyomaendrődön a gyermekek, és az aktív korú személyek száma csökken, míg a nyugdíjas
korú személyek száma stagnál. Nyolc év alatt 503 fővel 18 %-kal csökkent a 0-17 lakosok
száma, valamint 11 %-kal csökkent az aktív korú lakosok száma. A 60-69 éves korosztályt
vizsgálva létszámuk a fenti időszakban 18 %-kal nőtt, az idősebb korosztálynál viszont
stagnálást tapasztalunk, a nyugdíjas személyek várható életkora nem mutat településünkön
növekedést. A városunkban jelentős a külterületi lakosok száma, akik számára a
közszolgáltatások elérhetőségét kell folyamatosan biztosítani.
A két településrészen közel azonos ütemben figyelhető meg a lakosság elöregedése, a
különbség a lakosság anyagi és szociális helyzetében van, az endrődi településrészen jóval
több család szorul az önkormányzat segítségére.
Az elmúlt tíz évben évente átlagosan 130 fővel csökkent a település lakosainak a száma,
minden évben átlagosan 100 fővel többen haltak meg a településen, mint amennyien
születtek. A népesség lélekszámának visszaesése közel negyvenéves folyamat, mely az ország
területein különbözőképpen megy végbe A természetes fogyás tekintetében Békés Megye
népessége a két utolsó népszámlálás között 9,5 %-kal – országosan legnagyobb arányban –
tovább fogyott, így 2011-ben nagyjából annyian élnek a megyében, mint a 19. század végén.
Sajnos a megyei tendencia településünkön is megjelenik, hiszen az elmúlt 10 év alatt 8,5 %kal csökkent a településünkön élő személyek száma. A népesség számának csökkenése
mellett jelentősen változott a magyar lakosság korösszetétele, a gyermekkorúak számának
csökkenése mellett, nő az idős korosztály létszáma. Ez az idősödési folyamat szintén
megfigyelhető településünkön, mely nagy terhet ró az önkormányzatra, hiszen az idősek
ellátásáról fokozottabban kell gondoskodnia. A lakosságszám alakulásában jelentős szerepet
játszik még az el és bevándorlás. A település külterületein (Öregszőlő, Nagylapos) figyelhető
meg nagyobb arányú bevándorlás az alacsony ingatlanárak miatt. Az ide beköltözők nagy
része anyagilag és szociálisan rászorult személy illetve család.
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Csárdaszállás bemutatása
Csárdaszállás Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 15 km-re található kisközség. A falu
mellett vezet el a 46-os számú főközlekedési útvonal, valamint a Békéscsaba-Budapest vasúti
fővonal. Csárdaszállás, mint község 1952. január 1. óta önálló közigazgatási értelemben, a
közeli Köröstarcsa tanyáiból alakult ki.
A lakosság lélekszáma 2016. január 1-én 442 fő.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő. A településen alsó tagozat működik, a
felső tagozatos gyermekek iskolajárattal jutnak be a gyomaendrődi általános iskolákba.
A problématípusok közül a legkiemelkedőbb a munkanélküliség, emiatt sok család él rossz
anyagi körülmények között. Ehhez kapcsolódik gyakran szenvedélybetegség, elsősorban
alkoholizmus. A fiatalok iskolai tanulmányaik befejezése után jellemzően nagyobb
városokban telepednek le, a lakosság elöregedő.
Hunya bemutatása
Hunya Békés megyében, Gyomaendrődtől kb. 17 km-re található kisközség. Megközelíthető a
Gyomaendrődről Kondoros felé vezető úton autóval.
A településen található 1 óvoda és 1 orvosi rendelő, valamint 1 idősek nappali ellátását
biztosító klub. A településen lakó gyermekek általános iskolába Gyomaendrődre járnak,
ahova iskolabusz juttatja el őket.
A lakosság lélekszáma 637 fő. (2016. január 1-i adat)
A problématípusok közül a legkiemelkedőbbek a munkanélküliség és az anyagi
problémákhoz kapcsolódóan a szenvedélybetegség, elsősorban alkoholizmus. A település
tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető.
Dévaványa bemutatása
Dévaványa jellegzetes alföldi település, a Körös és a Berettyó által határolt síkságon fekszik,
Békés megye északi részén, a Nagykunság és a Nagy-Sárrét találkozásánál. Közigazgatási
határa egyben Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megye határa is. A Berettyó, a Kettős-,
valamint Hármas-Körös közötti síkság jellegzetes alföldi települése.
Közúton a 4. sz. főútról a kisújszállási, a 47. sz. főútról a körösladányi, a 46. sz. főútról a
gyomaendrődi leágazással érhető el. Békéscsabától 52 km távolságra fekszik. A vasúti
kapcsolatot
a
Budapest-Békéscsaba-Arad
fővonalról
leágazó
GyomaendrődKörösnagyharsány szárnyvonal biztosítja.
Állandó lakosok száma: 7622 fő 2016. január 1-én.
A településen található 1 óvoda, 1 állami és 1 egyházi általános iskola, 1 középiskola,
védőnői, háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat, idősotthon, pedagógiai szakszolgálat,
gyermekotthon, művészeti iskola valamint család-és gyermekjóléti szolgálat.
A település jellemző problémái: alacsony iskolázottság és szocializáció, munkanélküliség,
ehhez kapcsolódó anyagi problémák.
A település elöregedő, a fiatalok munka reményében elvándorolnak nagyobb településekre
illetve külföldre. A település legnagyobb foglalkoztatója az önkormányzat, jellemzően
közfoglalkoztatás keretében. A település elsősorban mezőgazdasági jellegű, a
termelőszövetkezet felbomlása után 1-2 mezőgazdasági vállalkozó telepedett meg, akik
humán erőforrást nem igényelnek.
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Ecsegfalva bemutatása
Ecsegfalva a Körös-Sárrét északi peremén fekvő település, 1949 óta önálló község. Határán
folyik a Hortobágy-Berettyó főcsatorna.
Lakosainak száma: 1157 fő (2016. január 1-i adat).
A településen található egy óvoda és egy könyvtár. A család-és gyermekjóléti szolgáltatás
feladatait a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Család-és
Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
Fő probléma a településen, hogy a munkanélküliek száma és aránya magas. A fiatalok
elvándorolnak, a lakosság elöregedő.

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

A szolgáltatás célja
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján:
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítséget igénylő személyek, családok számára olyan szolgáltatást nyújtani, mely az
ilyen helyzethez vezető okokat megelőzi, a krízishelyzetet megszünteti, valamint az
életvezetési képesség megőrzését segíti.
A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján
a gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szociális szolgáltatás nyújtása, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő
nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Intézményünk az általános célokon túl speciálisan az ellátási területünkre jellemző
problémákra is megoldást kíván nyújtani.
Speciális céljaink az alábbiak:
Bár ellátási területünk nem tartozik a droggal erősen fertőzött települések közé, fontos célunk
a drog terjedésének megakadályozása érdekében a drogprevenció. Intézményünk munkatársa
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára, aktívan részt veszünk a Fórum munkájának
koordinálásában, programokat szervezünk és tartunk az itt élő és tanuló diákok, valamint
szülők és pedagógusok részére.
A dolgozó szülők számára segítséget nyújtunk, hogy gyermekeiket a nyári szünet ideje alatt is
biztonságban tudhassák, ehhez több hétig tartó nyári napközit szervezünk.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakói ismerjék intézményünk
munkáját és munkatársaink személyét, ezzel is segítve a bizalmas segítő kapcsolat kialakítását
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esetleges probléma esetén. Ennek érdekében rendszeresen szervezünk különböző
rendezvényeket, szabadidős programokat, és aktívan részt veszünk a társintézmények
programjain is.
Az ellátási területünkön kiemelt figyelmet fordítunk a téli időszakban a hajléktalansággal
veszélyeztetett emberekre, illetve a kihűléses esetek megelőzésére. Ehhez kapcsolódóan
intézményünkben rendelkezésre áll 7 db fatüzelésű kályha, melyek időszakosan
kihelyezhetők, illetve krízishelyzetben fát is kapnak a rászorulók.
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk szolgáltatásaink fejlesztésének, illetve új szolgáltatások
bevezetésének. Ehhez kapcsolódóan folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket.
Intézményünk dolgozói képzettséggel és tapasztalattal rendelkeznek Uniós és hazai
pályázatok elkészítésében és megvalósításában is.
A szolgáltatás alapelvei





IV.

Önkéntesség: A hatóság által együttműködésre kötelezett kliensek kivételével, a
szolgáltatást mindenki önkéntesen veheti igénybe.
Titoktartás: A Szociális Munka Etikai Kódexe alapján a szociális munkás az
általános adatvédelmi szabályokon túl is köteles biztosítani a titoktartást és az
információk felelős kezelését, de társadalmi felelőssége vagy egyéb kötelezettségek
módosíthatják ezt a felelősségét, amit mindenkor a kliens tudomására kell hoznia. A
titoktartás minden szóbeli, írásbeli, hang- és képanyagra rögzített, és az azokból
kikövetkeztethető információkra, az esettanulmányokra, esetismertetésekre és
publikációkra is vonatkozik.
Adatkezelés: Adatkezelésnél és nyilvántartásnál a Szociális Munka Etikai Kódexe és
az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásai szerint járunk el , különös tekintettel az adatok védelmére, a
szolgáltatást igénybevevők és a szolgáltatást nyújtók jogaira, és az adatvédelmi
nyilvántartás vezetésére vonatkozó előírásokra. Személyes adatokat csak kivételes
esetekben szolgáltatunk ki, pl. tudományos, vagy statisztikai célra.

A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a
létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírása

1. Család‐és gyermekjóléti szolgálat
Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással együtt a család- és gyermekjóléti szolgálat
keretében működik.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások,
ellátások közvetítésével látjuk el.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert
működtetünk. A kapott jelzés alapján feltérképezzük az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családokat, személyeket, és személyesen felkeresve
tájékoztatjuk őket a családsegítés keretében nyújtható segítségről.
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Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
a) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosítjuk
 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését,
 a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve
konfliktusok megoldásának elősegítését,
 a közösségfejlesztő programok szervezését, valamint egyéni és csoportos
készségfejlesztést,
 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a
szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást
 végezzük a kríziskezelést, illetve segítjük nehéz élethelyzetben élő családokat segítő
szolgáltatások elérését,
 a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján segítjük
menedékjogról szóló törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt
társadalmi beilleszkedést
 A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenek felett
álló érdekét képviseli. A család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek
egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői képességek kiteljesítése, a szülői
felelősség megerősítése.
b) Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladataink körében
-

folyamatosan figyelemmel kísérjük a településeken élő gyermekek szociális helyzetét,
veszélyeztetettségét,
meghallgatjuk a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megtesszük a
szükséges intézkedést,
önálló helyettes szülőket foglalkoztatunk
nyilvántartást vezetünk a helyettes szülői férőhelyekről.
segítjük a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak ellátását,
felkérésre környezettanulmányt készítünk,
kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését,
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-

-

biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket,
részt veszünk a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
munkájában,
tájékoztatjuk a családot a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról, segítjük a támogatásokhoz való hozzájutást,
megszervezzük a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadásokat vagy az
ezekhez való hozzájutást
támogatjuk a válsághelyzetben lévő várandós anyaát, segítjük, tanácsokkal látjuk el,
valamint szervezzük a szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz,
különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő
hozzájutását
szabadidős programokat szervezünk,
segítjük a hivatalos ügyek intézését.

c) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében


a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert működtetünk, melyben segítjük a nem
állami szervek, valamint magánszemélyek részvételét.
Veszélyeztetettség észlelése esetén a jelzőrendszer tagjai a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében kötelesek egymással
együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.
 feladatunk a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítése,
 tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból,
illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő
elhelyezésének lehetőségéről.
 a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében szükség esetén iskolai
szociális munkát biztosítunk.
d) Feladataink a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében
 a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek
problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
 részt veszünk a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 Szükség esetén kezdeményezzük egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális
alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok
igénybevételét,
A segítségnyújtás formái:
 Szociális segítő munka, egyéni esetkezelés: a klienssel az ellátás kezdetén
együttműködési megállapodást kötünk, és gondozási tervet készítünk. A gondozási
tervben rögzítjük a megoldandó feladatokat, felelősökkel és határidőkkel. Jellemzően
ilyen tevékenység: családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében végzett
szociális segítő munka és a pszichológiai tanácsadás.
 Csoportokkal végzett szociális munka: aktív korúak beilleszkedési programján belül és
azon kívül csoportokkal végzett szociális munka is folyik intézményünkben. Ennek
során hasonló helyzetben levő, közös célokat megfogalmazó kliensekkel
foglalkozunk.
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 Eseti segítségnyújtás: ilyen esetekben nem kötünk együttműködési megállapodást a
klienssel. Jellemzően az egyszeri segítségnyújtást követően az igénybevevő önállóan
intézi, rendezi problémáját és nem igényel további segítséget. A klienssel közösen
keressük meg a megoldási lehetőségeket.
 Ügyintézés: informális, adminisztratív tevékenység.
A segítség során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A szolgáltatások igénybe vétele
térítésmentes.

2. Család‐és gyermekjóléti központ
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el, amelynek keretében
o kezdeményezzük a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú
veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe
vételét,
o javaslatot készítünk a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek
védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő
nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a
gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy
annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának
mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
o együttműködünk a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó
felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság
elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,
o a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő
munkát koordinálunk és végzünk - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a
család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő
és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
o utógondozást végzünk a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
o védelembe vett gyermek esetében elkészítjük a gondozási-nevelési tervet,
szociális segítő munkát koordinálunk és végzünk, illetve a gyámhatóság
megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához
kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv)
készítünk;
Szakmai támogatást nyújtunk az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása
érdekében
o havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartunk a szolgálatokkal illetve szükség szerint
konzultációs lehetőséget biztosítunk.
o tájékoztatjuk a szolgálatokat a központ által nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.
o A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó - a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátás során - amennyiben a család- és
gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleljük, akkor
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bevonjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben
felhívjuk a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.
A központban dolgozó esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely tartalmazza
 a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
 a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat
 jogosultságunk függvényében szociális diagnózist készítünk a meghatározó szerepet
betöltő szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során
bevonjuk a nem járásszékhely településen működő családsegítést ellátó szolgáltatót is
A szociális diagnózis kiterjed az egyén
 személyi állapotára és családi kapcsolataira,
 lakhatási körülményeire,
 lakhatási körülményeire,
 egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságaira,
 mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
 kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
 munkaerőpiaci státuszára,
 krízishelyzetek kezelésére vonatkozóképességére,
 támogatást igénylő életterületeinek felmérésére,
 számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során
 az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy
hiányának, valamint jogosultságának megállapítása,
 a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása,
 az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy
hiányáról,
szükség
esetén
segítségnyújtás
a szolgáltatóval
történő
kapcsolatfelvételben.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális
szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb
szolgáltatások feltérképezése és a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása.
A szociális diagnózis elkészítése irányított személyes interjún alapul, amely során a szociális
diagnózist készítő esetmenedzser az ellátást igénylőt bevonja a diagnózis készítésébe.
A szociális diagnózis elkészítésébe az ellátást igénylő hozzájárulásával más szakember is
bevonható.
A személyes interjú felvétele során az esetmenedzser döntése alapján több személyes
találkozásra is sor kerülhet. A szociális diagnózist az első interjútól számított 15 munkanapon
belül kell elkészíteni. Az ellátást igénylő krízishelyzete esetén a szolgáltatás a szociális
diagnózis elkészítése előtt is igénybe vehető.
A szociális diagnózist a szociális diagnózist készítő esetmenedzser és a szolgáltatást igénylő
személy aláírja.
A szociális diagnózis elkészítésének célja:
 az igénylő problémájának megismerése, definiálása,
szükségleteinek és jogosultságának megállapítása
 a szükséges szolgáltatások megállapítása
 az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése

és

ennek

alapján

a
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az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása
az igénybevevő ellátásának nyomonkövetése.

A központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és
csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
o utcai és - ha a helyi viszonyok azt indokolják - lakótelepi szociális munkát,
o kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást,
o gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
o jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
o családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát,
o óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet.
A központban dolgozó óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési
intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény
pedagógusainak.
Munkája során segíti a gyermek:
- szociális kompetenciáinak növelését,
- köznevelési intézménybe való beilleszkedését
- tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztését
- beiskolázásához, tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó
lehetőségei kibontakoztatását,
- mulasztásának, tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők
észlelését és feltárását,
- veszélyeztetettségének kiszűrését prevenciós eszközök alkalmazásával, valamint az
észlelő-és jelzőrendszer hatékony működésének segítségével.
Feladatellátása körében segíti a gyermek családja és a gyermek, valamint a család és a
köznevelési intézmény között kialakult konfliktusok feloldását, a gyermek családját a
gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, nevelési problémák esetén.
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt
érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és
ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásának kereteit a család- és
gyermekjóléti központ és a köznevelési intézmény között kötött együttműködési
megállapodást adja.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkája során segíti a pedagógusokat, érzékenyítő és
tudást fejlesztő programokat szervez a tantestület tagjai számára, részt vesz az iskolai
rendezvényeken, együttműködik az iskolai szakemberekkel, szülők közösségekkel, illetve a
partner intézményekkel.

V. Az intézményen
együttműködés módja

belüli

és

más

intézményekkel

történő

1. Intézményen belüli együttműködés
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Személyi feltételeink
Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
Központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
3,5 fő családsegítő

1 fő intézményvezető
(szakvizsgázott szociális
munkás)

(2,5 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

2 fő esetmenedzser
(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)
1 fő szociális diagnózist készítő
esetmenedzser

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

2,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő
(1 fő szociális munkás, 1 fő
szociálpedagógus, 0,5 fő
szociológus)
megbízásos jogviszonyban
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)
Esetmegbeszélés intézményen belül
A szolgálat segítő szolgáltatást nyújt, a szociális munka eszközeivel és módszerével, ezen
kívül szervezési és gondozási tevékenységet végez, egyének és csoportok részére. A segítő
munka hatékony ellátása érdekében esetmegbeszéléseket tart. Az esetmegbeszélések havi 1-2
alkalommal kerülnek megrendezésre. A megbeszéléseket az intézményvezető vezeti le.
Intézményen belüli esetmegbeszélések alkalmával a segítő munka esetvezetési kérdései
kerülnek megvitatásra.
Ezen megbeszélések elsődleges célja, a segítő munka során felmerülő dilemmák, személyes
érzések, problémák megértése a segítő munkát végző szakemberek csoportjának
részvételével. Az esetet hozó szakember lehetőséget kaphat az érzelmi-indulati tényezők
helyes kezelésére, illetve a konkrét esetvezetéssel kapcsolatos, más szakemberektől jövő
szubjektív, tárgyilagos nézőpontokról. A probléma megoldásához instrukciókat kaphat,
megoldási javaslatokkal gazdagodhat. Az esetvezetéssel kapcsolatosan felmerülő
sikertelenségek elemzésének az elsődleges helyszínéül is szolgál az esetmegbeszélés.
Az esetmegbeszélés tartalmi elemei:
- Az esetet hozó szakember tájékoztatást ad a konkrét esetről.
Itt ismertetni kell az eset kezdetének az idejét, a szolgáltatás igénybevételének a módját,
mi a feltérképezett probléma, a kliens és családjának a viszonyulását a problémához.
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- A kliens és családjának bemutatása, jellemzése.
A szociális és családi háttér ismertetésével történik, megemlítve az iskolázottságot, a
foglalkozást, életkort, jövedelmi viszonyokat, lakás és életkörülményeket.
- A család érzelmi kötelékeinek, viszonyulásának bemutatása.
Itt ki kell térni a családon belüli és a családon kívüli viszonyokra.
- A kliensnek és családjának más intézményekkel való viszonyának bemutatása.
Van-e, vagy volt-e már kapcsolata eddig más segítő intézménnyel?
Ha volt, az milyen eredménnyel zárult?
A fentiek ismertetése után az esethozó érzelmi, indulati viszonyulásait vázolja fel a
kollégáknak a konkrét eset vonatkozásában. A következőkben kerül megbeszélésre a
kompetenciahatárok meghúzása, és az ezektől várható változások felvázolása. (Ez
természetesen még csak elméleti feltételezés.)
A probléma megoldása érdekében szükséges a változtatásokhoz való viszonyulásokat
feltérképezni.
Az esetmegbeszélések alkalmával a változtatások jellegét és irányát, valamint az esetleg
szükséges más szakemberek bevonásának lehetőségét és indokoltságát kell meghatározni.
Figyelni kell, hogy milyen akadályok keletkezhetnek a feladatmegoldás során, illetve ezeket
milyen módon lehet kompenzálni.
A kialakult helyzetet és a megoldási lehetőségeket is több szempontból kell vizsgálni és
elemezni. Meg kell határozni a szociális segítő munka konkrét eszközeit és módszereit a
változás érdekében.
Az esetmegbeszélések alkalmával értékeljük az elhangzottakat, a jelenlevők beszámolnak
érzéseikről és a folyamat egészéről. A közvetlen szakmai munkacsoport egységesítésének fő
fórumául szolgálnak az esetmegbeszélések, valamint a segítő szakemberek „kiégésének”
megakadályozásában is kulcsfontosságú szerepük van.
Ismertetésre kerül a már folyamatban levő segítő tevékenység jelenlegi állapota, a család
együttműködésének felvázolása.
A szakemberek kérdéseket tesznek fel egymásnak, a problématerület teljes feltérképezésének
céljából.

2. Más intézményekkel történő együttműködés
2.1 Család‐ és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszert működtet.
A feladatok ellátása és koordinálása a települési jelzőrendszeri felelős feladata.
Ennek keretében:
- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét,
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a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet
esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés
kötelezettségét,
a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
a
jelzőrendszeri
szereplők
együttműködésének
koordinálása
érdekében
esetmegbeszélést és szakmaközi megbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést
készít,
egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége
birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva
esetkonferenciát szervez,
éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal

Esetkonferencia külső szereplőkkel:
Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az adott gyermek vagy gyermekek ügyében illetékes
védőnő, a bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a
nevelési tanácsadó munkatársa, valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó.
Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit
szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekkel
kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Szakmaközi megbeszélés
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell
szervezni.
A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait,
akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését
célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Éves szakmai tanácskozás:
A család-és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen
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a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan
értékelik a jelzőrendszer éves működését,
áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.

A szakmai tanácskozásra meg kell hívni:
- az ellátott települések polgármestereit, a képviselő-testületek tagjait és a jegyzőket,
- a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások
fenntartóit,
- a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
képviselőit,
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- a gyámhivatal munkatársait,
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai
tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.
Az intézkedési terv tartalmazza
- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket, és
- a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
A szolgálat kapcsolatot tart továbbá minden olyan szereplővel, aki a kliens problémájának
megoldásában releváns közreműködő lehet.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és
gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez
tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
2.2 Család‐és gyermekjóléti központ
A család-és gyermekjóléti központ koordinálja a család-és gyermekjóléti szolgálat által
működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
A feladat ellátása a járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához,
- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri
intézkedési terveket,
- a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik,
- segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti
konfliktusok megoldásában,
- megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
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megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és
a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.

A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti
szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében
- havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint
konzultációt biztosít, és
- tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő
változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által
nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

VI.

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított
szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, valamint a
szolgáltatási típusnak megfelelően a gondozási, nevelési,
fejlesztési feladatok jellege, tartalma, módja

A családok gondozásának elsődleges módszere az egyéni esetkezelés, szociális segítő munka.
A klienssel történő kapcsolatfelvétel történhet a szolgálat irodájában, vagy a kliens
otthonában. A klienseknek csak egy része keresi meg önként a segítő intézményt, többeket a
jelzőrendszer tagjai irányítanak az intézményhez..
Az emberek segítő munkával kapcsolatos elképzelései többnyire bizonytalanok, akik nem
önkéntesen keresik fel az intézményt gyakran elutasítóak. A kapcsolatfelvétel során az első,
legfontosabb feladat oldani a feszültséget, támaszt nyújtani, megerősíteni a klienseket abban,
hogy gondjait megfogalmazhatja. Az első találkozás a probléma megfogalmazása, feltárása,
ebből kell megérteni a helyzetét, az adott körülményeket. Az első interjú rendszerint hosszabb
időt vesz igénybe azért, hogy valamennyi lényeges tényt feltárjunk. Ekkor kerül sor az
együttműködési megállapodás megkötésére is. A megkötéstől számított 15 napon belül kell
elkészíteni a további adminisztrációt.
Ennek során a kliens megfogalmazza problémáját. A családsegítő irányított beszélgetéssel
segíti elő azoknak a tényezőknek a feltárását, melyek a kialakult helyzetért felelősek.
Ha a családsegítő megítélése szerint a probléma megoldása érdekében egyéb szolgáltatás
igénybevétele is szükséges, erre javaslatot tesz, és közvetít a szolgáltatás elérésében.
Az ügyféllel való kapcsolattartás történhet személyesen, az otthonában vagy az intézmény
irodájában, illetve telefonbeszélgetés útján.
A folyamat egésze során időről időre szükség van az egész kapcsolatrendszer átgondolására.
A gondozási folyamat értékelése félévente történik.
Amennyiben a kitűzött cselekvési terv alapján nem sikerül megoldani a problémákat, a
sikertelenség okait felvázolva meg kell fogalmazni a szükséges változtatásokat.
Az eset értékelésénél a családsegítő és a kliens közösen számadást készít arról, hogy mit értek
el, mi az, amit a kliens hosszabb távon is hasznosítani tud, és mi az, ami nem oldódott meg.
Utóbbiak kapcsán olykor szükségessé válik az eset átadása, vagy a szerződés újrafogalmazása
és a segítő munka továbbvitele új feltételek között.
A szolgálat által végzett szociális segítő munka során sor kerülhet az esetátadásra. Az
esetgazda esetei ilyenkor egy másik szakemberhez kerülnek. Ennek oka lehet személyi
változás, intézményen belüli átszervezés valamint személyes okai is lehetnek a váltásnak.
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Ez utóbbi esetben a segítő szakember esetleges bevonódásáról lehet szó, amely miatt úgy érzi,
hogy nem tud vagy nem képes szakmailag helyes lépéseket tenni az adott ügyben a személyes
érzései miatt. Ilyen esetekben a szakember ezt köteles jelezni az intézményvezetőnek, mert a
kialakult helyzet nagyban hátráltatja a szociális segítő munka eredményességét. Az esetátadás
előtt indokolt egy esetmegbeszélést tartani a team tagjainak részvételével, ahol az eset
ismertetésre és megbeszélésre kerül. Ha a folyamat végeztével az esetet hozó szakember
érzései változatlanok, valamint a munkacsoport tagjai véleménye szerint is indokolt egy
másik szakember kijelölése, akkor ez az intézményvezető hozzájárulásával történhet meg.
A segítő személyének változásáról a klienst korrekten tájékoztatni kell, és az új segítő
szakember bemutatása is meg kell, hogy történjen.
Az esetátadás előtt a távozó szakembernek ismertetni kell az ügy jelenlegi állását, az elért és a
még megvalósításra váró feladatokat az új esetgazdával.
Az esetátadáson az intézményvezető valamint a szolgálat érintett munkatársai vesznek részt.
Az eset átadását az esetnaplóban rögzíteni kell.
Amennyiben a gondozási terv alapján a feltérképezett problémák megoldódnak, az
elérhetőségek és további szolgáltatások lehetőségének megadásával az eset lezárásra kerül.
A lezárás az intézményvezető jóváhagyásával, az esetnaplóban dokumentálva történik.
Az intézményben a segítségnyújtás során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A
szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes.
Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
a. a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése
Az eddig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat által külön működtetett jelzőrendszer
integrálásával megvalósul a teljes ellátási terület lefedése.
Az éves szakmai tanácskozáson már a teljes jelzőrendszer kapott tájékoztatást az új
feladatokról. Az eddigi tapasztalatok és a jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján elkészített
éves intézkedési terv foglalja magában a tapasztalt problémákat és a megoldási stratégiát.
A szakmaközi megbeszéléseket a beszámolókban és a jelzőrendszeri tagok által
megfogalmazott témákban tartjuk. Jogszabályi változások esetén az érintett jelzőrendszeri
tagok számára rövid időn belül tartunk megbeszéléseket.
Ellátási területünkön viszonylag kicsi a települések lélekszáma, nagyon jelentős a személyes
ismeretség, kapcsolatunk a jelzőrendszeri tagok többségével napi-heti szintű, ami nagyban
megkönnyíti a jelzőrendszer működtetését.
A jelzések megtehetők személyesen, telefonon vagy írásban, az intézmény elérhetőségein.
A jelzéseket az aktuálisan ügyeletet ellátó munkatárs fogadja, és mérlegeli az eset
súlyosságát. Amennyiben jelzőrendszeri tagtól érkezik a jelzés, felhívja a figyelmet a jelzés
írásban történő megküldésére is.
Ha azonnali intézkedés szükséges, akkor a jelzésben szereplő információkról tájékoztatja az
intézményvezetőt vagy helyettesét és egyeztetik a további teendőket. Amennyiben nem
igényel azonnali intézkedést, a jelzésről feljegyzés készül, az intézményvezető eldönti, melyik
családsegítő munkatárs kapja az esetet, és ő végzi a további feladatokat.
Az intézkedések megtétele után az illetékes családsegítő visszajelzést küld a jelzést tevő
számára, amennyiben ismert és kéri.

19

A jelzésekről a jelzőrendszeri felelős heti jelentést ír, és továbbítja a jelzőrendszeri tanácsadó
felé.
A téli krízisidőszakban fokozottabb a jelzőrendszer feladata. Ilyenkor egy mobil telefon áll
rendelkezésre, melyet a jelzőrendszer tagjai (mezőőrök, településőrök, rendőrök, polgárőrök,
tanyagondnokok) ismernek, és ezen a nap 24 órájában jelezhetnek, ha veszélyeztetett
emberről vagy családról szereznek tudomást. Ilyen esetben intézményünk munkatársa részt
vesz a probléma megoldásában, szükség szerint intézkedik pl. hajléktalanszállóra szállításról.
Az intézmény a jelzőrendszeri tagok jelzései alapján összeállította a hajléktalansággal és/vagy
kihűléssel fenyegetettek listáját (veszélyeztetettségi lista). Itt jellemzően idős, egyedül élő
személyek szerepelnek.
A tél elején, illetve a hidegebb időszakokban intézményünk munkatársa bejáráson egy
polgárőrrel végiglátogatja azokat az embereket, akik a veszélyeztetett listán szerepelnek.
Felmérik aktuális állapotukat, illetve megadják a krízis telefon számát, hogy probléma esetén
azon jelezzenek. A veszélyeztetettségi listát folyamatosan felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.
b. szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
A tanácsadások többsége egyénileg illetve családi körben történik. Ha több kliensnek is
hasonló a problémája, akkor csoportot szervezünk adott témakörben.
Tapasztalataink szerint a nehézségek leggyakrabban gyermekneveléssel, illetve
pénzkezeléssel kapcsolatban jelentkeznek.
c. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
Az intézmény munkatársai napi kapcsolatban állnak a polgármesteri illetve a járási hivatal
dolgozóival minden ellátott település vonatkozásában. A kitöltendő adatlapok elektronikusan
rendelkezésre állnak, azok nyomtatásában és kitöltésében segítünk a klienseknek. A
rendkívüli támogatások esetében a hivatalok kikérik a véleményünket, és javaslatunk esetén
támogatják a klienseket.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Tanyagondnoki és Támogató Szolgálattal is
rendelkezik, így szükség esetén megoldható a kliensek szállítása is a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében.
Felmértük az ellátási területünkön működő civil szervezeteket, melyek céljai hasonlóak
intézményünkéhez. Felvettük velük a kapcsolatot, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Vannak olyan civil szervezetek, melyek programokat szerveznek, ezekben igény szerint
segítünk. Ezen kívül gyakran kérik a segítségünket adományok osztásában, a rászorulók
megtalálásában is.
Intézményünk munkatársa részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában és
felülvizsgálatában, ahol a helyi problémákra specifikus megoldási javaslatokat dolgoztak ki.
d. a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése
A család diszfunkcionalitása lehet időszakos vagy tartós. Az első esetben többnyire egy adott
élethelyzetről, esetenként krízisről beszélünk, mely az addig egészségesen működő család
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életét felborítja. Tartós működési zavar hátterében gyakran áll valamely családtag
szenvedélybetegsége, esetleg más krónikus betegség.
Intézményünk a kóros működésről, konfliktusokról többnyire a jelzőrendszer tagjain keresztül
értesül. Ilyenkor a családdal felvéve a kapcsolatot családi konzultációt, megbeszéléseket
szervezünk az okok kiderítésére és megoldására. Amennyiben megítélésünk szerint
szükséges, más szakembereket is bevonunk a folyamatba: pszichológus, orvos, addiktológus
stb.
Konfliktusok történhetnek a családon belül is, de egyre gyakoribb az intézményekben,
különösen iskolákban előforduló konfliktus, mely történhet a gyermekek között, vagy a
pedagógus és a gyermek között.
Ezekben az esetekben a jelzés alapján felvesszük a kapcsolatot az érintettekkel, és külső
konzulensként segítjük a konfliktus feloldását. A külső, a konfliktusba nem bevonódott
személy racionálisabban látva a konfliktus forrását segítséget tud nyújtani abban az esetben is,
ha az érintettek már reménytelennek látják a helyzetet.
Meghívásra részt veszünk az iskolákban szervezett esetmegbeszéléseken, illetve
intézményünk hívja össze az érintetteket. Szükség esetén más szakembereket: pszichológus,
rendőr is bevonunk az esetmegbeszélésbe.
Felkérésre tájékoztató előadásokat tartunk az oktatási intézményekben gyermekek,
pedagógusok és szülők számára is.
e. felkérésre környezettanulmány készítése
Leggyakrabban a Járási Gyámhivatal felkérésére készítünk környezettanulmányt a gyámság
és gondnokság alatt állók családjaiban, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.
Ezen kívül más társszervek (pl. kórház, rendőrség) munkáját is segítjük a pontos
környezettanulmányokkal.
f. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek
és családjaik részére tanácsadás nyújtása
Több éven keresztül a szociális segélyben részesülők számára kötelező volt az együttműködés
a családsegítő szolgálattal. Bár ez a kötelezés már nincs érvényben, a korábbi kötelezettek
továbbra is rendszeresen bejárnak az intézménybe.
Heti rendszerességgel kapunk tájékoztatást a járási hivatal foglalkoztatási osztályától
képzésekkel és munkalehetőséggel kapcsolatban, melyet megosztunk klienseinkkel is.
Azok számára, akik még visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő-piacra, egyéni és
csoportos felkészítést tartunk álláskeresési technikák vonatkozásában.
Az intézmény pszichológusa addiktológiai tapasztalatokkal is rendelkezik, így azon
szenvedélybetegeknek, akiknek az ambuláns tanácsadás elegendő, nem kell vidékre járniuk.
g. közösségfejlesztő
készségfejlesztés

programok

szervezése,

valamint

egyéni

és

csoportos

Különböző korosztályok számára szervezünk csoportokat önismeret és személyiségfejlesztés
témakörében.
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Jellemzően az iskolás korosztály érhető el könnyebben, különösen az iskolai szünetekben,
számukra az önismereten kívül pénzkezelési ismeretek témakörében szervezünk csoportos
foglalkozást.
Kapcsolatban állunk olyan céggel, ahol sok a hátrányos helyzetű illetve egészségkárosodott
munkavállaló, számukra is tartunk csoportfoglalkozásokat a fenti témakörökben.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az ellátandó települések lakosai ne csak a tevékenységünkhöz
kapcsolódó negatív tendenciákról tudjanak (pl. gyermekek kiemelése), mivel ez ellenállást
generál a munkánkkal és a munkatársainkkal szemben.
Ezért rendszeresen szervezünk szabadidős és egyéb, különböző témájú programokat.
A Kihívás Napján felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra egészségpiac szervezésével.
Előadássorozatot szervezünk nők számára a nőiesség, anyaság témakörében,
Segíteni kívánjuk a dolgozó szülőket, így minden nyáron intézményünk szervezi a nyári
napközit. Ez igény szerint a nyári szünetben 5-8 hetet jelent, amikor a gyermekek szakszerű
felügyelet mellett szabadidejüket hasznosan tölthetik. A nyári napköziben a szülőknek csak az
étkezést és a belépőket kell téríteniük, így az alacsonyabb jövedelműek számára is elérhető ez
a szolgáltatás.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata intézményünket bízta meg a Kábítószerügyi Egyeztető
Fórum létrehozásával és működtetésével. Munkatársunk a KEF titkára. 2016-ban pályázati
forrásból megtörtént a település helyzetértékelése a szenvedélybetegségek témakörében, és a
Fórum ennek a dokumentumnak a felhasználásával állította össze cselekvési tervét.
A programok anyagi hátterének biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel kísérjük a
pályázati lehetőségeket. Munkatársaink korábban képzéseken is részt vettek, hogy sikeresen
pályázhassanak hazai és uniós forrásokra. Tapasztalattal rendelkezünk ilyen pályázatok
írásában és megvalósításában egyaránt.
h. kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások
Munkatársaink mindig aktuális információkkal rendelkeznek az adható támogatásokról.
Krízisbe került egyének és családok esetén az önkormányzat javaslatunkra települési
támogatással illetve egyéb módon segíti a rászorultakat. Az intézmény rendelkezésére áll
ruhanemű, melyet oda tudunk adni a klienseknek.
Amennyiben a rászorulónak nincs jövedelme, térítésmentes étkezést vehet igénybe a Térségi
Szociális Gondozási Központnál.
A téli tüzelési problémák enyhítésére Gyomaendrőd Város Önkormányzata 7 db kályhát
vásárolt. A kályhák kölcsönadásával és a rászorultság vizsgálatával intézményünket bízták
meg.
Amennyiben valakinek a téli időszakban elromlik a kályhája, és nincs más fűtési módra
lehetősége, ezt jelzi a család-és gyermekjóléti szolgálatnál. A családsegítő munkatárs kimegy
a helyszínre, és megnézi, hogy valóban szükség van-e a kályhára, illetve hogy kémény
rendelkezésre áll-e. A családsegítő azt is vizsgálja, hogy egyéb módon megoldható-e a
probléma (pl. más családtag segítsége által).
Amennyiben nem, akkor az igénylő kölcsön kapja a kályhát a fűtési szezon végéig. A kályha
állapotáért felelősséggel tartozik a kliens.
A településen rendelkezésre áll minden télen bizonyos mennyiségű tűzifa, melynek
kiosztásában intézményünk szerepet vállal.
Amennyiben valaki intézményünkhöz illetve az önkormányzathoz fordul, hogy elfogyott a
tüzelője, intézményünk munkatársa megvizsgálja a körülményeket, és amennyiben valóban
nincs tüzelője, egyszeri alkalommal kaphat 5 mázsa tűzifát.
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i. a nagy létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe
vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatok
Az átalakítás után azon kliensek számára, akik támogatott lakhatást vesznek igénybe, mentális
és életvezetési tanácsadást biztosítunk. Munkatársunk támogató segítséget nyújt az
igénybevevő számára egy olyan személyi és infrastrukturális háttér biztosításával, mely
lehetőséget nyújt arra, hogy folyamatosan önállósodva egyedül is képes legyen ellátni
önmagát és esetleg családját.
A szolgáltatások közvetítése és nyújtása során lehetőséget biztosítunk az ügyfeleknek az
ügyintézéshez szükséges telefon, fax, fénymásolás, internet használatára. Dologi javak
közvetítése során segítséget nyújtunk más szervezeteknek az adományozás szervezésében,
lebonyolításában.
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
NAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
8.00 -12.00
------------------------------12.30 - 16.00
8.00 -12.00
-------------------------------12.30 - 16.00

A szolgáltatás biztosítása a Gyomaendrődi Járás többi településén:
A szociális segítő munka módja és folyamata minden település esetén megegyezik.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a tevékenységét a járás köznevelési intézményeiben
végzi a problémák mennyisége alapján megszabott időbeosztással.
Minden intézményben és azok tagintézményeiben fogadóórákat tart az intézményekkel
egyeztetett időpontokban, melyhez a helyszínt és az infrastruktúrát együttműködési
megállapodás alapján az adott köznevelési intézmény biztosítja.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser előre egyeztetett időpontokban veszi fel a
személyes interjút a járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak irodájában, vagy a kliens
lakóhelyén.
Hunya
Hunya község Gyomaendrődtől 20 km-re helyezkedik el. Megközelítése: Gyomaendrődöt és
Kondoros nagyközséget összekötő úton gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
minden hónap harmadik keddjén 14.00-15.00 óra között
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az Önkormányzat a település központjában helyezkedik el, rendezett környezetben.
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A településen a megjelenő főbb problématípusok a következők: munkanélküliségből adódó
rossz szociális helyzet, alkoholprobléma, kapcsolattartás.
Intézményünk munkatársa gyakran közvetít a rászoruló családok és a Vöröskereszt vagy
egyéb segítő szervezetek között.
A kliensek az esetek nagy többségében felvilágosítást kérnek a helyi szociálpolitikai
lehetőségekről, és igen gyakran a nyomtatványok kitöltésében is kérik munkatársaink
segítségét.
Csárdaszállás
Csárdaszállás Gyomaendrőd és Mezőberény között fekszik félúton. A 46-os számú út mentén
lehet megközelíteni a községet gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
minden hónap második szerdáján 14.00-15.00 óráig
A családsegítő és az esetmenedzser a helyi önkormányzat épületében biztosítja a fogadóórát.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
A Községháza épülete a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az
ügyfelek számára és akadálymentesített.
A kliensek legtöbbször a helyi szociálpolitikai lehetőségekről kérnek felvilágosítást,
ügyintézésben kérnek segítséget.
A településen sajnos a munkalehetőségek igen behatároltak, ebből kifolyólag több család
rossz anyagi körülmények között él.
Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és gyermekjóléti központ feladatai
kerülnek ellátásra.
Dévaványa
Dévaványa Gyomaendrődtől kb. 20 km-re fekszik. Megközelítése: gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület jól megközelíthető az ügyfelek számára és akadálymentesített.
Ecsegfalva
Ecsegfalva Gyomaendrőd településtől kb. 33 kilométerre helyezkedik el, Dévaványán
keresztül közelíthető meg gépkocsival.
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa minden hónapban előre egyeztetett
időpontban ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
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A fogadóóra helyszíne: Család-és gyermekjóléti szolgálat épületében
Ecsegfalva, Ady u. 5.
A feladatellátáshoz a jogszabályi feltételeknek megfelelő tárgyi eszközök rendelkezésre
állnak. Az épületben ügyfél váró rendelkezésre áll.
Az épület a település központjában helyezkedik el, jól megközelíthető az ügyfelek számára.

VII.

Az ellátás igénybevételének módja

Az ellátás igénybevétele többnyire jelzések alapján történik. A jelzés érkezhet az
alábbiaktól:
- köznevelési intézmény,
- rendőrség,
- gyámhatóság,
- házi orvos, házi gyermekorvos
- védőnő,
- más gyermekjóléti szolgálat,
- magánszemélyek.
A szolgáltatás igénybevételét kezdeményezheti a kliens, hozzátartozója, vagy az észlelő-és
jelzőrendszer bármely tagja.
Magánszemélyek jelzése megtehető személyesen, telefonon, vagy írásban.
A jelzőrendszer tagjai jelzést csak írásban tehetnek. Krízishelyzet esetén telefonos vagy
személyes jelzés alapján is történik intézkedés, de utólagosan itt is kötelező az írásbeli jelzés.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, kivétel a gyámhatóság által határozatban a
családgondozás igénybevételére kötelezettek.

VIII. A gyermekjóléti szolgáltató, intézmény szolgáltatásáról szóló
tájékoztatás helyi módja
A család- és gyermekjóléti központ a feladatkörébe tartozó tevékenységekről, azok
megkezdéséről, céljáról és tartalmáról, továbbá elérhetőségéről, valamint szolgáltatásai
igénybevételének módjáról a helyi sajtóban, települési önkormányzatok honlapján, illetve a
központ munkatársai által tájékoztatja a települések lakosságát, továbbá a jelzőrendszer
tagjait.

IX.

Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző
személyek jogainak védelmével kapcsolatos szabályok

1. Igénybe vevők jogai, azok védelme
1. Az ügyfélnek joga van a szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára
tekintettel a Központ által biztosított ellátásra, valamint az egyéni szükségletei,
speciális helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére.
A Központ által nyújtott szolgáltatások biztosítása során tilos a hátrányos
megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott neme, vallása, nemzeti,
etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének
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hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete miatt.
2. A Központban maximális figyelmet fordítunk az ügyfeleket megillető emberi jogok
teljes körű tiszteletben tartására, különös figyelemmel

az élethez, emberi méltósághoz,

a testi épséghez,

a testi-lelki egészséghez, az önrendelkezéshez való jogra.
3. A Központ ügyfeleit megilleti személyes adataik védelme, valamint a magánéletükkel
kapcsolatos titokvédelem.
4. A Központ biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtása során az ügyfél problémájával,
személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos, különös
információkról más ellátást igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne
szerezhessen tudomást.
5. Amennyiben az ügyfél egészségi állapota vagy egyéb körülményei miatt közvetlenül
nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézmény vezetője segítséget nyújt
ebben, illetőleg értesíti az ügyfél törvényes képviselőjét, vagy az ellátottjogi
képviselőt az ellátott jogainak gyakorlásához szükséges segítségnyújtás céljából.
Az intézménnyel kapcsolatba kerülő állampolgár, család, közösség tudta és beleegyezése
nélkül semmilyen adat nem szolgáltatható ki.
A központ munkatársa a család egy tagjának nyújtott segítséget a család belső viszonyaira
tekintettel kell, hogy biztosítsa. Arra törekszik, hogy a belső és külső erőforrások fokozásával
a család összetartó ereje növekedjék, a hiányzó funkciók visszapótlódjanak.
Az intézménynek az egyén, a család problémájának vizsgálata során egyedileg kell
mérlegelnie a segítségnyújtás legcélszerűbb, körülményeknek megfelelő módját.
Bűncselekmény gyanúja esetén a büntetőeljárási törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
Az intézmény birtokába került adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011.évi CXII törvény előírásai szerint kezeljük.
A családsegítő és az esetmenedzser köteles külön nyilatkozatot tenni az 1997. évi XXXI. tv.
15. § (8) bekezdése alapján.
A gyermekjogi és az ellátott jogi képviselő neve és elérhetősége az intézményben jól látható
helyen van függesztve, az esetleges változások folyamatos aktualizálásával.
2. Személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme
A család-és gyermekjóléti központ munkatársai munkavégzésük során közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így joguk van a védelemhez (jogi, szükség esetén fizikai védelem), a
tájékoztatáshoz és az érdekvédelemhez.
A központ munkatársai a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok maximális
betartása mellett végzik munkájukat.
A szociális. gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat – a külön
jogszabályban meghatározott munkakörükkel összefüggésben – megilleti az a jog, hogy
személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
tevékenységüket értékeljék és elismerjék.
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X.

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái

A szociális szolgáltató szervezetben a munkavállalók továbbképzésre kötelezettek. A szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatást végző szakmai tevékenységet folytatók körében-, kredit
pontszerzéssel teljesíti a szakember továbbképzési kötelezettségét. Felsőfokú végzettségű
munkatársnak 80 kreditpontot kell gyűjtenie a továbbképzéseken a részére előírt
továbbképzési időszak alatt. Az intézménynél a munkavállalók a továbbképzési tervben
meghatározott ütemben vesznek részt a kötelező továbbképzéseken.
Mind a szervezetnek, mind a munkavállalóknak e kötelezettségükkel a szolgáltatás minőségi
kiteljesedése biztosított.
A munkakör betöltéséhez és a feladatkör megfelelő ellátásához elengedhetetlen követelmény
a munkakörre előírt szakképesítés. Lehetőséget biztosítunk a szakdolgozók részére, hogy
továbbképző tanfolyamokon és továbbképző előadásokon részt vegyenek.
Lehetőség szerint helybe hozzuk a továbbképzéseket, illetve más szolgáltatóknál dolgozó
kollégákkal telekommunikációs eszközökkel tapasztalatcseréket folytatunk. Folyamatosan
figyelemmel kísérjük a szakmai szabályok változásait, szakmai ajánlásokat, módszertani
közléseket. Minden dolgozóval szemben alapvető elvárás, hogy önállóan is megtegyen
mindent annak érdekében, hogy szakmai tudása naprakész legyen.

XI.

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői
jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendeletben
foglaltak szerinti alkalmassági felülvizsgálat módja

A működtető írásban tájékoztatást nyújt a helyettes szülőnek jelentkező személy részére a
helyettes szülői jogviszony létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság
vizsgálatának folyamatáról.
A működtető a jogviszony létesítését megelőzően vizsgálja a helyettes szülőnek jelentkező
személy feladatellátásra való alkalmasságát. Az alkalmasság vizsgálata kiterjed a
pszichológiai alkalmasság vizsgálatára is.
A működtető környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a helyettes
szülőnek jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.
A helyettes szülőnek jelentkező személy háziorvosi véleménnyel igazolja a működtető felé,
hogy a saját és vele egy háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az
ellátandó gyermeket.

A szakmai programot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a ______________ számú
határozatával jóváhagyta.
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Köznevelési szerződés ismételt megkötése a nem önkormányzati
fenntartású óvodafenntartókkal
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete és a nem önkormányzati fenntartású óvodafenntartók 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre köznevelési szerződést kötöttek óvodai feladat-ellátásra. Az óvodafenntartó Kft.
képviselői szóban 2018. őszén az óvodai beszámolók tárgyalásakor kijelentették, hogy továbbra is folytatni
szeretnék a feladat-ellátást. Szóbeli nyilatkozatukat írásban is megerősítették.
Az első három döntési javaslat tartalmazza a köznevelési szerződés-tervezeteket, melyeket a hivatal az előző
köznevelési szerződéssel megegyező tartalommal készített el.
Az önkormányzat 2018. októberében tárgyalta a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft Kft kérelmét és az alábbi
döntést hozta:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésében biztosítja az 5502
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde megvalósításakor a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-ét
terhelő 10 %-os igazolt önerő elszámolásához szükséges 6.987.223.-Ft összegű forrást, azzal, hogy 2019.
december 31. napjáig felek között megtörténik a tulajdonjog rendezése.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei bérleti szerződésről az óvodai köznevelési
szerződések újra tárgyalásával egyidejűleg a 2019. márciusi ülésen dönt.
A Képviselő-testület fenti döntésével is kinyilvánította, hogy célszerű lenne az óvodai és a bölcsődei feladat-ellátásra
vonatkozó szerződéseket ugyanolyan időtartamra kötni, hiszen ugyanazon fenntartó biztosítja mindkét ellátást.
Azonban a bérleti szerződés ismételt megkötéséhez szükség van a bölcsőde épületének tulajdonjogi és
ingatlannyilvántartási rendezésére, mely hosszabb időt vesz igénybe, ezért javaslom a Képviselő-testület számára,
hogy a bölcsődei szerződést a 2019. augusztusi ülésén tárgyalja, jelen Képviselő-testületi ülésén döntsön arról, hogy
a bölcsőde bérleti szerződését ismételten határozott időtartamra kívánja megkötni a köznevelési szerződések
időtartamára, 2024. március 31-ig.
A bölcsődei szerződés 2019. augusztusi tárgyalása az óvodafenntartó számára is megfelel, mert így van elég idő a
működési engedély módosításának kezdeményezésére is.
Kérem a Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a határozati javaslatok szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal "
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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
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§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Gyermekliget
Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert,
hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út
53/1., adószáma: 21904428-1-04, KSH statisztikai számjel: 21904428-8520-572-04, képviseli Szabó Istvánné
ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 149/2014. (III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággala Gyomaendrőd Selyem u. 101. sz. alatt
található 90 férőhelyes „Selyem úti Óvodában” óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési
szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is
óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/679-2/2015, kelte: 2015.08.05. kiadta: Békés Megyei
Kormányhivatal, OM azonosítója: 028123; fenntartó azonosító: 39010497. Felek a szerződés lejárta előtt a feladatellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították, hogy ismételten szerződést kívánnak kötni
az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 81 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2019. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 20 óvodai férőhelyet biztosítani felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszámtól kevesebb a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
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A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) 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.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Szabó Istvánné
ügyvezető
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal"
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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 5502 Gyomaendrőd, Sugár út 59/1.;
adószám: 21904363-1-04; KSH szám: 21904363-8520-599-04.; képviseli Vasas György Péter ügyvezető
továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 150/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Tulipános
Óvodai Oktató Közhasznú Társasággal az 5502 Gyomaendrőd Polyákhalmi út 1. szám alatt található 40 férőhelyes
Tulipános Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A köznevelési szerződés 2014. április 1-én
határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési
engedélyének száma: BE-02/03/01192-5/2017.; Kelte: 2017. március 1.; engedélyező: Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala; OM azonosító: 028124; fenntartó azonosító: 39010358.
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 40 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 10 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel
rendelkezik, a személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató
munka folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2014. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott Gyomaendrőd23

Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) 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.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Vasas György Péter
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Köznevelési szerződés ismételt megkötése a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit
Kft.-vel"
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 nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 31.
§-a alapján a köznevelési közszolgálati feladatok megvalósítására köznevelési szerződést köt a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről:
KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd Selyem út 124. sz. adószáma:
15725527-2-04; törzskönyvi azonosítója (PIR): 725525; államháztartási egyedi azonosítója: 735122; képviseli Toldi
Balázs polgármester; továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről
a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5500 Gyomaendrőd,
Vásártéri ltp. 27.B. lház. fsz. 1., adószáma: 21905924-1-04; KSH statisztikai számjel: 21905924-8510-572-04,
képviseli: Varjú Judit ügyvezető; továbbiakban: Megbízott) között az alábbi feltételekkel:
Előzmények
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 151/2014.(III. 27.) Gye. Kt. határozatával úgy döntött, hogy a Szivárvány
Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel, az 5500 Gyomaendrőd, <a vásártéri="" ltp.=""
hrsz.="" alatt="" a=""> 74 férőhelyes Vásártéri Óvodában óvodai feladatellátásra köznevelési szerződést köt. A
köznevelési szerződés 2014. április 1-én határozott időtartamra, öt évre megkötésre került. A Megbízott az
épületben jelenleg is óvodát üzemeltet, működési engedélyének száma: BEB/08/606-4/2014.; kelte: 2014. augusztus
15.; engedélyező: Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály; OM azonosító: 101602; fenntartó azonosító:
39010357.
<a vásártéri="" ltp.="" hrsz.="" alatt="" a="">
Felek a szerződés lejárta előtt a feladat-ellátást kiértékelték, kölcsönös megelégedettségük okán kinyilvánították,
hogy ismételten szerződést kívánnak kötni az óvodai feladatellátásra. Fentiek alapján Felek az alábbiak szerint
állapodnak meg:
1.) Szerződő felek rögzítik, hogy az óvoda befogadó képessége: 74 fő. A szerződő felek megállapodnak, hogy a
Megbízott 2014. április 1-től köteles - változatlan feltételek mellett - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
33.§ (1) bekezdése alapján 19 óvodai férőhelyet biztosít, felmenő rendszerben a kötelező felvételt biztosító óvodai
feladatellátásban. Az óvoda működése során felvételi körzetnek Gyomaendrőd Város közigazgatási területét kell
tekinteni. A felek rögzítik továbbá, hogy a köznevelési szerződés megkötése nem eredményez változást a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 21.§ (3) bekezdésében foglaltaknak, így nem tekintik átszervezésnek, a
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Megbízott eddig is részt vett az Önkormányzat által szervezett óvodai feladatellátásban.
2.) Megbízott kijelenti, hogy az intézmény jogszerű működtetéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a
személyi, tárgyi, munkavédelmi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, a nevelő-oktató munka
folyamatos, hosszútávon biztonságos. Világnézetileg nem elkötelezett.
3.) Az Önkormányzat a jelen szerződés hatályba lépésével, a köznevelési megállapodás érvényességének idejére a
tulajdonában álló, a Megbízott használatában álló ismert, jó műszaki állapotban lévő óvodai feladatellátásra szolgáló
épületet haszonkölcsönbe adja. A Megbízott köteles gondoskodni az épület külső és belső jó karbantartásáról. Az
Önkormányzat köteles gondoskodni a szükséges felújításokról, az épület központi berendezéseinek,
vezetékrendszereinek üzemképtelenné válása esetén azok kijavításáról, esetleges cseréjéről, amennyiben azokat
nem a rendeltetésellenes, vagy gondatlan használat okozta. Az épület üzemeltetetésével járó költségek viselése a
Megbízottat terheli. A Megbízott az ingatlant csak a Köznevelési Szerződésben meghatározott célokra használhatja,
azt másnak át nem engedheti.
4.) Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük a jelen szerződés 2019. április 1. napján lép hatályba 5 (öt) év időtartamra
azzal, hogy az Önkormányzat a megbízott részére támogatást csak olyan mértékben biztosít, mint amilyen
támogatást a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás által fenntartott GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a gyomaendrődi telephelyein az Önkormányzattól részesül. A támogatás
meghatározásánál ki kell számolni az Önkormányzat által adott egy óvodásra jutó átlagos támogatást és azt meg
kell szorozni a Megbízott által ellátott óvodások számával. Az egy óvodásra jutó Önkormányzati támogatás
számításánál a 2011. évi CXC. tv. 4. sz. mellékletének óvodai BC átlag létszámát kell figyelembe venni, függetlenül
a csoportba ténylegesen beíratott gyermek létszámtól. Amennyiben a Megbízott által fenntartott óvodában az átlag
létszám alatt van a tényleges beíratott létszám, úgy a támogatást a csoportkihasználtság %-os arányában kell
biztosítani. Az esetleges önkormányzati támogatás folyósítása azonos módon és ütemezésben történik, mint a
Társulás által fenntartott óvoda esetében.
Az Önkormányzat kijelenti, hogy a köznevelési szerződés hatálya idejére, figyelemmel arra, hogy a Megbízott az
óvodai feladat ellátási kötelezettségét átvállalja, a Megbízott által ellátott óvodások után a feladatfinanszírozás
alapján állami támogatást nem igényel.
5.) A Felek vállalják, hogy a köznevelési szerződés hatálya alatt folyamatosan együttműködnek. A Megbízott által a
feladatellátáshoz használt épület karbantartásával és felújításával kapcsolatos munkák ütemezéséről minden
tárgyévi költségvetési rendelet megalkotása előtt egyeztetnek. Az épület korszerűsítésével kapcsolatos pályázatok
benyújtása során együttműködnek.
A Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a
működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Megbízott az intézmény vezetőjével köteles a beszámolót tárgyaló képviselő-testületi üléseken, valamint bizottsági
üléseken meghívottként személyesen részt venni. A beszámolók leadásának időpontjai: tárgyév szeptember 10.
A beszámolót írásban köteles elkészíteni és a Gyomaendrőd Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási Osztályán
leadni.
Az óvodai ellátás során előforduló, a szerződés tartalmát érintő esetleges módosításokat mindkét fél legalább 3
hónappal előbb, írásban jelezni köteles a másik félnek.
6.) 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.
Az Önkormányzat a szerződés 4.) pontjában meghatározott idő lejárta előtt az alábbiakban meghatározott rendkívüli
okok miatt mondhatja fel a szerződést, úgy hogy a felmondás előtt köteles írásban felhívni a Megbízottat a
szerződésszerű teljesítésre, és amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítást követő 15 napon belül nem teljesít,
úgy a 15 napos határidő leteltét követő 30. napra mondhatja fel a megbízó a szerződést. Amennyiben a Megbízó a
Köznevelési Szerződést az alábbiakban meghatározott rendkívüli okok miatt mondja fel, a Megbízott köteles
megtéríteni, az óvodai indításával Önkormányzat általi ellátásával kapcsolatos minden igazolt költségét.
Az Önkormányzat azonnali felmondással élhet, amennyiben:
- a Megbízott az óvodai férőhelyek biztosításánál a szolgáltatást igénybevevők között szociális faji, felekezeti
szempontból hátrányos megkülönböztetést tesz.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás biztosításánál nem biztosítja a hatályos jogszabályokban meghatározott
képesítésű dolgozók foglalkoztatását, és a szükséges létszámot.
- a Megbízott az óvodai szolgáltatás teljesítését nem a hatályos szakmai jogszabályokban meghatározottak szerint
teljesíti, illetve nem biztosítja a szülői érdekképviseleti szervek működését.
- a megbízott a térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatásoknál megsérti a szolgáltatás önkéntes
igénybevételének elvét.
- a Megbízott az átadott épületrészt nem az óvodai ellátásra használja.
- az óvodai szolgáltatás végzését másnak átengedi, az épületrészt bérletbe adja.
- a térítési díjat nem a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott szabályok figyelembevételével határozza
meg.
- a Megbízott az épületrész karbantartásával kapcsolatos, a szerződés 3.) pontjában meghatározott munkálatokat
elmulasztja, és mindez az óvoda épületének fennmaradását veszélyezteti.
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- a Megbízott az óvodai ellátást nem végzi, illetve az erre a célra alapított intézmény működési engedélyét elveszti.
A Megbízott felmondással élhet írásban oly módon, hogy az Önkormányzatot szerződésszerű teljesítésre hívja fel, a
felhívás kézhezvételét követő 15 munkanaptól számított 30 munkanap elteltével az alább meghatározottak miatt:
- Az Önkormányzat a támogatást nem a szerződés 4.) pontjában meghatározottak szerint biztosítja.
- Az Önkormányzat a szerződés 3.) pontban meghatározott épületrész, valamint annak tartozékainak rejtett hibái
kijavításáról, az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedést nem teszi
meg, és a hiba 60 napon belül nem kerül kijavításra. A felek megállapodnak, hogy a rejtett hiba kijavításaként
fogadják el, ha a megbízó a megbízott részére más olyan épületet biztosít, mely alkalmas az óvodai szolgáltatás
biztosítására, és az ebből eredő költségeit a megbízottnak biztosítja.
A Megbízott a szerződés 6.) pontjában meghatározott okok szerinti felmondása esetén követelheti a megbízótól,
hogy térítse meg az óvodai szolgáltatás biztosítására fordított a térítési díjakból és a feladatalapú támogatásból meg
nem térülő igazolt költségeit, valamint fizessen olyan összegű kártérítést, mely azonos azzal a tárgyévi
támogatással, melyet az önkormányzat köteles lenne biztosítani.
7.) A Felek esetleges jogvitájára illetve a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a lakások és
helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv., a végrehajtására kiadott rendeletek, a gyermekétkeztetés térítési
díjának megállapításáról szóló 26/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelet előírásai az irányadók.
A Felek kijelentik, hogy a szerződés aláírására jogosultak arra kellő felhatalmazással rendelkeznek.
Jelen megállapodást Felek, közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.
A szerződés 3 számozott oldalból áll.
Gyomaendrőd, 2019. április 1.
Önkormányzat
Toldi Balázs
polgármester

Megbízott
Varjú Judit
ügyvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bölcsőde bérleti szerződés meghosszabbítása - szándéknyilatkozat"
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 kinyilvánítja, hogy a Gyermekliget Óvodai Oktató
Nonprofit Kft-vel az 5502 Gyomaendrőd, Selyem u. 101. szám alatti bölcsőde épületére kötött bérleti szerződést
ismételten meg kívánja kötni határozott időtartamra, 2024. március 31. napjáig.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Toldi Balázs polgármestert, hogy
kezdeményezze a bölcsőde épület tulajdonjogának rendezése iránti eljárást, valamint a bérleti szerződés- tervezetét
döntésre készítse elő a 2019. augusztusi testületi ülésre.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium tervezett
átszervezésének véleményezése
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyulai Tankerületi Központ igazgatója Teleki-Szávai Krisztina az alábbi kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz:
A Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium 2019. július
hó 1. napjától tervezett átszervezése érinti az intézmény Gyomaendrőd, Fő út 42. szám alatti feladat-ellátási helyét.
A kollégium ellátás feladat 2017. szeptember hó 1. napjától - jelentkező hiányában – szünetel az intézményben. A
feladat ellátására a jövőben sem lesz igény, ezért indokolt a feladat – ellátási hely megszüntetése. A feladat –
ellátási hely megszüntetésének következményeként törlődik az intézmény szakmai alapdokumentumának 6.3. és
7.3., az érintett feladat – ellátási helyre vonatkozó pontja, továbbá az intézmény típusa közös igazgatású
köznevelési intézményről általános iskolára módosul, valamint az intézmény neve is megváltozik, mert abból törölni
kell a „Kollégium” szót.
Az átszervezési javaslatok az alábbiak:
1. Feladat-ellátási hely megszüntetése:
Az átszervezésben érintett feladat-ellátási hely: 5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Átszervezés célja: feladat-ellátási hely megszüntetése
Az átszervezés rövid leírása: A kollégiumi ellátás feladat 2017. szeptember hó 1. napjától – jelentkező hiányában –
szünetel az intézményben. A feladat ellátására a jövőben sem lesz igény, ezért indokolt a feladat- ellátási hely
megszüntetése. A feladat-ellátási hely megszüntetésének következményeként törlődik az intézmény szakmai
alapdokumentumának 6.3. és 7.3., az érintett feladat-ellátási helyre vonatkozó pontja, továbbá az intézmény típusa
közös igazgatású köznevelési intézményről általános iskolára módosul
Az átszervezés tanulókat érintő hatása: Nincs
Átszervezés tervezett időpontja: 2019. július 1.
2. Intézmény nevének módosítása:
Az átszervezésben érintett feladat-ellátási hely: 5502 Gyomaendrőd, Népliget utca 2.
Az átszervezés célja: Az intézmény nevének módosítása
Az átszervezés rövid leírása: A kollégiumi ellátás feladat megszűnése miatt az intézmény nevéből törölni kell a
„Kollégium” megnevezést.
Az átszervezés tanulókat érintő hatása: Nincs
Átszervezés tervezett időpontja: 2019. július 1.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 83. § (4) bekezdés h) pontja
értelmében „A fenntartónak a köznevelési intézmény átszervezésével /…/ összefüggő döntése vagy véleményének
kialakítása előtt ki kell kérnie a vagyonkezelésben levő ingatlan tulajdonos önkormányzatának véleményét.” Az Nkt.
83. § (5) bekezdése alapján erre legalább tizenöt napot kell biztosítani.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégium tervezett átszervezésének véleményezése"
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 a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Kollégiumnak az önkormányzat tulajdonában álló, Gyomaendrőd, Fő út 42.
szám alatti feladat-ellátási helyére vonatkozó, a kollégiumi feladat-ellátási hely megszüntetése, az átszervezés
következtében az intézmény nevének és típusának megváltozása tárgyú átszervezési javaslatot támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

2019. évi alapokra beérkezett pályázatok elbírálása
Hornok Imre
Nagyné Perjési Anikó egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!
A hiánypótlásra kötelezett három civil szervezet határidőre benyújtotta hiánypótlásban foglaltak szerinti
dokumentumokat.
2019. évi Környezetvédelmi
Mezőgazdasági Bizottság)

alapra

benyújtott

pályázatok (Városfenntartó,

Környezetvédelmi

és

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjáról szóló 11/2007. (II. 26.) önkormányzati rendelet (Kvör.), továbbá az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek
támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város
Önkormányzata környezetvédelmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A meghirdetett pályázatra összesen 7 pályázat érkezett be. A pályázatok, valamint a pályázatok összesített
táblázata az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
2019-ben a következő pályázati célok támogathatók:
f) Vizek védelme
k) A holtágak környezetében megvalósuló, az épített környezet védelmére és fejlesztésére szolgáló közmű
beruházás közül a kövesút-, elektromos és ivóvíz vezeték -, szennyvíz – vagy csapadékvíz elvezetésére szolgáló
csatorna építése, fenntartása
Az egy pályázó által elnyerhető támogatás maximuma az Kvör. 6. § (3) értelmében: „A támogatás mértéke a
támogatható költségek önerő feletti része, maximum azonban a tárgy évet megelőző évben az egyesület
érdekeltségi területéről befolyt építményadó összege. A 3. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt beruházás esetén a
támogatás mértéke maximum a tárgyévet megelőző évben az egyesület érdekeltségi területéről befolyt építményadó
összegének 150%-ában határozható meg.”
és (4) bekezdésében meghatározott „A nyújtandó támogatás mértéke – eltérő rendelkezés hiányában - legfeljebb a
tervezett költségek 30%-a lehet. A pályázatot elbíráló szerv kérésére be kell mutatni a fennmaradó saját rész
meglétének hitelt érdemlő igazolását.”
mértéke legfeljebb a pályázati kiírás 2. pontjában meghatározott keretösszeg azaz 4.000.000,-Ft.
2018. évben az egyesületek érdekeltségi területéről befolyt építményadó:
pályázó

építményadó

Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sirató-zug)

1.409.760,-Ft

Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület
(15401-15466, 16701-16781 hrsz.)

1.092.660,-Ft

Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület
(Kecsegés-zug)

1.055.320,-Ft

Békés Megyei Peresi Holtág Természetvédelmi Egyesület
(Peres-zug, Susány-zug)

277.080,-Ft

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület
(Pap-zug)

439.464,-Ft

Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Templom-zug, Kis-zug)

1.491.110,-Ft

Sóczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület
(Sóczó-zug, Rév-zug)

1.876.344,-Ft
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Bónom-zug Vizéért Egyesület
(Bónom zug, Harcsás-zug és Kecskés Zug)

2.144.760,-Ft

Dan Zugi Egyesület
(Dan-zug)

1.469.064,-Ft

A támogatás feltétele: a Kvör. 7. § (2) bekezdésének megfelelően a pályázat keretében a saját forrás arányának
legkisebb mértéke a támogatási összeg 20 százaléka. A szükséges saját forrás biztosítása történhet természetben
vagy készpénzben.
Mivel a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. Kérem a Bizottság
döntését abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra. (1-4. határozati
javaslat)

2019. évi civil alapra benyújtott pályázatok (Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 25/1999. (VIII. 23.)
önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó
jogszabályok alapján pályázatot hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél
szerinti tevékenységükkel hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata közművelődési feladatainak
ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendelet előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
1. A civil A) komponense meghívásos jellegű, kiosztható támogatás 3.210.000,-Ft
Az A) komponensre meghívott szervezetek:
- ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
- OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
- Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
- Hallható Hang Alapítvány
- Színfolt Mazsorett Táncegyesület
- Határ Győző Kulturális Egyesület
- Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
2. A civil alap úgynevezett kötött részében 2.440.000,-Ft a kiosztható támogatás
- A Városi Képtár gyűjteménye értékeinek megőrzéséhez, gazdagításához és folyamatos bemutatása céljaként
1.540.000,-Ft pénzbeli támogatást biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célokra a Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért nyújtott be támogatási kérelmet,
- a tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységét, közreműködés a tűzoltóságok
nemzetközi kapcsolatainak ápolásában célként 500.000,-Ft-ot biztosíthat a Képviselő-testület. Fenti célra a
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesülete nyújtott be támogatási kérelmet,
Fentieken kívül pályázatot nyújtott be a Civil alapra az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány, valamint a
Papzugi Természetvédelmi és Horgászegyesület:
- az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk a
Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. A Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
- a Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így
pályázatuk a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet
tevékenységéből megállapítható, hogy a szervezet a Környezetvédelmi alapra kívánt pályázni. A Városfenntartó,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság dönt abban, hogy érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
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Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az
elutasításra. (5-8. határozati javaslat)

2019. évi Sport és Idegenforgalmi alapokra beérkezett pályázatok
(Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Idegenforgalmi Alapjáról szóló 8/2008. (II. 29.) önkormányzati
rendelet 7. §-a, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyéb kapcsolódó jogszabályok alapján pályázatot
hirdetett azon civil szervezeteknek támogatására, akik a rendeletekben foglalt cél szerinti tevékenységükkel
hatékonyan segíthetik Gyomaendrőd Város Önkormányzata sport, és idegenforgalmi feladatainak ellátását.
A pályázati űrlapok és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb dokumentumok az önkormányzat honlapjáról
voltak letölthetők. A rendeletek előírásai szerint a pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be. A benyújtási
határidő 2019. március 3-a éjfél volt.
A Sport alap nyílt pályázatára 13 pályázat, a sport alap egyedi támogatásaira (sporttelep fenntartására) 2 pályázat
érkezett.
A Sport alap nyílt pályázati rendszerében 13.800.000,-Ft-ot oszthat szét a döntéshozó, míg a sporttelepek
fenntartása tekintetében 700.000,-Ft-ot.
Az Idegenforgalmi alap A) komponense meghívásos, 2 szervezet nyújtotta be pályázatát, a kiosztható támogatás
1.500.000,-Ft.
Mivel az Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatát formailag nem megfelelően töltötte ki, így pályázatuk
a Civil alap terhére került benyújtásra, azonban a pályázat tartalmából, a benyújtó szervezet tevékenységéből
megállapítható, hogy az Idegenforgalmi alapra kívánt pályázni. Kérem a bizottság döntését abban, hogy
érvényesnek fogadja-e el a benyújtott pályázatot.
Továbbá a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör támogatási kérelemmel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához.
Mivel az országos szövetség helyi tagszervezeteként működnek, így cégkapu létrehozására lehetőségük nincs, így
technikai okokba ütközött a pályázatuk hivatalos benyújtása. Kérem a bizottság döntését abban, hogy kívánja e
támogatni a Dr. Tóth Elek Kertbarát Kört, a támogatási kérelmük alapján.
A B) komponens nyílt, 9 pályázat érkezett, a kiosztható támogatás 1.400.000,-Ft
A pályázatok az előterjesztéshez mellékletében találhatók.
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
(9-18. határozati javaslat)
Kérem a Tisztelt Bizottságokat, hogy a benyújtott pályázatok támogatási javaslatáról dönteni szíveskedjenek.
1. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1 Békés Megyei Peresi-holtág Természetvédelmi
Egyesület

KOR-001-19

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

3 Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület

KOR-003-19

4 Peresi Holtág Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19
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6 SIRATÓI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HORGÁSZ
EGYESÜLET

KOR-007-19

7 Soczózugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület KOR-008-19
azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra beérkezett pályázatok az alábbiakban javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Békés Megyei Peresi-holtág
Természetvédelmi Egyesület

KOR-001-19

640.000,-Ft

2 Bónom-zug Vizéért Egyesület

KOR-002-19

1.100.000,-Ft

3 Kecsegészug Tájvédelmi és
Horgász Egyesület

KOR-003-19

1.000.000,-Ft

4 Peresi Holtág
Környezetvédelmi Egyesület

KOR-004-19

1.000.000,-Ft

5 Dan Zugi Egyesület

KOR-006-19

800.000,-Ft

6 SIRATÓI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
HORGÁSZ EGYESÜLET

KOR-007-19

1.900.000,-Ft

7 Soczózugi Környezetvédelmi
és Horgász Egyesület

KOR-008-19

600.000,-Ft

Javasolt támogatás

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület

CIV-008-19

azonosítójú pályázatot a pályázat tartalmára és benyújtó szervezet tevékenységére tekintettel formai hiba ellenére
érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
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"Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottsága a 2019. évben Környezetvédelmi alapra formailag hibásan beérkezett pályázatot az alábbiakban javasolja
támogatni.
S.sz.

Pályázó

1

Papzugi Természetvédelmi és
Horgász Egyesület

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

CIV-008-19

Javasolt támogatás

600.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
1

Színfolt Mazsorett Táncegyesület

CIV-002-19

2

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány -formai hibás -

CIV-003-19

3

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

4

Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

5

Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány

CIV-006-19

6

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

7

Papzugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület - formai hibás -

CIV-008-19

8

OMart Kulturális Műhely Egyesület

CIV-011-19

formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
6. döntési javaslat
"2019. évi civil alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a civil alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
1

Pályázó
Színfolt Mazsorett

Pályázati azonosító
CIV-002-19
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Igényelt támogatás
500.000,-Ft

Javasolt támogatás

Táncegyesület
2

Suttyomba Alapítvány

CIV-004-19

500.000,-Ft

3

Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórus Alapítvány

CIV-005-19

952.350,-Ft

4

Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány

CIV-006-19

1.200.000,-Ft

5

Hallható Hang Alapítvány

CIV-007-19

1.095.000,-Ft

6

OMart Kulturális Műhely
Egyesület

CIV-011-19

281.300,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
7. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a 2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület

CIV-001-19

2 Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért

CIV-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
8. döntési javaslat
"2019. évi civil alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága az alábbiakban javasolja támogatni 2019. évben a civil alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Gyomaendrőd Város Tűzoltó
Egyesület

CIV-001-19

500.000,-Ft

2 Közalapítvány Gyomaendrőd
Város Közgyűjteményeiért

CIV-0010-19

1.540.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
9. döntési javaslat
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Javasolt támogatás

"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok értékelése "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

5

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

6

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

7

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

8

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

9

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

10

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület

SPO-011-19

11

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

12

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

13

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

14

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesület

SPO-017-19

15

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

azonosítójú pályázatokat forma és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
10. döntési javaslat
"2019. évi Sport alap nyílt pályázatára beérkezett pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap nyílt pályázatára benyújtott támogatási kérelmeket az alábbiakban
javasolja támogatni.
S.sz.

Pályázó

Pályázati
azonosító

Igényelt támogatás Javasolt támogatás

1

Központi Sport és Ifjúsági Egyesület

SPO-001-19

1.590.000,-Ft

2

Körösmenti Íjfeszítő Egylet

SPO-002-19

960.000,-Ft

3

Hencz Wrestling Birkózó Sportegyesület

SPO-003-19

540.000,-Ft

4

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-005-19

4.000.000,-Ft

5

Székely Mihály Modellező és Sportklub

SPO-006-19

130.000,-Ft

6

RUMBA Táncsport Egyesület

SPO-007-19

1.389.000,-Ft

7

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-008-19

1.300.000,-Ft

8

Gyomaendrődi Női Kézilabda Sportegyesület SPO-011-19

9

KörösFit Diáksport Egyesület

SPO-012-19

975.000,-Ft

10

Körös Kajak Sportegyesület

SPO-014-19

2.500.000,-Ft
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6.120.000,-Ft

11

Gyomaendrődi Judo Klub

SPO-016-19

3.500.000,-Ft

12

Gyomaendrőd Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület

SPO-017-19

600.000,-Ft

13

Gyoma-Gym Sportegyesület

SPO-018-19

300.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
11. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1

Gyomaendrődi Futball Club

SPO-004-19

2

Gyomaendrőd Gyermeklabdarúgó Egyesület

SPO-009-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
12. döntési javaslat
"2019. évi sport alap meghatározott céljaira benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni a sport alap meghatározott céljára
benyújtott támogatási kérelmet:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás
Javasolt támogatás
1 Gyomaendrődi Futball Club
SPO-004-19
350.000,-Ft
2 Gyomaendrőd
SPO-009-19
350.000,-Ft
Gyermeklabdarúgó Egyesület
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
13. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott
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S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány

IFA-004-19

2 Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
14. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap A) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.
Pályázó
Pályázati azonosító
Igényelt támogatás Javasolt támogatás
1 Rózsahegyi Iskola Diákjaiért
Alapítvány

IFA-004-19

500.000,-Ft

2 Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai
Egyesület

IFA-010-19

550.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
15. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány

CIV-003-19

azonosítójú pályázatot a formai hiba ellenére érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
16. döntési javaslat
"Értékek Megmentése a Jövőnek Alapítvány pályázatának elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
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Közbeszerzési Bizottsága 2019. évben az idegenforgalmi alap A) komponensére formailag hibásan benyújtott
támogatási kérelmet az alábbiakban javasolja támogatni:
S.sz.
1

Pályázó

Pályázati azonosító

Értékek Megmentése a
Jövőnek Alapítvány

Igényelt támogatás

CIV-003-19

Javasolt támogatás

1.350.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
17. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok értékelése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága a 2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

1 Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete

IFA-001-19

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

5 Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 243.
Gyomaendrőd

IFA-006-19

6 Szabad Madár Dobkör Egyesület

IFA-007-19

7 HALGASZTRONÓMIAI EGYESÜLET

IFA-008-19

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

9 Emberi Összefogásással a Környezetért,
Természetért Egyesület

IFA-012-19

azonosítójú pályázatokat formai és tartalmi szempontból érvényesnek minősíti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
18. döntési javaslat
"2019. évi idegenforgalmi alap B) komponensére benyújtott pályázatok elbírálása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Pénzbeni támogatások
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottsága az alábbiakban javasolja 2019. évben támogatni az idegenforgalmi alap B) komponensére
benyújtott támogatási kérelmeket:
S.sz.

Pályázó

Pályázati azonosító

Igényelt támogatás

1 Mozgáskorlátozottak és
Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete

IFA-001-19

90.500,-Ft

2 Suttyomba Alapítvány

IFA-002-19

650.000,-Ft
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Javasolt támogatás

3 Sallainé Soczó Anikó e.v.

IFA-003-19

313.440,-Ft

4 Dél Alföld EU Egyesület

IFA-005-19

220.000,-Ft

5 Galamb és Kisállattenyésztők IFA-006-19
Egyesülete 243. Gyomaendrőd

130.000,-Ft

6 Szabad Madár Dobkör
Egyesület

IFA-007-19

160.000,-Ft

7 HALGASZTRONÓMIAI
EGYESÜLET

IFA-008-19

400.000,-Ft

8 IRIMIÁS RÓBERT EGYÉNI
VÁLLALKOZÓ

IFA-009-19

1.000.000,-Ft

9 Emberi Összefogással a
Környezetért, Természetért
Egyesület

IFA-012-19

120.000,-Ft

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Települési Értéktár Albizottság beszámolója
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013 (IV.16) Korm.
rendelet alapján létrehozta Települési Értéktár Albizottságát, döntött az értéktár működési szabályzatáról, valamint a
bizottság tagjairól.
Az Albizottság a beszámoló készítéséig az alábbi helyi értékeket vette fel a Települési Értéktárba:
Ssz.

Települési értéktár
megnevezése

Települési érték
megnevezése

Terület megnevezése

1

Gyomaendrőd

Magyar Autosex
Tyúkgalamb

agrár- és élelmiszergazdaság

1/2014. (IV. 28) Gye. TÉB
határozata

2

Gyomaendrőd

Gyomaendrődi Sajt és
Túrófesztivál

turizmus és vendéglátás

2/2014. (XII. 22.) Gye. TÉB
határozata

3

Gyomaendrőd

Papp Zsigmond hagyaték

kulturális örökség

1/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata

4

Gyomaendrőd

Kállai Ferenc hagyaték

kulturális örökség

2/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata

5

Gyomaendrőd

Endrődi csizmadia és
cipész hagyományok

ipari és műszaki megoldások

3/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata

6

Gyomaendrőd

Szent Antal
kenyérsütőház

kulturális örökség

4/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata

7

Gyomaendrőd

Endrőd népi vallási
hagyományai és
népszokásai

kulturális örökség

5/2015. (III. 3.) Gye. TÉB
határozata

8

Gyomaendrőd

Erzsébet ligeti lombkorona
tanösvény és kilátó

épített környezet

1/2016 (III. 10.) Gye. TÉB
határozata

9

Gyomaendrőd

Knerek szellemi öröksége
Gyomán és az egyetemes
kultúrában

kulturális örökség

4/2016 (XII. 1.) Gye. TÉB
határozata

10

Gyomaendrőd

A Szilasok nevű
gyomaendrődi halomsor

kulturális örökség

1/2017 (II. 23.) Gye. TÉB
határozata

11

Gyomaendrőd

Gyomaendrődi
Zenebarátok Kamarakórus

kulturális örökség

3/2017 (VI. 6.) Gye. TÉB
határozata

12

Gyomaendrőd

Körösmenti Táncegyüttes

kulturális örökség

4/2017 (VI. 6.) Gye. TÉB
határozata

13

Gyomaendrőd

Hősök útja hársfasor

kulturális örökség

5/2017 (VI. 6.) Gye. TÉB
határozata

14

Gyomaendrőd

Endrődi füzetek
könyvsorozat

kulturális örökség

6/2017 (VI. 6.) Gye. TÉB
határozata

15

Gyomaendrőd

Aranka Játékbaba
Múzeum

kulturális örökség

1/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

16

Gyomaendrőd

Endrődi szőttesminták

kulturális örökség

2/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

17

Gyomaendrőd

Holler szálloda épülete

épített környezet

3/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

18

Gyomaendrőd

Jézus Szíve Templom

épített környezet
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Határozat száma

4/2018. (V. 16.) Gye. TÉB

épülete

határozata

19

Gyomaendrőd

Kner villa épülete

épített környezet

5/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

20

Gyomaendrőd

Református Templom

épített környezet

6/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

21

Gyomaendrőd

Endrődi Szent Imre
Katolikus Templom
épülete

épített környezet

7/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

22

Gyomaendrőd

Színfolt Mazsorett
Táncegyesület

kulturális örökség

8/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

23

Gyomaendrőd

Úri kaszinó épülete

kulturális örökség

9/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

24

Gyomaendrőd

Gyomai Városháza
épülete

kulturális örökség

10/2018. (V. 16.) Gye. TÉB
határozata

25

Gyomaendrőd

Gyomai Evangélikus
Templom épülete

épített környezett

1/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

26

Gyomaendrőd

Kner tér

épített környezet

2/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

27

Gyomaendrőd

Hantoskerti termálkút

épített környezet

3/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

28

Gyomaendrőd

Hősök Emlékműve
(Gyoma)

épített környezet

4/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

29

Gyomaendrőd

Hősök Emlékműve
(Endrőd)

épített környezet

5/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

30

Gyomaendrőd

Márton Gábor
helytörténeti munkássága

kulturális örökség

6/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

31

Gyomaendrőd

Varga Lajos
sportpályafutása

sport

7/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

32

Gyomaendrőd

Varjú Vilmos
sportpályafutása

sport

8/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

33

Gyomaendrőd

Határ Győző Városi
Könyvtár

kulturális örökség

9/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

34

Gyomaendrőd

Endrődi Tájház

épített környezet

10/2019. (I. 25.) Gye. TÉB
határozata

A Békés Megyei Önkormányzat az NMI Művelődési Intézet Békés Megyei Irodájával partnerségben 2018. augusztus
31. - szeptember 1. között harmadik alkalommal szervezte meg a Megyenapot, mely rendezvény központjában a
nemzetiségek, a megyei és települési értékek, a ma is élő kézműves hagyományok és mindazon szemet és szájat
gyönyörködtető szépségek és finomságok állnak, amelyekre minden Békés megyei lakos méltán büszke lehet. A
rendezvényre mi is felkérést kaptunk, hogy az általunk a Békés Megyei Értéktárba felterjesztett értékeket
vonultassuk fel Békéscsaba főterén, mely felkérésnek örömmel tettünk eleget. Galamb és Kisállattenyésztők
Egyesülete vett részt és mutatta be az általuk felterjesztett értéket valamint rollplakátokon mutatták be az egyéb
települési értékeinket is. A rendezvény várhatóan 2019-ban is megrendezésre kerül, így ebben az évben is
lehetőségünk nyílik értékeink népszerűsítésére.
Ezen kívül a település rendezvényein, valamint intézményeinkben folyamatosan biztosítva van az értékek
megismerése reklámanyagok útján. A 2018-ig felvett 24 db települési érték mindegyike kihúzható roll plakáton illetve
A/5-ös szórólapon is szerepel. Természetesen ezek használódnak, fogynak így a reklámanyagok folyamatos
biztosításáról gondoskodni kell.
A Békés Megyei Önkormányzat korábbi döntéseinek értelmében a „Magyar Autosex Tyúkgalamb” az „Endrődi
csizmadia és cipész hagyományok” a „Körösmenti Táncegyüttes” és a „Knerek szellemi öröksége Gyomán” értékek
kerültek felvételre a Békés Megye Értéktárába.
2018. évben kezdeményeztük a
- „Jézus Szíve Templom épülete”
- „Endrődi szőttesminták”
- „Kner-villa épülete (Kner Nyomdaipari Múzeum)”
-„Endrődi Szent Imre katolikus Templom épülete”
-„Református Templom épülete”
-„Holler szálloda épülete (Körös Szálló és Étterem)” települési értéktárba felvett értékek Békés Megyei Értéktárba
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történő felvételét.
Zalai Mihály a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke a 2018. október 30. napján kelt levelében
tájékoztatott minket, hogy az „Endrődi szőttesminták” felterjesztett érték megtárgyalását a Bizottság elnapolta,
tekintettel arra, hogy szakértő bevonását szeretnék igénybe venni a döntés meghozatalához.
2018. 05. 22. napján pályázatot nyújtottunk be a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázati elhívásához a
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására.
A pályázat megnevezése: Gyomaendrődi Értékek kiadvány készítése.
A pályázat célja:
- Támogatás cél: nemzeti értékek bemutatása és népszerűsítése
- Alcél: nyomtatott és elektronikus kiadványok, honlapok, filmek készítésével
Támogatási igény: 1 000 000.-Ft
- A projekt részteljesítése. 2019. február 28. - A gyomaendrődi értékekről írott kiadványok készítése (előkészítő
munka, nyomdai munkálatok, szállítás)
A projekt befejezésének időpontja: 2019. 04. 30. – Az elkészített brossúrák publikálása annak érdekében, hogy a
megcélzott célcsoportot arra ösztönözzük, hogy a helyi értékeket felkutassák, megismerjék, és aktív szerepet
vállaljanak el az értékelési folyamatban és a gyomaendrődi értékek feltárásában és megélésében.
Az Agrárminisztérium HUNGARIKUM FŐOSZTÁLY 2018. szeptember 7. napján értesítette Önkormányzatunkat,
hogy pályázatunk az Agrárminiszter döntése alapján egyszeri 1.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesül.
A pályázat megvalósítása az ütemtervnek megfelelően történik.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a döntési javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Települési Értéktár Albizottság beszámolója "
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 Települési Értéktár Albizottság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről
tájékoztatás
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Weigertné Gubucz Edit
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb. intézményvezetője benyújtotta tájékoztatását a 2019.
április 26-28 között megrendezésre kerülő 2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál
szervezésének folyamatáról.
A tájékoztatás az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a tájékoztató tudomásul vételére.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"2019. évi Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről tájékoztatás"
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 tudomásul veszi a Kállai Ferenc Kulturális Központ mb.
intézményvezetője által adott tájékoztatást a 2019. évi Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivál szervezéséről.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Albert Ildikó
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
A Bizottság a 98/2011. (III. 23.) Gye. Kt. Üokke számú határozatával a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E. szám alatti
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást határozott időtartamra (5 év) Kállai László részére utalta ki.
A bérleti jogviszony bérlő kérelmére három alkalommal került meghosszabbításra: első alkalommal 2017. március
31. napjáig, második alkalommal 2018. március 31. napjáig a harmadik esetben pedig 2019. március 31. napjáig.
A bérlő ismét azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a bérlakás bérleti jogviszonya kerüljön
meghosszabbításra, mivel lakhatását más módon nem tudja megoldani.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a szerint
szociális rászorultság esetén a lakásbérleti szerződést újabb határozott időtartamra 5 évre lehet meghosszabbítani.
Kállai László esetében a szociális rászorultság továbbra is fennáll - mivel a bérlő jövedelme nem haladja meg a helyi
rendeletben meghatározott 71.250.-Ft-ot (egyedül élő személy esetében), saját tulajdonú ingatlannal nem
rendelkezik -, ezért Kállai László bérlő bérleti jogviszonya meghosszabbítható.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 129/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával a Vízmű sori bérlakások
felszámolását határozta el. A felszámolás folyamata elkezdődött. (2 bérlakás, a bérlő kiköltözését követően már nem
került kiutalásra, valamint a meghibásodott tetőszerkezettel érintett épületben lakó két bérlő részére a településen,
cserelakásként, olcsóbb lakások kerültek vásárlására).
A Képviselő-testület szándékára figyelemmel javaslom a bérleti jogviszony 1 évre történő meghosszabbítását.
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Kállai Lászlónak lakbér tartozása,
közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
Javaslom a Bizottságnak a bérleti jogviszony egy évre történő meghosszabbítását.
Döntési javaslat
"5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága Kállai László 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E szám alatti lakos kérelmének helyt ad, az 5500
Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogviszonyát további egy
évvel 2020. március 31. napjáig meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az alábbi szerződés-módosítás megkötésére:
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI SZERZŐDÉS
2019. évi MÓDOSÍTÁS
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) mint
bérbeadó, továbbiakban, Bérbeadó,
másrészről:
Név:

Kállai László
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Szül. helye, idő:
Anyja neve:
mint bérlő, továbbiakban: Bérlő között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (3)
bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva a ………………………………. Gye. Kt. Üokke számú határozata
alapján alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága 98/2011. (III. 23.) Gye. Kt. Üokke. határozatával úgy döntött, hogy a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/E szám
alatti bérlakást Kállai László részére (sz.: ) 5 év időtartamra kiutalja. Kállai László kérelmére a Bizottság a bérleti
jogviszonyt több alkalommal meghosszabbította 2019. március 31. napjáig. Kállai László ismételt kérelmet nyújtott
be a bérleti jogviszony meghosszabbítására. Kállai László kérelmére a Bizottság a bérleti jogviszonyt további egy
évvel meghosszabbítja, mely alapján a VI. 2015-4/2011. iktató számú bérleti szerződés 2. pontja az alábbiakban
módosul:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott – összesen 1 éves – időtartamra 2019. április 1.
napjától – 2020. március 31. napjáig az 1. pontban részletesen meghatározott lakásingatlant.
A módosítás bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2019. 04. 01.
Ágostonné Farkas Mária
bizottság elnöke

Kállai László
bérlő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal

46

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/H szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Albert Ildikó
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Toldi Balázs polgármester 2015. október 1. napjával hat hónapra kiutalta Majoros István részére a Vízműsor 2/H.
szám alatti szociális bérlakást, Nevezett személy rendkívüli élethelyzetére való tekintettel.
A bérleti jogviszony bérlő kérelmére négy alkalommal került meghosszabbításra: első alkalommal 2017. március 31.
napjáig, második alkalommal 2017. október 31. napjáig, harmadik alkalommal 2018. április 30. napjáig majd 2019.
április 30. napjáig.
A bérlő ismét azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a bérlakás bérleti jogviszonya kerüljön
meghosszabbításra, mivel lakhatását más módon nem tudja megoldani.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 10. §-a szerint
szociális rászorultság esetén a lakásbérleti szerződést újabb határozott időtartamra 5 évre lehet meghosszabbítani.
Majoros István esetében a szociális rászorultság továbbra is fennáll - mivel a bérlő jövedelme nem haladja meg a
helyi rendeletben meghatározott 71.250.-Ft-ot (egyedül élő személy esetében), saját tulajdonú ingatlannal nem
rendelkezik -, ezért Majoros István bérlő bérleti jogviszonya meghosszabbítható.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 129/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával a Vízmű sori bérlakások
felszámolását határozta el. A felszámolás folyamata elkezdődött. (2 bérlakás, a bérlő kiköltözését követően már nem
került kiutalásra, valamint a meghibásodott tetőszerkezettel érintett épületben lakó két bérlő részére a településen,
cserelakásként, olcsóbb lakások kerültek vásárlására).
A Képviselő-testület szándékára figyelemmel javaslom a bérleti jogviszony 1 évre történő meghosszabbítását.
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Majoros Istvánnak lakbér
tartozása, közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
Javaslom a Bizottságnak a bérleti jogviszony egy évre történő meghosszabbítását.
Döntési javaslat
"5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/H szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága Majoros István 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/H szám alatti lakos kérelmének helyt ad, az 5500
Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/H. szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogviszonyát további egy
évvel 2020. április 30. napjáig meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az alábbi szerződés-módosítás megkötésére:
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI SZERZŐDÉS
2019. évi MÓDOSÍTÁS
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) mint
bérbeadó, továbbiakban, Bérbeadó,
másrészről:
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Név:
Szül. helye, idő:
Anyja neve:

Majoros István

mint bérlő, továbbiakban: Bérlő között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (3)
bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva a ………………………………. Gye. Kt. Üokke számú határozata
alapján alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Toldi Balázs polgármester 2015. október 1. napjával hat hónapra kiutalta majoros István részére a Vízműsor 2/H.
szám alatti szociális bérlakást, Nevezett személy rendkívüli élethelyzetére való tekintettel. A bérleti jogviszony bérlő
kérelmére négy alkalommal került meghosszabbításra: első alkalommal 2017. március 31. napjáig, második
alkalommal 2017. október 31. napjáig, majd harmadik alkalommal 2018. április 30. napjáig majd negyedik
alkalommal 2019. április 30. napjáig.
Majoros István ismételt kérelmet nyújtott be a bérleti jogviszony meghosszabbítására. Majoros István kérelmére a
Bizottság a bérleti jogviszonyt további egy évvel meghosszabbítja, mely alapján a VI. 4200-1/2015. iktató számú
bérleti szerződés 2. pontja az alábbiakban módosul:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott – összesen 1 éves – időtartamra 2019. május 1.
napjától – 2020. április 30. napjáig az 1. pontban részletesen meghatározott lakásingatlant.
A módosítás bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2019. 05. 01.
Majoros István
bérlő

Ágostonné Farkas Mária
bizottság elnöke

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Albert Ildikó
Ágostonné Farkas Mária egyéni választókerületi önkormányzati képviselő

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 89/2008. (IV. 14.) Gye. Kt.
Hum. Biz. határozatával a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakást
határozott időtartamra (5 év) Vékony Ferenc részére utalta ki.
A bérleti jogviszony bérlő kérelmére öt alkalommal került meghosszabbításra:
- Első alkalommal 2014. július 31. napjáig, második alkalommal 2016. március 31. napjáig, harmadik alkalommal
2017. március 31-ig, negyedik alkalommal 2018. március 31. napjáig illetve ötödik alkalommal 2019. március 31.
napjáig.
A bérlő ismét azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy a bérlakás bérleti jogviszonya kerüljön
meghosszabbításra, mivel lakhatását más módon nem tudja megoldani.
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 29/2012. (X. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a szerint
szociális rászorultság esetén a lakásbérleti szerződést újabb határozott időtatartamra 5 évre lehet
meghosszabbítani. Vékony Ferenc esetében a szociális rászorultság továbbra is fennáll - mivel a bérlő jövedelme
nem haladja meg a helyi rendeletben meghatározott 71.250.-Ft-ot (egyedül élő személy esetében), saját tulajdonú
ingatlannal nem rendelkezik -, ezért a Vékony Ferenc bérlő bérleti jogviszonya meghosszabbítható.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 129/2012. (II. 23.) Gye. Kt. határozatával a Vízmű sori bérlakások
felszámolását határozta el. A felszámolás folyamata elkezdődött. (2 bérlakás, a bérlő kiköltözését követően már nem
került kiutalásra, valamint a meghibásodott tetőszerkezettel érintett épületben lakó két bérlő részére a településen,
cserelakásként, olcsóbb lakások kerültek vásárlására).
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Vékony Ferencnek lakbér
tartozása, közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
A Képviselő-testület szándékára figyelemmel javaslom a bérleti jogviszony 1 évre történő meghosszabbítását.
Döntési javaslat
"5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L szám alatti szociális bérlakás bérleti jogviszony meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága Vékony Ferenc 5500 Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L szám alatti lakos kérelmének helyt ad, az 5500
Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L szám alatti önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti jogviszonyát további egy évvel
2020. március 31. napjáig meghosszabbítja.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottsága felhatalmazza Ágostonné Farkas Mária bizottság elnököt az alábbi szerződés-módosítás megkötésére:
ÖNKORMÁNYZATI SZOLGÁLATI BÉRLAKÁS
BÉRLETI SZERZŐDÉS
2019. évi MÓDOSÍTÁS
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124.) mint
bérbeadó, továbbiakban, Bérbeadó,
másrészről:
Név:

Vékony Ferenc
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Szül. helye, idő:
Anyja neve:
mint bérlő, továbbiakban: Bérlő között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a
lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendelet 10. § (3)
bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva a ………………………………. Gye. Kt. Üokke számú határozata
alapján alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmények:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága a 89/2008. (IV. 14.) Gye. Kt. Hum. Biz.
határozatával úgy döntött, hogy a Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/L szám alatti bérlakást Vékony Ferenc részére (sz.: 5 év
időtartamra kiutalja. A bérleti szerződés 2008. május 09-én megkötésre került. Vékony Ferenc kérelmére a Bizottság a
bérleti jogviszonyt több alkalommal meghosszabbította 2018. március 31. napjáig. Vékony Ferenc ismételt kérelmet
nyújtott be a bérleti jogviszony meghosszabbítására. A Bizottság a kérelemnek helyt adva további egy évvel
meghosszabbítja, a bérleti jogviszonyt, mely döntés alapján a
VI. 359-16/2008. iktató számú bérleti szerződés 2. pontja az alábbiakban módosul:
1./ A bérleti szerződés 2./ pontja az alábbiakban módosul:
Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi további határozott – összesen 1 éves – időtartamra 2019. április
1. napjától – 2020. március 31. napjáig az 1. pontban részletesen meghatározott lakásingatlant.
A módosítás bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
A felek a szerződést átolvasás és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt aláírják.
Gyomaendrőd, 2019. 04. 01.
Ágostonné Farkas Mária
bizottság elnöke

Vékony Ferenc
bérlő
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítése III.
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen több döntés is született Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítésével
kapcsolatban, többek között arról, hogy a hivatal folytasson egyeztetést Poharelec László képviselővel a tervezett
kialakításról. Az egyeztetés megtörtént és az alábbi megállapítások, igények fogalmazódtak meg:
·
a blokk a korábbi tervrajzok szerint, az épület déli végében kerüljön kialakításra
·
a kialakítandó épületben jobb és baloldalon helyezkedjenek el a vizesblokkok
·
min. 8 db női WC és 4 db férfi WC és 8 db piszoár kerüljön kialakításra
·
az épületbe bevezető folyosón automata ajtó kerüljön kialakításra
·
központi melegvizes fűtés csak temperálási szinten, minőségben épüljön és a fűtés klíma berendezésekkel
történjen
·
a korábbi tervektől eltérően a női részben és a folyosón is további kézmosók kerüljenek kialakításra
A fenti kialakítási igények némi eltéréssel, de a legelső előterjesztésben bemutatott koncepciótervet jelentik (1.
melléklet). A terv szerint a hozzáépítés nagysága szinte teljes egészében megfelel a Kmetykó János által készített
tervben szereplő épülettel így annak kialakításának költségei megközelítőleg ugyanazt a nagyságrendet jelenti és
szintén települési rendezési terv módosítást igényel.
Ezt a koncepciót Zilahi Péter késztette a Szabadság tér felújítási dokumentációjának készítése során és szerzői jog
védi, tehát annak a továbbtervezését csak tőle lehet megrendelni a későbbi jogviták elkerülése érdekében. A tervező
korábbi ajánlata szerint a tervezési díj bruttó 990.000 Ft.
A témában született első döntések azt is megfogalmazták, hogy a blokkba 1-1 olyan WC is kerüljön, mely önállóan is
tud üzemelni, ha nincs nagyobb rendezvény az épületben vagy a téren.
Az első döntésnek megfelelően készült el 2018. őszén a tervező kiválasztására vonatkozó felhívás és ezek alapján
kezdődött meg a tervezési munka is, melynek eddigi eredményei már bemutatásra kerültek (2. melléklet) és 80 %-os
készültségi fokon állnak.
Jelen esetben a Képviselő-testület 3 féle kialakítású terv közül választhat, de csak a Kmetykó János által tervezett
épületbővítéses tervdokumentációra van kijelölt fedezet.
Kialakítási módok:
1.
Kmetykó János által tervezett épületbővítés
2.
Kmetykó János által tervezett emeleti ráépítés
3.
Zilahi Péter által tervezett épületbővítés
A februári ülésen ugyanebben a témában született másik döntés értelmében Dinya József elkészítette az Erzsébet
ligeti kabinsor átalakítására vonatkozó költség kalkulációját.
A kalkuláció szerint a kabinsorban 3 kabin igénybevételével kialakítható egy szélfogó helyiség, melyből jobb illetve
baloldalra nyílóan kialakítható a női/mozgáskorlátozott és a férfi wc. A wc-khez új szennyvíz és ivóvíz
bekötővezetéket kell kialakítani a terület adottságai miatt.
A költségkalkuláció szerint a kialakítás becsült költsége bruttó 1.918.868 Ft.
Amennyiben a Képviselő-testület a wc kialakítása mellett dönt, úgy arra forrást kell kijelölni és megkezdődhet a
beszerzési eljárás lefolytatása.
(Az árak színvonalának megítélése érdekében ajánlatot kértünk be szaniter konténerre, melyre nettó 9000 euró-s
(2,7 millió Ft) ajánlatot kaptunk.)
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
51

1. döntési javaslat
"Vizesblokk bővítés kialakításának kiválasztása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkos bővítését a ........
számú verzió szerint valósítsa meg.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Erzsébet ligeti wc kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Építési, beruházási ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Erzsébet ligeti női/férfi/mozgáskorlátozott wc kialakítását
támogassa/ ne támogassa.
(Támogatás esetén: A kivitelezési munkálatokra a ........... terhére bruttó 2 millió forintot biztosítson.)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRŐD VARGA LAJOS SPORTCSARNOK
BŐVÍTÉS ÉPÍTÉSZETI TANULMÁNY TERV

Építtető: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Építés helye: Gyomaendrőd, Selyem út 114.
Építési munka leírása: Meglévő tornacsarnok átalakítás bővítés vizesblokkal.

Békéscsaba
2019. február 15.

CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel.: /66/ 327-387
Mobil: /30/ 9658-353,
E-mail: csabaterv@gmail.com
Számlaszám:10402609-26051109;Adószám:20859851-2-04

TARTALOMJEGYZÉK
Építtető: Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Építés helye: Gyomaendrőd, Selyem út 114.
Építési munka leírása: meglévő tornacsarnok átalakítása, bővítése vizesblokkal
1. Költségbecslés
2. Az alternatívák leírása
3. Tervlapok
-
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Földszinti bővítés alaprajz
Vizesblokk átalakítás alaprajz
Tetőfelépítmény alaprajz
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Északnyugati homlokzat

Békéscsaba, 2019. február 15.
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1. Költségbecslés

sz
1
2
3
4
5
6

tétel
megnevezés
Szerkezet
építés+szakipari munkák
Bontások
Épületgépészet
épület villamosság
Lépcső kialakítás
Összesen:

7
8
9

Nettó építési költség
Áfa 27 %
Bruttó építési költség
településrendezési
10 terv
módosítás
11 Összes költség

1. alternatíva
WC blokk kialakítás
épületbővítéssel
Ft/m2
250.000
3.000
80.000
28.000
361.000
23.321.000
6.296.670
29.617.670

2. alternatíva
WC blokk kialakítás épület átalakítással és tetőfelépítménnyel
átalakítás,
tetőfelépítmény
2
Ft/m
építés .
110.000

160.000

25.000
15.000
80.000
50.000
24.000
22.000
15.000
239.000
262.000
14.744.000
18.754.000
33.498.000
9.044.460
42.542.460

744.000
42.542.460
30.361.670

2. Az alternatívák leírása
A Varga Lajos Sportcsarnok vizesblokkal való bővítésére két alternatív megoldás
került kidolgozásra tanulmányterv szinten.
1. alternatíva:
A csarnok kiszolgáló épület tömegének folytatásában, a földszintes lapostetős
tömeggel azonos kialakítással épületbővítésben kerül elhelyezésre a sportcsarnokot
kiszolgáló, és egy részében nyilvános használatú WC blokk. A különálló 1-1 WC fülke
és pisszoár, valamint az akadálymentes WC a sportcsarnok üzemidején túl is kívülről
megközelíthető, úgy, hogy a többi helység és a sportcsarnok is zárva tartható.
Az épületbővítéssel a telek beépített alapterülete is növekszik, amely már így is
meghaladja a Helyi Építési Szabályzatban előír értéket, így ennek az alternatívának a
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megvalósításához a Településrendezési Eszközöket módosítani kell. Ehhez a
döntéstől számítva legalább 6 hónap átfutási idő szükséges.
A megoldás építészetileg és városképileg is kifogásolható, a bővítésként
megjelenő épületnyúlvány a sportcsarnok tömeghatását, külső megjelenését rontja.
Előnye a megvalósítás alacsonyabb költsége.
Az építési engedély tervei 80%-ban elkészültek.
2. alternatíva:
A WC blokk a sportcsarnok kiszolgáló épület tömegében kerül kialakításra, a
jobboldali szélső öltöző blokk és az előtte elhelyezkedő folyosó helyén. A WC blokk
kialakításához a teljes belső válaszfal rendszert újra kell építeni. A működése szintén
tudja biztosítani a kívülről való megközelítést. Az épület külső megjelenését alig
befolyásolja, egyedüli homlokzati változás, hogy a folyosó ablak helyén ajtó kerül
kialakításra.
A két öltöző és vizesblokkja pótlása az épület főbejárata fölött egy
könnyűszerkezetes tetőfelépítményben oldható meg. Itt a két öltöző és a vizesblokk
mellet egy edzői öltöző is kialakítható, amely ajánlott, mivel a sportcsarnokban ilyen
jelenleg nincs. Az alaprajzi kialakítás ezt lehetővé tesz.
A folyosón elhelyezett lépcső mellett a kötelezően előírt közlekedési terület
szélessége biztosított.
Ez a megoldás nem növeli az épület beépített alapterületét, a szintterület
növekedés nem éri el az előírt maximális értéket, így a hatályos Helyi Építési
Szabályzat szerint megépíthető.
A tetőfelépítmény tömeg és homlokzati kialakításai szinkronban vannak a
sportcsarnok építészeti elemeivel. A tetőtéri épület tömeg hangsúlyosabbá teszi az
épületet, mintegy kiemelve a sportcsarnok főbejáratár.

Békéscsaba, 2019. február 18.
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CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

14,88 m2

Et.

1,61 m2

Et.

1,81 m2

wc

Tervfajta:

tanulmányterv

Földszinti bővítés alaprajz

1,01 m2

összesen

64,60 m2

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

1,01 m2
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Ügyvezető:

Kmetykó János
Rajz megnevezése:

Ffi. wc

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96

2019. február hó
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Mobil: /30/ 9658-353;
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3%

greslap
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Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal
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Vezető tervező:

Kmetykó János
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Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

2019. február hó
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CSABATERV BT.
Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
E-mail: csabaterv@freemail.hu

Létesítmény helye, megnevezése:

Vezető tervező:

Kmetykó János

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok
Tetőfelépítmény bővítéssel

Gyomaendrőd, Szabadság tér É1-04-0068/2006
Varga Lajos
T-T-04-0117/96
Sportcsarnok átalakítása,
Ügyvezető:
bővítése vizesblokkal
Kmetykó János
Tervfajta:

Rajz megnevezése:

tanulmányterv

Tetőfelépítm ény alaprajz

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:
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Rajzszám:
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Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos

Sportcsarnok vizesblokk kialakítás
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az épület födszinti bővítésével
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Székhely: Békéscsaba, Szőlő u. 105/4, Tel: /66/ 327-387
Tervező iroda: Békéscsaba, Árpád sor 2/2, T/F: /66/ 549-450
Mobil: /30/ 9658-353;
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Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96
Ügyvezető:

Kmetykó János
Tervfajta:

Rajz megnevezése:

tanulmányterv

Dél-Nyugati homlokzat

Munkaszám:

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Papp József

2019. február hó

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:
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+3,80
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Létesítmény helye, megnevezése:

Gyomaendrőd, Szabadság tér
Varga Lajos
Sportcsarnok átalakítása,
bővítése vizesblokkal

Vezető tervező:

Kmetykó János
É1-04-0068/2006
T-T-04-0117/96
Ügyvezető:

Kmetykó János
Rajz megnevezése:

Tervfajta:

Észak - Nyugati homlokzat

Munkaszám:

tanulmányterv

±0,00 Pv.

-0,30 Jv.

±0,00 Pv.

-0,30 Jv.

Építész tervező:

Méretarány:

Kmetykó János

m = 1:100

Építész szerkesztő:

Dátum:

Papp József

2019. Február hó

Statikus tervező:
Gépész tervező:
Villamos tervező:
Tervlap méret:

Rajzszám:

420x297
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő burkolat karbantartása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
2018. decemberében lezajlott a TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 azonosítószámú Endrődi háziorvosi rendelő
energetikai korszerűsítése tárgyú projekt kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás.
Az energetikai korszerűsítés során történnek bontási munkálatok, belső hőszigetelési munkálatok, nyílászárókkal
kapcsolatos munkálatok, homlokzatképzési munkálatok, és egyéb külső munkálatok.
A közbeszerzési eljárást nettó 30.004.488 Ft összegű ajánlattal MEDIMŰSZER Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba Lázár utca 5.7. ajtó.) nyerte és a kivitelezési munkálatok már
folynak.
A pályázat előkészítése során és a kivitelezés közben tartott bejárások során egyértelművé vált, hogy a projekt
lezárásáig a pályázatban nem szerepeltethető épületen belüli burkolatok karbantartása is szükséges.
Ezzel kapcsolatban Dr. Magyar Hajnalka intézményvezető megkereste önkormányzatunkat, hogy a karbantartáshoz
az önkormányzat, mint ingatlantulajdonos biztosítson számára forrást.
Az intézményvezető a belső burkolási munkálatokra ajánlatot kért be, mely szerint 131 m2 burkolat cseréjének
költsége bruttó 2.338.954 Ft.
A benyújtott kérelem a csatolt mellékletben megtalálható.
A 2019. évi költségvetés 8. melléklete 43. sorában „Fogorvosi eszköz beszerzés” néven 15 millió forint került
elkülönítésre, melyből az eszközök beszerzésére csak 10 millió forint került felhasználásra, így a Képviselő-testület
támogatása esetén a fenti összeg átcsoportosítható az intézmény számára.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Kérelem támogatása"
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 Városi Egészségügyi Intézmény számára bruttó 2.338.954 Ftot biztosítson a Gyomaendrőd, Fő út 3. szám alatti orvosi rendelő padlóburkolatainak karbantartásához. A forrást a
2019. évi költségvetés 8. melléklet 43. során található fogorvosi eszköz beszerzés maradvány terhére biztosítsa.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
17. NAPIRENDI PONT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2019. március 19-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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