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Gyomaendrőd, 2019. szeptember 20.

Tisztelettel:

Toldi Balázs s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testület
2019. szeptember 26.
napján tartandó rendes üléséhez

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

BESZÁMOLÓ
a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról
a 2019. 09. 26-i ülésre

299/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első félévi beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Gyomaszolg Ipari Park Kft. 2019. első félév gazdálkodásáról készített beszámolóját.
300/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2019. első félévi
beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a
Gyomaközszolg Kommunális Közszolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolásról
készített beszámolót.
301/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. első félévi gazdálkodási beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 2019. 1-6. hónap gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
302/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. első félévi beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. 2019. 1–6. hónap gazdálkodásáról

készített beszámolóját.
303/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a
Regionális Hulladékkezelő Kft. 2019. első félév gazdálkodásáról készített
beszámolóját.
304/2019. (VIII. 29.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első félévi beszámolója
Határidő: 2019. 08. 29., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2019. augusztus 29.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolta a
Taggyűlésének a Gyomaendrődi Földkezelő Kft. 2019. első félévi gazdálkodási
beszámolójának az elfogadását.
K. m. f.

Toldi Balázs
polgármester

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária

Pap-Szabó Katalin
jegyző

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

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 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének
módosítását az alábbiak indokolják:
a) rendelet módosítási hatást kiváltó Képviselő-testületi döntések és pályázat útján nyert, különböző alapoktól és
egyéb szervezetektől kapott pénzbeli támogatások
b) intézményi saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítások
A fentiek hatásaként a költségvetési főösszeg 576.605 E Ft-tal változott.
A költségvetésbe beépítésre került 2019. május 1.-től augusztus 31.-ig időszakra az állami támogatásként átutalt
bérkompenzáció 1.725 E Ft összege, melyet az intézmények személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok
összegére fordítottunk.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 18.774 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2019. évben is
biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2019.
május 1.-től augusztus 30.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 1.522 E Ft összege,
melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és Művelődési Ház és a
Kállai Ferenc Művelődési Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
A BMÖGF/767-2/2019. iktatószámú támogatói okirat alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből
adódó bértöbblet kifizetéséhez 91.617 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely a Képviselő-testület döntéséig
a tartalékban került elhelyezésre.
REKI támogatás jogcímen 12.257 E Ft összeget hagyott jóvá a Belügyminisztérium. A miniszteri döntés alapján
nyújtott támogatás átadásra került az önkormányzati tűzoltóság részére, melynek beépítése megtörtént a
költségvetési rendeletbe.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 107. § értelmében
lehetőség van az önkormányzatnak év közben az állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek
értelmében a május havi módosításnál az egyes köznevelési feladatok támogatása címén a Kistérségi Óvodánál
5.934 E Ft összegben plusz állami támogatási igény keletkezett a 2019. október 1.-i beíratott gyermeklétszám
növekedése miatt. A Képviselő-testület a 2019. szeptember 1.-től induló tanévre 1 csoportnövekedést engedélyezett,
melyhez 2 fő óvodapedagógus alkalmazása szükséges határozott időszakra. A Térségi Szociális Gondozási
Központban a házi segítségnyújtásnál 429 E Ft, az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásnál 817 E Ft a
visszafizetési kötelezettség, a fogyatékos személyek nappali ellátásnál 1.100 E Ft a plusz igény, továbbá a rászoruló
gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása jogcímen visszafizetési kötelezettség keletkezett 9 E Ft összegben
az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a költségvetésbe.
2019. május hónapban értékesítésre került a 376.000.-E Ft összegű Békés Takarékszövetkezetnél megvásárolt
magyar államkötvény. Az értékesítést követően 400.000.-E Ft értékben ismét magyar államkötvény vásárlása
történt. Ezen ügyletek jelen módosítással átvezetésre kerültek a költségvetési rendeletben.
A fordított adózású beruházásoknál az ÁFA befizetési kötelezettség miatt átvezetésre került a beruházási kiadások
előirányzatából a dologi kiadások előirányzatai közé a fordított ÁFA összege.
A beiskolázással kapcsolatban megszűnt az Erzsébet utalvány, helyette pénzbeli támogatásként 3.002 E Ft összeg
igénylése és kifizetése történt a gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körében.
A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzatai közé beépítettük a 2019. évi Európai Parlamenti képviselők
választására kapott támogatást és az ahhoz kapcsolódó kiadásokat.
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Az intézményeknél a költségvetésbe bekerült a nyári diákmunka személyi juttatásának és járulékának összege,
forrásául a Kormányhivatal támogatása szolgál. A diákmunkával kapcsolatos átlag létszámadatok is beépítésre
kerültek.
A tartalékban lévő városi rendezvények keretéből átvezettük a Kállai Ferenc Művelődési Központ intézményünkhöz
intézményfinanszírozás címén a Halfőző versenyre, a Főtéri sokadalomra, a Besenyszegi gyermeknapra és az
állami ünnepekre elkülönített összeget.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
költségvetésben.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2019. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2018. évi L. törvény által biztosított állami támogatás
településünk részére kiutalt tényleges összegének meg kell jelennie előirányzatként is a költségvetésben.
A megalkotásra kerülő költségvetési rendeletnek nincs következménye a környezetre és egészségre.
A költségvetési rendelet módosításának szükségessége valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következménye az, hogy a város 2019. évi költségvetési beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség
nem lenne biztosított, ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
Indoklás a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 4.516.193 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2019. évi központi
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény állami támogatások előirányzata határozza meg. Az államháztartási
számvitel szabályai szerint a realizálódott többletbevételek a költségvetési egyensúlyt úgy biztosítják, hogy az
összege a kiadási oldalon a fejlesztési tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a
költségvetési egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2019. évi központi költségvetési törvény
alapján a települést megillető tényleges állami támogatás összege, illetve a realizálódott bevételek összege
határozza meg.
A rendelet 3. § - 4. §-ában meghatározott kiadási előirányzatok összegét az önkormányzatok
kötelezettségvállalására vonatkozó szabály indokolja, mely szerint csak előirányzott kiadásra teljesíthető kiadás.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a költségvetési rendelet módosításának
elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.

Döntési javaslat
"A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(TERVEZET)
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2019.
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évi költségvetésről szóló 4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 4.516.193 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 4.516.193 ezer forintban
állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint."
2. § AZ ÖR. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül
a) a működési bevételek előirányzata 2.315.361 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzata 145.058 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 362.004 ezer forint,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 1.693.770 ezer forint
a 2. mellékletben részletezettek szerint."
3. § Az ÖR. 4. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„4. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül az önkormányzat működési kiadásainak
előirányzata 2.725.668 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 637.424 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 110.166 ezer forint,
c) dologi kiadás 914.458 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 586.103 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 180.941 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 226.548 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 70.028 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § Az ÖR. 7. § (1) és (2) továbbá a (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.358.367 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 667.834 ezer forint,
b) beruházási kiadás 588.749 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 101.784 ezer forint.
(2a) A finanszírozási kiadások összege 432.158 ezer forint.”
5. § Az ÖR. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Az ÖR. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
7. § Az ÖR. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
8. § Az ÖR. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
9. § Az ÖR. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
10. § Az ÖR. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
11. § Az ÖR. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
12. § Az ÖR. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
13.§ Az ÖR.10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
14. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének mérlege
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.
Megnevezés
Intézményi működési bevétel
117 391
252 025
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
493 832
501 584
Működési célú átvett pénzeszköz
7 600
10 077
Közhatalmi bevételek
448 260
448 260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559 1 103 415
Működési bevétel összesen
1 994 642 2 315 361
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
50 844
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
91 114
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
145 058
Finanszírozási bevétel-működési célú
173 267
362 004
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 283 137 1 693 770
Tárgyévi bevételek összesen
3 580 995 4 516 193
Személyi juttatás
603 525
637 424
Munkaadókat terhelő járulék
103 827
110 166
Dologi kiadás
629 428
914 458
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876
586 103
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782
180 941
Működési céltartalék
69 521
226 548
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
70 028
Működési kiadás összesen
2 167 909 2 725 668
Felújítás
684 428
667 834
Beruházás
627 335
588 749
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323
101 784
Felhalmozási kiadás összesen
1 413 086 1 358 367
Finanszírozási kiadások
0
432 158
Tárgyévi kiadás összesen
3 580 995 4 516 193
Összes hiány:
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1

2. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei.
mód.ei.II.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Intézményi működési bevétel
97 421
227 311
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
300 810
288 249
Működési célú átvett pénzeszköz
6 700
6 700
Közhatalmi bevételek
448 000
448 000
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
927 559 1 103 415
Működési bevétel összesen
1 780 490 2 073 675
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
50 844
50 844
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
76 005
91 114
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
3 100
3 100
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
129 949
145 058
Finanszírozási bevétel-működési célú
157 806
331 989
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
1 276 637 1 687 270
Tárgyévi bevételek összesen
3 344 882 4 237 992
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Intézményi működési bevétel
2 526
2 526
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
11 197
17 661
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
260
260
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
13 983
20 447
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
1 855
594
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
15 838
21 041
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Intézményi működési bevétel
600
600
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
4 210
Működési célú átvett pénzeszköz
0
0
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
Működési bevétel összesen
600
4 810
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
0
0
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
0
0
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
Finanszírozási bevétel-működési célú
431
1 899
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
0
0
Tárgyévi bevételek összesen
1 031
6 709
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Intézményi működési bevétel
0
200
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
0
0
Működési célú átvett pénzeszköz
900
3 377
Közhatalmi bevételek
0
0
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
0
0
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Szent Antal Népház
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
3

900
0
0

3 577
0
0

0
0
0
2 357
0
3 257
0
6 796
0
0
0
0
6 796
0
0

0
0
0
4 096
0
7 673
0
7 046
3 814
0
0
0
10 860
0
0

0
0
0
0
0
6 796
0
6 770
0
0
0
0
6 770
0
0

0
0
0
1 374
0
12 234
0
11 064
5 825
0
0
0
16 889
0
0

0
0
0
0
0
6 770
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
923
0
17 812
0
3 278
181 825
0
0
0
185 103
0
0

0
0
0
10 818
6 500
202 421
0
117 391
493 832
7 600

0
0
0
21 129
6 500
212 732
0
252 025
501 584
10 077

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
államháztartáson kívülről
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Felhalmozási bevételek összesen
Finanszírozási bevétel-működési célú
Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
Tárgyévi bevételek összesen

4

448 260
927 559
1 994 642
50 844
76 005

448 260
1 103 415
2 315 361
50 844
91 114

3 100
0
129 949
173 267
1 283 137
3 580 995

3 100
0
145 058
362 004
1 693 770
4 516 193

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek részletezése

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Holtágak haszonbére
Földhaszonbér
Bérleti díj
Hulladéklerakó bérleti díj bevétel
Közterületfoglalás
Egyéb bevételek
Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei
Kamatbevétel
Kamatbevétel kötvény
Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák)
ÁFA bevétel-befizetendő
ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
ÁFA visszatérülés
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa
nélkül)
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés nettó
bevétele
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei nettó
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Pénzbeli támogatás- beiskolázásra
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
Közcélú munkavégzők támogatása 2017-ről áthúzódó
Közcélú munkavégzők támogatása 2018-ról áthúzódó
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2019.-ben induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2019.-ben induló
Földalapú támogatás

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.
0
0
1 815
1 815
4 409
4 409
22 289
22 289
5 000
5 000
300
300
2 084
2 084
2 084
2 084
1 000
1 000
3 800
3 800
5 000
5 000
11 650
11 650
5 767
5 767
3 172
3 172
0
129 890

Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvodai étkeztetés biztosításához
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019. évi működéséhez és
2018. utolsó negyedév
Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2019.évi működéséhez és
2018.utolsó negyedév
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi működéséhez
önkormányzati hozzájárulás
TOP-7.11-16-CLLD pályázat támogatása 2018. évre
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi
Járásban
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Gyomaközszolg Kft. működési kölcsön visszatérülés
Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
Gyüszte kölcsön visszatérülés
5

9 967

9 967

6 073
1 485
526
11 000
97 421
0
0
21 428
5 400
0
13 671
92 630
33 203
16 503

6 073
1 485
526
11 000
227 311
0
3002
5 865
5 400
0
13 671
92 630
33 203
16 503

290

290

7 889

7 889

6 913

6 913

1 409
0
0

1 409
0
0

96 584
2 770
2 120
300 810
0
0
3 000
1 000
700
2 000

96 584
2 770
2 120
288 249
0
0
3 000
1 000
700
2 000

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Földkezelő Kft. kölcsön visszatérülés
Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
Közhatalmi bevételek
Iparűzési adó
Építményadó
Telekadó
Magánszemélyek kommunális adója
Idegenforgalmi adó
Pótlékok, bírságok bevétele
Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap
Gépjármű adó
Mezőőri járulék bevétele
Közhatalmi bevételek összesen
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Zöldterület gazdálkodás támogatása
Közvilágítás támogatása
Köztemető fenntartás támogatása
Közutak fenntartásának támogatása
Beszámítás összege
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Polgármesteri illetmény támogatása
2018. és 2019. évi bérkompenzáció
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Szociális ágazati pótlék
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi illetmény
kifizetésére felhasználható pályázati pénz
2018. évi állami támogatás elszámolása - többlettámogatás
Rendkívüli települési támogatás-Tűzoltóság

Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Terület értékesítés
Államkötvény értékesítéséből származó bevétel
Áfa visszatérülés (Fürdő felújítás, Spray Park, csúszdapark)
Ivóvíz és szennyvízhálózati rekonstrukció áfa visszatérülés
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
TOP 3.2.1-15 Hivatali épület komplex energetikai felújítása tartalék
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi
rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint
Általános Iskola épülete
TOP-2.1.3-16 Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
6

0
6 700
0
310 000
41 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
32 000
12 000
448 000
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
36 615
2 471
1 961
0
119 563
20 129
74 761
76 574
169 658
0
77 752
700
10 308
16 409
8 861

0
6 700
0
310 000
41 000
0
42 000
8 000
2 000
1 000
32 000
12 000
448 000
0
178 620
25 502
65 120
15 087
31 881
-37 543
41 685
2 471
1 961
3 970
126 733
21 038
74 761
104 455
225 856
37 524
81 033
700
10 308
20 470
8 861

0
0
0
33 130
927 559
1 780 490
0
8 345
0
30 499
0
12 000
50 844
0
0

15 600
1 213
12 257
33 852
1 103 415
2 073 675
0
8 345
0
30 499
0
12 000
50 844
0
0

0

0

0
0
0
0
0
1 000
55 273

0
0
0
0
0
16 109
55 273

105
106
107

TOP-2.1.3-15-Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön többlet támogatás
Közcélú munkavégzők beruházás támogatása 2018.
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen

108
109
110
111
112

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
Lakáskölcsön visszafizetés
Elemi kár kölcsöntörlesztés
Belvíz kölcsön visszafizetés
Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson kívülről
összesen
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen
Felhalmozási bevételek összesen

113
114
115
116
117

7

19 732
0
76 005

19 732
0
91 114

0
1 500
100
200
1 300

0
1 500
100
200
1 300

3 100
0
0
0
129 949

3 100
0
0
0
145 058

4. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.
0
0
157 806
331 989
431
1 899
2 357
4 096
0
1 374
10 818
21 129
0
923
1 855
594
173 267
362 004
0
0
900 637
911 270
0
0
0
0
0
0
6 500
6 500
0
0
0
0
907 137
917 770
1 080 404 1 279 774
376 000
776 000
0
0

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Működési célú előző évi maradvány összesen
Felhalmozási célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
Államháztartáson belüli megelőlegezések

8

5. melléklet a ........... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
242 056 241 389
Munkaadókat terhelő járulék
29 720
29 580
Dologi kiadás
436 083 693 618
Működési célú támogatásértékű kiadás
549 876 586 096
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
144 782 180 941
Működési céltartalék
69 521 226 548
Ellátottak pénzbeli juttatása
66 950
69 952
Működési kiadás összesen
1 538 988 2 028 124
Felújítás
681 928 666 614
Beruházás
595 599 553 776
Egyéb felhalmozási kiadás
101 323 101 784
1 378 850 1 322 174
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
0 432 158
2 917 838 3 782 456
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
196 839 215 019
Munkaadókat terhelő járulék
40 718
44 008
Dologi kiadás
45 989
45 872
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
76
Működési kiadás összesen
283 546 304 975
Felújítás
0
0
Beruházás
0
635
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
0
635
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
283 546 305 610
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
14 143
18 017
Munkaadókat terhelő járulék
2 702
3 457
Dologi kiadás
17 553
19 051
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
34 398
40 525
Felújítás
500
500
Beruházás
1 600
1 600
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
2 100
2 100
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
36 498
42 625
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Személyi juttatás
34 721
37 016
Munkaadókat terhelő járulék
6 683
7 132
Dologi kiadás
9 568
10 731
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
7
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
0
Működési kiadás összesen
50 972
54 886
Felújítás
0
0
Beruházás
596
596
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
596
596
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
51 568
55 482
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

9

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

Szent Antal Népház
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
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0
0
16 194
19 689
3 151
3 828
8 938
9 954
0
0
0
0
0
0
0
0
28 283
33 471
0
0
2 540
3 862
0
0
2 540
3 862
0
0
30 823
37 333
0
0
16 755
23 477
3 287
4 595
12 415
23 700
0
0
0
0
0
0
0
0
32 457
51 772
2 000
720
500
1 780
0
0
2 500
2 500
0
0
34 957
54 272
0
0
82 817
82 817
17 566
17 566
98 882 111 532
0
0
0
0
0
0
0
0
199 265 211 915
0
0
26 500
26 500
0
0
26 500
26 500
0
0
225 765 238 415
0
0
603 525 637 424
103 827 110 166
629 428 914 458
549 876 586 103
144 782 180 941
69 521 226 548
66 950
70 028
2 167 909 2 725 668
684 428 667 834
627 335 588 749
101 323 101 784
1 413 086 1 358 367
0 432 158
3 580 995 4 516 193

6. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
yomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2019. évb

A

Megnevezés

Kormányzati funkció

1
2
3
4
5
6
7
8
9

063080

10
11
12
13
14
15
16
17
18

052080

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

051040

37
38
39
40
41
42
43
44
45

106010

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

013350

adatok ezer forintban
C
D
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.

B

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

045160

Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066010

Zöldterület kezelés-parkgondozás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
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0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7 156
4 777
8 106
0
0
20 039
0
0
0
31 881
0
0
0
0
31 881

0
0
0
7 156
4 777
9 358
0
0
21 291
0
0
0
61 881
0
0
0
0
61 881

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0
0
11 000

0
0
0
27 786
0
0
0
0
27 786
0
0
0
11 000

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

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

011130

Önkormányzati jogalkotás-képviselők
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

016010

127
128

900060

Működési kiadás összesen
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti
képviselő választás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

016020

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

018010

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

016080

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

064010

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

066020

Városgazdálkodás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
Személyi juttatás
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0
22 000
0
0
33 000
0
21 394
4 194
0
0
6 813
0
0
32 401

0
22 000
0
0
33 000
0
21 394
4 194
1 000
0
6 813
0
0
33 401

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
66 082
2 874
19 320
0
0
90 889

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
261
0
0
0
261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 594
0
0
0
0
33 594
0
2 187
426
197 469
3 270
19 320
0
0
222 672

0
0

0
0

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

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

031030

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

045120

Útépítés projektek - VP, Kodály-Hídfő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

032020

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

032020

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

047410

Ár- és belvízvédelem, Kodály belvíz
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

091140

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

092120

Köznevelési intézmények
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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0
0
541 913
0
0
0
541 913
0
14 288
2 564
2 276
0
0
0
0
19 128
0
1 568
286
4 974
0
0
0
0
6 828
0
0
0
0
0
11 265
0
0
11 265

0
3 060
577 476
0
0
0
580 536
0
14 288
2 564
2 276
0
0
0
0
19 128
0
1 568
286
31 492
0
0
0
0
33 346
0
0
0
0
0
23 522
0
0
23 522

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
13 370
0
2 000
0
0
15 370
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
7 000
0
0
0
0
7 000

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
29 926
0
2 000
0
0
31 926
0
0
0
0
0
849
0
0
849
0
0
0
6 174
0
0
0
0
6 174

199
200
201
202
203
204
205
206
207

062020

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

091220

262
263
264
265
266
267

076062

Endrődi és gyomai városközpont rehabilitációja projektek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

047410

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

047450

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

013350

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

091110

Működési kiadás összesen
Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Összesen:

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
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0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
3 451
812
16 343
0
0
0
0
20 606

0
2 064
402
1 768
0
0
0
0
4 234
0
2 335
507
11 030
0
0
0
0
13 872
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0
580
113
1 768
0
0
0
0
2 461
0
2 335
507
43 302
0
0
0
0
46 144
0
1 544
301
2 385
0
0
0
0
4 230
0
0
0
4 367
0
0
0
0
4 367
0
941
184
1 055
0
0
0
0
2 180
0
0
0
21 608
0
0
0
0
21 608

0
0
0
9 309
0
0

0
0
0
13 238
0
0

268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

13370

KÖFOP-1.2.1-VEKOP - ASP pályázat
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

104030

Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

289
290
291
292
293
294
295
296
297

104051

298
299
300
301
302
303
304
305
306

106020

307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

107060

Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
(önkormányzati segély gyermek jogán)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
(települési támogatás-lakhatáshoz)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély
(önkormányzati segély)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107060

Települési támogatás-gyógyszerkiadás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

107060

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

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - köztemetés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
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0
0
9 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
13 238
0
817
149
6 690
0
0
0
0
7 656
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000

0
0
0
0
0
0
0
7 002
7 002

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
26 400
26 400

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
0
0
0
0
0
6 600
6 600
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
0
0
0

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

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

086090-1

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

107060

Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

061030

Működési kiadás összesen
Lakáshoz jutást segtítő támogatások - Fiatal házasok
lakáskölcsöne és elemi kár
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

107054

Családsegítés
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék

0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
1 000
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
7 250
7 250
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0
0
0
5 500
0
0
5 500
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 947
2 549
12 700
0
0
0
0
27 196
0
0
0
0
0
13 650
0
0
13 650
0
0

Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

101222

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

041237

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

084031

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

041237

Működési kiadás összesen
Mezőgazdasági közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
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408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

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

081045

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

041233

Működési kiadás összesen
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 500
0
0
14 500
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
35 158
3 428
497
0
0
0
0
39 083
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
87 350
9 034
36 442
0
0
0
0
132 826
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922
0
0
0
8 890
0
47 187
0
0
56 077

0
35 158
3 428
497
0
0
0
0
39 083
0
0
0
0
0
3 400
0
0
3 400
0
87 350
9 034
36 442
0
0
0
0
132 826
0
0
0
0
0
4 922
0
0
4 922
0
0
0
10 780
0
47 187
0
0
57 967

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

041237

Működési kiadás összesen
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2018-ról
áthúzódó programelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása

086020

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

041237

Közfoglalkoztatás 2019-ben induló programelemek
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

081030

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

081061

Fürdő
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
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478
479
480
481
482
483
484
485
486

107080

487
488
489
490
491
492
493
494
495

092120

496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513

086090

514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

056010

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok-EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán
szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
EFOP-3.7.3-16 Élethosszig tartó tanulás támogatása
Gyomaendrődön
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi
kapcsolatok, Kner Múzeum)
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

013320

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

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

18

0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
55 713
4 605
69 400
0
0
0
0
129 718

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
1 900
370
6 376
0
0
0
0
8 646

0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
18 235
0
9 000
0
0
27 235

0
0
0
5 509
0
0
0
0
5 509
0
0
0
20 785
0
9 000
0
0
29 785

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
242 056
29 720
436 083
549 876
144 782
0
66 950
1 469 467
1 469 467

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241 389
29 580
693 618
586 096
180 941
0
69 952
1 801 576
1 801 576

7. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2019. évben
adatok ezer forintban
B
C
2019.
2019.
eredeti ei. mód.ei.II.
700
700
1 300
663
5 650
400
14 500
0
2 900
0

A
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Polgármesteri Alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Civil alap
Sport alap
Idegenforgalmi alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 6.000, Halfőző
verseny 1.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos
Diákszínjátszó Fesztivál 1.500)
Főtéri sokadalom
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők 2019.január-november havi
illetmény kifizetésére felhasználható pályázati pénz
1354/2019.(VI.14.) Korm.határozat alapján minimálbér és garantált bérminimum
emeléséből adódó bértöbblet kifizetésére
GYÜSZ-TE részére pénzeszköz átadás működés TDM
GYÜSZ-TE megállapodás alapján többlet támogatás
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Körös szögi Kistérség 2019. évi hozzájárulás
Körös szögi Kistérség 2019. évi működési hozzájárulás hulladékgazdálkodás
Körös-szögi Kistérségi üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Gyomaközszolg Nonprofit Kft. üzemeltetési hozzájárulás KEOP
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház
IKSZT működési támogatása
Belső ellenőri feladatok
Akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó megbízási díja
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 20152019.
Önkormányzati ingatlanok karbantartása
Turisztikai elemek karbantartása
Életveszélyessé vált ingatlanok bontási költsége
2018. évről áthúzódó működési költségek
Intézmények maradványa
Egyéb közfoglalkoztatás önerő
Képviselői tiszteletdíjról lemondás
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása
2019. évi bérkompenzáció
2018. évi állami támogatás elszámolása
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Tartalék az óvodai feladatellátáshoz
CLLD pályázathoz megelőlegezés
TOP-7.11-16-CLLD pályázat-2018. évi felhasználás
2018. évi szabad maradvány
Kubinyi program fel nem használt rész

Működési céltartalék összesen
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9 000
1 000

2 000
0

0

0

0
0
0
500
10 000
0
0
0
0
2 540
0
0
0

91 617
0
0
500
10 000
0
0
0
0
2 540
0
0
0

3 000
0
0
0
3 242
0
0
1 110
13 824
0
0
0
0
0
0
0
255
69 521

3 000
0
0
0
1 618
502
0
1 110
13 824
3 970
837
0
0
0
0
93 012
255
226 548

8. melléklet a ......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2019. évi felhalmozási kiadások részletezése

A
Megnevezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdafelújítás támogatási alap
Járdafelújítás
MÁV állomás előtti parkolók felújítása
Külterületi utak felújítása
Útfelújítás
Óvoda épületek felújítása (Vásártéri óvoda nyílászáró csere és Tulipános óvoda-tető és
falazat)
Vízmű rekonstrukciós munkák 2019. évi bérleti díj terhére
Vízmű rekonstrukciós munkák (Hősök út és Szabadság tér vezetékrek. és Újkert sori
szennyvíz átemelő)
Gimnázium kazánház felújítása
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Endrőd orvosi
rendelő
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése-Kis Bálint Általános
Iskola épülete
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai városrész központjának rehabilitációja
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Fűzfás-zug belvíz
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
TOP-2.1.3-16-Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés-Csókás-zug
Homlokzat felújítási pályázat
Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz felújítás
Liget Fürdő felújítások
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Épület felújítás (falburkolat, esővíz elvezető cseréje)
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodaépület felújítása
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Út és parkoló építés
Közkifolyók építése
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágítási hálózat bővítése 2018. évről áthúzódó
Révzugi zöldhulladék kezelő telep kialakítása
Gyepmesteri telep fejlesztése/pályázati önerő
Ünnepi díszvilágítás
Képviselői notebookok cseréje
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése
Temetői szoftver bevezetése
Informatikai egyéb beszerzések (ASP, EDtR, szoftver megújítások, beszerzések)
Fogorvosi rendelő kialakítása
Fogorvosi eszköz beszerzés
Új TESZK készítése
Zöldterület kezelés eszközök fejlesztése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállítása
Társasház tervezési költség
TOP-os pályázatok önerő
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
Fürdő Spray park végszámla
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Hulladékszállító jármű vásárlása
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
Környezetvédelmi program
Bölcsőde építéshez telek vásárlás
20

adatok ezer forintban
B
C
2019. eredeti ei.
2019. mód.ei.II.
0
0
681 928
666 614
7 000
7 000
30 000
0
15 000
15 000
10 000
10 000
0
27 000
4 000
12 000

4 000
12 000

16 482
635

16 482
635

40 288

40 288

42 855
43 139
228 650
84 825
65 082
66 972
5 000
0
10 000
0
500
500
2 000
2 000
0
0
0
684 428
0
595 599
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
6 500
3 500
20 000
15 000
35 019
5 000
5 000
5 000
75 000
126 899
6 559
43 279
300
5 000
1 000
2 000

42 855
43 139
228 650
66 791
84 863
52 734
5 000
177
10 000
0
500
500
720
720
0
0
0
667 834
0
553 776
18 000
1 000
5 000
3 594
2 500
2 000
3 000
4 000
2 000
3 950
3 500
20 000
12 661
35 019
5 000
5 000
5 000
0
126 899
6 559
43 279
300
5 000
1 000
2 000

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Nagylaposi bolthelyiség kialakításához kisértékű eszköz beszerzések
Gyomai körtöltés vízjogi engedély
Teqball asztal beszerzése Kis Bálint Általános Iskola
TOP-2.1.3-16-Belvízrendezés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.4.1-16-Blaha úti óvoda fejlesztése
TOP-3.1.1-16-Kerékpárút építés Kodály és Hídfő utca között
TOP-1.1.3-16-Helyi gazdaságfejlesztés-Piac
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Asztal és polc beszerzés
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Klíma beszerelése és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Kállai Ferenc Kulturális Központ
Irodabútor beszerzés, kerti szék és asztal beszerzés CLLD
Szent Antal Népház
Konferencia terem 2 db klíma, tűzjelző és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Új nádtető készítése Gyomai Tájház
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat előleg visszafizetés
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Körös Kajak SE részére pénzeszköz átadás sólyapálya mederhasználati díj
Gyermekliget Nonprofit Kft. bölcsőde építés önerő elszámolás
Környezetvédelmi alap pályázható keret
GYFC pályázati önrész 26/2018. (I.25.) Gye. Kt. Határozat
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
Felhalmozási céltartalék
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
Gyepmesteri telep fejlesztése pályázati önerő
Rendezvénysátor és sörpad beszerzés pályázati saját erő Rózsahegyi Alapítvány
Rózsahegyi Általános Iskola sportudvar kialakítása pályázati saját erő
Vis maior pályázat partfal leszakadás önerő
Bölcsőde fejlesztés önerő
Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkciós térré alakítása önerő
Viziközmű rekonstrukciós pályázat-szennyvízátemelő szivattyú beszerzés önerő
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Endrődi városrész rehabilitációja
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Forgatási célú értékpapír vásárlása
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442
1 143
0
58 980
41 258
94 632
1 994
1 000
0
1 600
1 600
596
596
500
500
2 540
608
1 932
26 500
26 500
627 335
0
0
4 975
0
4 975
13 798
1 166
381
6 987
4 000
1 264
0
82 550
31 054
0
0
0
16 500
11 790
20 000
0
3 206
101 323
0
0
0

265
1 143
826
61 317
57 646
98 215
1 994
16 109
635
1 600
1 600
596
596
1 780
1 780
3 862
1 930
1 932
26 500
26 500
588 749
0
0
5 975
1 000
4 975
13 798
1 166
381
6 987
4 000
1 264
0
82 011
11 809
1 765
1 765
5 552
16 500
11 790
20 000
9 624
3 206
101 784
432 158
35 218
396 940

9. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszáma 2019. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

A

B

Megnevezés

2019. engedélyezett nyitó
átlaglétszám (fő)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Polgármester
Mezőőr (közalkalmazott)
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya
START Közmunkaprogram dolgozói
Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt.
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Köztisztviselői létszám - Központi hivatal
Köztisztviselői létszám - Csárdaszállás Kirendeltség
Köztisztviselői létszám - Hunya Kirendeltség
Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd
nyári diákmunkában foglalkoztatott
CLLD pályázat-Mt. Gyomaendrőd
Határ Győző Városi Könyvtár
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott
Szent Antal Népház
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott
Kállai Ferenc Kulturális Központ
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott
Városi Egészségügyi Intézmény
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen

121
1
5
4
107
4
55
46
3
3
2
0
1
5
5
0
5
5
0
6
6
0
24
24
0
10
10
0
226

22

C

D

változás (fő)

2018. tervezett átlagos statisztikai
létszám (fő)

0

1

1
3
3
4
4
6
6
0

2
2
16

121
1
5
4
107
4
56
46
3
3
2
1
1
8
5
3
9
5
4
12
6
6
24
24
0
12
10
2
242

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Gyomaendrőd TESZK 10. sz. módosítás véleményezési szakasz és partnerségi egyeztetés
lezárása
Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő -testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 215/2019. (V.30.) Gye. Kt. határozatában hozzájárult a Településrendezési
Eszközök 10.sz. módosításának előkészítéséhez. A módosítás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben
(továbbiakban: rendelet) foglalt eljárási szabályok szerint folyamatban van. A rendelet 39.§ (2), (3) -ben foglaltak
szerint a véleményezési szakasz Képviselő -testületi döntéssel (határozattal) zárható le.
„39. § (1) Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell
készíteni.
(2) A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a
képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény,
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell.
(3) A véleményezési szakasz lezárul a (2) bekezdés szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével.”
A véleményezési szakaszokban beérkezett véleményeket, valamint azokra adott válaszokat az előterjesztés 1.
melléklete tartalmazza. (véleményezési szakaszban beérkezett vélemények összegzése) A TESZK 10.sz.
módosításához a véleményezési szakaszban, valamint a partnerségi egyeztetés során érdemi észrevétel érkezett a
Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészétől. Az észrevételek elfogadásra kerültek, így eltérő vélemény nem
maradt fenn, eltérő vélemény egyeztetés összehívása nem vált szükségessé, a véleményezési szakasz és a
partnerségi egyeztetés lezárható.
Mellékletek:
Véleményezési szakaszban beérkezett vélemények, és azok összegzése
Végső véleményezési dokumentáció
1. döntési javaslat
"TESZK 10.sz. módosítás partnerségi egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul a 215/2019. (V.30.) Gye. Kt. határozattal indított TESZK 10.sz.
módosítás partnerségi egyeztetési és a véleményezési szakaszának lezárásához az alábbiak szerint:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megismerte a város Településrendezési Eszközére vonatkozó 10. sz
módosítás terveit. A tervezett módosítással kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott véleményezésre biztosított határidőn
belül a partnerségi egyeztetésbe bevontak és az államigazgatási szervek részéről érkezett tájékoztatást és
észrevételeket megismerte, tudomásul vette, azokat elfogadja. Eltérő vélemény nem maradt fenn, ezért
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Településrendezési Eszközök 10. sz. módosítására vonatkozó
véleményezési és partnerségi egyeztetési szakaszt lezárja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének
.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Békés Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási
Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, , Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a Békés megyei Önkormányzat elnöke véleményének kikérésével a
következőket rendeli el:
1.
§Gyomaendrőd Város Önkormányzati Képviselő-testületének a város helyi építési szabályzatáról szóló
9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdésének táblázata helyébe a
következő táblázat lép:

Jel
Vt 1
*
Vt 2
*

Övezeti jel

Vt
Vt

Vt 3

Vt

Vt 4

Vt

Vt 4* Vt

Vt 5

Vt

Vt 5* Vt
Vt 6
Vt 7

Vt
Vt

Vt 7* Vt
Vt 8
Vt
Vt 9

Vt

Beépíté si
mód

Max. Min/max Min. telek Min. zöld
beépí- építmény terület
felület
Elő
tettség (%) magasság (m2)
(%)
kert
(m)
min
(m)

Sz
9,0
Sz
7,5
Sz
6,5
O
7,5
O
7,5

40
2000
40
2000
40
800
45
500
45
500

Szabadonálló
40
Szabadonálló
40
Szabadonálló
40
Oldalh. álló
45
Oldalh. álló
45(65)+

Z
7,5
Z
7,5
K
7,5
K
7,5
K
7,5
Sz
9,0

45
500
45
500
45
500
45
K
45
K
40
1000

Zárt sorú

Sz
7,5

40
1000

Zárt sorú
Kiala kult
Kiala kult
Kiala kult
Szabadonálló

Oldal kert Hátsóker t
min
min.
(m)
(m)

9,0

2000

30

_

h/2

6

7,5

2000

30

_

h/2

6

6,5

800

30

_

h/2

6

7,5

500

27,5

_

h

6

7,5

500

25

_

h

6

45

7,5

500

27,5

_

_

6

45(65)+

7,5

500

25

_

_

6

45

7,5

_

K

h

45
45(65) +
(75)++

7,5

_

K

h

7,5

500
27,5
Kiala kult
27,5
Kiala kult 27,5
(15)++

_

K

h

40

9,0

1000

h/2

6

h/2

6

30

_

Szaba40
7,5
1000
30
donálló
_
+2000m2alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
++Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelő homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén
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K= kialakult
2. §A Rendelet 17. § (10) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített területe nem lépheti túl a 90 m2t.”
3. §A Rendelet 20. § (1a) bekezdésének táblázata helyébe a következő táblázat lép:

Jel

Beépítési
mód

Övezeti jel

K 01 K

Sz
K
Vízmű
K 02 K
Sz
4,5
Sport

Max.
Beépítettség
(%)

Min/max
építmény
magasság
(m)

Min.
telekterület
(m2)

Min zöld- Elő
felület
kert
%
min.
(m)

Oldal
kert min. Hátsókert
(m)
min.
(m)

2

Kialakult

4.000

60

5

8

8

2
4 000

Szabadon
álló

2
4 000

Szabadon
álló

2

4,5

4.000

60

5

6

8

K 03 K

Szabadon
álló

2

4,5

4000

60

5

6

8

K 04

Szabadon
álló

2

8,0

4.000

60

5

8

8

Szabadon
álló

2

4,5

20.000

80

5

6

8

Szabadon
álló

2

6,5

3.000

60

5

6

6

2,5/6,5

3000

5

6

8

K 05

K 06

K 07

Sz
2
4,5
4 000
Vásártér
K Sz
2
8,0
4 000
Temető
K Sz
2
4,5
20000
Egyéb
K Sz
2
6,5
3 000
Napelem park
Sz
2
K 2,5/ 3000
6,5
Bányászat

Szabadon
álló

2

80

4. §A Rendelet 20. § (2) bekezdés “A K01, 02, 03, 04, 05 jelű (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a
következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:” szövegrész helyébe a “A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelű
(beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a következő rendeltetésű épületek engedélyezhetők:” szöveg
lép.
5. §A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
“h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.”
6. §A Rendelet mellékletét képező K19-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
7. §Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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GYOMAENDRėD VÁROS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ 10. SZ. MÓDOSÍTÁS
ZÁRÓ VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ANYAGA

1. terület: „GyomaendrĘd I.-homok” véd nevĦ bányatelek kiterjesztése és bĘvítése miatt a
02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52 hrsz. alatti , illetve a 02112/34; 57; 56 hrsz. alatti
földrészletek terület felhasználási

besorolás módosítása Má általános mezĘgazdasági

területrĘl különleges beépítésre nem szánt K07 nyersanyaglelĘhely területre.
2. terület: holtágak mentén húzódó kertes mezĘgazdasági területek maximális beépítettség
mértékének módosítása:
A településen a holtágak mentén húzódó jellemzĘen már beépített kertes mezĘgazdasági
területeken a jelenlegi szabályozás szerinti max. 3 %-os beépítettség , OTÉK alóli felmentés
alkalmazásával- változatlanul beépítésre nem szánt kertes mezĘgazdasági területet
meghagyva- max. 10%-ig növelhetĘ”.
3. GyomaendrĘd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz alatti ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése
érdekében a Vt-7* jelĦ övezetekben a saroktelkek esetében a maximális beépítettség 75%ra, a minimális zöldfelület 15 %-ra módosul.
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Tartalomjegyzék:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Címlap
Alátámasztó munkarész kiegészítés
Véleményezési szakaszban beérkezett vélemények és összegzésük
A Településszerkezeti Terv közgyĦlési határozat tervezete
Módosított Szerkezeti terv tervezete
HÉSZ módosítás: GyomaendrĘd Város KépviselĘ Testületének .../2019. (......)
önkormányzati rendelete GyomaendrĘd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2010.
(II. 26.) önkormányzati. rendelet módosításáról (tervezet)
7. GyomaendrĘd Város KépviselĘ Testületének. .. /2019. (......) önkormányzati rendelete 1.
melléklete: K-19 szelvény



2. GyomaendrĘd Város Önkormányzat KépviselĘ-testületének 9/2010. (II.26.)
önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatának
a TESZK 10. sz módosítása során bekövetkezĘ változásai
Vt jelĦ építési övezet elĘírásai
9. § (1) A Vt jelĦ településközpont vegyes övezet területén
a) A közterületek felĘl és az oldalhatárok elĘkerti szakaszán tömör kerítés nem
építhetĘ.
b) Állattartási épület nem létesíthetĘ.
c) Utcai telekszélesség: min. 14 m.
d) MagastetĘ csak 20-45° tetĘhajlással építhetĘ.
e) KözmĦellátás szintje: teljes.
(2) A szabályozási tervlapon jelölt utcafronton (FĘ út 71-109) új épület elhelyezése
esetén a feltüntetett (5,0 m) elĘkert létesítendĘ.
(3)[2] A Vt jelĦ építési övezetekben új építés esetén a következĘ paraméterek
biztosítandók:

Jel

Övezeti jel

Vt
V
1
t
*
Vt
V
2
t
*

Sz

Min/m
ax
ElĘ
Max. építmény Min.
Beépí
Min.
Oldal Hátsók
beépítet
telekter
kert
tési
zöldfelü
kert
ert
tség
ület
min
mód
let (%)
min (m) min.(m)
magass
(%)
(m2)
(m)
ág (m)

40

Szaba9,0 2000 donálló
Sz

9,0

2000

30

40

7,5

2000

30

40

6,5

800

30

45

7,5

500

27,5

7,5

500

25

7,5

500

7,5

500

_

h/2

6

h/2

6

h/2

6

h

6

h

6

40

Szabadonálló
7,5 2000

Sz
V
Vt
t 6,5
3
O
V
Vt
t 7,5
4
O
V
Vt
t 7,5
4*
Z
V
Vt
t 7,5
5
Z
V
Vt
t 7,5
5*
K

40

_

40

Szabadonálló
800

_

45

Oldalh.
500 álló

_

45

Oldalh. 45(65)+
++
500 álló

_

45
500

Zártsorú

45
500
45

Zártsorú

45
45(65)+
++
45

7,5

27,5

25
27,5

_

_

_

_
K

6

6
h

Min/m
ax
ElĘ
Max. építmény Min.
Beépí
Min.
Oldal Hátsók
beépítet
telekter
kert
tési
zöldfelü
kert
ert
Övezeti jel
tség
ület
min
Jel
mód
let
(%)
min
(m)
min.(m)
magass
(%)
(m2)
(m)
ág (m)
Vt V
Kiala500
_
7,5 500
6 t
kult
K
45
Kiala
V
Kialak
45
7,5
27,5
K
h
Vt
t 7,5
ult
kult
_
K
7
45(65)+
K
45
Kiala
V
Kialak 27,5
++
7,5
K
h
Vt
t 7,5
ult
kult
(15)++
_
K
++
7*
(75)
Vt
8

V
t

Sz

40

Szabadonálló

40

9,0

1000

30

V
Sz
40
Vt t
Szaba9
donálló
7,5 1000

40

7,5

1000

30

9,0 1000

_

_

h/2

6

h/2

6

++

2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
+
2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
++
Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet
h = az épület megfelelĘ homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén.
K= kialakult

(4) A Vt jelĦ építési övezetekben új építés esetén a következĘ rendeltetésĦ
épületek engedélyezhetĘk:
a) lakóépület,
b) igazgatási épület,
c) kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató épület,
d) egyéb közösségi szórakoztatóépület, amennyiben nincs zavaró hatása az egyéb
funkciókra,
e) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
f) sportépítmény,
g) parkolóház, üzemanyagtöltĘ,
h) a terület rendeltetésszerĦ használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági
tevékenység céljára szolgáló épület.

MezĘgazdasági területek
17. § (1) A mezĘgazdasági terület a település mezĘgazdasági termelés
(növénytermesztés, állattenyésztés, halászat és az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás) és annak építményei elhelyezése céljára szolgáló része,
ahol a termĘföldvédelem, természetvédelem mellett a hagyományos és egyedi

tájhasználati és táji értékek megĘrzését is figyelembe kell venni. Az övezet a
külterületen hagyományosan kialakult lakó (tanya) funkcióra is szolgál.
(2)[7]
(3) MezĘgazdasági területen épület elhelyezése esetén a keletkezĘ szennyvizek
ártalommentes elhelyezésérĘl gondoskodni kell.
(4) A mezĘgazdasági terület övezeteiben a már meglévĘ lakó és gazdasági épületek
a kialakult beépítettségtĘl függetlenül megtarthatók, felújíthatók.
(5) A beépítésre szánt lakóterülettĘl, vegyes, különleges (kivéve szennyvíztisztító,
hulladékkezelĘ), üdülĘterülettĘl és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területtĘl
500 m távolságon belül, illetve a vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 200 m-nél közelebb
új, nagy létszámú állattartó telep nem létesíthetĘ. Hígtrágyás rendszerĦ állattartás
csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyĦjtĘ
létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és
zavaró bĦzhatással.
(6) A mezĘgazdasági övezetben az erdĘmĦvelés irányába történĘ mĦvelési ág
váltás a rendezési terv módosítása nélkül megvalósítható, kivétel kiváló termĘhelyi
adottságú szántóterületen, valamint régészeti területen. Kiváló termĘhelyi adottságú
szántóterületen mezĘvédĘ erdĘsávok létesítése nem tiltott, a környezetvédelmi
szempontból kedvezĘ hatások elérése érdekében kívánatos.
(7) Országos vagy európai jelentĘségĦ természetvédelmi érdekeltségĦ területen:
a) mĦvelési ág változtatás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg
kialakult természetkímélĘ használat által meghatározott adottságoknak és a
természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges,
b) építmény elhelyezése elvi építési engedély köteles a természet- és
környezetvédelemi követelmények tisztázására,
c) építmény elhelyezés csak a védelmi célokkal összhangban történhet, a
környezet- és természetvédelmi hatóságok hozzájárulásával, a vonatkozó egyéb
jogszabályok szerint.
(8) A mezĘgazdasági területek a tájhasználat, valamint a beépítettség intenzitása,
és építési lehetĘségek szerint a következĘ mezĘgazdasági övezetekbe tartoznak:
a) általános mezĘgazdasági terület övezete (Má),
b) kertes mezĘgazdasági terület övezete (Mk).
(9) Má jelĦ általános mezĘgazdasági területen a növénytermesztés, az
állattenyésztés és a halászat, valamint az ezekkel közvetlenül kapcsolatos
termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, illetve a mezĘgazdasági
tevékenység bemutatásával kapcsolatos idegenforgalmi létesítmények, továbbá
lakóépületek helyezhetĘk el.
a) A kialakítható telek területe 5000 m2-nél kisebb nem lehet.
b) Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- A beépíthetĘ telek közterület felĘli minimális szélessége szántó és gyep mĦvelési
ág esetén 50 m, szĘlĘ és gyümölcs mĦvelési ág esetén 30 m.
- BeépíthetĘ telek területe szántó mĦvelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 6000 m2
gazdasági épülettel: min. 1500 m2
- BeépíthetĘ telek területe szĘlĘ, gyümölcsös mĦvelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 3000 m2

gazdasági épülettel: min. 1500 m2
- BeépíthetĘ telek területe gyep (rét, legelĘ) mĦvelési ág esetén:
lakó-, és gazdasági épülettel: min. 2 ha (20 000 m2)
gazdasági épülettel: min. 1 ha (10 000 m2)
- Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem
haladhatja meg. A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet
számára, állandó tartózkodásra szolgáló helyiségek kialakíthatók.
- Építménymagasság: lakóépületnél max. 4,5 m, gazdasági épületnél max. 5,5 m
(ha a gazdasági épület sajátos funkciója miatt – pl. technológiai torony a mĦszaki
szükségességnek megfelelĘen – ennél nagyobb építménymagasságot igényel, akkor
elvi építési engedélykérelmet kell benyújtani).
- Beépítési mód: szabadon álló, elĘkert min. 10 m, oldalkert min. 6 m.
c)[8]
d) Földrészleten belül, ha gyep és szántó mĦvelési ág is megtalálható, akkor
épület, illetve építmény csak szántóterületen helyezhetĘ el.
e) Az övezetben a nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek,
alrészletek mĦvelési ága nem változtatható meg, rajtuk épület, illetve építmény nem
helyezhetĘ el.
f) Birtokközpont telke csak szántó mĦvelési ágú területen alakítható ki.
g) Birtokközpont országos vagy európai jelentĘségĦ természetvédelmi
érdekeltségĦ területen nem alakítható ki.
(10) Mk jelĦ kertes mezĘgazdasági területen az építmények elhelyezésének és
kialakításának feltételei a következĘk:
a) Kialakítható telek területe: min. 1500 m2.
b) BeépíthetĘ telek területe: min. 720 m2
c) Beépítettség: max. 3 %. Lakóépület a megengedett 3 %-os beépítettség felét nem
haladhatja meg. A gazdasági épületen belül a tulajdonos, használó és a személyzet
számára, állandó tartózkodásra szolgáló helyiség kialakítható.
d) Építménymagasság: max. 3,5 m
e) Beépítési mód: szabadonálló. Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 mre, úttengelytĘl legalább 10 m-re helyezendĘk el, legalább 6 m-es hátsókerttel.
f) Az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei:
- Gazdasági épülettel (és földdel borított pincével) beépíthetĘ telek szélessége az
építési helyen min. 8 m.
- Lakóépülettel beépíthetĘ telek:
szélessége az építési helyen legalább 12 m,
szántó mĦvelési ág esetén a beépíthetĘ telek területe legalább 6000 m2,
gyümölcsös, kert mĦvelési ág esetén a beépíthetĘ telek területe legalább 3000 m2.
g) Állattartó épület, nagy létszámú állattartó telep, illetve birtokközpont az
övezetben nem létesíthetĘ.
h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített
területe nem lépheti túl a 90 m2-t.

Különleges beépítésre nem szánt terület övezetei
20. § (1) [11]
(1a)[12] A K jelĦ beépítésre nem szánt övezetekben új építés esetén a következĘ
paraméterek biztosítandók
Jel Övezeti jel

K
01
K
02
K
03
K
04
K
05
K
06
K
07

Beépítési
mód

Sz
2
Szabadon
K 4 000
álló
VízmĦ
Sz
2
K
Szabadon
4,5 4 000
álló
Sport
Sz
2
K
Szabadon
4,5 4 000
álló
Vásártér
Sz
2
K
Szabadon
8,0 4 000
álló
TemetĘ
Sz
2
K
Szabadon
4,5 20000
álló
Egyéb
Sz
2
K
Szabadon
6,5 3 000
álló
Napelem park
Sz
2
Szabadon
K 2,5/
3000
álló
6,5
Bányászat
K

Max.
Beépítettség
(%)

Min/max Min.
Min
építmény telek- zöldmagasság terület felület
(m2)
%
(m)

ElĘ Oldal
kert
kert
min. min.
(m)
(m)

Hátsó
kert
min.
(m)

2

Kialakult

4.000

60

5

8

8

2

4,5

4.000

60

5

6

8

2

4,5

4000

60

5

6

8

2

8,0

4.000

60

5

8

8

2

4,5

20.000

80

5

6

8

2

6,5

3.000

60

5

6

6

5

6

8

2

2,5/6,5

3000

80

(2)[13] A K01, 02, 03, 04, 05 jelĦ (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés
esetén a következĘ rendeltetésĦ épületek engedélyezhetĘk:
(2) A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelĦ (beépítésre nem szánt) övezetekben
új építés esetén a következĘ rendeltetésĦ épületek engedélyezhetĘk:
a) K01 vízmĦ, amelyben építmények külön jogszabályba foglaltak szerint
helyezhetĘk el.
b) K02 sport, amelyben sportolási célú építmények és kiszolgáló létesítményeik,
vendéglátás, szolgáltatás helyezhetĘk el,
c) K02 rekreáció, sport, amelyben szabadidĘs és sportolási célú építmények és
kiszolgáló létesítményeik, vendéglátás, szolgáltatás helyezhetĘk el,
d) K03 vásártér, amelyben piaci, vásári funkciók és építményeik, ill. kiszolgáló
építmények helyezhetĘk el,

e) K04 temetĘ, amelyben a temetési funkcióhoz kapcsolódó építmények és
kiszolgáló létesítményeik helyezhetĘk el,
f) K05 egyéb, közlekedési -, a közlekedéshez kapcsolódó oktatás és képzés céljait
szolgáló, egyéb nem zavaró hatású szolgáltató építmények helyezhetĘk el.
g)[14] K06 Napelem park, amelyben a megújuló energiaforrások hasznosításának
céljára szolgáló építmények és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetĘk el.
h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei
helyezhetĘk el.
(3) A K04-temetĘ jelĦ övezet kiegészítĘ elĘírásai:
a)[15]
b)[16]
c)[17]
d) A temetĘn belül kápolna, ravatalozó és kripta épületek helyezhetĘk el. A
megengedett legnagyobb építménymagasság értékébe a kápolna vagy a ravatalozó
tornyát nem kell beszámítani.
e) A temetĘben elhelyezhetĘ sírjel építménymagassága - kivéve lektorátus által
zsĦrizett képzĘmĦvészeti alkotás esetén - nem lehet nagyobb, mint a sír hossza;
„fedett” sír magassága nem lehet nagyobb, mint 0,8 m.
f) Új temetĘ létesítése és/vagy temetĘ bĘvítése esetén vagy a temetĘ területén belül
a telekhatár mentén (kivéve a meglévĘ temetĘrészhez történĘ csatlakozó telekhatárt)
min. 30,0 méter széles fásított védĘterületet kell kialakítani. A temetĘn belüli
beültetési kötelezettséget min. a temetĘ megnyitását megelĘzĘ évben - kertészeti terv
alapján - amely gyep-, cserje- és lombkoronaszintet egyaránt kell tartalmazzon teljesíteni kell. A beültetési kötelezés és/vagy a véderdĘ csak a temetĘ
felszámolásával együtt szüntethetĘ meg.
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Az adott tájékoztatás leírása (kivonat)

az abban foglaltak figyelembe vétele a tervben

igen
nem

Válasz
érkezett

epülésrendezési Eszköz 10. sz. módosítás véleményezési szakasz, vélemények összegzése

+

1. A helyi építési szabályzat (továbbiakban:HÉSZ)
rendelet tervezet 1. § táblázatát az oldalkert éshátsókert
méretére
vonatkozó
jelölések
(h,
h/2,
K)
magyarázatával kérem kiegészíteni
2. A rendelet tervezet 2. § szövegét – az országos telepü-lésrendezési és építési követelményekrĘl szóló
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet továbbiakban:
OTÉK) fogalomhasználatával összhangban – a következĘképpen javaslom megfogalmazni,:
„h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége
10% lehet, de a telek beépített területe nem lépheti
túl a 90 m2-t.”
3. A 2. számú módosítás szerinti zártkertekre vonatkozóan megállapítandó 10 % megengedett legnagyobb
beépítettség megállapítása az országos településrendezési követelményeknél megengedĘbb. Az alkalmazással
kapcsolatos teendĘket közli.
….kérem megküldeni az alátámasztó munkarész kiegé
szítését a hatályos HÉSZ és a tervezett HÉSZ összehasonlításával a módosításokra vonatkozóan(pirossal beilleszt-ve mi módosul, áthúzva, mi törlĘdik, legalább a
módosított szakaszokra).

- Az észrevételek a záró dokumentációba
figyelembe vételre kerültek..

+

ág
+

A rendelkezésre bocsátott VI/1346-24/2019. számú
megkeresés alapján a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság részérĘl nem merült fel természet- illetve
tájvédelmi javaslat, észrevétel.

-

+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt.

-

- A módosítással kapcsolatban kifogást nem emel

-

tali
+

csaés
i és
+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt.

- Vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontból a
településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatban a dokumentációban foglaltak ellen
kifogást nem emelek
Polgári védelmi szempontból a településrendezési
eszközök módosítása ellen kifogást nem emelek.
- Iparbiztonsági szempontból tájékoztatom, hogy a
település területén a katasztrófavédelemrĘl és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat.) 3. § 28. pontja szerinti veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem nem található, ezért a
településen a Kat. 3. § 32. pontja szerinti veszélyességi
övezet nem került kijelölésre. Fentiekre
tekintettel a módosítás ellen kifogást nem emelek.

+

-

-

+
-

s

+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt.

-

1„GyomaendrĘd I.-homok” véd nevĦ bányatelek
kiterjesztése és bĘvítése módosítással egyetért
2. holtágak mentén húzódó kertes mezĘgazdasági
területek maximális beépítettség mértékének
módosítása3. A GyomaendrĘd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz-ú
területnél a Vt-7* jelĦ övezet elĘírásainak módosítása
- a módosításokkal egyetért, javaslatot nem tesz,
kifogást nem emel.

+

-

g
-

+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt.

+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt.

-

+

- SzabályszerĦ megkeresésre nem válaszolt

-

- A települési eszközmódosításokkal kapcsolatban
kifogást nem emel.

-

yi

úti

+

Összeállította:
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Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Levélcím: 5541 Szarvas PF.: 72. Tel.: 66/313-855, Fax: 66/311-658, E-mail: kmnp@kmnp.hu
______________________________________________________________________________________________________________________

904-3/2019.ikt.sz.
Üi.: Greksza János

Tárgy: GyomaendrĘd Város TESZK
10.sz. módosítása - természet- és
tájvédelmi szempontú vélemény
Hiv.sz.: VI/1346-24/2019.

GyomaendrĘd Város Polgármestere
Toldi Balázs polgármester úr
részére
GyomaendrĘd
Selyem út 124.
5500

Tisztelt Polgármester Úr!
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részérĘl, mint a védett természeti területek
és a természeti értékek, valamint a Natura 2000 területek természetvédelmi kezelĘje egyben a
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet által a területfejlesztési programok, területrendezési tervek
és a helyi építési szabályzatok véleményezésére kijelölt szervezet, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrĘl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrĘl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet alapján az alábbi természet- és tájvédelmi szempontú véleményt adom.
A rendelkezésre bocsátott VI/1346-24/2019. számú megkeresés alapján a KörösMaros Nemzeti Park Igazgatóság részérĘl nem merült fel természet- illetve tájvédelmi
szempontú javaslat, észrevétel.
Véleményemet az épített környezet alakításáról és védelmérĘl szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve végrehajtására kiadott 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9.
melléklete; illetve a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. §. alapján biztosított
hatáskörömben adtam ki.
Szarvas, 2019. augusztus 30.
Tisztelettel:
Dr. Tirják László
igazgató
Kapják:
1.
Címzett: (HKP)
2.
Irattár
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A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum:2019.08.14 09:55:52 +02:00
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: Krusoczkiné Kardos Ágnes

K-6208-010/2019. ikt. szám
Előadó: Dobay Péter
Tárgy: Gyomaendrőd Város Településrendezési
Eszköz 10. sz. módosítása véleményezése
Ügyiratszám: VI. 1346-24/2019.
Irányítás: Molnár Zoltán Gyula főépítész
Toldi Balázs
polgármester
Gyomaendrőd Város Polgármestere
Gyomaendrőd
Selyem út. 124.
5500
Tisztelt Polgármester Úr!
A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részére, Gyomaendrőd Polgármestere által a VI. 134624/2019. ügyiratszámon megküldött „Gyomaendrőd Város Településrendezési Eszköz 10. sz.
módosítása – Egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz kezdeményezése” ügyében az
Igazgatóságunk az alábbi észrevételeket teszi:
1. terület: „Gyomaendrőd I.-homok” védnevű bányatelek kiterjesztése és bővítése miatt a
02121/18;20; 02112/18; 02112/48-52 hrsz. alatti , illetve a 02112/34; 57; 56 hrsz. alatti
földrészletek terület felhasználási besorolás módosítása „Má” általános mezőgazdasági területről
különleges beépítésre nem szánt K07 nyersanyaglelőhely területre.
2. terület: holtágak mentén húzódó kertes mezőgazdasági területek maximális beépítettség
mértékének módosítása: A településen a holtágak mentén húzódó jellemzően már beépített kertes
mezőgazdasági területeken a jelenlegi szabályozás szerinti maximum 3 %-os beépítettség, OTÉK
alóli felmentés alkalmazásával- változatlanul beépítésre nem szánt kertes mezőgazdasági
területet meghagyva- maximum 10%-ig növelhető.
3. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.sz. 1567 hrsz alatti ingatlanon álló sportcsarnok fejlesztése
érdekében a Vt-7* jelű övezetekben a saroktelkek esetében a maximális beépítettség 75%-ra, a
minimális zöldfelület 15 %-ra módosul.”
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a módosításnak figyelembe kell venni a nagyvízi meder, a parti
sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletet. A kizárólag állami
tulajdonban lévő holtágak esetében a parti sáv szélessége nem azonos az önkormányzat
tulajdonban lévő holtágakéval.

Ezúton jelezzük, hogy Igazgatóságunk a tárgyi véleményezési eljárás további szakaszaiban részt
kíván venni, és a véleményezési fázis befejezését követően az eljárás lezárásáról értesítést kér.
Kérjük, hogy az elfogadott koncepció módosításáról szóló dokumentációt papír formátumban,
vagy elektronikus adathordozón (CD) szíveskedjenek részünkre megküldeni.
Kérem a leírtak szíves tudomásulvételét és a város településrendezési eszközeinek módosítása
során, annak figyelembevételét.
A települési eszközmódosításokkal kapcsolatban kifogást nem emelünk.
Gyula, 2019. augusztus 23.

Szabó János
igazgató
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GyomaendrĘd Város KépviselĘ Testületének
.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete
a város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról
GyomaendrĘd Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített
környezet alakításáról és védelmérĘl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6.
pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökrĘl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrĘl szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 37. § (2) bekezdés b) pontja szerint a 9. mellékletben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami FĘépítész, Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi FĘosztály, Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi FĘosztály, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Honvédelmi Minisztérium Hatósági FĘosztály, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási
Hivatala MĦszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási FĘosztály, Körös-Maros
Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági
FĘosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali FĘosztály Földhivatali Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi FĘosztály ErdĘfelügyeleti Osztály, , Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal MĦszaki Hatósági FĘosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság, Országos Vízügyi FĘigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint a
Békés megyei Önkormányzat elnöke véleményének kikérésével a következĘket rendeli el:
1. § GyomaendrĘd Város Önkormányzati KépviselĘ-testületének a város helyi építési szabályzatáról
szóló 9/2010. (II. 26.) számú rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 9.§ (3) bekezdésében lévĘ táblázat
helyébe az alábbi táblázat kerül:
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2000m2 alatti telekterület esetén a maximális beépítettség 65% lehet.
Saroktelek esetén a maximális beépítettség 75%-, a minimális zöldfelület 15 % lehet

++

h = az épület megfelelĘ homlokzatának építménymagassága oldalkert és hátsókert esetén.
K= kialakult
2. § A Rendelet 17. § (10) az alábbi h) ponttal egészül ki:
h) Vízparti zártkerti telek legnagyobb beépítettsége 10% lehet, de a telek beépített területe nem
lépheti túl a 90 m2-t.”
3. § A Rendelet 20. § (1a) bekezdésben lévĘ táblázat helyébe az alábbi táblázat lép
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4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése elsĘ mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
(2) A K01-, 02-, 03-, 04-, 05, 06-, 0-7 jelĦ (beépítésre nem szánt) övezetekben új építés esetén a
következĘ rendeltetésĦ épületek engedélyezhetĘk:
5. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése a következĘ h) ponttal egészül ki:
h) K07 A bányászat céljára szolgáló építmények és kiszolgáló létesítményei helyezhetĘk el.
6. § A Rendelet mellékletét képezĘ K19-es számú tervlap helyébe az 1. melléklet szerinti tervlap lép.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követĘ 15. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követĘ napon
hatályát veszti.

Toldi Balázs
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyzĘ
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Javaslat az önkormányzati és intézményi dolgozók részére eseti
illetménykiegészítés biztosítására
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
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!
2019. január 1. napjától a minimálbér és a garantált bérminimum összege az előző évhez képest tovább emelkedett.
A minimálbér összege 138.000 Ft-ról 149.000 Ft-ra, a garantált bérminimum összege 180.500 Ft-ról 195.000 Ft-ra. A
minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapcsolódóan a belügyminiszter a települési önkormányzatok
részére év közben költségvetési támogatást nyújtott. A támogatáshoz az önkormányzatok külön pályázat és
támogatási kérelem benyújtása nélkül jutottak. A támogatói okirat 2019. július 10-én lépett hatályba, a kapott
támogatás összege 91.617.000 Ft. A támogatást 2019. december 31. napjáig kell felhasználni. A felhasználási célt
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. mellékletében rögzített jogcímekhez
tartozó szabályok rögzítik. A kapott támogatás nemcsak bérköltségre használható fel, hanem a jogcímek szerint
meghatározott célokra, így bérköltségen kívüli egyéb működési kiadásra, esetenként felhalmozási kiadásokra is.
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi jogcímeken és összegekben részesült vissza nem térítendő
támogatásban:
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása: 5.070.000 Ft
II.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők
bértámogatása: 2.145.000 Ft
III.3.a) Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása: 722.000 Ft
III.3.c) Szociális étkeztetés támogatása: 1.815.000 Ft
III.3.f) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 15.309.000 Ft
III.3.g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása: 5.198.000 Ft
III.3.l) Támogató szolgáltatás: 1.314.000 Ft
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a
gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása: 56.198.000 Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása: 3.290.000 Ft
IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása: 556.000
Ft
A 2019. évi költségvetés tervezésénél már láttuk, hogy a kapott állami támogatás több feladatnál nem nyújt
fedezetet a működési kiadások, így többek között a garantált bérminimum növekedésből adódó többlet költség
finanszírozására. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a Képviselő-testület saját bevételeinek
terhére kiegészítő támogatást biztosított az önkormányzat és a társulás fenntartásában működő intézmények és
egyéb önkormányzati feladatok részére. A belügyminiszteri döntés alapján nyújtott többlet költségvetési támogatás
lehetőséget ad arra, hogy az intézmények működéséhez biztosított önkormányzati kiegészítő támogatás összegét –
valamilyen mértékben – mérsékelni tudja a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület júniusi ülésén egy egyszeri illetmény kifizetést hagyott jóvá a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselői részére. Jelen költségvetési többlettámogatás lehetőséget biztosít
arra, hogy valamennyi önkormányzati és intézményi dolgozó részesülhessen munkája elismeréseként egyszeri
többletjuttatásban.
Javaslatunk az alábbi:
Az Önkormányzatnál foglalkoztatott mezőőrök és a közfoglalkoztatási iroda dolgozói, a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központ, a Kállai Ferenc Művelődési Központ, a Szent Antal Népház és Művelődési Ház, a Határ
Győző Városi Könyvtár, a Városi Egészségügyi Intézmény, a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi
Óvoda, valamint a Térségi Szociális Gondozási Központ dolgozói részesüljenek ezen többlettámogatásból egyszeri
jellegű juttatásban. A javasolt összeg az intézményeknél megtervezett egyszeri keresetkiegészítést is figyelembe
véve dolgozónként érje el az egy havi bruttó bérek összegét.
Számításaink alapján 231 fő részére történhetne kifizetés, mely költség járulékkal növelt összege 57 millió Ft.
8

A kapott költségvetési támogatásnál 2 jogcímen részesültünk magasabb támogatásban, mint amilyen mértékű a
feladathoz nyújtott önkormányzati kiegészítés összege. Ebből adódóan a szakosított ellátás feladathoz 3,084 millió
Ft, a gyermekétkeztetési feladathoz 580 ezer Ft összegű többlettámogatást szükséges a Térségi Szociális
Gondozási Központ részére biztosítani ahhoz, hogy a teljes támogatási összeg felhasználása megtörténhessen
2019. december 31. napjáig. A javasolt felhasználásokat követően közel 31 millió Ft-ot tud a Képviselő-testület
tartalékba helyezni, mely összeg az intézményi költségvetések működéséhez önkormányzati saját bevételből
biztosított kiegészítő támogatás csökkentésének köszönhető.
Az előterjesztés mellékletét képező táblázat feladatonként, illetve intézményenként mutatja be az egyszeri
juttatásban részesülő dolgozói létszámot, a javasolt kifizetendő összegeket, a feladatra kapott költségvetési
támogatás összegét, illetve a kifizetést követően a maradvány vagy a szükséges kiegészítés összegeit.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen a javaslatot megtárgyalni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"Egyszeri juttatás kifizetésének jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a BMÖGF/767-2/2019. számú támogatói
okirat alapján nyújtott költségvetési támogatás intézményi költségvetési rendeletekbe történő beépítését azzal, hogy
az eredeti költségvetésben biztosított intézményi kiegészítő támogatás összegei a kapott többlettámogatás
mértékéig kerüljenek visszavonásra.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei dolgozóit a 2019.
június 1-jén érvényben lévő havi bruttó bérének megfelelő összegű egyszeri juttatásban részesíti, az egyszeri
keresetkiegészítés összegét is figyelembe véve (eseti illetménykiegészítés + egyszeri keresetkiegészítés = havi
bruttó bér összege). A kifizetés forrása részben a BMÖGF/767-2/2019. számú támogatói okirat alapján biztosított
költségvetési támogatás 91.617.000 Ft keretösszege, másrészt az állam részéről nyújtott plusz költségvetési
támogatás eredményeként az önkormányzati saját bevételből nyújtott kiegészítő támogatás felszabadult összege. A
költségvetési rendelet soron következő módosításával az érintett intézmények költségvetésébe kerüljön beépítésre a
kifizetett összeg kiadása és forrása. Az eseti illetménykiegészítés járulékkal növelt maximum keretösszege
57.012.000 Ft, a Térségi Szociális Gondozási Központ részére a szakosított ellátás feladathoz az egyszeri juttatás
összegén felül nyújtott többlettámogatás összege 3.084.000 Ft, a gyermekétkeztetési feladat többlettámogatási
összege 580.000 Ft, valamint a visszavont önkormányzati kiegészítés tartalékba helyezett összege 30.941.000 Ft.
Sorszám

Intézmény megnevezése

1.
2.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Kistérségi Óvoda összesen
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti
Központ összesen
Kállai Ferenc Művelődési Központ összesen
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
összesen
Határ Győző Városi Könyvtár összesen
Városi Egészségügyi Intézmény összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ szociális
alapellátás összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
szakosított ellátás összesen

3.
4.
5.
6.
7.

9

Max. figyelembe vehető
létszám fő
8
32

Összes maximális kiadás
Ft
1.580.000
10.871.000

10

3.265.000

6
5

1.896.000
1.443.000

5
21
51,0598

1.317.000
4.616.000
9.465.000

82,1936

19.849.000

8.

Térségi Szociális Gondozási Központ
gyermekétkeztetés összesen
Térségi Szociális Gondozási Központ
összesen
MINDÖSSZESEN

Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 04.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella
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10,7466

2.710.000

144

32.024.000

231

57.012.000

EGYSZERI JUTTATÁS KIFIZETÉSI KÖLTSÉGÉNEK ÉS FORRÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Sorsz
ám intézmény
Gyomaendrőd Város
Önkormányzata
1.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás,
Hunya Kistérségi Óvoda
2.
Gyomaendrődi Család ‐és
Gyermekjóléti Központ
3.
Kállai Ferenc Művelődési
Központ
4.
Szent Antal Népház és
Művelődési Ház
5.
6.
Határ Győző Városi Könyvtár
Közművelődés összesen
Városi Egészségügyi Intézmény
Térségi Szociális Gondozási
Központ
8.
8.1 Szociális alapellátás
Dolgozói létszám
Konyha és gépkocsi
Központ
Gazdasági vezető
Intézmény vezető helyettes
Szociális alapellátás összesen
8.2 Szakosított ellátás
Dolgozói létszám
7.

Létszám
(fő)

Kifizetendő
összeg (Ft)

Hiány (‐),
Költségvetési többlet (+)
támogatás (Ft) (Ft)

Önkormányzati
kiegészítés saját
bevételből a
jogcímhez tartozó
intézmény részére
(Ft)

Visszavont
önkormányzati
kiegészítő tám.
(Ft)

8

1 580 000

5 070 000

3 490 000

89 088 000

5 070 000

32

10 871 000

2 145 000

‐8 726 000

6 240 000

2 145 000

10

3 265 000

722 000

‐2 543 000

2 692 000

722 000

6

1 896 000

5
5
16

1 443 000
1 317 000
4 656 000

556 000

‐4 100 000

66 664 000

556 000

21

4 616 000

0

‐4 616 000

23 344 000

0

41
6,2
3,2
0,322
0,3378
51,0598

9 465 000

23 636 000

14 171 000

24 699 000

23 636 000

72

Konyha és gépkocsi
Központ
Intézmény vezető
Gazdasági vezető
Intézmény vezető helyettes
Szakosított ellátás összesen
Szakosított ellátás részére
biztosítandó többlet támogatás
8.3 Gyermekétkeztetés
Dolgozói létszám
Konyha és gépkocsi
Központ
Gazdasági vezető
Gyermekétkeztetés összesen
Gyermekétkeztetés részére
biztosítandó többlet támogatás

6,3
1,6
1
0,6314
0,6622
82,1936

19 849 000

56 198 000

33 265 000

33 265 000

33 265 000

3 290 000

0

0

0

3 084 000
4
6,5
0,2
0,0466
10,7466

2 710 000

580 000

Önkormányzati kiegészítést csökkentő tételek és a többlettámogatások
egyenlegének összege (Ft)
Visszavont önkormányzati kiegészítő támogatás összege (Ft)
Visszavont önkormányzati kiegészítő támogatásból finanszírozott bér és
járulékköltség összege (Ft)
Önkormányzati tartalékba helyezhető összeg (Ft)
Kapott többlet költségvetési támogatásból finanszírozott bér és
járulékköltség összege (Ft)
Térségi Szociális Gondozási Központ részére biztosítandó többlet
költségvetési támogatás összege (Ft)
Kapott többlet költségvetési támogatás összege (Ft)
Gyomaendrőd, 2019. szeptember 4.

30 941 000
65 394 000
34 453 000
30 941 000
22 559 000
3 664 000
91 617 000

4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2018/2019-es
nevelési évről készített szakmai beszámolójának elfogadása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 201/2004. (VII.29.) Kt. számú határozatában úgy döntött, hogy a
Szivárvány (Vásártéri) Óvodával, a Gyermekliget (Selyem) Óvodával, valamint a Tulipános óvodával közhasznúsági
szerződést köt 2004. augusztus 1. napjától határozatlan időtartamra. A 2012/2013-as nevelési évben bekövetkezett
törvényi és fenntartói változások szükségessé tették, hogy 2014. április 1. napjától köznevelési szerződés váltsa fel
a korábbi közhasznúsági szerződést. 2019. április 1-jén az Önkormányzat és a fenti óvodák között a korábbi
szerződés kiértékelése és kölcsönös megelégedés okán újabb 5 év időtartamra köznevelési szerződést kötöttek.
A köznevelési szerződés 5. pontjában foglaltak szerint a Megbízott az intézmény vezetőjével évente köteles írásbeli
beszámolót készíteni az ellátás folyamatosságáról, a működés biztonságáról, a pénzügyi finanszírozás helyzetéről.
A Képviselő-testület 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt. határozatával meghatározta az óvodai beszámolók tartalmi elemeit,
mely alapján az intézményvezetőknek el kellett készíteniük a 2018/2019-es nevelési év szakmai beszámolóját.
Az előterjesztés mellékletében, az alábbi intézményvezetők 2018/2019-es nevelési évről készített szakmai
beszámolóját terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
Vásártéri Bölcsőde és
Óvoda
Selyem úti Óvoda és
Bölcsőde
Tulipános Óvoda és
Családi Napközi

Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
Képviselője: Varjú Judit 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27/B/1
Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Szabó Istvánné 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.
Képviselője: Giricz Ilona 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.

Mindhárom szakmai beszámoló tartalmazza a képviselő-testület által előírt tartalmi követelményeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és azt a döntési javaslat
szerint elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámolók
elfogadását.

1. döntési javaslat
"A Selyem Úti Óvoda és Bölcsődében 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló
elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft-vel
kötött köznevelési szerződés 5. pontjában, valamint a 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt. határozatban foglaltak szerint
elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem Úti
Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
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"A Vásártéri Óvoda és Bölcsődében 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló
elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában, valamint a 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt. határozatban
foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. képviselőjének Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített
szakmai beszámolóit
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"A Tulipános Óvoda és Családi Bölcsődében 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített
beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft.-vel kötött
köznevelési szerződés 5. pontjában, valamint a 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt. határozatban foglaltak szerint elfogadja a
Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft. képviselőjének – Vasas György Péter a Tulipános Óvoda és Családi
Bölcsőde 2018/2019-es nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Óvodai beszámoló
2018/2019-es nevelési év

Készítette: Pádi-Klein Ildikó intézményvezető
Varjú Judit ügyvezető

TARTALOMJEGYZÉK
1. Pedagógiai folyamatok
2. Személyiség- és közösségfejlesztés
3. Eredmények
4. Belső kapcsolatok, együttműködés
5. Az intézmény külső kapcsolatai
6. A pedagógiai munka feltételei
7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és a pedagógiai programban
megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés
8. Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai
9. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos értékelése

• Pedagógiai folyamatok
•

Tervezés
A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP,
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, )

A 2018/2019 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Óvodánkban az intézményi dokumentumok összhangban állnak egymással,
egymásra épülnek. A tartalmi munkánkat meghatározó stratégiai terv,
alapdokumentum az óvodánk pedagógiai programja, mely kiindulópontja
intézményünk többi dokumentumának.
A stratégiai terveket az éves munkatervben bontjuk le operatív feladatokra.
Az óvodai éves munkaterv határozta meg az óvodai nevelési év rendjét. A
munkaterv a nevelőtestület bevonásával és segítő támogatásával készült el.
Aktuális megbeszélésink alkalmával számba vettük a munkatervben
megfogalmazott soron következő feladatainkat és ütemeztük azokat. Kis
nevelőtestületünkben nagyfokú odafigyeléssel kell a feladatokhoz az időt
beosztani.
Az óvodai csoportnaplónk tükrözi a pedagógiai program jellemzőit. A napló
tartalmazza mindazokat az elemeket, melyek a megfelelő tervezéshez,
dokumentáláshoz szükségesek. Az éves munkatervben szereplő feladatok
lebontva megtalálhatók a csoportnaplóban. Megfelelő módszerek, eszközök
kiválasztásának megvalósítását egész évben szem előtt tartották az
óvodapedagógusok.
Az előző nevelési évi gyermekek fejlődését nyomon követő mérési
dokumentáció csoportonkénti eredményei rögzítésre kerültek. Ennek
tükrében a mérési rendszer változtatás nélkül folytatódott a nevelési évben
a gyermekek mérése.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

A következő nevelési évben is a munkaterv a köznevelési törvény
figyelembevételével készül el, ami a feladatokat meghatározza az intézmény
számára.

•

Megvalósítás
•

Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya,
egymásra épülésének gyakorlata

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, a
pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása
a pedagógusok bevonásával történt. Rendszeres megbeszéléseken, ill.
emlékeztetőkkel írásos információkkal tartjuk frissen az aktuális
feladatokat, határidőket.
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozták meg a módszerek,
eljárások kiválasztását, alkalmazását. Az éves tervek és beszámolók
egymásra épültek.
A nevelési év végi beszámolójának megállapításai alapján történik a
következő nevelési év tervezése. A dokumentumokban megfogalmazott
célok, feladatok – a csoport, valamint a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelentek a pedagógus tervező

munkájában és annak ütemezésében. A pedagógusok projektrendszerben
építik fel tematikus terveiket, melyet differenciáltan valósítanak meg.
A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az
esetleges eltérések indokoltak voltak.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

•

Az intézményi önértékelés, az éves értékelés és a nevelési év eredményei
alapján a fejlesztendő területek, újabb elvárások megfogalmazásra
kerülnek a következő nevelési év terveiben, a jogszabályi változások
figyelembevételével.

Ellenőrzés
Az ellenőrzés működtetése az intézményben (Ki, mit milyen céllal, milyen
gyakorisággal, milyen eszközökkel ellenőriz?)

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az éves munkaterv ellenőrzési tervében lett meghatározva az ellenőrzés
mikéntje. Az ellenőrzés lefedi a működés valamennyi területét. Az
intézmény ellenőrzése:
•

spontán megfigyeléssel

•

tervezett megfigyeléssel

•

dokumentum ellenőrzéssel történik.

Az ügyviteli‐és tanügy igazgatási munka ellenőrzésének célja volt, hogy az
intézményben kötelezően vezetendő dokumentumok naprakészek
legyenek és feleljenek meg a törvényi előírásoknak. Az ellenőrzési tervben
szerepelt, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen
eszközökkel ellenőriz. Az ellenőrzés módszerei voltak a
dokumentumelemzés, a gyakorlati munka megfigyelés és az azt követő
elemző ‐ értékelő beszélgetés, írásos értékelés, önértékelés‐reflexió. A
mérési eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség
esetén korrekciót hajt végre. Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az
intézményi önértékelésben.

2019/20. nevelési évben
szükséges megvalósítani

A következő nevelési év ellenőrzései kapcsolódnak a pedagógus
minősítésre kerülő óvodapedagógusok munkájához.

•

Értékelés
•

Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok
szakmai munkájának értékelése.)

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik.
Az értékelés területi voltak:
•

az óvodában elvégzett ellenőrzések eredményei

•

tankötelezettségi mutatók

•

óvodai beíratási mutatók

•

éves munkaterv teljesültsége

•

technikai dolgozók munkájának eredménye

•

fejlesztési eredmények

•

korábbi intézkedések eredményei

•

gyermekvédelmi tevékenységek

•

hátrányos‐és veszélyeztetett gyermekek

Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítják a nevelési‐
tanulási tevékenységgel és a szervezet működésével összefüggő
erősségeket, fejleszthető területeket. Az intézmény az ellenőrzések során
született eredményeket elemzi és értékeli.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani
•

Továbbra is szükséges nyomon követni a változásokat, melyek az
önértékelésekhez, a tanfelügyelethez és a pedagógus minősítésekhez
kapcsolódnak.

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a
gyakorlatban

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek
adottságainak, képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer
működik. Óvodapedagógusaink a programunkban használt speciális
mérésekkel mérik a gyermekek fejlettségi szintjét, mely méréssorozat
meghatározott szempontsorok alapján méri a gyermekek fejlődését,
óvodába érkezéstől egészen az iskolába menésig. Célja:
• útmutatást adjon a gyermekek egyéni fejlesztéséhez
• nevelőmunkánk hatékonyságának nyomon követése.
A mérés a gyermekek megszokott, természetes környezetében
történik, a csoport óvónői végzik, a csoport napirendjéhez
igazodik, figyelembe véve a gyermekek fejlettségét, aktuális
állapotát.
A gyermekek értékelése az intézmény szabályzó dokumentumaiban
megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési
rendszer) alapján folyik.
Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan követik, a
gyermeki teljesítményeket dokumentálják, elemzik, és az egyes évek

értékelési eredményeit összekapcsolják, szükség esetén fejlesztési tervet
készítenek.
A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően
történik az egyénre szabott értékelés, amely a fejlődési naplóban
(feljegyzésekben) nyomon követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelő
formában a gyermeknek.

2019/2020 évben
szükséges megvalósítása

•

Korrekció
•

Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint
valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

•

A gyermekek értékelését a jogszabályi háttérnek megfelelően a következő
nevelési évben is szükséges elvégezni.

Az ellenőrzés tapasztalatai segítik a fejlődésünket, láttatja az
erősségeinket, esetleges hiányosságainkat, mely alapján a következő
nevelési évünket felépíthetjük.
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése,
módosítása során megtörténik az ellenőrzések során feltárt információk
felhasználása.

A külső‐és belső ellenőrzések, mérések, értékelések tapasztalatainak
összessége alapján határozzuk meg az éves feladatokat, a javítandó,
fejlesztendő területeket.

A mérési, értékelési eredmények (Elégedettségmérés, intézményi önértékelés,
pedagógus - értékelés, a gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések.)

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Évente értékeljük nevelői munkánkat, levonjuk a tanulságokat,
meghatározzuk a fejlesztéseket, ha kell szükség szerint korrekciót végzünk.
Az adódó problémák megoldására alkalmas módszerek belső segítő
ötletek, külső erőforrások és szakmai támogatások feltérképezése és
bevonása nyújthatnak segítséget számunkra.
Az gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentációt egységes
értelmezésben végzik az óvodapedagógusok évente 2 alkalommal.
A pedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan
visszacsatolnak a szülőknek fogadóóra formájában.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Továbbra is nyomon kell követni a változásokat , melyek az
önértékelésekhez, a tanfelügyelethez és a pedagógus minősítésekhez
kapcsolódnak.
A gyermekek értékelését a jogszabályi háttérnek megfelelően a következő
nevelési évben is szükséges elvégezni.

• Személyiség- és közösségfejlesztés
2.1.

Személyiségfejlesztés
A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok
megvalósítása

2.1.1. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének
megvalósítása
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés elmélete és
gyakorlata a pedagógiai programban előírtak szerint a munkatervben
szerepel. Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet
meghatározzák.
A téma megjelenik a csoportnaplóban, tematikus tervekben, heti
tervekben pl.: mindennapos mozgás, vízhez szoktatás stb.
Fő célunk, hogy tiszta környezetben, egészséges és biztonságos óvodai
életben éljék a gyermekek mindennapjaikat, ennek következtében az
alábbiakat valósítottuk meg:
• télen gondoskodtunk az óvoda udvarán lévő madarakról
• az óvoda előtt eldobott szemetet az óvodapedagógusokkal
összegyűjtötték és megbeszélték jelentőségét
• mindennapi mozgásra kihasználtuk az udvar adta
lehetőségeket
• virágot ültettünk
• aktív részesei voltunk a kihívás napi rendezvénynek
stb.
Minden olyan lehetőséget megragadtunk, melyben az egészséges és a
környezettudatos életmód értékeit tudtuk megfogalmazni.
Az óvodán kívüli tevékenységek (megfigyelések, stb.) alkalmával a
gyermekek a gyakorlatban szereznek tapasztalatokat.

A környezettudatosság erősítése a szelektív hulladékgyűjtés
csoportonkénti bevezetésével.

2.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek
megismerési, fejlesztési gyakorlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekekre.)
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

A figyelem középpontjában a gyermekek kulcskompetenciáinak fejlesztése
áll.
A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek a személyes és szociális
képességek megismerésére, fejlesztésére. A pedagógusok megosztják
egymással ez irányú tudásukat , tapasztalataikat.
Nem felzárkóztatás a célunk, hanem az adott állapot megismerése annak
érdekében, hogy saját képességei szerint és saját tempójával haladva
minél magasabb szintre jusson el a gyermek. Fejlődést nyomon követő
naplónk egy nagyon aprólékos, kidolgozott személyiség nyomon követést
tartalmaz.
Fejlesztésünk alapfeltétele a folyamatos megismerés. Természetes
közegben, a csoportszobában és természetes tevékenység közben (játék,
tanulás stb ) figyeljük meg a gyermekeket.
Évente kétszer jegyezzük fel táblázatainkban az adatokat róluk.
A fejlesztés megvalósulása nyomon követhető az intézmény
dokumentumaiban, a mindennapi gyakorlatban (óvodai és óvodán kívüli
tevékenységek).
Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája követi a kor pedagógiai
elvárásait és egyéni érdeklődésükhöz alkalmazkodik, ehhez illeszkedik
évente a beiskolázási terv, ennek megfelelően egy kolléganő már
szakvizsgás képzést tett tehetségfejlesztő szakterületen.

Tudatos, tervszerű munka, nagyfokú odafigyelés, újabb kolléganő
beiskolázása

2.1.3. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a
pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő,
fejlesztő és oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.
Különös figyelmet fordítanak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére,
ruházatára, játékára, étkezési szokásaira, vagy bármely változásra, amely
az óvodás élet alatt a gyermek életében szokatlan, kirívó. Ezt
kötelességünk jelezni a gyermekvédelmi felelős számára.
Az óvodapedagógusok a gyermek óvodába érkezésekor részletes,
sokoldalú anamnézist vesznek fel, így a szociális helyzetről némi
benyomást szereznek.
Kapcsolatot tartunk fenn valamely szakmai támogató hálózattal, hiszen az
esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányokkal küzdő gyermekek
felzárkóztatása, a tehetséggondozás mind olyan feladat, melyet
nevelőtestületünk fontosnak tart és a partnerek segítsége nélkül
megvalósíthatatlan.
Az óvodai és iskolai munkát segítő szociális munka beépülése az
intézmények életébe szintén segítséget nyújthat a gyermekvédelmi felelős
munkájához.

2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Óvodai szinten évi 2‐3 alkalommal esetmegbeszélő csoport létrehozása

2.1.4. A tevékenységekben megvalósuló tanulás, az ismeretszerzés, a képességfejlesztés
intézményi gyakorlata
A 2018/2019 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az önálló tanulás támogatása érdekében az intézmény pedagógiai
programjával összhangban történik a nevelési‐tanulási módszerek,
eljárások kiválasztása vagy kidolgozása és azok bevezetésének
megtervezése. A módszerek megválasztása az óvodapedagógusok
hatáskörébe tartozik, pl.: szemléletesség, fokozatosság, folyamatosság
elve, a kreativitás erősítése. A meglévő képességből kell kiindulni és a
hiányos képességet kell támogatni. Törekszünk arra, hogy az
óvodapedagógus és a gyerekek között oldott, de a tevékenységekre
koncentráló interaktív, kommunikatív viszony alakuljon ki.
A tanulási folyamat mindig tevékenységbe ágyazottan cselekvések útján
valósul meg.
Óvodánkban a tanulás kötetlen folyamat, melyben a gyermek részvétele
önkéntes. Az óvodapedagógus a megfelelő időben megteremti a tanulás
feltételeit. A feladat végzése közben figyelemmel kíséri a gyermekek
tevékenységét, szükség szerint segítséget nyújt. Az értékelés mindig
ösztönző, reális és kifejezi azt a meggyőződést, hogy a gyermek képes az
eredményes munkára.
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű
gyermekek megkülönböztetett figyelmet kapnak.

2.1.5. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok
értékelése a gyakorlatban
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2.2.

Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi
előírások, a pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és
fejlesztésközpontú.
A gyermekek fejlődési üteme, a teljesítmények pontos ismerete és annak
feldolgozása nyomon követhető. A gyermekek fejlődéséről a szülők
rendszeres tájékoztatást kapnak. Minden gyermekről külön és
folyamatosan vezetjük a fejlődési lapot, melyben rögzítjük a gyermekek
egyéni fejlettségi szintjét és a fejlesztendő feladatokat.

Közösségfejlesztés

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak

A betervezett közösségfejlesztési feladatokat megvalósította az
intézmény. Az alapprogram és a pedagógiai program is tartalmazza a
közösség fejlesztésére, a szociális tanulásra, az érzelmi életre vonatkozó

szerint valósult meg

feladatokat. Az óvodapedagógusok a csoportnaplóba nevelési tervet
készítenek évente két alkalommal. A nevelési tervben meghatározzák a
fenti területre vonatkozó céljaikat és az ennek megvalósításához
szükséges feladatokat. A projektek tervezésekor jelenik meg konkrétan a
társas‐és közösségi fejlesztési feladat. A reflexiók során értékelik az
eredményeket e területen is.
A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti,
gyermekek pedagógiai munkát segítők közötti kapcsolatok jók.
Az intézmény gondoskodik a pedagógusok, pedagógiai munkát segítők,
valamint a gyermekek közötti folyamatos információcseréről és
együttműködésről.

2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

A még jobb együttműködés érdekében az előző években megszerzett
ismeretek alkalmazása, sikerek és kudarcok közös megbeszélése.

2.3.

Személyiségfejlesztés

2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020. nevelési évben
szükséges megvalósítani

Az intézmény közösségi programokat szervez.
A szülők a megfelelő kereteken belül részt vesznek a
közösségfejlesztésben.
Nyitott óvodaként számos lehetőséget biztosítunk az óvodai életben való
részvételre mind a mindennapjainkban, mind pedig ünnepek, jeles napok
alkalmával.
A munkatervben betervezett közös programok mind megvalósultak.
Célunk volt, hogy a szülők érezzék, hogy számítunk rájuk és törekszünk az
együttműködésre.

A meglévők mellett, új programok bevezetése.

3.

Eredmények

3.1.

Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei: szülő,
pedagógus, pedagógiai munkát segítők)

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézményben folyó nevelő‐oktató munka eredményességét jelző
mutatókat folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi
működés szempontjából kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása.
Nyilvántartjuk és elemezzük az intézményi eredményeket:
helyben szokásos megfigyelésen, vagy más alapon megszervezett
mérések eredményei, a jobbítás szándékával, ha szükséges
változtatásokat alkalmazunk.
A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a gyermekek
és a szülők elégedettek.
A tanítás‐tanulás eredményességének mérője szintén az intézmény
számára kötelezően megvalósítandó pedagógus önértékelés.
A nevelőmunkát segítők elhivatottan végzik munkájukat, maximálisan
eleget téve a gyermekek gondozásának.

A 2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

3.2.

Az intézkedési terv alapján a vállalások teljesítésének folyamatos
felülvizsgálata.

Az intézmény szervezeti eredményei

A 2018/2019 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény kiemelt nevelési céljaihoz kapcsolódó eredmények alakulása
az elvártaknak megfelelő.
Az intézmény nevelési célrendszeréhez kapcsolódó kiemelt eredmények
dokumentálhatóak és dokumentáltak.
Az eredmények eléréséhez az alkalmazotti közösség nagy többsége
hozzájárul.
Nevelési év külső eredményei:
• Iciri‐piciri rajzverseny: III. helyezés
• „Ilyen az én családom” megyei rajzpályázat: különdíj
• Iciri‐piciri mesemondóverseny: különdíj

A 2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Újabb pályázatok figyelése, a tehetségfejlesztés tovább folytatása

3.3.

A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A 2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

3.4.

Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló
információk belső nyilvánosságáról.
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és
visszacsatolása nevelőtestületi feladat.
A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozza
meg az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit.
A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket fogalmaz meg.
A csoportok óvodapedagógusai többször is értékelték a gyermekeket az
elmúlt nevelési évben írásban a fejlődési naplóban. Az értékelésekről a
szülők is kaptak tájékoztatást, melyet aláírásukkal igazoltak.
Az óvodapedagógusok írásbeli munkájában egyértelműbbé,
nyomonkövethetőbbé tenni az egyéni bánásmódot igénylő gyermekek
megfigyelését, eredményességét.

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési
gyakorlata

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van
• kerekasztal beszélgetés az alsó tagozatos tanítókkal és az
óvodák képviselőivel
• a tavalyi nagycsoportosok látogatása, konzultáció a
pedagógusokkal
• Gyomaendrőd iskolái által szervezett nyílt órák, szülői
értekezletek

•

az iskolásoknak rendezett iskolai, illetve egyéb rendezvények,
versenyek figyelemmel kísérése.
Az intézmény törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az
információcsere fenntartására, előzetes egyeztetések a várható
gyermekek számáról, kapcsolattartás a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek esetében, egyéni konzultáció a tanítókkal a gyermekekről
A gyermekek további eredményeit felhasználja a pedagógiai munka
fejlesztésére.

A 2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Továbbra is a kapcsolatok fenntartása, a programok működtetése.

4.

Belső kapcsolatok, együttműködés

4.1.

Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő
tevékenységeik

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020. nevelési
évben szükséges
megvalósítani

4.2.

Munkatársi közösségünk együttműködésre képes és kész kreatív
szakemberekből tevődik össze, a képességek és tudás minél mélyebb
kiaknázása, hasznosítása a célunk.
• Az intézmény vezetése támogatja, ösztönzi az intézményen belüli
együttműködéseket, és az intézmény céljainak elérése érdekében
támaszkodik a munkájukra.
• A korszerű, hatékony pedagógiai munka érdekében rendszeresen
belső, szakmai konzultációkat szerveztünk.
‐ A gyermekvédelmi felelős tájékoztatta kolléganőit a
gyermekvédelmi előadásokon hallottakról, különböző
változásokról.
A nevelési év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat
teljesíteni és tudása legjavát adni.
Összességében változatos, programokkal teli, eredményes évet zárt
szakmai közösségünk.

A közösség erejében lévő további lehetőségek kihasználása, a pályakezdő
kolléganők bevonása a közösségi munkába.
Minősítés előtt álló kolléganők segítése szakmai munkájuk maximális
kivitelezésében.

A belső tudásmegosztás intézményi gyakorlata

A 2018/2019 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Óvodánkban rendszeres a belső továbbképzés, a jó gyakorlatok
ismertetése, támogatása.
A belső tudásmegosztás működtetésében pedagógusaink komoly
feladatot vállalnak abban, hogy milyen módszereket, eszközöket,
feladatokat használnak a gyermekek számára, ami hatékonyan fejleszti az
egyéni képességeket.
Rendezvények előtt megbeszéléseket tartunk, forgatókönyveket készítünk,
igyekszik minden pedagógus a tudását megosztani a cél érdekében.
A gyakorlatban jól bevált módszerek beépülnek a csoportok mindennapi

életébe.
Továbbképzéseken szerzett információkat a pedagógusok egymás között
megosztják

2019/2020 évben
szükséges megvalósítani

4.3.

Tudásmegosztás a tapasztalt és a pályakezdő óvodapedagógusok között

Az információátadás az intézményi gyakorlata

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás
és a kommunikáció.
A kollégáktól érkező visszajelzéseket, igényeket, javaslatokat beépítjük a
mindennapi munkába. Kicsi intézmény lévén a kapcsolat napi szinten tud
megvalósulni, a közös feladatok tervezéséhez kisebb teameket hozunk
létre, akik részterületeket dolgoznak ki, majd közösen kialakítjuk a
végleges álláspontot.
A nevelőmunkát segítők személyesen kapják meg az információkat az őket
érintő kérdésekről.
• Az intézmény él az információátadás szóbeli, digitális és
papíralapú eszközeivel.
• Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz
szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.
• Az értekezletek összehívása célszerűségi alapon történik, az
információ határidejéhez alkalmazkodva, résztvevői a témában
érdekeltek.
• A munka értékelésével és elismerésével kapcsolatos információk
szóban vagy írásban folyamatosan eljutnak a munkatársakhoz.

A2019/2020 évben
szükséges megvalósítani

Cél, hogy a szervezeti közösség részére időben jusson el az információ.

5.

Az intézmény külső kapcsolatai

5.1.

Az intézmény legfontosabb partnerei

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés
irányításával megtörténik a külső partnerek azonosítása, köztük a
kulcsfontosságú partnerek kijelölése akik az alábbiak:
• Gyomaendrőd Város Önkormányzata
• A családok
• Vásártéri Bölcsőde
• Helyi iskolák, óvodák
• Védőnői Szolgálat
• Gyermekjóléti Szolgálat
• Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézménye stb.
• A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói
számára.

5.2.

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

5.3.

Az intézménynek a partnerekkel kapcsolatos tevékenységeinek tartalma
pontosan szabályozott, a partnerek bevonása az intézményi folyamatokba
és az eredmények visszacsatolása megtörténik.
Az intézmény terveinek elkészítése során egyeztet az érintett külső
partnerekkel.
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek
igényeinek, elégedettségének megismerése.
Az intézkedési tervek kialakításába és megvalósításába az intézmény
bevonja külső partnereit.
Az óvoda közvetett vagy közvetlen kapcsolatban áll:
• A helyi önkormányzat képviselőivel a kapcsolattartás
telefonon, e‐mail‐ben történik. Évente egyszer készül vezetői
beszámoló feléjük, melyben az elmúlt nevelési év történéseit
írjuk le megadott szempontsor alapján.
• Nagyon fontosnak tartjuk a családokkal történő minél
szorosabb kapcsolat kialakítását, melyre a pedagógiai
programunk lehetőséget is ad. Első kapcsolattartási forma a
gyermek óvodába érkezése előtt a családlátogatás.
Kapcsolattartási formák még a szülői értekezletek, napi
találkozások, négyszemközti beszélgetések mind az
óvodapedagógussal mind a vezetővel. Bevonjuk a szülőket a
mindennapi tevékenységeinkbe, ünnepségeinkbe.
• A bölcsődével a kapcsolatunk célja, hogy megkönnyítsük a
gyermekeink számára az átszokás időszakát.
• A helyi általános iskolák és óvodák által szervezett
programokon is megjelenünk, a pedagógusok közötti egyéb
kapcsolattartás rendezvények formájában történik.
• A Védőnői Szolgálat az éves munkatervének megfelelően
végezte tisztasági vizsgálatát.
• A Gyermekjóléti Szolgálattal a gyermekvédelmi felelősön
keresztül tartjuk a kapcsolatot, hiszen fontos feladatunk a
jelzőrendszer működtetése.
• A Pedagógiai Szakszolgálattal kapcsolatunk célja a
kisgyermekkori rendellenességek vizsgálata, terápiája és az
iskolaérettséghez szükséges alkalmassági vizsgálat.
• Kapcsolatrendszerünk hűen tükrözi óvodánk nyitottságát.
A partneri kapcsolatok további ápolása , óvodai kapcsolatok további
alakítása

A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről

A 2017/2018. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

•

•
•

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz
tájékoztatási kötelezettségeinek, így az óvoda dokumentumai
megtalálhatóak az óvodavezető irodájában, az óvoda honlapján
és a hivatalos tájékoztató anyagot közzétesszük az óvodai
hirdetőtáblákon.
Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső
partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek
biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és
fejlesztik.

5.4.

Az intézmény részvétele a közéletben (települési szint, járási/tankerületi
szint, megyei szint, országos szint)

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek
rendezvényein.
A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális
rendezvényeken.
Minden felkérésnek eleget tettünk pl. részt vettünk az Ugri‐bugri
sportnapon, a Kis Bálint Általános Iskola által szervezett Iciri‐Piciri
mesemondó‐és rajzversenyen, a XXI. Nemzetközi Sajt‐és Túrófesztiválon,
továbbá a Selyem úti óvoda által szervezett Ovi olimpián stb.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Óvodánk ebben a nevelési évben is szívesen vállal közfeladatot a gyerekek
illetve a felnőttek közreműködésével, a vállalt feladatok bírható terhei , és
az óvodás gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével

6.

A pedagógiai munka feltételei

6.1.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

6.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program
megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a
fenntartó felé.
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó
intézkedési tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési
struktúráját, a nevelőmunka feltételeit és pedagógiai céljait.
Épületünk a hetvenes években épült, ennek következtében folyamatos
felújításra, karbantartásra szorul. Feladataink ellátásához rendelkezünk az
alapvető eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt
állandóan javítani, fejleszteni. Kellemes, egészséges és biztonságos külső‐
és belső környezetben töltik el a gyermekek és a felnőttek az óvodában
töltött időt.
Fejlesztéseink a tárgyidőszakban:
• csoportszobákba fejlesztő eszközök, játékok vásárlása
• homokozók felújítása
• új udvari játékok vásárlása
• az udvari játékok alá gumitégla lerakása
• Az év folyamán folyamatosan történtek az épület
állagmegóvásához kapcsolódó karbantartási munkálatok.
Szeretnénk megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő‐testületnek,
az óvoda csoportszobáiban történt nyílászárók cseréjét.

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Nyílászárócsere folytatása, udvari játékok lefestése, egyéb az év folyamán
felmerülő munkálatok elvégzése.

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjainak érvényesítése
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A pedagógiai program környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített
elvek és szempontok szerint tervezi és valósítja meg a megfelelő tárgyi
környezet kialakítását.
A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrzi.
• Árnyékot adó lombos fákkal körülölelt udvarunk változatos
játékok színtere. Füves, betonos felületek váltják egymást,
valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek
rendelkezésére. A környezeti nevelés és az egészséges környezet
elengedhetetlen része a folyamatosan ápolt, gondozott udvar, a
tiszta, egészséges óvodaépület.
• Udvari játékaink nagymértékben természetes anyagból készültek,
tartalmas mozgástevékenységhez nyújtanak tevékenységet.
Folyamatos rendben tartásukat karbantartónk biztosítja.
• Udvarunkat folyamatosan szépítjük, melyhez a szülők is
hozzájárultak virágokkal.

6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének,
személyiségfejlesztésének tükrében
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény rendelkezik rendszeres igényfelmérésen alapuló intézkedési
tervvel.
Arra törekszünk, hogy az intézkedési tervnek megfelelő fejlesztés
megtörténjen, és ehhez rendelkezésre állnak a megfelelő tárgyi eszközök.
• SNI gyermekek fejlesztése, a fejlődésükhöz szükséges személyi,
tárgyi feltételek biztosítottak az intézményben.
• A gyermekek fejlesztését szerződés szerint gyógypedagógus és
logopédus látja el.

6.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény az IKT eszközeit rendszeresen alkalmazza a nevelő
munkájában, az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon
követhető. A pedagógusok az intézmény IKT eszközeit rendszeresen
alkalmazzák nevelő‐oktató munkájukban, amivel igyekeznek a
tevékenységeket színesebbé, színvonalasabbá tenni.

6.2.

Szervezeti feltételek

6.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése
a munkatársak bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni
életpálya figyelembevételével történt.
Az intézmény követi a továbbképzési programban, beiskolázási tervben
leírtakat.
Lehetőség szerint olyan továbbképzéseken veszünk részt, amelyek segítik
az óvodai nevelőmunka egészét.
A továbbképzésben részt vevő kolléganők a megszerzett, alkalmazható
ismereteket beépítik nevelőmunkájukba, a nevelőtestületet pedig
tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatokról.

6.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszereket
alkalmazása
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és
kultúra fejlesztésében, de a többi szereplő aktív részvételére,
fogadóképességére is szükség van. Az idei nevelési évben az alábbi
programokat szerveztük:
• karácsonyi vacsora és évzáró rendezvény,
• névnapok megünneplése.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és
betartott normák, szabályok jellemzik. Intézményi struktúránk a
Szervezeti‐és Működési Szabályzatban meghatározott, amely megmutatja
a dolgozók kapcsolatrendszerét.
Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak és
partnereinek bevonásával történik.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a
magas szintű belső igényesség, hatékonyság jellemző. Az óvoda dolgozói
az intézmény fő feladataiban egységesen gondolkodik, ezek a következők:
• a gyermekek érdekeinek biztosítása
• szép, esztétikus környezet kialakítása, megtartása
• egymás munkájának tiszteletben tartása, egymás szakmai
útjának segítése
• nehéz helyzetben lévő gyermekek, családok segítése.
Az intézmény munkatársai gyűjtik és megosztják a jó pedagógiai
gyakorlatokat az intézményen belül és kívül. A feladatokat arányosan
lehetőség szerint személyiséghez illeszkedve osztják el egymás között.
Az intézmény munkatársai a továbbképzések tapasztalatait megosztják
egymással, belső továbbképzési konzultációs programokat szerveznek.
A szervezeti kultúra megfelelő szinten tartása, olyan programok
szervezése, amelyek lazításra, feltöltődésre, beszélgetésekre adnak
lehetőséget.

6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény számára fontosak a hagyományai, azok megjelennek az
intézmény alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet
működésében, és a nevelő munka részét képezik.
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az
intézmény múltját, hagyományait, nyitottak új hagyományok
teremtésére.
Egyszerűbb formába, a gyermekek számára érthető módon
ismerkedhetnek meg a népszokásokkal, néphagyományokkal.
Jeles napokhoz, ünnepi alkalmakhoz fűződő népszokások kiválasztásakor
fontos szempont a gyermekek életkori és egyéni fejlettsége.
A 2018/19‐es nevelési évben megvalósult ünnepek és hagyományok az
alábbiak voltak:
• ismerkedési nap ősszel, melynek keretében lovaskocsival
ellátogattak a gyermekek és felnőttek a Bárka
Látogatóközpontba, ahol a múzeum megtekintése után
kézműves tevékenységekkel és vetélkedőkkel szórakoztatták a
felnőttek a gyerekeket
• októberbe rendeztük meg „Halloween az óvodában”
projektünket mely esemény zárásaként szülők és gyerekek
együtt nézhették meg a vízi színpadon nagycsoportosaink
műsorát és az est zárásaként Toldi Sándor lézershow‐jában
gyönyörködhettek a jelenlévők
• jótékonysági börzét rendeztünk melynek bevételéből a
csoportok játékeszközeit gazdagítottuk
• decemberben Mikulásváró ünnepséget tartottunk óvodásaink
számára a Pitypang bábszínház előadásával színesítve azt
• a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola tanulói ünnepi
műsorral lepték meg gyermekeinket
• Karácsonyi játszóházunkon óvodásaink szüleikkel meghitt
hangulatban készülhettek a szeretet ünnepére
• Fenyőünnepségünket csoportonként ünnepelték gyermekeink
• farsangi mulatságunkat jelmezes felvonulás, tréfás játékok,
tánc színesítette, amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek
• húsvéti játszóházunkon a gyermekek és szüleik
megismerkedhettek a tojásfestés és egyéb húsvéti díszek
készítésének különböző technikáival
• anyák napján minden csoport külön tartotta bensőséges,
szeretetteljes műsorát, ahová az édesanyákkal együtt a
nagymamák is meghívást kaptak
• ismételten megrendeztük a ballagás előtti utolsó pénteken az
iskolába menő gyermekek részére az óvodában alvós pizsama
partyt vetélkedőkkel, bátorságpróbával, párnacsatával
mindenki nagy örömére
• nagycsoportosaink ballagási ünnepségére óvodánk udvarán
került sor
• a nevelési év utolsó záró programja a minden évben
megtartandó gyermeknap volt
• ebben az évben is részt vettünk gyermekeinkkel a Szarvasi
Cervinus Teátrum bérletes gyermekelőadásain
• születésnapok, névnapok ünneplése.

2019/2020. nevelési évben Az intézményi ünnepek, hagyományok megszervezése, megtartása.
szükséges megvalósítani

6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A
munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és
milyen témákban)
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása
egyértelmű, azok leszabályozottak, és ismertetésre kerültek a dolgozók
számára, az eredményekről rendszeresen beszámolnak.
A feladatmegosztás a szakértelem és az egyenletes terhelés alapján
történik.
A felelősség és hatáskörök megfelelnek az intézmény helyi
szabályozásában (SzMSz) rögzítetteknek, és támogatják az adott feladat
megvalósulását. A 2018/19‐es nevelési évben a fent leírt feladatok
felelősei a megfogalmazott célokat elvégezték, további cél ezen
eredmények szinten tartása.
A törvényi előírásoknak megfelelően történik a munkatársak bevonása a
döntés előkészítésbe, fejlesztésbe, az önértékelés során ez nagy mértékben
előtérbe kerül.
A vezető az óvodai fejlesztések megvalósításához a pedagógiai, stratégiai
döntésekhez is kikéri az óvodapedagógusok, egyéb alkalmazottak
véleményét, a döntésnél, mérlegelésnél figyelembe veszi.
A stratégiai célokhoz igazodva nem lehet minden dolgozó számára a
legjobb döntést meghozni, bizonyos kérdésekben ennek folyamatos
felvállalása az ebből esetlegesen adódó konfliktusok a vezetői munka
egyik legnehezebb területe közé tartozik.

A pedagógusok a feladatmegosztást egyenlő arányban, vállalt
feladatainak megfelelően végezzék

6.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint
javaslatokkal segítik a fejlesztést. Igyekeznek innovatívan és kreatívan
gondolkodni az intézményi rendezvények szervezésénél.
Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok
beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba.
Az intézmény pozitívan viszonyul a felmerülő ötletekhez, megvizsgálja
azok beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére,
alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.
A 2018/19‐as nevelési évben a vezetés figyelemmel kísérte:
• a minősítési rendszer folyamatos változásait
• tanfelügyeleti rendszer változásait
• szabad játék hangsúlyozása
• rugalmas napirend, játék
• párhuzamos tevékenységek aránya
• tapasztalatszerzés útján lévő tanulási folyamat és a gyermeki
gondolkodás összefüggése
• tematikus tervek, vázlatok tartalmi és formai elemei

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Pedagógiai és oktatáspolitikai változások nyomon követése.

6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak
A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás szükségletéről. Az intézmény
dolgozói létszáma a törvényi előírásokat tükrözi.
Az óvoda teljes nyitvatartási idejében szakképzett óvodapedagógusok
foglalkoznak a gyermekekkel. Az óvodapedagógus munkáját 1 fő
pedagógiai asszisztens segíti. A gondozási feladatokat, a takarítást,
valamint az étkezéssel kapcsolatos feladatokat a csoportok dajka nénijei
látják el intézményünkbe.
A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült
problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.
A pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a
szakértelem és az egyenletes terhelés kiemelt hangsúlyt kap. A
pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a nevelőmunka
feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak. A fenntartó biztosítja a SNI
gyermekek számára a gyógypedagógust, logopédust az óvoda
költségvetéséből.
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének
feladataira.

7.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak
és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi
céloknak való megfelelés

7.1.

Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Az intézmény pedagógiai programja összhangban áll az Óvodai nevelés
országos alapprogrammal.
A pedagógiai program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban
fogalmazza meg az intézmény sajátos nevelési‐oktatási feladatait, céljait.
Szakmai munkánk irányvonalát, fejlesztési céljainkat, a céljaink
megvalósításához szükséges feladatokat az Óvodai nevelés országos
alapprogramja alapján a saját Pedagógiai programunkban fogalmaztuk
meg, ennek megfelelően igyekeztünk mindent megtenni, hogy minőségi
nevelést nyújtsunk a különböző társadalmi helyzetű gyermekek részére,
külön figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű gyermekekre.

7.2.

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok
operacionalizálása, megvalósítása, intézményi eredmények

A 2018/2019. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

8.

Az intézmény folyamatosan nyomon követi a pedagógiai programjában
foglaltak megvalósulását.
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény
tevékenységeinek terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más
fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is kerül.
A tervek nyilvánossága biztosított.
A tervekben (éves munkaterv, továbbképzési terv, ötéves intézkedési terv)
jól követhetők a pedagógiai program kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési tervek elkészítése az eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak érdekében történik, hogy a
munkatársak szakmai tudása megfeleljen az intézmény jelenlegi és
jövőbeli igényeinek, elvárásainak.
Az nevelést segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban
történik.
A nevelési év folyamán megvalósultak a Pedagógiai programban foglaltak
. Az óvodai nevelés az országos alapprogram és pedagógiai program elveit
megtartva és megvalósítva történik.

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

Alapító okirat szerint ellátott feladat
8.1. adattábla
adat

2018/201
9.
nevelési
év

Alapító okirat szerint ellátott feladat
óvodai
ebből a
ebből
nevelésbe többi
nemzetiségh
n
gyermekk ez tartozók
résztvevő el együtt
óvodai
összes
nevelhető nevelése
fő
sajátos
fő
nevelési
igényű
gyermeke
k óvodai
nevelése
fő
69
5
0

Alapító okirat
szerinti
maximálisan
felvehető
gyermeklétszá
m

Férőhely
kihasználts
ág %

napi
nyitv
a
tartás
tól-ig

napi
nyitv
a
tartás
i óra

Óvodai
csoporto
k száma

74

100%

6.30
17.3
0

11

3

Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
8.2 adattábla
Óvodásgyermekek létszám mutatói2018/2019 nevelési év

Óvodás gyermekek létszáma
SNI-vel felszorzott létszám
Étkező gyermekek létszáma
Félnapos óvodás

01.szept

01.okt

31. dec

31. máj

31.aug

69
5
69
0

69
5
69
0

69
5
69
0

69
5
69
0

69
5
69
0

Felvételi adatok
8.3. adattábla
adat

beiratkozott elutasított
gyermekek gyermekek
létszáma
létszáma

A felvételt
nyert
gyermekek
létszáma

felvételt
nyert: Nemek
aránya
fiúk lányok

2018/2019.
nevelési év

15

15

8

0

7

Intézményi év végi értékelés
8.4. adattábla
Adat

Engedélyezett
álláshelyek száma

Óvodai csoportban
foglalkoztatott
óvodapedagógusok
létszáma (fő)

1
pedagógusra
jutó
gyermekek
létszáma

pedagógus pedagógiai
munkát
közvetlenül
segítő
2018/2019.
nevelési év

6

4

6

12

Óvodai csoportban
foglalkoztatott
felsőfokú
végzettségű
óvodapedagógusok
létszáma (fő)
Nő
Férfi

Engedélyezett
álláshelyek
száma

6

4

technikai

2018.10.01

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

1

1

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai
8.5. adattábla
adat

Minősítő vizsga
Érintettek száma

2018/2019. nevelési év

-

A vizsga
időpontja

A vizsga
eredménye

Elért fokozat

-

-

-

Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
8.6. adattábla
Adat

A nyolc napon túl a fenntartó
gyógyuló sérüléssel értesítése
járó
megtörtént
gyermekbaleseteket
száma

Súlyos
gyermekbalesetet szülői
a fenntartó
gyermekbaleset követően meg
szervezet,
értesítése
száma
tett szükséges
közösség
megtörtént
intézkedés.
képviselője
részvételét a
tanuló- és
gyermekbaleset
kivizsgálásában
lehetővé tette
az óvoda

2018/19‐es nevelési évben gyermekbalesettel kapcsolatos intézkedésre nem került sor

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
8.7. adattábla
2018/2019.
nevelési év

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
•

A rendezvényeinken kívül, értekezletek, fogadóórák, nyílt napok, szükség
esetén egyéni beszélgetések keretében

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
8.8. adattábla
2018/2019.
nevelési év

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
•

Az óvoda nyári időszakáról az adott óvodapedagógusok a csoportnaplójukban
készítik el a nyári tervezését és annak értékelését (pl. kirándulás a játszótérre,
homokvárépítés, aszfaltrajzolás, horgászos játék,vetítés stb.)

9. Az 5 éves vezetői stratégia megvalósításának időszakos
értékelése.
A vezetői programot a nevelőtestület, az alkalmazottak köre és a fenntartó is véleményezte, és
ennek alapján kapta az intézményvezető a vezetői megbízását.
Nagyon fontos, hogy hogyan valósult meg a benne megfogalmazott vezetői koncepció.
A célok, elképzelések, hogyan, milyen módon valósulnak meg, mi okból nem valósulnak meg,
vagy mi okból és milyen módon módosulnak a vezetői programban megfogalmazott célok.

1. A nevelési,- tanulási, - fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív
irányítása
•

•

Részt vesz az intézmény pedagógiai programjában megjelenő nevelési‐oktatási alapelvek, célok és
feladatok meghatározásában. A jogszabályi lehetőségeken belül a helyi éves nevelési‐tanulási
ütemtervet az intézmény sajátosságaihoz igazítja. A tanulást, tanítást egységes, tervezett
pedagógiai folyamatként kezeli. Együttműködik munkatársaival és példát mutat annak érdekében,
hogy az intézmény elérje a tanulási eredményekre vonatkozó deklarált céljait. Az intézményi
kulcsfolyamatok irányítása során elsősorban a gyermeki fejlődés eredmények javítására helyezi a
hangsúlyt. A gyermeki kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosító nevelő‐oktató munkát vár el.
A nevelési év során elért eredmények értékelése év végén történik, melyek a kiindulópontjai a
következő nevelési év célkitűzéseinek.

•

•

Hogyan biztosítja az intézményvezető a nevelési,‐ tanulási, fejlesztési folyamat
eredményességét, a gyermekek fejlődését?

Hogyan valósítja meg a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési,
ismeretszerzési, tanulási‐tanítási folyamatba?

Az intézményi működést befolyásoló azonosított, összegyűjtött értelmezett mérési adatokat ,
eredményeket felhasználja a stratégiai dokumentumok elkészítésében, az intézmény jelenlegi és
jövőbeli helyzetének megítélésében, különösen a tanulás és tanítás szervezésében és irányításában.
A kollégákkal megosztja a tanulási eredményességről szóló információkat , a központi mérési
eredményeket elemzi és levonja a szükséges szakmai tanulságokat. Tájékoztatást kér a gyermeki

teljesítmények folyamatos helyi szinten alkalmazott megfigyelésén vagy mérésén alapuló egyéni
teljesítmények összehasonlításáról, változásáról és elvárja, hogy a tapasztalatokat felhasználják a
gyermekek fejlesztése érdekében. A gyermekek fejlődési lapján a gyermeki megfigyeléseket évente
két alkalommal végzik el a kolléganők.

•

•

Irányításával az intézményben kialakítják a gyermekek értékelésének közös alapelveit és
követelményeit, melyekben hangsúlyosan megjelenik a fejlesztő jelleg. Irányításával az
intézményben a fejlesztő célú visszajelzés beépül a pedagógiai kultúrába. A fejlesztő célú értékelés
megjelenik a vezető saját értékelési gyakorlatában is.

•

•

Gondoskodik az intézményvezető arról, hogy a pedagógiai programban megfogalmazott és
alkalmazott módszerek valamennyi gyermek igényének megfeleljenek, és hozzájáruljanak a
fejlődésükhöz?

Irányítja a nevelési ( az éves tanulási) tevékenység /projekt‐/ tematikus terv és az éves tervezés
egyéb dokumentumainak a kidolgozását és összehangolását annak érdekében, hogy azok lehetővé
tegyék a helyi pedagógiai program követelményeinek teljesítését valamennyi gyermek számára.
Amennyiben szükséges szaktanácsadók igénybevételével, valamint lehetőség szerint minden kolléga
vegyen részt a minősítési eljárásban, amikor már lehetséges számára, hiszen a részvétel folyamata
egy tudatosabb, strukturáltabb pedagógiai munkát eredményez.

•

•

Megfelelően működik a differenciálás és az adaptivitás az intézmény nevelési ,
képességfejlesztési gyakorlatában?

Az Alapprogram és a Pedagógiai Program érvényesülésével. Minden pedagógus számára kötelező e
két dokumentum pedagógiai elvei kitűzött céljai, feladatai mentén felépíteni a pedagógiai munkát.
Ez pedig feltételezi a differenciált pedagógiai kultúrát, az alkalmazkodás meglétét, a képességek
kibontakoztatásának lehetőségét a tevékenységeken keresztül, a tevékenységek által. Irányítja a
differenciáló, az egyéni tanulási utak kialakítását célzó nevelés, tanulást támogató eljárásokat a
hatékony gyermeki egyéni fejlesztést. Gondoskodik róla, hogy a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek speciális támogatást kapjanak. Nyilvántartja a kötelező óvodai nevelésből távolmaradás
kockázatának kitett gyermekeket és aktív irányítói magatartást tanúsít a távolmaradás megelőzése
érdekében.

•

•

Megfelelő szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi
gyakorlatban?

Megfelelően bekapcsolódik az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe?

Az intézmény innovációs törekvései többoldalúak. Az intézményvezető stratégiai céljaihoz
illeszkedve a pedagógusoknak motiváltnak kell lennie az új befogadására.

Innovációs törekvések pl.

•

A tehetséggondozás szerepének nagyobb hangsúlyozása érdekében egy kolléganő képesítést
szerzett tehetségfejlesztő szakterületen, az ő szaktudására alapozva indult el a tehetséggondozás,
melynek további fenntartása, működtetése (pl. vizuális képességek továbbfejlesztése, kreativitás
kibontakoztatása) illetve új lehetőségek kiaknázása a vezető aktív közreműködésével és
támogatásával történik,

•

Minősítési rendszer további folytatása, kolléganőknek szakmai segítségnyújtás

•

Biztosítja a szükséges feltételrendszert az óvodai programok megvalósításához azok
fejlesztéséhez, illetve további új programok, rendezvények bevezetéséhez, lebonyolításához.

•

IKT eszközök bővítése, megismerése, használata.

2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
•

•

A jövőkép megfogalmazása során figyelembe veszi az intézmény külső és belső környezetét, a
folyamatban lévő és várható változásokat. Szervezi és irányítja az intézmény jövőképének,
értékrendjének pedagógiai és nevelési elveinek megismerését és tanulási‐tanítási folyamatba
épülését. Az intézményi jövőkép és a pedagógiai program alapelvei, célrendszere a vezetői
programjában megfogalmazott jövőképpel fejlesztő összhangban vannak.

•

•

Az intézményi jövőkép a vezetői pályázatban megfogalmazott célokkal összhangban van‐
e?

A vezetői programban megfogalmazott jövőkép az intézményi jövőkép alapja, mely részekre
lebontva az éves munkatervben fogalmazódik meg, a helyi értékeket és lehetőségeket figyelembe
véve , a meglévő humánerőforrásra és a tárgyi feltételekre épülve készül el és működik.

•

•

Az intézményvezető megfelelően alakítja ki és kommunikálja az intézmény közös értékeken
alapuló vezetői jövőképét, céljait?

Az intézményvezetői munka alapja a kollektíva véleményének kikérése, közös álláspontok
kialakítása és azok együttes betartása, majd az elemző munka után a korrekciók közös megtétele.
Így érhető el színvonalas, egységes óvodai nevelés.

•

•

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?

Megfelelően alakítja, módosítja, változtatja a képzési struktúrát, képzési specialitásokat?

A társadalmi változásokat, a makro‐mikro környezet változásait figyelembe véve készül el az éves
beiskolázási terv. A kollégák erősségeire építve kerül kiválasztásra az adott képzési terület. A
korszerű pedagógiai ismeretek, a jogszabályi változások ismerete mindenki számára szükségesek,
így ilyen tartalmú képzéseken is biztosítja a részvételt.

•

•

Megfelelően képes reagálni az intézményt érő kihívásokra, változásokra?

Figyelemmel kíséri az aktuális külső‐és belső változásokat, reagál rájuk, ismeri a változtatások
szükségességének okait. Figyelemmel kíséri az országos köznevelési változásokat, ha szükséges
képes a változtatás folyamatát hatékonyan megtervezni értékelni és végrehajtani.

•

•

Megfelelő stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése
érdekében?

Irányítja az intézmény hosszú‐és rövid távú terveinek lebontását és összehangolását, biztosítja azok
megvalósulását, értékelését, továbbfejlesztését. A célok eléréséhez a feladat meghatározások
pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatóak. A feladatok tervezése során a nevelőtestület
bevonásával a célok elérését értékeli és a szükséges lépéseket meghatározza, célokat vagy
feladatokat módosít.

•

•

Megfelelően teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?

Folyamatosan informálja kollégáit és az intézmény partnereit a megjelenő változásokról,
lehetőséget biztosít számukra az önálló információszerzésre. Nyitott óvodavezetői gondolkodásmód,
a feladatok, felelősségek egyértelműsége a hatáskörök tisztázása, a személyes példamutatás
megteremti a feltételeit egy nyitott változásokra rugalmasan reagáló intézménynek.

3. Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása

•

Megtörténik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és fejleszthető
területeinek meghatározása?

•

Vezetői munkájával kapcsolatban számít a kollégák véleményére. Önértékelése reális, erősségeivel
jól él, hibáit elismeri, a tanulási folyamat részeként értékeli. A tanfelügyeleti rendszer négy évente
ad lehetőséget az intézményi értékelésre. Ebben a nevelési évben erre nem került sor.

•

Fejleszti önmagát folyamatosan az intézményvezető?
Több oldalról kell megközelíteni egy – egy kérdést, ezért nélkülözhetetlen a folyamatos fejlesztés

•

oktatáspolitikai kérdésekben,

•

törvényi, kormányrendeleti egyéb változások nyomon követésében,

•

óvodapedagógiai, módszertani, pszichológiai kérdésekben.

Mai világunkban az internet is folyamatos lehetőséget ad a tájékozódásra.

•

•

Megfelelően naprakészen tartja szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az
intézményvezető a szervezeti célok elérése érdekében?

Az óvodapedagógus szakma és az óvodavezetés területein keresi az új szakmai információkat és
elsajátítja azokat. Folyamatosan fejleszti vezetői felkészültségét, vezetői képességeit.

•

•

Megfelelően hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?

Hiteles és etikus magatartást tanúsít. Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak
megfelel. A hatékonyság és eredményesség záloga a megfelelő kommunikációs csatornák
használata.

Kommunikációs csatornák:
• E‐ mail, facebook, zárt csoport, honlap
•

tájékoztatók, értekezletek.

•

Megfelelő mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és
önmaga képzése és fejlesztése iránt?

•

A képzések iránt elkötelezett, fontos a helyes arány megtalálása, hiszen a képzések sokasága nem
mehet az óvodai szakmai munka rovására.

•

•

•

Megfelelően, időarányosan teljesülnek a vezetői programban leírt célok, feladatok?

A vezetői programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében, a tervezésben,
a végrehajtásban. Ha a körülmények változása indokolja a vezetői program tartalmának
felülvizsgálatát, ezt világossá teszi a nevelőtestület, és valamennyi érintett számára.

Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
•

•

Megfelelően osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető vezetőtársaival,
kollégáival?

A munkatársak felelősségét, jogkörét és hatáskörét egyértelműen meghatározza, felhatalmazást
ad, melyet az SZMSZ tartalmaz. Ha szükséges a munkaköri leírásban a nevelési év feladatkörökben
történő változások átvezetésre kerülnek.

•

•

Megfelelően vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és
értékelésében?

Irányítja és aktív szerepet játszik a belső intézményi ellenőrzési‐ értékelési rendszer kialakításában
és működtetésében. Részt vállal az óvodapedagógusok tevékenységének látogatásában,
megbeszélésében. Az óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet érvényesíti, az
egyének erősségeire fókuszál.

•

•

Megfelelő módszerekkel inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a
munkatársakat és a gyermekeket?

Támogatja munkatársait terveik és feladataik teljesítésében. Ösztönzi a nevelőtestület tagjait
önmaguk fejlesztésére. Alkalmat ad az óvodapedagógusoknak a személyes szakmai céljaik
megvalósítására, a feladatok delegálásánál az egyének erősségeire épít. Fontosnak tartja a
személyes példamutatást, a meggyőzést a beszélgetést, mások eredményeinek kiemelését.

•

•

Hatékony csapatmunka hatékony csapattagokból adódik össze. Kezdeményezi, szervezi, ösztönzi az
intézményen belüli együttműködéseket. Vezetői jelenlétének tükrében rész vesz a team munkában.

•

•

Megfelelően koordinálja az együttműködést?

A feladatok pontos felosztásával, meghatározásával.

•

•

Megfelelően méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben?

A tárgyi fejlesztésekről, az ehhez kapcsolódó pénzügyi lehetőségekről fontos a kollégák
tájékoztatása, így a pedagógiai feladatok tükrében is terveződnek a tárgyi feltételek.

•

•

Megfelelően, tudott kialakítani az intézményvezető az intézményen belül – a megosztott
vezetésre épülő – együttműködést, hatékony csapatmunkát a kollégák között?

Megfelelően biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény
igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését?

Szakmai fejlődés minden pedagógus egyéni érdeke. A kollégáknak fel kell ismernie, hogy az
élethosszig tartó tanulás, a folyamatos naprakészség nemcsak elméletben, hanem a valós életben
is nagyon meghatározó, a hosszú távon is jól működő intézmény alapja. Ezért rendszeresen felméri,
hogy milyen szakmai, módszertani tudásra van szüksége az intézménynek. A továbbképzési
programot, beiskolázási tervet úgy állítja össze, hogy az megfeleljen az intézmény szakmai

céljainak, valamint a munkatársak szakmai karriertervének. Szorgalmazza a belső tudásmegosztás
különböző formáit.

•

•

A megüresedett álláshelyre már egyre nehezebb pedagóguskollégát felvenni, az új kolléga minden
segítséget megkap, hogy elsajátítsa az intézmény értékeit, felvegye a munkatempót és
akklimatizálódjon az új intézményi környezetben. Változások alkalmával személyesen vesz részt az
intézményi folyamatok, változások alakításában, irányításában.

•

•

Megfelelően vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a
pedagógusokat?

Az intézményi folyamatok megvalósítása során megjelenő döntésekbe, döntési előkészítésébe
bevonja az intézmény munkatársait és partnereit. A döntésekhez szükséges információkat
megosztja az érintettekkel. Mások szempontjait, eltérő nézeteit és érdekeit figyelembe véve hoz
döntéseket, old meg problémákat és konfliktusokat. Az intézmény életében bekövetkező változások
tekintetében a vezető‐ helyettes nélkül döntést nem hoz.

•

•

Megfelelően nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klímát és támogató kultúrát
teremt?

Igyekszik a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani. Személyes kapcsolatot tart az intézmény
teljes munkatársi körével, odafigyel problémáikra és választ ad kérdéseikre. Kellő tapintattal,
szakszerűen oldja meg a konfliktushelyzeteket. Támogatja, ösztönzi a kreatív gondolkodást, az
újszerű ötleteket. Egyéb programokkal is igyekszik a klímát, a szervezeti kultúrát fejleszteni,
fenntartani.

•

•

Megfelelően gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a
szükséges változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)?

Megfelelően működteti a belső tudásmegosztó fórumokat az egymástól való tanulás és a
közös célok elérése érdekében?

A kollégák on‐line közösségi oldalakon sok ötletet, ismeretet szereznek, melyet megosztanak
egymással és bátran alkalmazzák a mindennapi nevelő munkájuk során. Az évek során kialakult az
a képességük, hogy az értékest az értéktelentől megkülönböztetik.

Összességében a 2018/19‐es nevelési évben végzett nevelőmunkát tartalmasnak,
aktívnak ítéljük.

A beiratkozott gyermekek száma alapján a 2019/2020‐as nevelési évben is teljes
férőhely kihasználtsággal tud működni intézményünk.
Munkatársainkkal továbbra is minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy hasonló
színvonalon, a gyermekek és a szülők megelégedésére végezzük nevelőmunkánkat.
Kérjük a Tisztelt Képviselő‐testületet a beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd, 2019. szeptember 8.
Varjú Judit
ügyvezető
sk.

Pádi‐Klein Ildikó
óvodavezető
sk.
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Készítette: Varjú Judit ügyvezető
Véha Emese bölcsődevezető

A bölcsőde mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő – 20 hetes 3 éves korú - gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését – gondozását végző
intézmény.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
42 § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 3 éven aluli gyermekek napközbeni
ellátását kell biztosítani. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődei felvételt a szülő
hozzájárulásával a védőnő, gyermekjóléti szolgálat, családgondozó, gyámügyi hivatal is
kezdeményezheti. A gyermeki jogok közül kiemelten ügyelni kell arra, hogy a hátrányos
megkülönböztetés minden formájától mentes nevelésben-gondozásban részesüljön a gyermek.
A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek
kielégítése és a gyermek fejlődésének az elősegítése. Munkánk során igyekszünk feladatunkat
ennek tükrében végezni. Olyan lehetőségeket biztosítva, ahol a szülő és gyermeke átélheti az
együttlét örömét és a gyermek megtapasztalhatja a szabad játék örömét. Célunk, hogy
gyermekeinket óvodáskorukig a családdal együttműködve neveljük, segítsük személyiségük
kibontakoztatását, lehetőséget adva arra, hogy egészségesen fejlődjenek és tapasztalatokat
szerezzenek ahhoz, hogy erre az óvodai nevelés építeni tudjon.
A bölcsődei élet megszervezése a „Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai
szabályai”módszertani levél alapján történik. Ez meghatározza a bölcsőde személyi-és tárgyi
feltételeit, valamint a bölcsődei ellátás alap programját. Ezt egészíti ki a helyi sajátosságokat
figyelembe vevő szakmai programunk.
ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:
A bölcsőde 2 csoportban 24 férőhelyen biztosítja a bölcsődés korú gyermekek ellátását.
 2018 évben a kihasználtság: 100 %
 2018 évben beíratott gyermekek száma: 41 fő
Felvételre jelentkezni az intézményvezetőnél kell. A bölcsődei felvétel egész évben
folyamatos. A bölcsődei ellátás igénybevételére a szülővel megállapodást kell kötni, amely
tartalmazz az ellátás tartalmát, az intézmény térítési díját, az intézmény által vezetett
dokumentációkat.
Az ellátásban részesülő gyermekek a KENYSZI rendszerben rögzítésre kerülnek és napi
jelentési kötelezettsége van az intézménynek az ellátottakról. Ez is feltétele az állami
normatíva igénylésének.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Az intézmény alkalmazotti köre stabil, évek óta dolgozik a bölcsődében, jól felkészült,
tapasztalt szakemberek.
Munkatársaink száma az engedélyezett keretszámot tükrözi.
Az állományi létszám megoszlása munkakör és szakképzettség szerint:
 Bölcsődevezető: 1 fő ( csecsemő-és gyermeknevelő gondozó, óvodapedagógus)
 Kisgyermeknevelő 4 fő ( kisgyermekgondozó-nevelő)
 Bölcsődei dajka: 1 fő
 Karbantartó: 1 fő
A gyermekek nevelését –gondozását szakképzett kisgyermeknevelők végzik. a bölcsődében a
3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai szempontból
professzionális felkészültséget igényel és a fő hangsúly már nem csak a gondozási feladatokra
irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a korai
felismerésre.
A takarítást és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat a dajkanéni látja el, aki aktív,
együttműködő tagja kollektívánknak, elfogadja a közösen kialakított értékrendszerünket, jól
képviseli azokat, aszerint dolgozik. A törvényi előírások szerint megtörtént a technikai
dolgozó munkakörének módosítása bölcsődei dajkává és az ehhez kapcsolódóan a jogszabály
képzést is ír elő melyet 2019. december 31-ig kell megszereznie a munkavállalónak.
Közhasznú dolgozó foglalkoztatása segíti még a kolléganőink munkáját.
Karbantartó munkájával igyekszünk megőrizni épületünk állagát.
A bölcsődébe járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását, a bölcsődét
szerződés szerint látogató gyermekorvos Dr. Fekécs Tünde látja el. A bölcsődei felvételt
követően elkészíti a gyermekek felvételi státuszát és a negyedévenkénti vizsgálatokat. Ezen
kívül a szülők és kisgyermeknevelők bármikor fordulhatnak hozzá kérdéseikkel,
észrevételeikkel.
KAPCSOLATTARTÁS:
A bölcsődei nevelés csak úgy lehet sikeres , ha jó a család és a bölcsőde kapcsolata,
együttműködésükben egyenrangú partnerek, hiszen közös a cél, a gyermek harmonikus
fejlődése.


Szülőkkel való kapcsolattartás:
-

Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás mellett a szülő rövid
betekintést nyerhet a bölcsődei életbe
Családlátogatás során ismerkedik meg a gyermek a kisgyermeknevelővel,
célja a családdal való kapcsolatfelvétel otthoni környezetben, melynek

-

során a kisgyermeknevelő fontos információ birtokába jut, ami segítségül
szolgál a beszoktatás és a bölcsődei nevelés során
Bölcsődénkben a 2 hetes szülővel történő fokozatos beszoktatást ajánljuk
és javasoljuk
Szülői értekezlet keretében mutatjuk be intézményünket és annak
működését
Rendszeres napi találkozás a szülőkkel (átvétel, hazaadás)
A gyermek fejlődésének nyomon követése az írásos tájékoztatón, a
fejlődési naplón és az üzenő füzeten keresztül valósul meg
Játszóházak
Rendezvények
Egyéni beszélgetések

A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani.
A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik
magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított és a felmerülő problémáikra igyekszünk
megoldást találni.
 Óvodával a kapcsolatunk jó, hiszen az óvodában dolgozó óvodapedagógusok
átlátogatnak intézményünkbe a nyár folyamán. Tapasztalatcsere megtörténik.
Kisgyermeknevelőink elmondják az óvodába készülő gyermekek étkezési, alvási és
egyéb egyedi szokásait. Így az átszokás válik zökkenő mentesebbé.


Folyamatos a kapcsolat a békéscsabai módszertani bölcsődével, részt veszünk az
általuk szervezett szakmai értekezleteken. Módszertani anyagaik, továbbképzési
lehetőségük gyors és elérhető segítséget jelent számunkra. Szakmai munkánkra az
érvényben lévő jogszabályok, rendeletek, szakmai irányelvek az irányadók



Együttműködünk mindazon intézményekkel, személyekkel, akikkel a gyermek ellátása
során kapcsolatba kerülünk: védőnőkkel, a Gyermekjóléti Szolgálattal,
gyermekvédelmi felelőssel, önkormányzattal, hiszen a bölcsőde a rendszerben jelző
funkciót ellátó intézmény. A gyermekek érdekérvényesítése törvényi kötelezettséget
jelent a gyermekek gondozásában részt vevő nevelők számára.

TÉTÍTÉSI DÍJ, ÉTKEZTETÉS:
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési
díjat kell fizetni.
Az intézményi térítési díjat külön kell meghatározni:
- gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére,
- valamint étkezésre
A gondozási díj mértéke az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is 0 Ft-ban lett
megállapítva.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a reggeli, tízórai,
uzsonna előállítása a bölcsőde tálalókonyháján történik.
A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek
számára, ha a következő kritériumok közül akár egy is fennáll:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény







tartós betegség, vagy fogyatékosság
egészséges, de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékos
három vagy több gyermek a családban
nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér 130%-át

2019. aug. 31.-én a bölcsődében az alábbiak szerint alakult a kedvezményes étkeztetés
:????
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

20 fő
0 fő

tartós betegség, vagy fogyatékosság

0 fő

egészséges, de a családjában nevelkedő
testvére tartós beteg vagy fogyatékos

0 fő

három vagy több gyermek a családban

4 fő

nevelésbe
vételét
gyámhatóság

elrendelte

a

2 fő

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

14 fő

ELLÁTOTTAK ÉRDEKKÉPVISELETE:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. tv. 35. §-a
alapján a fenntartó a bölcsődében a gondozottak érdekképviseletét szolgáló érdekképviseleti
fórumot működtet.
Az érdekképviseleti fórum 4 főből áll, tagjainak összetétele az 1997. évi XXXI. tv. 35§ (2) (3)
bekezdéseire tekintettel
- az ellátásban részesülő gyermekek szülei, illetve törvényes képviselői
közül: 2 fő
- az intézmény dolgozóinak képviseletében: 1 fő
- az intézményt fenntartó szervezet képviseletében: 1 fő
Az ellátással kapcsolatos panasz nem érkezett.

TÁRGYI FELTÉTELEK:
A bölcsőde rendelkezésére álló játékkészlete:
- Az alapjátékok minden csoportban biztosítottak, mint pl. a játszókendők,
babák, labdák, képeskönyvek, mozgásfejlesztő játékok.
- Nagymozgást fejlesztő- és segédeszközök pl. kismérető csúszdák, mászó
kukac, kismotorok, labdák.
- Alkotó tevékenységet segítő játékok pl. festékek, ceruzák, zsírkréták,
gyurma, építőkockák, Montessori - torony, bábok.
- Énekzene, énekes játékok: hallás-, ritmusfejlesztő eszközök, csörgő,
csengő.
- Értelmi képességeket / érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás / és a kreativitást fejlesztő anyagok, eszközök.
- Udvaron gumitéglák lerakásával motoros pálya kialakítása
A játékeszközeinket év folyamán bővítettük konstruáló játékokkal, szerepjátékokhoz
szükséges eszközökkel, nagymozgást fejlesztő játékokkal, kisautókkal, mesekönyvekkel stb.
SZAKMAI MUNKA:
A szakmai munkát a bölcsődevezető fogja össze. Szervezi, irányítja a szakmai irányelveknek
megfelelően, vezeti, illetve ellenőrzi a bölcsődei élet minden területét.
A szakdolgozók munkájában érvényesül a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének
elve. A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a
gyermek fejlődését. Érvényesül az egyéni bánásmód.
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt kisgyermeknevelői-és
csoportállandósággal biztosítjuk.
A kisgyermeknevelők pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság, a pozitívumokra
támaszkodás és a rendszeresség elve.
A bölcsődei nevelés központjában a kisgyermekek állnak, de nagyon fontos az őket körülvevő
családok szerepe is. Az alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint, melynek értelmében
nem csak a kisgyermek nevelését, hanem az egész család támogatását célozza meg, ezért
bölcsődénkben a szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte és
partneri.
A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását vállalják a szülők, ezzel is megkönnyítve a
gyermek beilleszkedését a közösségbe.
A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, amelyek segítik
őket, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben. Mindezt
olyan módszerekkel, melyek segítik a családi nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy minden kisgyermekre és családjára kiterjedő prevenciós
tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatásként hozzájárul a
családok életminőségének javításához, szülők munkavállalási esélyeinek növeléséhez.

TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA:
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
szóló 9 /2000 ( VIII. 4 ) SzCsM rendelet szerint minden dolgozó folyamatosan teljesíti
továbbképzési kötelezettségét. A bölcsődében a 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás
mind pszichológiai, mind pedagógiai szempontból professzionális felkészültséget igényel és a
fő hangsúly már nem a gondozási feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő,
szocializációs tevékenységekre, valamint a korai felismerésekre. Ezért fontos, hogy a

kisgyermeknevelő komplex tudással rendelkezzen, melyet a megfelelő képzés elsajátítása
által képes megszerezni.
GYERMEKVÉDELMI MUNKA:
Az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról meghatározza a
jelzőrendszer tagjait, kötelező együttműködésüket, és feladataikat.
A bölcsőde az észlelő és jelző rendszer része, és rendszeresen részt vesz a gyermekjóléti
szolgálat észlelő és jelzőrendszeri megbeszélésein. Az intézményt a bölcsődevezető képviseli,
aki tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot a problémás helyzetekről, és javaslataival segíti a
jelzőrendszer munkáját.
Ebben a nevelési évben részt vettünk:
- a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer munkájában (megbeszéléseken
való részvétel)
- jellemzést készítettünk a gyermekekről, családokról a gyermekjóléti
szolgálat részére
- szükség esetén jelzéssel éltünk a gyermekjóléti szolgálat felé.
FINANSZÍROZÁS:
A bölcsőde mint kötelező gyermekjóléti alapellátás központi költségvetésből származó
finanszírozása az utóbbi évek során folyamatosan változott.
A klasszikus bölcsődei ellátás állami normatívája 2017 évben 494.100 forint/fő/év volt. 2018ban azonban a bölcsődei ellátás állami finanszírozása tekintetében változás történt. A
bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás, amely
támogatási forma már több területen – így például a szociális szakosított ellátásnál, az óvodai
nevelésnél vagy a gyermekétkeztetés feladatellátásnál- is bizonyította eredményességét. E
támogatási forma számítási alapját a bölcsődei gondozási napok alapján kiszámított normatíva
igénylési adat határozza meg, mely egy százalékos arányszámot ( számított létszám)generál.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési
engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon
figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető
ugyanakkor figyelembe az adott hónap egyetlen napján sem az a gyermek aki a hónapban 10
napnál többet hiányzott.
RENDEZVÉNYEINK:
Az elmúlt évek során mindig igyekeztünk új programokat bevezetni ( némelyeket a szülőkkel
közösen) és ezeket minden évben hagyományszerűen ismétlünk.
Bölcsődei rendezvényeink, hagyományaink az alábbiak:


HALLOWEEN

 Karácsonyi játszóház

 Karácsonyi börze
 Mikulás és karácsonyi ünnepség


Farsang



Húsvéti játszóház

 Anyák napja
 Kihívás napja
 Gyermeknap

SZOLGÁLTATÁS:
Plusz szolgáltatásként továbbra is működik:
 A háztól-házig szállítás.
 Sószoba: melyet gyermekeink körültekintő beosztás alapján a napirendbe építve,
ősztől-tavaszig vehetnek igénybe.
A sószoba rendszeres használata segíti bölcsődéseink egészségének megőrzését,
állóképességének javulását, a megbetegedések ritkulását, könnyebb lefolyását.

ELLENŐRZÉSEK:
A Békés Megyei Kormányhivatal tartott az intézményben átfogó ellenőrzést. Ezen ellenőrzés
keretében a Kormányhivatal kirendelte a Népegészségügyi-, Élelmiszer biztonsági-,
Építésügyi hatóságok mellett a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakembereit és a Magyar
Bölcsődék Egyesületét.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy bölcsődénk a törvényi és módszertani
előírásokat betartva működik, a törvények által előírt dokumentumokat vezetjük. A
kisgyermekek ellátását kellő figyelemmel, gondosan biztosítjuk és a szolgáltatás jó szakmai
színvonalú. A kisgyermeknevelők elfogadó nevelői magatartással viszonyulnak a
gyerekekhez, derűs légkörben tevékenykedhetnek bölcsődéseink.
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság is tartott ellenőrzés, mely a normatíva
támogatás jogszerű felhasználást vizsgálta. Megállapította, hogy a normatíva jogszerűen lett
felhasználva.

TOVÁBBI FELADATOK, ELKÉPZELÉSEK MEGFOGALMAZÁSA:
Az intézmény kihasználtsága teljes volt. Törekszünk továbbra is a gazdaságos és hatékony
működtetésére.
Azt tartjuk szem előtt, hogy az intézményünkbe járó gyermekek nyugodt, harmonikus
környezetben töltsék napjaikat.
Mindezek mellett szeretnénk folytatni az eddig elkezdett munkánkat és tovább színesíteni a
bölcsődei életet. Az alap programunkon felül az „ Ép testben ép lélek” irányvonalat követve
szeretnénk bővíteni a mozgásfejlesztéshez szükséges eszközkészletünket.
ÖSSZEGZÉS:
Minden soron következő év új feladat, új kihívás, amihez innovatív módon alkalmazkodnunk
kell, a változások kezelése empátiát, szakmai felkészültséget és tapasztalatot igényel.
Köszönjük a kisgyermeknevelők magas színvonalú szakmai munkáját, de a „ háttérben”
dolgozókét is, akik a mindennapi zavartalan működést biztosítják. Ha akadtak is
nehézségeink, mindig levontuk belőle a megfelelő tanulságot, és egymást segítve, ösztönözve
dolgoztunk tovább, hiszen munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben
nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését.
Kérjük a Tisztelt Képviselő – testületet a beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd, 2019. szeptember 8.
Varjú Judit ,
ügyvezető sk.

Véha Emese
bölcsődevezető sk.
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Ezen beszámolómmal intézményünk 2018. 09.01-től 2019. 08.31-ig terjedő nevelési
évének értékelését kívánom bemutatni.
BEVEZETŐ

Az éves értékelés, a 2018/2019-es nevelési év Munkaterve, az intézmény belső
elvárásai, a belső ellenőrzések és az önértékelések során feltárt eredmények alapján
készült.
A pedagógus életpálya modell működtetése következtében új feladataink adódtak a
pedagógusok előmenetelét illetően. Ahhoz, hogy egy minőségi óvodai intézményi
rendszert tudjunk működtetni, amely napjaink elvárásainak megfelel, a köznevelés új
irányait, a köznevelési törvényből adódó változásokat figyelembe kell vennünk.
A tárgyi é s s z e m é l y i feltételek biztosítottak a zavartalan működéshez. Ebben a
nevelési évben kiemelten foglalkoztunk a kisgyermekek fejlesztésével, egymás közötti
tapasztalatok cseréjével (hospitálások alkalmával) és az önértékelés megvalósításával.
Helyi Pedagógiai Programunk, amely az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára
épül, meghatározta számunkra a célokat és a feladatokat.

1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
1.1 Tervezés:
A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP,
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, elkészítése)
Óvodánk pedagógiai programja: a Selyem Úti Óvoda Integrált Nevelési Pedagógiai
Programja.
Célja és tartalma összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának
célrendszerével és tartalmával, valamint az óvoda Alapító Okiratával és a Működési
engedélyben meghatározott feltételekkel.
A Selyem Úti Óvoda Helyi Pedagógiai Programja (továbbiakban HPP) a gyermeki
személyiség fejlesztésére vonatkozó célkitűzések, a rendelkezésre álló eszközök és
pedagógiai környezet közötti összhang megteremtésére törekszik, a gyermekek életkori
sajátosságainak maximális figyelembe vételével.
Hároméves kortól kötelező az óvodába járás. Az itt töltött idő alatt a 2018/2019-es
nevelési évben is kötelességünk volt a fentiek szerint végezni nevelő- oktató munkánkat.
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Ezen terület értékelése során elsősorban a Pedagógiai Programban az éves
munkatervben megtalálható célok elérését, megvalósításának eredményességét, a
fejlesztendő területek meghatározásának szükségességét kell vizsgálnunk.
1.1.1.
A stratégiai és operatív tervezés megvalósulása
Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak
kialakítását. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézménymérési,
demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók azonosítása, gyűjtése, feldolgozása
és értelmezése alapján készül. Ezek segítik az intézmény jelenlegi és jövőbeni
helyzetének megítélését.
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt. Az éves munkaterv
összhangban van a stratégiai dokumentumokkal.
A2018-2019-es nevelési évben is kötelességünk volt:
- A gyermekek érdekeinek tiszteletben tartásával a nyugodt, kiegyensúlyozott és
derűs légkör biztosítása.
- Törvényes és színvonalas intézményműködtetés
- Az óvoda Pedagógiai Programjában az Országos pedagógiai programra épülve
megfogalmazott a gyermeki személyiség komplex fejlesztését szolgáló – célok
tudatos beépítése a tervezés, megvalósítás, értékelés és korrekció folyamataiba a
csoportok és az egyes gyermekek szintjén egyaránt.
Testi képességek, egészséges életmód fejlesztése, alakítása
Szociális képességek fejlesztése
Érzelmi – akarati képességek
Értelmi képességek
Anyanyelv és kommunikáció fejlesztése
Speciális kompetenciák fejlesztése
A hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése. Különös
tekintettel a veszélyeztetett, valamint a sajátos bánásmódot igénylő gyermekekre.
- Meghatározó a gyermekek szempontjából az érzelmi biztonságot adó, elfogadó,
szeretetteljes légkör, mint a szocializáció és közösségi nevelés, valamint az
integráció alap köve.
A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére
törekedtünk és törekszünk mind addig, amíg ez tartható intézményünkben.
Az óvodai élettevékenység formái:
 Játék
 A külső világ tevékeny megismerése
 Verselés, mesélés
 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 Mozgás
 Munkajellegű tevékenységek
 Tevékenységben megvalósuló tanulás
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A személyiség fejlesztés legfontosabb eszközének tekintjük a játékot és a mozgást.
A tevékenységekben megvalósuló tanulást összekapcsoltuk a gyermekek előzetesen
szerzett tapasztalataival, a spontán és tervezett élményekkel, motiváló
tevékenységekkel. Ezzel elősegítettük sokoldalú fejlődésüket, felzárkóztatásukat és
tehetséggondozásukat. Nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre.
Elengedhetetlen volt számunkra a család – óvoda együttműködése, partneri kapcsolata.
A gyermekek nevelését és fejlesztését elhivatott óvodapedagógusok végezték és
végzik, a pedagógiai munkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens, és dajkák
közreműködésével. A gyermekekkel meghatározott napokon logopédus,
fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus foglalkozott.
A következő nevelési évben 2019/2020-ban:
Fejlesztendő területek: Szabályozások folyamatos aktualizálása, újonnan bevezetésre
kerülő szabályzatok elkészítése.
A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumokat felülvizsgáljuk, a
törvényi rendelkezések értelmében, ha szükséges azokat módosítjuk.
Továbbá feladatunk a minőségirányítás, belső önértékelés kiszélesítése.
Feladat: Értékelési szabályzat és az ehhez kapcsolódó dokumentumok készítése.
1.1.2. Az intézményi stratégiai terv és oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya:
Az operatív tervezés viszonya
(pedagógiai program, munkaterv, házi rend)
Az éves munkaterv összhangban van az óvodai stratégiai dokumentumokkal.
A következő nevelési évben 2019/2020-ban feladatunk:
A vezetői és intézményi önértékelés területeinek kibővítése.
1.2
Megvalósítás
1.2.1. A tervek megvalósítása: az intézmény működését irányító éves tervek és a
beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata.
A stratégiai dokumentumokra épült az óvoda munkaterve, ehhez kapcsolódtak szorosan
a csoportok nevelési tervei.
A következő nevelési évben, 2019/2020 – ban feladatunk:
A jogszabályi változások folyamatos figyelése,
és beépítése a intézmény
alapdokumentumaiba.
1.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya
A tervek és a beszámolóban foglaltak megvalósultak a leírtak szerint.
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek. A nevelési év végi beszámolók
megállapításai alapján történik a következő nevelési év tervezése. A beszámolók
szempontjai illeszkednek az intézményi munkatervben meghatározottakhoz.
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A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása:
A nevelő munkánk alapja a gyermekek komplex megismerése. Miután tájékozódtunk a
gyermekek otthoni körülményeiről, szokásairól, értékrendjéről, az óvodához való
hozzáállásáról, az óvodai tevékenységei közben célzottan a kidolgozott mérőlapok
területein megfigyeltük a fejlődésben bekövetkezett változásokat.
Tervező munkánkat a gyermekek egyéni fejlettsége és a csoport jellemzői is
meghatározták. Nemcsak a csoport életkori, hanem az egyes gyerekek egyéni
képességeihez igazodtunk. Alapul szolgált, hogy minden gyermekhez nagy türelemmel,
sok szeretettel közeledtünk.
Folyamatos egyéni foglalkozás, beszélgetés, pozitív értékelés, dicséret jellemezte
módszereink nagy részét. Ezek segítették a gyermekek számára az óvodai életforma
elsajátítását, úgy hogy közben testi- lelki egészségük nem sérült. Az egyéni képességek
fejlődési ütem, adottságok megfigyelése, elemzése feltárta egy-egy gyermek személyi
fejlődési nehézségeit, egyéni szükségleteit. Így vált lehetővé a megfelelő módszerek,
eljárások kiválasztása.
Kiemelt feladatunk a kommunikációs és kooperációs képességek fejlesztése:
A kis csoportosoknál a gyermek személyiségéhez, adottságaihoz legjobban igazodó
helyzet megteremtése (egyéni ölbe vétel, beszélgetés) nagyobbaknál a rendszeresen
játszott anyanyelvi játékok fejlesztően hatottak a kifejezőkészség fejlődésére a
kommunikáció alakítására. A mindennapokban folyamatosan alkalmazott, gyakoroltatott
konfliktuskezelő technikák elmélyültek a folyamatos pozitív megerősítés hatására.
Nemcsak óvodán belül, de az élményszerző tevékenységeink során az idegen
felnőttekkel szemben is udvariasan nyilatkoztak meg.
A játékos tanulási folyamatok során szorgalmaztuk az összefüggések felismerését,
ítéletalkotásra buzdítottuk a gyermekeket.
Törekedtünk arra, hogy mindenkit önmagához mérjünk, olyan feladatokat adtunk, amik
segítette fejlődésüket, gondolkodási módjukat. Az egészséges életviteli szokások
kialakítására törekedtünk. A családok egészségnevelő szerepét erősítettük, segítettük
programjaink által. (gyümölcs és zöldségnap, mozgásos tevékenységek szervezése).
A tehetség gondozás keretén belül heti rendszerességgel vesznek részt a gyermekek:
néptánc, társastánc, idegen nyelv, kézműves, informatikai tehetséggondozásban.
A 2018/2019 nevelési évben a következő programok valósultak meg:
- Őszi kirándulás
- Termés kiállítás
- Állatok Világnapja- állatsimogatás
- Színházlátogatás
- Városi sportrendezvényen való részvétel
- Mikulás várás
- Adventi Játszóház
- Karácsonyi Ünnepség
- Farsangi mulatság
- Tavaszi játszóház
- Vízvilágnapja
- Nyíltnap
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-

Anyák napja
OVI-OLIMPIA
Évzáró, ballagás
Gyermeknap
Kirándulás Tájházba kerékpárral
Családi nap

A következő évben 2019/2020-aen feladat:
A beszámolók megállapításai alapján a következő nevelési év munkatervében rögzíteni
az új feladatokat.
1.2.3.A pedagógusok éves tervezése és a terv tényleges megvalósítsa
A gyermekek fejlődésének elősegítésére, az eredmények javítására, a következő
életszakaszra történő felkészítésre helyeztük a hangsúlyt. Az elmúlt nevelési évben is
fontosnak tartottuk az alapos felkészülést, tervezést és rugalmas, hatékony
megvalósítást.
A tevékenységben megvalósuló nevelési, tanulási folyamatok felépítése az éves tervben
évszakokra lebontva történt. Óvodapedagógusaink ennek segítségével hetenként
tervezték meg aktualitásokat figyelembe véve a tevékenységeik célját és az azt támogató
feladatokat. A gyermekek teljes személyiségének fejlesztésére törekedtek, kihasználva
a játékban, tevékenységben, cselekvésben rejlő lehetőségeket.
A pedagógus életpályamodellhez kapcsolódóan a portfólióhoz és a minősítéshez is
szükséges éves tevékenységi tervet készíteni. Ennek óvodai pedagógiai szempontjai
vitatottak, a törvényi megfelelésnek szempontjából azonban a nevelési évben kötelező
volt az óvodapedagógusok számára a csoportnaplóba éves tevékenységi tervet készíteni.
A tematikus terv egységesen egy feldolgozásra kerülő téma köré épül. Nevelési cél,
feladatrendszer megjelenik. Hetente lebontva készítették az óvodapedagógusok, mert
teljesen megegyezett a heti tervezéssel.
A csoportnapló vezetése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletnek megfelelő
tartalommal történt.
Pedagógiai munkájuk megtervezése és értékelése a csoportnaplóban történt, az alábbi
tartalmak
szerint:
nevelési
tervek,
éves
tervek,
heti
tervek,
foglalkozás/tevékenységtervek.
Minden óvodapedagógus törekedett motiválni a gyermekeket életkori és egyéni
sajátosságaikat figyelembe véve.
Egyéni fejlődést mérő napló a jövőt tekintve már pedagógiai értéket is fog mutatni,
korcsoportonként, intézményi szinten.
Az óvodapedagógusok dokumentációjának vezetése nagyon sokat fejlődött. A csoportok
dokumentumai:
- Csoportnapló
- Felvételi és mulasztási napló
- Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció
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-

A hátrányos helyzetű gyermekekről vezetett értékelések

Ellenőrzés alkalmával módszereim között szerepelt a fejlesztő célú értékelés, pozitív
megerősítés.
A dokumentumok vezetése naprakész volt, megfelelő formai és tartalmi elemekkel
rendelkezett.
A gyakornok is rendszeresen konzultált a mentorával.
A következő nevelési évben 2019/2020- ban feladatunk:
A helyi nevelési pedagógiai programban rögzíteni azokat a szabályozásokat, melyeknek
érvényesülnie kell a csoportnapló vezetése során
1.3

Ellenőrzés

1.3.1.

Az ellenőrzés működtetése az intézményben

Pedagógiai folyamatok ellenőrzésének eljárásai:
A nevelési év elején az adott év munkatervében meghatározásra került az értékeltek
köre, az értékelt területek, az értékelés módja. Az értékeléseket az óvodavezető és
helyettese végezte.
Az egyes értékeléseket közösen beszéltük meg.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:
 a pedagógus ellenőrzése,
 az intézményvezető ellenőrzése,
 az intézményellenőrzése.
Intézményünkben az elmúlt nevelési évben nem volt tanfelügyeleti ellenőrzés.
A pedagógusok belső ellenőrzésére az alábbi táblázat szerint került sor, a pedagógus
kompetenciákat figyelembe véve:
Ellenőrzésre
Önértékelés
Tevékenység
Ellenőrzést
kijelölt
látogatás ideje
végzők
óvodapedagógusok
Kis csoport 2 fő
óvodapedagógus

2019. 02.12.

2018.02.01.
2018.02.08.

Középső 2 fő
óvodapedagógus
csoport
Nagy csoport
2 fő óvodapedgógus

2019.02.23.

2018. 02.22.
2018.02.13.

2019.02.19.

2018.02.07.
2018.02.14.

Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin
Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin
Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin
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Az ellenőrzések és az önértékelések a fenti táblázatban szereplő időpontok szerint
valósultak meg.
A intézményben belső ellenőrzést végeztünk. Spontán és tervezett megfigyeléssel,
dokumentum ellenőrzéssel.
Spontán megfigyelés: a nap bármely szakában történhetett.
Szeptemberi beszoktatás, csoportok szokásainak, szabályainak alakulása. Étkezések
folyamán, az udvaron szabad játék, mozgás szervezése terén megfigyeléssel történő
ellenőrzés.
Tervezett megfigyelés: kiemelt feladatok megvalósításának ellenőrzése: óvónők, dajkák
munkája, csoportokról információgyűjtés.
Dokumentumok ellenőrzése: A csoportban használt dokumentumok ellenőrzése azok
pontos határidőre való vezetése, elkészítése. ( Óvodai csoport napló, felvételi-mulasztási
napló, egyéni fejlődési napló, anamnézis). Az egyéb óvodai dokumentumok ellenőrzése
is megtörtént. A dajkai tisztasági ellenőrzés napi szinten folyamatosan történik.
A következő nevelési évben 2019/2020-ben feladatunk:
A tervezésben (vázlatokban) a cél meghatározásánál: mit szeretnénk elérni, feladat
meghatározásánál: hogyan szeretnénk elérni.
A tervezésben (vázlatokban) szervezeti forma: kötött vagy kötetlen, munka-forma:
frontális, A heti terv valóban a téma céljáról, feladatáról, szóljon, a részletes
kidolgozása a csoportnapló heti tervében kell, hogy megtörténjen.
1.4

Értékelés

1.4.1. Az intézményi értékelés megvalósulása (intézményi önértékelés, pedagógusok
szakmai munkájának értékelése).
Külső Intézményi ellenőrzésre és intézményvezetői ellenőrzésére ebben a tanévben nem
került sor.
A belső ellenőrzéseket az óvodavezető, és az óvodavezető helyettes végezték. A
nevelési évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, jó színvonalúak voltak, a
gyermekeknek maradandó élményt nyújtottak. Alkalmasak voltak a gyermekek
érzelmi, közösségi nevelésére. A vezetői munkatervben tervezetteknek megfelelően
valósult meg lebonyolításuk rendje és módja. Lehetőség volt az egyedi arculatok
megjelenítésére. A szervezési feladatok megoszlottak a kollégák között, a szervezésért
kijelölt felelős koordinálta a teendőket. A szülők a számukra nyitott ünnepélyekre
szívesen, örömmel érkeztek, a programokon jól érezték magukat, azokat színvonalasnak
tartották.
Szülői értekezletek, fogadóórák ellenőrzése
A Szülői értekezleteket az óvodavezető és a helyettesek látogatták
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Az óvodapedagógusok jól felkészültek. A szülői értekezleten a csoport aktuális
fejlettségének ismertetése mellett egy – egy nevelési téma is megbeszélésre került,
amikhez meghívtunk logopédust, pszichológust, védőnőt, gyermekorvost is.
A nevelési év során a szülők tájékoztatása fogadóórákon családlátogatáson, nyílt
napokon, egyéni beszélgetések során valósultak meg.
A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak
teljesítményértékelése. Munkarend, munkafegyelem.
A nevelési év során a kollégák megfelelő munkafegyelemmel, a munkaidő betartása
mellett dolgoztak. A munkaruha, munkacipő viselése általános volt. A feladatait
mindenki a munkaköri leírása szerint végezte. Az óvodapedagógusok a kötelező
csoportban töltött nevelési időn túl a felkészülésre szánt időt is többször az óvoda
épületében töltötték. A különböző felelősök munkájukat a munkaterv szerint, pontosan,
odafigyeléssel végezték.
1.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a
gyakorlatban
A gyermekekre vonatkozó megfigyelési dokumentáció a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 63§-ának figyelembevételével készült el. Egységes értelmezésben, végzik a
pedagógusok évente két alkalommal az óvodába érkező gyermekek megfigyeléseit
egészen az óvodáskor végéig.
A megfigyelések alapján fejlesztési tervet írtak, évvégén megismételték a méréseket.
Majd összesítették a kapott eredményeket, ez alapján kiszűrték a fejlesztendő
területeket.
A szülőket évente két alkalommal tájékoztattuk a mérési eredményekről.
A következő nevelési évben, 2019/2020 – ban:
Óvodai szinten a mérési-értékelési eredményeket összesítjük, melyből intézményi
szinten pedagógiai értéket kapunk.
A mérési eredmények dokumentálást évente kétszer végezzük el.
Korrekció
1.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe
Az SZMSZ-t és Házi rendet felülvizsgáltuk, aktualizáltuk.
1.5

1.5.2. Mérési értékelés eredmények (elégedettség mérés, pedagógusértékelés, a
gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések)
A gyermekek megfigyelésén alapuló mérések, értékelések és egyéb mérések,
értékelések megtörténtek.
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2.
SZEMÉLYISÉG-ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés tanulási- tanítási folyamat során a
személyiség és – közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lenni a
személyre szabott nevelés- oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási
nehézségek kezelésére és tehetségek fejlesztésére, gondozására. A közösség fejlesztő
tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes
kompetenciáinak fejlesztésével történt meg.
2.1. Személyiségfejlesztés
A pedagógiai programba rögzített személyiség- közösségfejlesztési
feladatok megvalósulása
Az elmúlt nevelési évben, az intézményben voltak hospitálásra
kijelölt napok, amikor az óvodapedagógusok egymást látogatva
szereztek és cseréltek tapasztalatokat, ezzel is emelve munkájuk
színvonalát.
A hospitálások képet adtak a pedagógus:
 felkészültségéről,
 a foglalkozásának vezetéséről, felépítéséről,
 a foglalkozásának céljáról, szervezettségéről, a pedagógus időbeosztásáról,
 a célkitűzéseiről,
 tudásáról, hogy életkori sajátosságokhoz illeszkedett-e a választott téma, eszköz,
stb.
 problémamegoldásáról,
 előadásmódjáról, kérdéskultúrájáról, hangneméről,
 hogy épített-e a gyermekek előzetes ismereteire,
 hogy kihasználta-e az adódó lehetőségeket, ellenőrzött, értékelt-e,
 kialakított szokásrendjéről a csoportban,
 a foglalkozás eredményességéről.


A 2018/2019-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:
Hospitálási terv alapján egymás munkájának megfigyelése.
2.1.1. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének
megvalósítása
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés, mint az óvoda egyik fő feladata
jelenik meg a PP - ben is.
Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a
közösségi programokat is.
Fő feladatunk, hogy tiszta környezetben, egészséges, és biztonságos óvodai életben
éljék a gyermekek mindennapjaikat.

12
Selyem Úti Óvoda
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
Nevelési év beszámolója
2018/2019
___________________________________________________________________________

Így a nevelési évben az egészség és környezettudatos nevelés érdekében a
következőket tettük:
 gyümölcs és zöldségnapokat tartottunk óvodai szinten és csoportokban is,
 gyümölcshetet tartottunk Karácsony előtt,
 rendszeresen gondoskodtunk az óvoda udvarán található madarakról,



családi nap alkalmával a szülőkkel együtt tornáztunk egészségünk érdekében,
az óvoda előtt eldobott szemetet az óvodapedagógusokkal együtt összegyűjtötték
a gyermekek és megbeszélték jelentőségét.

A 2018/2019-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:
Minden olyan lehetőséget megragadtunk, melyben az egészséges életmódot, mint
életformát, és a környezettudatos szemléletet, mint kiemelten fontos pedagógiai értéket
tudtuk megfogalmazni.
A jövőt tekintve terveim között szerepel egy komposztáló készítése az óvoda udvarán,
ezzel is egyre inkább arra nevelni a gyermekeket, hogy óvják, értékeljék környezetüket.
2.1.2. Az egyes gyermekek személyes és szociális készségeinek, képességeinek
megismerési gyakorlata. Az egyes gyermekek személyes és szociális képességeinek
fejlesztési gyakorlata. (Különös tekintettel a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekre.)
A szociális képességek fejlesztése megjelenik az óvodai nevelésben. Az óvodai
nevelőmunka eredményeként a különböző szociokulturális háttérrel és különböző
fejlettséggel rendelkező gyermekek befogadása, inkluzív nevelése valósult meg.
Folyamatszemléletű pedagógiánkkal segítjük a gyermekek személyiségének sokoldalú
és harmonikus fejlődését egyéni különbségeik tolerálásával, az ehhez igazodó
tevékenységek biztosításával. Nagy hangsúlyt
fektetünk a folyamatos játék
lehetőségének biztosítására, amit a napirendek is tükröztek.
A 2018/2019-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:

Az óvodapedagógusokat arra ösztönözni,hogy csoporton belül kooperatív
technikák, módszerek alkalmazásával lehetőséget adjanak minden gyermek
számára a sikerélmény megéléséhez, alkalmazkodási és kommunikációs
képességek fejlesztéséhez.
 Változatos munkaformák biztosítása
 Differenciálás lehetőségeinek kialakításával
2.1.3. A gyermekek hátrányainak enyhítésének gyakorlata
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (a HH-s, HHH-s gyermekeket
értjük) rendelkeznek a kolléganők megfelelő információval. Az óvoda
gyermekvédelmi felelőse és az óvodapedagógusok rendszeresen és kölcsönösen
megkeresik egymást az érintett gyermekekkel való folyamatos kapcsolat biztosítása,
valamint az információk hitelessége szempontjából. Az óvodapedagógusok a
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gyermek óvodába érkezésekor részletes, sokoldalú anamnézist vesznek fel a
gyermekről a szülőkkel közösen, otthonukat, életkörülményeiket megtekintve.
Különös figyelemmel vannak a pedagógusok a gyermekek viselkedésére, játékára,
étkezési szokásaira, vagy bármilyen változásra, amely az óvodai élet alatt a gyermek
életében szokatlan, kirívó.
Ebben a tanévben óvodánkban nem került sor védelembe vételre, vagy egyéb
kiemelkedő probléma miatt a családsegítő munkatársainak bevonására.
A következő nevelési évben, 2019/2020 az óvodában helyi szinten lévő
esetmegbeszéléseket legalább évente 3-4 alkalommal be kell tervezni és meg kell
tartani.
2.1.4. A tevékenységekben
megvalósuló tanulás,
és a képességfejlesztés intézményi gyakorlata

az

ismeretszerzés,

Az elmúlt nevelési évben intézményünkben a tanulási folyamat mindig
tevékenységbe ágyazottan, cselekvések útján valósult meg. Ezért különös
jelentősége volt a tapasztalásoknak, a játéknak, a kezdeményezett tanulási
tartalmaknak. Ebben a gyermek önkéntes jelenlétére, érdeklődésére építettünk.
Belső kíváncsiságukat felhasználva, motiváló helyzeteket teremtettünk.
Fejlesztettük azokat a készségeiket, képességeiket, melyek majd az iskolai
tudatos tanulási folyamatot alapozzák meg.
Különösen figyeltünk a 3-7 éves életkorú gyermekek esetében életkori
sajátosságaikra.
A gyermekek egyéni
fejlődését nyomon követő
dokumentációban
az
óvodapedagógusok
rendszeresen
rögzítették
megfigyeléseiket a gyermekek képességeinek fejlődéséről.
A következő nevelési évben 2019/2020 tervezem:
 Egy szakember meghívását egy előadásra a gyermeki képességekről
 Egymás közötti hospitálások kijelölését, tapasztaltok megbeszélését
 Szabad játék és kezdeményezések lehetőségének bővítését.
2.1.5. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok,
hiányosságok értékelése a gyakorlatban
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fogalmát a köznevelési törvény megfogalmazza
(Kt. 4§ 13.)
 SNI gyermekek száma: 2fő
BNO kódjuk alapján: kevert specifikus zavar.
Ezen gyermekekkel az óvoda gyógypedagógusa, valamint óra adó logopédus és Yris
terapeuta foglalkozott.
 Fejlesztőpedagógiai fejlesztésben részesült: 12 fő
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 Logopédia: 15 fő

Iskolaérettség vizsgálat
Nagycsoport

Csoport
létszám

Vizsgálat
nélkül
visszamaradt
óvodában

Iskolába
ment

Iskolaérettségi
vizsgálatot
szakszolgálat
végezte

Megyei
Szakértői
Bizottság
végezte

Ebből
SNI

26 fő

26 fő

1fő

25 fő

0fő

1 fő

1 fő

Tehetséggondozás csak nagycsoportosok körében
Műhely neve

Vezetői

Játékos idegen
nyelv-angol

Wolfné Kereki
Tünde

Kézműves

Földváriné Uhrin
Zita
Weigertné Gubucz
Edit

Néptánc

Gyermekek
száma
18 fő

Nyíltnapok
időpontja
2019.03.14.

8 fő

2019.05.08.

18 fő
2019.06.04.

Társastánc

Giricz Annamária

6 fő

2019.05.01.

Játékos PC világ

mindenkori
nagycsoportos
óvodapedagógus

26 fő

2019.04.11.

A következő nevelési évben 2019/2020 tervezzük:
A következő tanévben az ötödik életévüket betöltött gyerekek és a 3 életévüket betöltött
gyermekek nyelvi fejlettségének szűrését tervezzük logopédus vezetésével.
2.2. Közösségfejlesztés
A közösségfejlesztés a személyiség fejlesztéshez kapcsolódó folyamat, melynek célja
az egyén érdekeinek és közvetlen környezetének, illetve a társadalom elvárásainak
harmóniába rendezése, összhangba hozása. A közösségfejlesztő tevékenység az
intézmény hagyományaival és a gyermek személyes kompetenciáival összhangban
történik. Az óvodapedagógusok módszertani kultúrája kiterjed a gyermek személyes és
szociális képességeinek fejlesztésére és az ez irányú módszertani tudásukat megosztják
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egymással. Óvodánkban eddig hagyomány volt a szülővel való beszoktatás, ahol a szülő
érezhette, hogy a gyermeke biztonságban van, ahol a csoportokba járó gyerekek jól
összekovácsolódnak a mindennapok során. A megfelelő kereteken belül a szülők részt
vesznek a közösségfejlesztésben pl. adventi és húsvét előtti játszóházban, karácsonyi
ünnepségen, óvoda jótékonysági bálján családi nap alkalmával, anyák napján és évzáró
ünnepségen.
2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
Az intézményünk az HPP szerint dolgozik, mely az óvodai nevelés országos
alapprogramjára épül. Az elmúlt nevelési évben óvodapedagógusaink a
csoportnaplóban nevelési tervet készíttettek év elején, melyet fél évkor értékeltek. Az
értékelt fél év után, követte a következő féléves nevelési terv, amelyet évvégén
értékeltek. A nevelési tervben meghatározták a fenti területre vonatkozó céljaikat és az
ennek megvalósításához szükséges feladatokat. A csoportnaplók heti tervében a
tevékenységek tervezésekor a HPP alapján terveztek. Itt jelentek meg a konkrét, társas
és közösségi feladatok is.
A következő nevelési évben 2019/2020 tervezzük a még jobb együttműködést, az
elfogadást közösségen belül. Az árulkodás lecsökkentését, szabályok betartását, sikerek
megélését.
2.3. Személyiség fejlesztés
2.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek
A szülők bevonásával, részvételével a következő programokat szerveztük óvodai
szinten:
 Egészséghét az őszi gyümölcs és zöldség termésekből
 Ünnepi játszóházak megszervezése
 Gyógynövényekből tea készítése
 Működnek a közösségi oldalak szülői hozzájárulással- honlap
 A nagycsoportosok több rendezvényen is részt vettek, ahol színesítették a
(pl:Szent Antal Népházban a Három Királyjárás, Sajt és Túró Fesztivál társastánc
és néptánc fellépés) különböző műsorokat.
Óvodavezetői fogadóórát tartottunk az elmúlt nevelési évben. Itt a problémás kérdéseket
próbáltuk megbeszélni a szülőkkel, mivel a szülő kötelessége a gyermeke értelmi,
érzelmi, testi, erkölcsi fejlődésének feltételeiről való gondoskodás és kötelessége
együttműködni az intézménnyel, melyben tölti a gyermek a napjait, az óvodának, mint
köznevelési intézménynek ehhez meg kell adni a segítséget, Egy részt, amikor a
gyermek az intézményben van, másrészt, ha azt látja, hogy a szülő bizonytalan ezekben
a szerepekben és segítségre van szüksége. A pedagógus mintaszerepének
elengedhetetlen a jelentősége. Fontos óvodapedagógusaink, dajkáink rendezettsége,
megfontolt példamutató magatartása, hiszen csak akkor lehet hiteles személy a szülők
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szemében. A szülők többsége kéri a pedagógusok szakmai véleményét: a nevelésben,
testvér születéskor, esetleg a fejlesztésben.
A következő nevelési évben 2019/2020-ben feladatunk az óvoda nevelő közösségének
kitartásának munkabírásának példamutató megtartása. Mentálhigiénés programok
szervezése, hiszen csak egészséges személyiségű felnőtt tud egészséges
személyiségű gyermekeket nevelni. Ehhez kell megtalálni a lehető legjobb feltételeket
a felnőttek számára.
Az intézmény dolgozóit írásban egyénileg értékeljük a nevelési év végén.

3. EREDMÉNYEK
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka során folyamatosan szükséges annak
vizsgálata, hogy a Pedagógiai Programban megfogalmazott célok elérése reális-e az
elért eredmények alapján. Az intézmény eredményeinek elemzése, az önértékelés
eredmények visszacsatolása, arról ad információt, hogy milyen irányú fejlesztésre van
szükség a pedagógiai folyamatban, a szervezet működésében.
 Az intézményben nevelő oktató munka eredményességét jelző mutatókat
elemezzük.
 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel
kísérjük, dokumentáljuk és az egyes értékelési területek eredményeit
összekapcsoljuk.
 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri
elégedettség, a gyermekek kibontakoztatására, a gyermekek értékelése, az egyéni
tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a tehetséggondozásra, a hátrányos helyzetű
gyermekek támogatására szolgál.
Az intézmény által elért eredmények a 2018/2019-as nevelési tanévben a tanköteles
korú gyermekek körében
Eredmények
Tanköteles korú gyermekek száma
Közülük várhatóan a 2019/2020-as
tanévben az iskolai tanulmányaikat
elkezdők száma aránya a tanköteles
korúakhoz viszonyítva
Várhatóan
2019/2020-es
tanévben
óvodában maradó tanköteles korúak száma,
aránya a tanköteles korúakhoz viszonyítva
Felzárkóztató foglalkozásokon részvevő
gyermekek száma:
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés

Adatok
Fő
25 fő

%
100%

25 fő

100%

1 fő

4%

15 fő
22 fő

60 %
84%
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Fejlesztő pedagógia
14fő
53%
Gyógypedagógiai fejlesztés
2 fő
8%
Gyermekrendezvények és programok
száma
Színházlátogatások, műsoros rendezvények
Élményszerző kirándulások

19 alkalom
4 alkalom

3.1. Eredményességi mutatók az intézményben (elégedettségmérés eredményei,
szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítő, egyéb alkalmazottak)
Elégedettség mérésekre (partneri, nevelőtestületi) nem került sor.
Az óvoda partnereivel ápolta a szokásos kapcsolatait.
2019/2020-ben tervezzük az elégedettség méréseket, jelenleg kidolgozás alatt állnak.
3.2. Az intézmény szervezeti eredményei
Intézményünk figyelemmel kísér minden pályázati lehetőséget, legyen intézményre
szóló vagy gyermekekkel kapcsolatos.
Intézményi szinten pályáztunk és nyertünk:
 EFOP 3.1.3. Esélyteremtő Óvoda, melyben két óvodapedagógus kapcsolódott
be- nyertes pályázat ideje: 2017 szeptemberétől 2020 szeptemberéig
Sikertelen pályázatok:
 „Koronás Cukor Ovi” pályázat
 Bogyó és Babóca ajándékcsomag - nyertes pályázat
Gyermekek által nyert pályázatok:
 Iciri piciri rajverseny- különdíj
 Iciri piciri mesemondó verseny- harmadik helyezett
 „Közlekedj biztonságosan”- harmadik helyezett, megyei különdíj, és megyei
helyezés
A következő nevelési évben 2019/2020 fontos feladat: a meglévő értékek fenntartása és

újabbnál újabb lehetőségek kihasználása.
3.3 A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata
A csoportok óvodapedagógusai a gyermekeket többször mérték, majd értékelték írásban
az elmúlt nevelési évben, melyet nyomon lehetett követni a fejlődési naplóban.
Az értékelésről a szülők fogadó óra keretében kaptak tájékoztatást, melyet egy évben
két alkalommal szerveztünk, és ezt aláírásukkal igazolták.
A gyermekek beszédkészségének felmérése logopédus által történt, melynek
eredményét egyéni beszélgetés által ismertetettük a szülőkkel.
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Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermek eredményét a vizsgálatot végző szakember
beszélte meg a szülővel.

3.4. A gyermek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési
gyakorlata
Esemény
Időpont
Helyszín
Programegyeztető Kerekasztal
beszélgetés az alsó tagozatos
munkaközösség és az óvodák
képviselőivel
Beiskolázási szülői fórum

2018. október 15 16:30

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium

2018. 11.30.

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium
Selyem úti óvoda

Meglepetés műsor óvodánkban
2018.12.06.
Interaktív foglalkozás a
nagycsoportos gyermekek
részére a szülők bevonásával

2019. 04.08.

Óvónők látogatása az első
osztályokban

2018.11.07
2018.12.
2019.04.

Farsang az iskolában a
nagycsoportos óvodások részére

2019.03.01.
2019.02.22.

Nyílt nap az óvodánkban a város
leendő elsős nevelőinek és a
szülőknek

2019.03.13.

Teadélután a gyermekek részéreóvodapedagógusokkal

2019.03.21.
2019.04.03..

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium
Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium,
Szt. Gellért Katolikus
Ált. Isk.,
Kis Bálint Ált. Isk.
Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium,
Szt. Gellért Katolikus
Ált. Isk.
Selyem úti óvoda

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium,
Szt. Gellért Katolikus
Ált. Isk
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A következő nevelési évben 2019/2020-ben továbbra is feladatunk kapcsolatok fenntartása és
programok működtetése.

BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTMŰKÖDÉS
Az intézmény belső kapcsolatrendszerének középpontjában a támogató szervezeti
struktúra áll, amely a pedagógusok szakmai együttműködésén alapszik. A nevelőoktató munka egyik alapfeltétele, hogy a tervszerűen működő folyamatosan megújulásra
képes innovatív közösségek alakuljanak ki az intézményben.

4.

A szervezeten belüli információ áramlás hatékonyan kialakított rendje szintén alapja a
magas szintű szakmai munkának.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény pedagógiai tevékenységével kapcsolatos feladatok és fejlesztések
a munkástársak közötti szakmai együttműködés legfontosabb elemei
 Az óvoda minden óvodapedagógusa részt vesz a nevelő- oktató munka
módszertani fejlesztésében, a belső tudásmegosztásban
 Az intézmény tervszerűen kialakított, hatékonyan működő rendszert alakított ki
4.1.Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő tevékenységeik
Az óvodapedagógusok fontos feladatuknak tartják a hagyományok ápolását,
továbbvitelét. Ezáltal lehetőséget teremtünk arra, hogy a gyermekek megismerjék a
nevezetesebb ünnepkörök jellemzőit, azok megünneplését és a hozzáfűződő
hagyományokat. Pl. Karácsony közeledtével a nagycsoportos óvodásaink az óvónők
aktív közreműködésével Betlehemes játékot mutattak be. Vízkeresztkor a Három Király
Járás hagyományának megismerése a Szent Antal Népházban. A farsangi mulatságon
az óvodapedagógusok mese jelenetet dramatizáltak. Az óvónők által készített díszletek,
jelmezek esztétikai élményt nyújtottak a gyermekek számára.
A gyermekekkel februárban pedig verssel, énekkel űztük el a telet. A Tájház
látogatásával is hagyományainkat, népi kultúránkat mutattuk be óvodásainknak.
Intézményünkben 6 fő óvodapedagógus dolgozik, ezért egy- egy nagyobb óvodai
rendezvényre közösen készültünk fel.Pl: Óvoda vacsora, játszóházak, családi nap,
farsang, sport nap.)
A mindenkori nagycsoportos óvodapedagógusok feladata:
 a tehetséggondozás kibontakoztatása
 az óvoda-iskola átmenet szervezése
A mindenkori kis csoportos óvodapedagógusok feladata:
Az egyéni fejlődési napló kidolgozása
A gyermekvédelmi felelős feladata:
Mindhárom csoport óvodapedagógusaival való együttműködés
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Mindhárom csoportban fontos feladat:
A gyermekek hátrányainak kompenzálása.
Az információk áramlásáért felelős: az óvodavezető.
Esélyteremtő óvoda pályázat kapcsán feladat:
Szakmai tapasztalatok átadása a hátrányok kezelésével kapcsolatban, a HH, HHH-s
gyermekek fejlesztése, iskolakezdési esélyeiknek növelése a családok bevonásával.

A 2019/2020-as nevelési évben feladat: a közösség erejében rejlő további lehetőségek
kihasználását a kevésbé aktív kollegák bevonását az közösségi munkába.
4.2. Belső tudásmegosztás intézményi gyakorlata
A CXC 2011 köznevelési törvény 62§ (2) bekezdése kötelezően előírja és rendelkezik
a pedagógus továbbképzésről. Az óvodapedagógusok igényüknek megfelelően
számukra hasznos továbbképzési lehetőséget igyekeznek találni.
A pedagógus szakvizsga hozzájárul intézményünkben:
 az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához,
kiegészítéséhez
 a pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez,
 az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő ismeretek
megszerzéséhez.
Szakvizsgások: 2 fő óvodapedagógus, ebből 1 fő minősített óvodapedagógus.
Továbbképzésekben vettek részt a 2018/ 2019- es tanévben
Továbbképzés
Helye

Továbbképzés
ideje

Békéscsabai
Pedagógiai
Oktatási Központ

2017.09.14. – 2020ig
folyamatosan havi
rendszerességgel

Békéscsabai
Pedagógiai
Oktatási Központ

Egyéb továbbképzések:

2019. január 17-1819-ig

Továbbképzés
témája
Óvodai esélyteremtő
intézményfejlesztési
program és
eszközrendszer

Mentálhigiénés
Alapképzés
Pedagógusoknak

Részt vett
óvodapedagógusok
száma

2 fő

2 fő
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 HCCP dajkák
 Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás

4.3. Információátadás intézményi gyakorlata
A pedagógiai munka, a pedagógus előmeneteli rendszeréhez való csatlakozás, mely
kívánja, hogy az óvodapedagógusok IKT tudása fejlődjön az óvoda innovációs
lehetőségének, hatékonyságának megőrzése, fenntartása, fejlesztése érdekében.
Intézményünkben lehetőség van internet hálózat felhasználásra a óvodai dolgozók
számára. Rendelkezünk Wifi hálózattal, mely elérhetővé teszi az információk áramlását.
Igyekeznek alkalmazkodni a modern kor megváltozott körülményeihez, minden
tudásukkal, akaratukkal szeretnének megfelelni az elvárásoknak. Ehhez
intézményvezetőként megfelelő tárgyi feltételeket biztosítottam (pl. IKT eszközök
vásárlása az óvoda részére).
A következő 2019/2020-es tanévben feladat: a kollégák IKT eszközök ismereteinek
bővítése.
5.AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei
A 2018-2019-es nevelési évben a szokásos módon alakult a partnerekkel való
kapcsolattartás. Az intézmény kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete
számára bemutatja eredményeit és feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb
közösség életében is.
Kulcsjellemzők:
 intézmény külső partneri körének feltérképezése, azonosítása és hatékony
kapcsolattartási rend kialakítása megtörtént.
 az intézmény szerepet vállal a közvetlen környezet a szűkebb közösség
támogatásában.
A következő 2019-2020-es nevelési évben feladatunk:
Tájékoztatni a szülőket és kérdőív formájában
(teljesítményértékelés).. folyamatban van.

kikérni

véleményüket

5.2. Egyes partneri kapcsolatok tartalma:
A nevelő munkánk hatékonysága érdekében tartjuk fontosnak a kapcsolattartásokat
közvetlen partnereinkkel. Az aktív és tartalmas kapcsolat a külső partnereinkkel segítik
a pedagógiai célok elérését, támogatják, ösztönzik a szakmai információk cseréjét.
A kapcsolatok hozzájárulnak az ismeretek bővítéséhez és kiszélesítik a gyermekek
számára az élmény- tapasztalatszerzési lehetőségeket, szolgáltatásaikkal hozzájárulnak
az óvoda tartalmas működéséhez.
 A szülők felé nyitottak vagyunk évente négy szülői értekezletet tartunk, melyen
sikerült tájékoztatást adnunk óvodánk életéről, terveinkről.
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Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában tartanak
előadást. Ebben az évben Hanyecz Lászlóné pszichológus tartott tartalmas előadást
a szülők részére.
Fogadó órát szükség szerint előzetes megbeszélés alapján tartottak a csoportvezető
óvónők.
A teltházas játszóházak, nyíltnapok és az Ovi -VACSORA, erkölcsi és anyagi
sikere, a meghitt karácsonyi ünnepségünk is bizonyítja, hogy jó a kapcsolatunk a
szülőkkel. A családi házzal való jó kapcsolatot az is bizonyítja, hogy aktívan
kapcsolódtak be a papírgyűjtési akcióba.
- Pedagógiai szakszolgálat: a folyamatos kapcsolattartást biztosította, hogy
segítséget nyújthassunk a családoknak, gyermekeknek, pedagógusoknak.
- Logopédus: gyermekeink szívesen vettek részt a foglalkozásokon. A logopédus
együttműködő a szülőkkel, óvónőkkel. Igény esetén több szülővel konzultál.
- Fejlesztőpedagógus: együttműködő kapcsolat alakult a fejlesztőpedagógussal,
rendszeresen konzultált az óvónőkkel, a gyermekek fejlesztése érdekében.
A gyermekek örömmel vettek részt a fejlesztőfoglalkozásokon.
-

Gyógypedagógus: jól együttműködött a két fő SNI gyermek szüleivel,
pedagógusaival.

 Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ, Család és Gyermekjóléti
szolgálta
Ebben az évben a Városi Családsegítő Központ által szervezett gyermekvédelemmel
kapcsolatos rendezvényeken részt vettünk. A tanév során óvodánkba járó gyermekek
közül védelembe vétel nem történt. Az intézmény részéről havonta egy alkalommal
szociális segítő munkatárs fogadóórát tartott a
szülők részére,melyen egy szülő jelent meg és kért segítséget a szociális segítő
munkatárstól.
 Békésmegyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi Tagintézménye
Szükség esetén a gyermekek fejlesztése érdekében a szakember ellátottságban
segítettek. Biztosítottak: 1 fő logopédust és 1 fő fejlesztőpedagógust.
 Gyermekorvos, védőnő
Az évenkénti szükséges vizsgálatot mindig elvégezte rendszeresen, időben.
Többször is végzett tisztasági vizsgálatot a tanév során a védőnő. (haj, bőr, köröm)
Szeptemberben a gyermekorvos szűrést végzett, mely alkalmával kiszűrte a
gyógytestnevelésre és mozgásfejlesztésre javasolt gyermekeket. Megadta a
megfelelő diagnózist, melyhez igazodva állította össze mozgásterápiáját a
gyógytestnevelő pedagógus.
 Polgármesteri Hivatallal, Képviselő-testülettel
Az óvoda működtetésével összefüggő munkakapcsolatunk van.
A Képviselő-testület jóvoltából térítés mentesen tudtuk igénybe venni az uszodai
szolgáltatást a gyermekek vízhez szoktatása érdekében. Köszönet érte.
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 Város 3 általános iskolája
Az év folyamán több alkalom nyílik közös „kerek asztal” beszélgetésekre különböző
ünnepségeken való részvételre.
 Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Évente 3- 3 alkalommal Békéscsabán és helyben tekintjük meg előadásaikat, melyek
rendkívül jó színvonalúak.
 Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény
Évente egy alkalommal ismerkedünk az itt felkínálkozó hagyományokkal, és
hangulatos délelőttöt tölthettünk el, mely alkalomból megismerhették a gyermekek
a kemencében sült lakodalmas perec és madárka készítését is.

 Szent Antal Népház
Évente egy alkalommal a „Három király járáskor” Betlehemes műsor előadás a
nagycsoportos gyermekeink által.
 ÖNO: az intézmény ebéd ellátása érkezik a Városi Gondozási Központból
 Város Óvodáival a különböző városi rendezvények (ovi sportnap, ovi olimpia)
adnak lehetőséget a jó kapcsolat ápolására.
 Kállai Ferenc Kulturális Központ biztosítja a néptánc oktatás lehetőségét,
valamint a különböző kiállítások és színházi előadások megtekintését, és a Rumba
Társastánc oktatását is óvodások részére.
5.3. Partnerek tájékoztatása intézményünk eredményeiről
A helyi városi televízió szívesen beszámol óvodánk életéről, rendezvényeiről. Ezen
kívül helyi városi újságok közül csak a Városunk című havilap közli írásunkat,
cikkeinket.
A következő nevelési évben 2019/2020-ban feladat a partneri kapcsolatok ápolása és
újabb óvodai kapcsolatok kialakítása.
5.4. Az intézmény részvétele a közéletben
Óvodánk igyekszik minden város szintű felkérésnek eleget tenni. Pl. Sajt és
Túrófesztivál, Szent Antal Népház- Három királyjárás, valamint a városi és megyei
rajzversenyeken való részvétellel.
6 A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
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6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Tárgyi feltételeink megfelelnek a 3-7 éves életkorú gyermekek fejlesztéséhez. Szobáink,
kisegítő helyiségeink elegendőek ahhoz, hogy a csoportok életterén túl az egyéni
megsegítések és egyéb programok is működhessenek. Egyéb rendezvények
helyszíneként is szolgál az óvoda, mint például az Ovi olimpia megrendezése.
Mivel intézményünknek van fénymásolója, így van lehetőség, hogy magunk
nyomtassuk ki a csoportnaplóinkat, fejlődésmérő lapokat, és egyéb dokumentációkat. A
nyár folyamán az udvari játékok átfestése, valamint a járulékos helyiségek fertőtlenítése,
meszelése megtörtént. Csoportszobáink az óvoda belső tere otthonos, harmonikus
hangulatot árasztanak, tükrözik pedagógiai programunk sajátosságait, az
óvodapedagógusok és ott dolgozók igényességét, az óvodai csoportok attitűdjét. Óvodai
nevelő munkánk eszközrendszerének fejlesztésére célzottan törekszünk. Az
alapellátáshoz szükséges felszerelések, szakmai eszközök mennyiségi és minőségi
pótlása elengedhetetlen, melyet a Selyem Úti Óvodáért Alapítvány támogatásával
tudtunk biztosítani. Az alapítvány számlájára befolyt adó 1 %-ból pedig kitudtuk fizetni
a gyerekek számára az autóbusz költségét és a belépőjegyeke árát a gyermeknapi
kirándulás alkalmából.

A következő nevelési évben 2019/2020-ban is szeretnénk folytatni az udvari játékok
felújítását, ellenőrzését esetleg újak beszerzését.
6.1.1. Környezet kialakításában a környezettudatosság, környezet szempontjainak
érvényesítése
Udvarunkat folyamatosan szépítjük. Kora tavasztól késő őszig színes virágok
pompáznak óvodánk udvarán, mellyel a gyermekeket környezettudatos magatartásra
neveljük. Az udvari játékok folyamatos újítása és festése rengeteg pénzt és időt igényel.
A felújításokat a karbantartó rendszeresen végzi. A fedett homokozóban, amely
árnyékot is biztosít az ott játszó gyermekeknek rendszeren cseréljük és pótoljuk a
homokot. A tárgyi eszközök pótlása, beszerzése, felújítása elképzelhetetlen a
leleményes dolgozói kezek, ötletek nélkül. Az óvónői kreativitás, sokoldalúság látszik
az óvodai környezetben. Természetes anyagokból készült bútorok és berendezések
biztonságot sugárzó légkört nyújtanak a csoportszobáinkban. Igyekszünk hasznosan,
ügyesen a jó gazda módjára bánni a ránk bízott anyagi forrással, megkeressük a
legolcsóbb, de legjobb megoldásokat.
A 2018/2019-es nevelési évben az udvari játékok felülvizsgálata megtörtént.
6.1.2. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek
nevelésének,
ismeret
szerzésének,
képességfejlesztésének,
személyiségfejlesztésének tükrében
Az SNI gyermekek fejlesztése és fejlődésükhöz szükséges személyi, tárgyi feltételek
biztosítottak voltak az intézményben. A személyi feltételként a logopédus heti 4 órában,
az Yris terapeuta heti 2 órában az intézmény költségvetéséből került finanszírozásra. A
Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztőpedagógus heti 1 alkalommal végezte
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fejlesztő tevékenységét. Óvodánkban a pedagógiai munkát segítő munkakörben
pedagógiai asszisztenst is alkalmaztunk.
A következő nevelési évben 2019/2020-ben szintén szükségünk van logopédus
szakemberre, mellyel biztosítanánk a gyermekek beszédhiba és nyelvi gyengeség
feltárását és fejlesztését, valamint a fejlesztő pedagógus személyére, aki egész évben
fejleszti, azon gyermekeket, akiket a felmérésünk során fejlesztésre javasoltunk.
6.2. Szervezeti feltételek
Óvodánk alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű
belső igényesség, hatékonyság jellemző. A kollégákra, beleérte a dajkákat is
segítőkészség, az egymást tisztelő magatartás a jellemző. Ismerjük egymás értékeit,
elfogadjuk, hogy más-más tulajdonságokkal, képességekkel rendelkezünk. Óvodánk
számára fontosak a hagyományaink, melyek megjelenek az alapdokumentumainkban,
és a nevelő munkánk részét képezik. Az itt dolgozók és a külső partnereink ismerik és
ápolják óvodánk múltját, hagyományait, nyitottak vagyunk az új hagyományok
teremtésére. Megünnepeljük a gyermekek névnap és születésnapját a szülők kérésének
megfelelően. Óvodai ünnepélyünket igyekszünk körültekintően megszervezni,
alkalomhoz illő dekorációkkal, a gyermekek és felnőttek kedves műsorával meghitté és
hangulatossá tenni.
Hagyományos óvodai ünnepségeinken kívül részt veszünk a város életében is. Az
óvoda az intézmény fő feladataiban kollektívánk teljesen egységesen gondolkodik.
Ezek a következők:
 a gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása
 a szép esztétikus környezetben nevelkedjenek a gyermekek és dolgozzanak a
felnőttek
 egymás munkájának tiszteletben tartása
 egymás szakmai útjának segítése (minősítés)
 nehéz helyzetben lévő családok segítése
Igyekszem úgy koordinálni, hogy az egyéni és az óvodai érdekek jól működjenek
egymás mellett. A feladatokat arányosan, lehetőség szerint egymás között kell elosztani.
A hagyományok őrzése, ápolása, megtartása fontos feladata az óvodai nevelő
munkának, hiszen nem csak a gyerekeknek okoz örömet, hanem mintát ad a családok
számára, és értéket közvetít a településen élő lakosságnak is.
Hagyományos programjaink:
 Őszi termés kiállításra készülődés
 Állatok Világnapja
 Óvoda vacsora
 Mikulás ünnepség
 Adventi Játszóház
 Karácsonyi Ünnepség
 Farsang
 Húsvét előtti játszóház
 Anyák napja
 Ovi olimpia
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Évzáró ünnepség
Gyermeknapi kirándulás
Gyermeknap az óvoda udvarán
Családi nap

A következő nevelési évben 2019/2020-ban feladat a szervezeti kultúra szinten tartása.
Óvodánk immár 21 éve működik nonprofit kft. formájában, évről évre nehezebbé válik
a normatívából való működtetése (pl. az óvoda technikai dolgozóinak béremelését nem
biztosította a költségvetés, új vezetői bér bevezetésére sem volt anyagi fedezett,
valamint a vásárolt óvodai ebéd árának emelése (380,--Ft/adag) újabb terheket ró a Kft.
számára.
6.2.1. A pedagógus innovációhoz való viszonyának értékelése
Az intézményben az innovatív lehetőségeket figyelembe véve dolgoztunk és dolgozni
fogunk a következő nevelési évben is. Az óvodapedagógusok különös figyelemmel és
érdeklődéssel kísérik a pedagógia változásait:
 szabad játék hangsúlyossága (nem irányított, nem direkt)
 rugalmas napirend, játék, párhuzamos tevékenységek aránya
 tapasztalatszerzés útján lévő tanulási folyamat, és a gyermeki gondolkodás
összefüggése
 tematikus tervek, vázlatok, formai elemei, elemzések fontossága
(munkaforma, tevékenység forma, cél, feladat, alkalmazott módszerek)
Következő nevelési évben 2019/2020- as nevelési évben fontos feladat a reflexiók
gyakorlása, önreflexiók a csoportnaplóban a témák reflexiói.
További óvodapedagógusok minősítése és egységes pedagógiai álláspont kialakítása, az
óvodánk egységes pedagógiai szemléletének megőrzése céljából.
6.3. Személyi feltételek
- 6 fő szakképzett óvodapedagógus
- 1 fő pedagógiai asszisztens
- 3 fő szakképzett dajka
- 1 fő fűtő-karbantartó
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő fejlesztő pedagógus (saját dolgozó)
- 1fő fejlesztő pedagógus (Pedagógiai Szakszolgálattól)
- 1 fő logopédus (Pedagógiai Szakszolgálattól)
- 1 fő gyógypedagógus (saját dolgozó)
- 1 fő gyógytestnevelő (saját dolgozó)
- 1 fő vízhez szoktatást tartó gyógytestnevelő óvodapedagógus (saját dolgozó)
- 1 fő IRYS terapeuta (óraadó)
A fenti pedagógusok bére a Pedagógiai Szakszolgálat megjegyzéssel ellátottakat kivéve
az óvoda költségvetését terhelte.

27
Selyem Úti Óvoda
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
Nevelési év beszámolója
2018/2019
___________________________________________________________________________

7. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMMBAN
ELVÁRÁSOKNAK
ÉS
A
PEDAGÓGIAI
PROGRAMBAN
MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
7.1 Az óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai programban
A HPP alapprogramra épül teljes mértékben, céljai megegyeznek. A HPP-ben
foglaltakra építjük fel az éves nevelési tervet, éves tevékenységi tervet, valamint az
értékelések is e dokumentumok figyelembe vételével történtek meg.
Szakmai munkánkat meghatározó dokumentumok:
 SZMSZ
 Házi rend
 Munkaterv
A stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok és tartalmak egymással koherensek
voltak és a törvényi szabályozásnak megfeleltek. Az elmúlt tanévben a következő
dokumentumokat vizsgáltuk felül vagy esetleg módosítottuk:
- Csoportnapló
- Házirend
- SZMSZ
- Egyéni fejlődési napló
Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó,
valamint a szülők elvárásainak kívánunk megfelelni. Óvodásainkat olyan optimális
fejlettségi szintre törekszünk eljuttatni, hogy jó eséllyel kezdhessék meg az iskolai
tanulást. Olyan gyerekek nevelése a célunk, akik képesek másokért is tenni, szeretetet
adni. Érezzék a család, az óvoda az őket körülvevő természet és a szülőföld fontosságát,
szeretetét, tudjanak az élet elvárásainak megfelelni. Az esély egyenlőség biztosítása
érdekében a szociálisan hátrányos és kiemelkedően tehetséges gyermeket is kellő
odafigyelésben részesítjük. Napi munkánk során igyekszünk, sokféle színes programot
szervezni, ezáltal élmény gazdag lehetőséget biztosítunk minden kisgyermekünk
számára. Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programban foglaltak
megvalósulását. Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az óvoda
tevékenységeinek, terveinek ütemezése, ami az éves munkatervben és más terveinkben
is rögzítésre került.
Az óvodánk pedagógiai programjának értékei:
Szülők- nevelők jó kapcsolata, fontos a szülőkkel való kapcsolat ápolása formálása.
Több alkalmat teremtünk arra, hogy szülőket minél jobban bevonjuk az óvodai élet
különböző mozzanataiba óvodán belül és kívül. Nagyobb ünnepkörökhöz kapcsolódóan
játszóházat szerveztünk, ahol örömmel vesznek részt a szülők, gyerekek egyaránt. A
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több évvel ezelőtt elballagott óvodásaink is szívesen vissza jönnek egy- egy játszóház
alkalmával.
Népi hagyományaink ápolása során tapasztaljuk, hogy milyen nagy éltető erő a gyermek
életében a velünk élő és mindennapok hagyományainak ápolása. Városunkban még ma
is élnek a néphagyományok, melyet értékként szeretnénk átörökíteni gyermekeinkben
életkoruknak megfelelően. A népi kultúra átörökítése a népszokások ápolása: Betlehemi
játék, Lucázás, Farsangolás, Kiszebáb égetés, Húsvéti locsolkodás, népi
gyermekjátékok, mondókák és néptánc.) Fontos a környezetvédelme a természet iránti
szeretet megalapozása. Környezettudatos nevelőmunkánkkal a gyermekek szemléletét
alakítva megalapozzuk a fenntarthatóságra nevelés iránti igényt.

8.ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS JELLEMZŐ ADATAI
8.1. Alapító okirat szerint ellátott feladat
Alapító: A Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
kiemelten közhasznú székhelye: Gyomaendrőd, Sugár u 53/1. Képviselője Szabó Anikó
(anyja neve: Szakálos Terézia, szül. Gyoma, 1974.02.09., mint fenntartó, 1999.
augusztus 1-el a jelen okirattal és figyelemmel Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete 2014. április 1 napjával megkötött
köznevelési szerződésben megkötött Köznevelési szerződésben foglaltakra
meghatározom a Selyem úti óvoda alapító okiratát a Nemzeti Köznevelésről szól 2011.
évi CXC. törvény előírásai szerint.
1. Az intézmény neve, székhelye:
Selyem ÚTI ÓVODA
5502 Gyomaendrőd, Selyem u 103/1.
2. Intézmény típusa:
81 férőhelyes óvoda
3. Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:
- Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola előkészítés
- Etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelése
- Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása, nevelése
- Az óvodába szervezett intézményi étkeztetés
- Gyógypedagógiai ellátás: Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált
óvodai nevelése, iskolai életmódra felkészítése.
a) Testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, a megismerő
funkciók vagy viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) Megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével küzd
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4. Az intézmény jogállása és gazdasági jogköre
Önálló jogi személy. Önállóan gazdálkodó intézmény.
A mindenkori állami normatív támogatáson kívül igénybe veszik Gyomaendrőd
Város Önkormányzatának a közhasznúsági szerződésben rögzített támogatási
összeget.
5. A feladat ellátást szolgáló vagyon: az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a működéshez szükséges ingatlant Gyomaendrőd Város
6. Önkormányzatának Képviselő Testülete- határozatlan időre használatba adja az
intézménynek. A használatba adott ingatlan helyrajzi szám a szerint
Gyomaendrőd, Selyem u. 101. : HRSZ. 5807/2
A feladat ellátáshoz rendelkezésre állnak még Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának Képviselő - Testületétől a leltár szerint átadott
vagyontárgyak. A használatba vett ingatlan és leltár szerinti vagyontárgyak nem
idegeníthetők el, biztosítékként nem adhatók. A vagyon feletti rendelkezési jog
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának- Képviselő Testületét illeti meg.
7. Az alapító neve: Szabó Anikó szül.: 1974. 02.09. anyja neve: Szakálos Terézia,
lakik 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 53/1.
8. Az intézmény vezetője:
Szakmai gazdasági vonatkozásban az intézmény vezetői feladatokat az alapító
határozza meg.
8.2. Feladatellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
Óvodás gyermekek Kis csoport
száma
27fő
81fő
HH
száma
HHH
száma
SNI
száma

gyerekek 1 fő
7 fő
gyermek 0 fő
8 fő
gyermek 1 fő
2 fő

Középső csoport

Nagy csoport

27 fő

27 fő

0 fő

2 fő

3 fő

2 fő

0 fő

1 fő

8.3. Felvételi adatok 2019- 2020 nevelési évre beiratkozott új gyermekek száma
Férőhely száma
81 fő, melyből 1
csoportban a
maximális
férőhely 27 fő

Kis csoport
új beiratkozó

Középső csoport
új beiratkozó

Nagy csoport

23 fő

1 fő

1fő
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8.4. Az intézmény év végi értékelése
A dolgozók értékelése, önértékeléssel és vezetői értékeléssel zárult, ahol a fejlesztendő
területeteket is megbeszéltük a kartársnőkkel. Az intézmény szakmai munkájáról szóló
visszajelzések mérése a 2019/2020-as tanév feladata. Úgy gondoljuk, hogy mindkét
intézmény (Bölcsőde és Óvoda) 100%-os kihasználtsága az itt dolgozó
(óvodapedagógusok és dajkák) színvonalas munkájának köszönhető.
A város három általános iskolája is megerősít bennünket abban, hogy az iskolára jól
felkészített gyermekek érkeznek óvodánkból. Munkánkról minden alkalommal
elismerően nyilatkoznak.
Csoportok száma: 3
Gyermekek létszáma: 81 fő, melyből 34 fő fiú, és 47 fő lány.
Igazolatlan hiányzás: Óvodánkban a 2018/2019-es tanévben nem volt igazolatlan
hiányzás.
2 kisgyermek szüleit kellett megszólítani az igazolások pótlására.
Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 17 fő
Fejlesztésre járt gyermekek száma:12 fő
8.5. Minősítő vizsga, minősítő vizsga adatai: A 2018/2019 nevelési évben nem történt
pedagógus minősítés.
8.6. Gyermekbalesetek megelőzésre tett intézkedések, gyermekbalesetek száma:
A 2018/2019-es nevelési évben nem történt gyermekbaleset intézményünkben, ezért
intézkedésre nem volt szükség.
8.7. A szülőkkel, és szülői szervezettel való kapcsolattartás
A 2018/2019-es nevelési évben tartott szülői értekezletek és időpontjai:

Csoportok neve
Kis csoport

Középső csoport

Nagy csoport

Szülői értekezlet
időpontjai
2018.június 6..
2019. január 30.
2019. május 7.

Nyílt nap

-

2018. október 3.
2019. február
2019.május 7.

-

2018. október 3.
2019. január 30.
2019.május 7.

2019.
március 13.

Fogadó
órák
Minden
hónap első
hétfő
13-15 óráig
Minden
hónap első
hétfő
13-15 óráig
Minden
hónap első
hétfő
13-15 óráig
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SZMK értekezlet

2018. szeptember 19.

Összevont Szülői
értekezlet

2018. szeptember 04.
2019. január 30.
2019. május 7.

8.8. Nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
Az óvodai „NYÁRI ÉLET" június-július és augusztus hónapokban is, érdekes és
változatos tevékenységeket tartogat a gyerekek számára. Kifejezetten izgalmas az
élet az oviban így nyáron is, hiszen reggel mindjárt az udvaron lehet kezdeni a
játékot, a pihenésen kívül szinte az egész napot a szabadban töltik a gyerekek.
Fontosnak tartjuk, hogy nyáron is különféle tevékenységeket ajánljunk a gyermekek
számára, hogy ők mindig érdeklődésüknek, és kedvüknek megfelelően választhassanak.
Júniusi programjaink közül kiemelnénk a Kecskemétre tett kirándulásunkat a középső
és nagycsoportos gyermekekkel.
A nap folyamán meglátogatták a Planetáriumot, Vadaskertet és voltak a Szórakaténusz
játszóházban.
Hónap elején nagy meglepetés várta a gyermekeket. Óriásvár csúszdával, lufi hajtogató
bohóccal, valamint ehető nyakláncfűzéssel tölthették el óvodásaink a délelőttöt. Délután
családi nap keretében együtt játszott gyermek, szülő.
Az állomásokon teljesített feladatok után pattogatott kukorica és üdítő volt a jutalom. A
gyermeknapot a A Vidra mentőcsoport kutyás bemutatója zárta.
A nagycsoportos gyermekek kerékpárral, kirándultak a Tájházba ahol elődeink
életkörülményeibe pillanthattak be, és kipróbálhatták a kelt kalács készítés mozzanatait.
Kedvelik a gyerekek az udvari mozgásfejlesztő játékokat. A fák árnyas lombjai alatt,
kerti asztalaink ilyenkor is lehetőséget kínálnak a rajzolásra, festésre, gyurmázásra,
kézműves foglalkozásokra.
Jó idő esetén a zuhanyozás, enyhíti a nyári meleget. A homokozókban remek alkotások,
homokvárak készülnek, a természet adta kincsekből, ágakból, gallyakból. Az elkészült
homokvárakat zászlóval díszítik. A lányok pedig sütit, fagyit készítettek homokból,
melyet meg lehetett vásárolni.
Figyelmet fordítunk arra is, hogy a gyerekek bőrét a nagy nyári melegben folyamatosan
napvédő krémekkel ápoljuk, Nagyon fontos a hőségben a folyadék folyamatos pótlása,
ezért óvodánk udvarán a fedett szín alatt alkalmuk nyílik víz, tea és hűsítő üdítő italok
fogyasztására természetesen a megfelelő higiénia betartása mellet.
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Minden délelőtt többször is fogyasztanak a gyerekek gyümölcsöt, pattogatott kukoricát
és egyéb nassolni valót. 11 óra után már csak az árnyékos helyeken tartózkodunk.
Hőségriadó esetén 11.00-15.00 óra között pedig kizárólag az épületben voltunk.
alkalmanként egy-egy mesefilmet is megnéztek a gyermekek a hűvös épületben.
A fedett szín alatt nagy érdeklődéssel készítették a papírsárkányokat, valamint
buborékfújó versenyt is rendeztünk, hogy ki tud több és nagyobb buborékokat fújni.
Szívesen rajzolnak az aszfaltra krétával, de rendelkezünk táblával is ahol szintén tudnak
alkotni.

9.AZ 5 ÉVES VEZETŐI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐSZAKA
Az intézményi jövő képet az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján
fogalmaztuk meg. A jövőképen alapuló stratégiai célok kialakítása során,
Intézményünk figyelembe vette és veszi a külső elvárásokat, lehetőségeket.
Értékrendünk és gyakorlatunk középpontjában a gyermek állt és áll. Ennek megfelelő
tartalommal a gyermekek életkorának megfelelően színesítettük az ünnepeinket,
hagyományainkat, jeles napjainkat.. A helyi Pedagógiai Programban a gyermekkép, és
az óvodai élettevékenység formái kiemelik a gyermekek egyéni fejlettségéhez igazított,
elvárások rendjét.
A 2018/2019-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:
 Csoportnapló módosítása
 Egyéni fejlődést mérő lapok készítése
 Információ áramlás javítása
 Hospitálások megvalósítása
Közép és rövid távú
célok és feladatok

Hosszú távú célok
és feladatok

Felelősök

Dokumentumok

A törvényes működés feltételeinek megteremtése
1.
A hatályos
Törvényi
törvények, rendeletek
változások miatt
betartásával az óvoda
érintett
Óvodavezető,
Helyi Pedagógiai
törvényes
dokumentumok
Óvodavezető
Program
működésének
módosítása,
helyettes
biztosítása
aktualizálása.
HPP, szabályzatok
2.
Szülői
Igény szerint a
értekezletek
csoportok zárt
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alkalmával
megbeszélve, igény
felmérés

közösségi
oldalainak
kialakítása,
működtetése

Csoportvezető
óvodapedagógusok

Feljegyzések,
határozatok

Humán erőforrás biztosítása, fejlesztése
3.

Intézményi
ellenőrzésbe
az
óvodapedagógusok
hatékonyabb
bevonása
Pedagógusok
informatikai
kompetenciáinak
bővítése (ösztönzés,
lehetőség
szerint
egy rendszergazda
általi
segítségnyújtás
igénybevétele)

Óvodapedagógusok,
óvodavezető,
óvodavezető
helyettes

Munkatervek,
tevékenység
tervek

Tárgyi feltételek biztosításából adódó feladatok
4. 4. Udvari játékok Ovi
sportudvar Óvodavezető,
bevizsgálása
kialakítása anyagi fenntartóval
megtörtént,
fedezet
hiány egyeztetve,
karbantartása
miatt
karbantartó
megvalósítása
elmaradt.
Szervezeti kultúra fejlesztése
5.
Intézményi
Intézményi érték és
klíma
fejlesztése normarendszer
(közsösség)
erősítése. Nyugodt,
biztonságot nyújtó
munkahely
kialakítása.
Egymást
segítő,
egymásra
odafigyelő emberi
kapcsolatok
kialakítása
6.
Kompetens
Munkatársak
személyek kiválasztása, közötti
egyenlő
terhek elosztása
munkamegosztás

Óvodavezető
Óvodapedagógusok

Óvodavezető
Óvodavezető
helyettes
Csoportvezető
óvodapedagógusok

Partneri mérőlapok
Munkaterv
Intézményi
Önértékelés
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Egymást segítő Közösség alakítása Óvodavezető,
egymásra odafigyelő
Óvodavezető
emberi
kapcsolatok
helyettes
alakítása. A közösségi
Csoportvezető
feladattudat
a
óvodapedagógusok
kezdeményezőkészség,
a
véleményalkotás
segítése. Azonosulás a
kitűzött célokkal. Nyílt
őszinte kommunikáció,
az együttműködés a
bizalom erősítése
Intézményértékelés
8. Teljesítmény
Pedagógusok és a Óvodavezető,
értékelés
pedagógusok
Óvodavezető
lebonyolítása,
munkáját
segítők helyettes
mérőlapok
teljesítmény
csoportvezető
elkészítése
értékelése,
óvodapedagógusok
minősítése
9. A
gyermeki Hozzáadott
Óvodavezető,
teljesítmények
pedagógiai
érték óvodavezető
folyamatos
felmutatása
helyettes
mérése
Óvodapedagógusok
10. Lebonyolítás
Pedagógusok
Óvodavezető
önértékelése a kézi
könyv
szempontsora
alapján

Partneri mérőlapok

Értékelő, minősítő
lapok, fejlesztési
terv

Fejlettségmérő
lapok
Hospitálási
szempontsor,
önértékelő lapok,
munkatársi
értékelő
lapok,
jegyzőkönyv

Szakmai célok
11.
Szakmai
kompetencia erősítése,
kölcsönös
segítségnyújtással,
tapasztalatcserével, az új
pedagógusok
megismertetése
az
óvoda
értékeivel,
elvárásokkal.
Az
óvodai
dokumentumokkal való
ismerkedés
12.
A
gyermek
önmagához
mért
optimális
fejlődése,
fejlesztése

Óvodavezető,
óvodavezető
helyettes
óvodapedagógusok

Csoportnapló,
fejlődési
napló,
HPP.Szabályzatok,
munkaterv

Óvodapedagógusok,
fejlesztőpedagógus

Fejlettségmérő
lapok,
dokumentációját
követő kérdőívek
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13.
A
munkaterv A
szakmai
Pedagógiai
szerinti
működés munkaközösség
program,
éves
biztosítása,
belső autonómiájának
munkaterv
hospitálások szervezése. szélesítése
a
Tapasztalatcsere
pedagógiai
programban,
megfogalmazott
célok érdekében
14.
Értékek
Hagyományápolás
Óvodavezető,
Munkaterv
megőrzése,
óvodai
óvodavezető
Éves terv
hagyományok
jeles
helyettes
Heti terv
napok
tartalmának
óvodapedagógusok
bővítése, színvonalának
emelése
15.
Logopédus,
A
gyermek Óvodavezető,
Szükséges
fejlesztőpedagógus
beszédfejlődésének, óvodavezető
dokumentációs
alkalmazása
és
személyiség helyettes
napló
fejlődésének
logopédus, fejlesztő
segítése
pedagógus
Pedagógiai célkitűzések és feladatok- Szolgáltatások
16.
Közös
Családóvoda Óvodavezető,
programok szervezése
kapcsolatának
óvodavezető
erősítése, minőségi helyettes,
változása
óvodapedagógusok
17.
A
tehetséges, Tehetségműhely
Éves
tervek
A
tehetségígéretes kiemelkedő
vezetők,
értékelések.
gyermek kreativitásra képességű
óvodapedagógusok
ösztönzése, a szülők gyermekek speciális
segítése a tehetséges szükségleteinek,
gyermekek nevelésében foglalkoztatásuk
feltételeinek
megteremtése

Beszámolóm végén szeretném kérni a városvezetést és a képviselő testületet, hogy
dolgozóim, óvodásaim is tartozhassanak a városhoz és ne halljuk mindig azt, hogy mi
nem vagyunk a város óvodái. Gondolok itt a fejlesztésekre való pályázatnál (Az udvari
játékok biztonságossá tétele érdekében gumi tégla lerakásához anyagi segítség nyújtása,
aminek a költségvetése már elkészült.)
A Selyem úti Óvoda 1974-ben épült, (a város épülete) a fűtési rendszere elavult,
gazdaságtalan szükséges lenne korszerűsíteni, hiszen az elmúlt évben is javításra szorult
az egyik kazánunk és három radiátort is le kellett cserélni. Ezen felújítást az óvoda
költségvetéséből kellett megoldanom, ezért kérném a város vezetését, hogy pályázat
vagy más forrást biztosítson az épület fűtésének felújítására az óvoda épületének
korszerűsítésére.
Óvodai munkánk során törekszünk arra, hogy a gyermekeket szeretettére, egymás
megértésére és a másság elfogadására neveljük. Igyekszünk minden lehetőséget
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megragadva, megteremteni azt a közeget, ahol vidámak, boldogok, kiegyensúlyozottak
lehetnek óvodásaink, kreatívakká, alkotó kedvűvé és jó kommunikációs képességűvé
tudnak válni.
Kollektívánk hitvallása:
Olyan gyermekek nevelése, akik képesek rácsodálkozni a természetben és emberi
környezetben megmutatkozó szépre és jóra. Tisztelik és megbecsülik azt.
„Kisgyermekem, csak nézzél szerte szét, érted van itt minden ami szép.”

10.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Selyem úti óvoda nevelőtestülete 100% arányban a 2019. szeptember 6-án kelt nevelő
testületi határozat alapján a 2018/2019-es nevelési év beszámolóját elfogadta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019 szeptember 6.
……………………………..
intézményvezető

A Selyem úti óvoda irattárában 1./2019 iktatási számú határozat igazolja , hogy a
fenntartó megismerte és elfogadta a 2018/2019-es nevelési év beszámolóját.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. szeptember 6.
………………………………
fenntartó

11. MELLÉKLET
Képek az óvoda életéről és progamjairól
Külső világ tevékeny merismerése
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Téli örömök
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Karácsony

Bábozás az óvodában
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Ovi olimpia
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Ballagás, évzáró
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Kerékpártúra a Tájházban
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Gyermeknap
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BESZÁMOLÓ
A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT KFT. BÖLCSŐDÉJE
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2018. szeptember 1-től
2019. augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
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Szakmai vezető
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Ezen beszámolóval intézményünk 2018. szeptember 01-től - 2019. augusztus 31-ig
terjedő nevelési évének értékelését kívánom bemutatni.
1.Működési feltételek alakulása:
A Gyermekliget Bölcsőde egy gondozási egységgel, két gyermekcsoporttal működik.
Férőhelyünk: 24 fő
Az év folyamán a bölcsődében megfordult gyermekek száma 40 fő úgy, hogy napi
szinten a létszám a 24 főt sosem haladta meg. (az évközben elment és szeptemberben
óvodába íratott gyermekek miatt új gyerekek kerültek a bölcsődébe).
1.1.Személyi feltételeink: A törvényi elvárásoknak megfelelően határoztuk meg a
személyi feltételeket.
A törvényi elvárásoknak megfelelő dolgozói létszám:
 1 fő szakmai vezető (nem főállású)
 4 fő szakképzett csecsemő és kisgyermeknevelő (teljes munkaidő, napi 8
órában)
 1 fő kisegítő dolgozó (teljes munkaidő, napi 8 órában)
1.2.Tárgyi feltételeink: az előírásoknak minden szempontból megfelelő, mivel 8 éve
került kialakításra a bölcsőde és a szakhatóságok lefolytatták a működés megkezdése
előtt az ellenőrzéseket. Korszerű UNIOS elvárásoknak megfelelő padlófűtés, esztétikus
gyermekbarát környezetben tudjuk fogadni a kisgyermekeket, amely életkoruknak
megfelelő fejlesztő eszközökkel, berendezési tárgyakkal, szép színes játékokkal vannak
felszerelve. A nevelési év folyamán bővítettük udvari és csoportszobai
játékkészletünket. Homokozó került az udvarra, valamint mozgásfejlődést segítő
műanyag motorok és kisautók gazdagították a bölcsőde játékkészletét. A bölcsődében
teljesen új kerítés lett építve.
1.3. Működési feltételek pénzügyi háttere:
-

A gyermeklétszám függvényében kapott állami normatíva
Gyermekétkeztetésre kapott állami normatíva
Önkormányzati támogatás

2.Szakmai munka:
Szakmai munkánk tekintetében törekszünk:
 magas színvonalú gondozás, nevelés kialakítására
 a bölcsődei élet napirend, heti rend szerinti megszervezésére.
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A bölcsőde szakmai tevékenysége összhangban van a 2009. évben kiadott
„ A BÖLCSŐDEI NEVELÉS, GONDOZÁS SZAKMAI FELTÉTELEI-vel”, melyet
megerősített 15/1998 évi (IV 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól,
működési feltételeiről (40.§ 5.), mely szerint: „A bölcsődei nevelés- gondozás a
bölcsődénk által kidolgozott, a Bölcsődei nevelés és gondozás országos alapprogramja
és bölcsődei nevelés gondozás szakma szabályai „ alapján folyik.
A bölcsődénkben egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a gondozás,
nevelés.
A szakdolgozóink munkájában érvényesül:
- a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás tiszteletben tartásának elve,
- a gyermek elfogadásának és személyiségük megbecsülésének elve.
A kisgyermeknevelők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni
sajátosságait, fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe
véve segítik a gyermek fejlődését, érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk
közös célja egészséges, nyitott, boldog gyermekeket nevelni, amit Mária Montessori
szavai fejeznek ki a legjobban, melyet mi is vallunk:
„Csak akkor biztosíthatunk minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort
és a képességeinek optimális fejlődését, ha figyelembe vesszük a gyermek
fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különbözőadottságait,
természetes igényeit és ehhez igazítjuk pedagógiai magatartásunkat”
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a
kisgyermeknevelői állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk.
A kisgyermeknevelők pedagógiai munkájában érvényesül a fokozatosság,
- a pozitívumokra támaszkodás
- a rendszeresség elve.
A bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, erősek, aktívak és a világra
nyitottak. A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte,
és partneri. A gyermekek fokozatos, anyával történő beszoktatását a szülők vállalják,
ezzel megkönnyítve a kisgyermekek beilleszkedését az új közösségbe.
A kisgyermeknevelők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk
maximumát adva vesznek részt. A gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és
biztonságos környezet kialakításával, az egyéni szükségletek és igények figyelembe
vételével az alapvető kulturhigiénés szokások kialakításának biztosításával
Mindezt a testi - lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítőnapirend szervezésével
érik el, amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét
(étkezés, mosakodás, öltözködés, levegőzés, játék, pihenés)
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A bölcsődei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának
megfelelően biztosítani kell:
 a gondozás, nevelés feltételeit, így különösen a szülő, vagy törvényes
képviselő közreműködésével történ fokozatos beilleszkedés lehetőségét,
 megfelelő textíliát és bútorzatot,
 a játéktevékenység feltételeit,
 a szabadban való tartózkodás feltételeit,
 a
sajátos
nevelési
igényű
gyermek
egyéni
fejlesztésének
feltételeit,(amennyiben felvételre kerül ilyen gyermek)
 az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést a külön
jogszabályban meghatározottak szerint.
A kisgyermeknevelők a gyermekek érzelmi fejlődését, szocializációját segítik a derűs
elfogadó légkör megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása,
egymásra figyelés, együttérzés, egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.).
Megkülönböztetett figyelemmel, törődéssel segítik a nehezen szocializálódó, lassabban
fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését,
szükség esetén speciális szakember bevonását kezdeményezik.

3.A bölcsődénk pedagógiai hitvallása:
A biztonságérzetet nyújtó érzelmi gazdag környezet kialakítása, melyben gyermek saját
képességei szerint fejlődhet, megízlelheti az önfeledt aktív játék örömét, mely képessé
teszi a későbbi élet során a kreatív továbbfejlődésre. Élmény és fantáziavilága
gazdagodhat, és kialakulhat az esztétika iránti érzékenysége. A bölcsődei nevelésben
nagyon fontos a személyre szóló bánásmód, mely a gyermekek egyéni sajátosságához,
és igényeihez igazodó gondozást, és nevelést jelenti. Arra törekszünk, hogy a
gondjainkra bízott gyermekekből körül ölelő világra nyitott, érdeklődő, fogékony
önállóan gondolkodni tudó emberek váljanak. A gyermekekkel képzett szakemberek
foglalkoznak, akik jártasak a fejlődéslélektanban, pedagógiában, pszichológiában és
egészségügyi ismeretekkel rendelkeznek. A csecsemő és kisgyermeknevelők
munkájukat hivatásnak tekintik. Szakmai módszerek szerint dolgoznak, ezáltal
fejlesztik a gyermekek kreativitását, alkotóképességét, valamint önállóságra nevelnek.
4.A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Vers, mese
6. Alkotó tevékenység
7. Környezet megismerése
8. Egyéb tevékenységek
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4.1.Játék: a gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődését, valamint a
kreativitását. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a gyermekek
számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a gyermekek
rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos bővítéséről lehetőségekhez
mérten gondoskodunk.
4.2.Mozgás: a kisgyermek alapvető lételeme a játék és a mozgás.
Célunk: a csoportszobai és udvari mozgásfejlesztő játékok bővítése, korszerűvé tétele.
4.3.Gondozás: szociális kompetencia kialakulás színtere, bizalmi, meghitt
kapcsolatokban, lehetőségek széles sora: próbálkozás, önállósodás, ismeretszerzés,
önbecsülés saját test elfogadása, megismerése, értékelése higiénés szokások rögzülése
megy végbe.
4.4.Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés:
Az anyanyelvi nevelés legfontosabb eszköze a szociális kapcsolatok kiépítésének és az
emberek közötti kommunikációnak. Fejlesztésével a gondolkodás is fejlődik.
Mit teszünk az anyanyelvi nevelés területén?
 nyugodt légkör biztosítása
 beszéljünk a gyermekhez, beszédünkre várjunk választ
 megfelelő érzelmi légkör
 figyelembe vesszük a gyermek életkori, egyéni fejlettségét és ehhez mérten
merjenek, tudjanak kérdezni, kérdéseinkre fejlettségi szinten kapjanak
megfelelő választ.
Személyes kapcsolatokban, játékhelyzetekben gyakoroljunk, jó alapot biztosítunk a
mondókázással, énekléssel a kisgyermek zenei fejlődésére.
4.5.Vers, mese: a versek ritmusa, a mesének a tartalma hat az érzelmeken keresztül a
személyiségre. Bensőséges, kommunikáció helyzet a verselés, mesélés,
könyvnézegetés. Olyan ismeretekre tehet szert a gyermek, amelyre más helyzetekben
nincs lehetőség.
4.6.Alkotótevékenység: az öröm forrása maga a tevékenység, érzelmek feldolgozása és
kifejezése az önkifejezés az alkotás. Kerülni kell a direkt nevelői hatásokat a gyermek
spontán kezdeményezését segítse a csecsemő és kisgyermeknevelő.
4.7.Környezet megismerése: a megismerési vágy működik a kisgyermekben: a
rácsodálkozás, a közlési vágy, az érzelmi fogékonyság, a természet szépségeire, a
kipróbálási vágy, a cselekvőképesség mind kedveznek a tevékenységekben történő
tapasztalatszerzésnek.
4.8.Egyéb tevékenységek: a gyermek átéli a közös munkálkodás örömét a tevékenység
fontosságát, hasznosságát. Céljaink elérésének érdekében a gyermekek érdekeit
figyelembe lévő napirendet és a vele összhangban lévő csecsemő és kisgyermeknevelői
munkarendet állítottunk össze.
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5.Bölcsődénk élete:
5.1.Kapcsolat a szülőkkel: a szülők és a bölcsőde folyamatosan, kölcsönösen
tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről és a fontos napi eseményekről.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak formái:
 beszélgetés érkezéskor, hazamenetelkor
 szülői értekezlet
 szülőcsoportos megbeszélések
 hirdető tábla
 írásos tájékozódás (üzenő füzet)
5.2.Beszoktatás: az intézményünkben a beszoktatás édesanyával vagy édesapával
történik fokozatosan, 2 hét áll a rendelkezésükre. Ez a folyamat a családdal történő
együttműködést helyezi előtérbe. A kisgyermek és a gondozó néni között folyamatosan
kialakuló érzelmi kötődés
 segíti a gyermek új környezetének elfogadásában
 megkönnyíti a beilleszkedést
 csökkenti a fellépő negatív tüneteket.
5.3.Saját „gondozónő” rendszer: ez a rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik.
A kisgyermek bölcsődébe járásának egész időtartalma alatt ő a gondozója,nevelője.
5.4.Gyermekcsoport: intézményünkben kettő gyermekcsoport működik. Mind két
csoportban az induló gyermeklétszám 12 fő. Csoportonként két fő csecsemő és
kisgyermeknevelő látja el a gyermekeket.
5.5.Napirend: a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítva a gyermek
igényeinek, szükségleteinek kielégítését szolgálja, megteremtve a gyermek biztonság
érzetét, a kiszámíthatóságot. Segítse a gyermeki aktivitás és önállóság kialakulását.
Napirend kialakításánál figyelembe kellett venni:
 az üzemeltetés idejét
 gyermekcsoport életkori összetételét
 a csecsemő és kisgyermeknevelők számát
 évszakok, időjárás változását
 gyermekek egyéni fejlettségét, szükségleteit
5.6.Egyéb kapcsolatok:
Gyermekorvos:
A gyermekek egészséges fejlődését a bölcsőde orvosa figyelemmel kíséri. Heti
rendszerességgel elvégzi a szükséges vizsgálatokat, szűréseket, majd ezeket
dokumentálja. A felmerülő egészségügyi problémát a gondozónővel, szülővel
megbeszéli, illetve a szülőt írásban értesíti.
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A védőnő: alkalmanként, bizonyos időszakonként látogatja a bölcsődét, ha szükséges
javaslatokat tesz, tanácsokat ad.
Városi Családsegítő Központtal: szükség esetén kérjük a segítségüket, illetve
felvesszük velük a kapcsolatot.
Az óvodával: a jó szakmai együttműködés, az óvoda és bölcsőde között az egységes
nevelési elvek érvényesülése érdekében fontos.
Ősszel előre egyeztetett időpontban a kisgyermeknevelők látogatást tettek az
óvodákban. Nagy érdeklődéssel vártuk az óvónők véleményét a bölcsődét kijárt
gyermekek tekintetében. Visszajelzéseik alapján az esetek többségében mindenképpen
könnyebben szoktak be azok a kisgyermekek, akik bölcsődébe jártak. A bölcsődében
már megkezdődik az önállósodás folyamata mind az étkezésben, mind pedig az
öltözködés terén. Az is előnyt jelent számukra, hogy már kortárscsoportban, jól
kialakított napirend szerint éltek, ami növelte biztonságérzetüket, így már nem
voltújdonság egy új, óvodai környezetelfogadása. Tavasszal pedig az óvónők látogatták
meg azokat a gyermekeket, akik már szeptemberben kezdik az óvodát, valamint a
bölcsis búcsúztatáson is részt vettek.
Az elmúlt év közös rendezvényei:
 havi rendszerességgel OVI MOZI
 Mikulás várás
 Karácsonyi ünnepség
 Játszóházak
 Bábszínház
 Farsangi mulatságon való részvétel (jelmezbe volta öltözve a bölcsődések is)
 Gyermeknapi programon való részvétel (légvár, arcfestés, lufi hajtogatás)
 Nyílt nap az óvodába készülő bölcsődés gyermeknek (gondozó nénivel
átlátogatnak az oviba)
6.Szolgáltatásaink:
6.1.Zene Bölcsi (Ölbeli Zenés délután)
A Zene Bölcsit külső szakember (óvodapedagógus) bevonásával működtetjük.
A Zene Bölcsi csoport foglalkozásain azok a kisgyermekek is részt vesznek, akik még
nem járnak bölcsődébe, de később tervezik szüleik, hogy majd bölcsődébe íratják őket.
Az élet első éveiben az önfeledt együttjátszás, a lovagoltatók, cirókázók érzelmi
biztonságot nyújtanak, mely a korai anya gyermek és apa gyermek kapcsolat
meghatározója és az értelmi és érzelmi fejlődés alapja. A foglalkozás két részből áll az
első félóra mondókázás és éneklés után további fél órában a szülők kötetlen, illetve
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irányított beszélgetésen vesznek részt kisgyermekkel kapcsolatos témákban, amíg a
kicsik a játszószőnyegen játszanak. A Zene Bölcsit 30 alkalommal mintegy 20 szülő
látogatta rendszeresen.

7.Ellenőrzések:
Az elmúlt egy év alatt 2 ellenőrzést kapott intézményünk:
 Kormányhivatal (törvényességi ellenőrzés) (kapcsolódó ellenőrzések:
Szakmai ellenőrzés Szeged Módszertani Csoport, Építési felügyelet,
Katasztrófavédelem.(működési feltételek, belső dokumentáció, Alapító
Okirat, SZMSZ, szakmai program, működési engedély, megállapodás,
házirend) személyi, tárgyi és elhelyezési feltételek, szükséges belső
szabályzatok.
 ÁNTSZ (a bölcsőde az ÁNTSZ előírásainak megfelelően üzemel-e).
Az ellenőrzések során hibát nem találtak.
A megnyitás óta eltel időszak 100%-os kihasználtságot mutat, folyamatos szülői
megkeresés, illetve rendszeres beiratkozások jellemezték az elmúlt évet is.
Sajnos nem tudtunk minden hozzánk jelentkező családnak eleget tenni,mivel bölcsődei
férőhelyünk ezt nem tette lehetővé.
A szülők felől pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a szülők
megelégedettségére tudtunk dolgozni, hisz a gyermekeiket jól szervezett, nyugodt, derűs
légkört sugárzó intézményben, biztonságban tudhatták egész éven át.
Tisztelettel kérjük a beszámoló elfogadását.
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8.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Gyermekliget Nonprofit Kft. Bölcsődéje nevelőtestülete 100% arányban a 2019. szeptember 4-én
kelt nevelő testületi határozat alapján a 2018/2019 nevelési év beszámolóját elfogadta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. szeptember 4.

……………………………..
intézményvezető

A Gyermekliget Nonprofit Kft. irattárában 2./2019 iktatási számú határozat igazolja, hogy a
fenntartó megismerte és elfogadta a 2018/2019 nevelési év beszámolóját.
Kelt: Gyomaendrőd, 2019. szeptember 4.

………………………………
fenntartó
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9.MELLÉKLET

Pillanatképek bölcsődénk életéből
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Az értékelés törvényi háttere:
 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény
tevékenységéről átfogó módon beszámoljon.
 Önértékelési kézikönyv óvodák számára
A nevelőtestület által is elfogadott vezetői megítélés: A terület eredményei: 3 kiemelkedő, 2

megfelelő, 1 fejleszthető

1. Pedagógiai folyamatok

Forrás: PP, SZMSZ, ÖP, Vezetési
program, Továbbképzési/beiskolázási
terv, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Melléklet: Az
óvoda kulcsfolyamatai

Vezető megítélése (1-3):
….
Az intézmény vezetése a belső és a külső partnerek bevonásával alkotja meg az intézmény
stratégiai és operatív terveit (pedagógiai, nevelési program). A stratégiai tervezés eredménye
a pedagógiai program, amely rögzíti a célokat, amelyek befolyásolják az intézményi
pedagógiai folyamatot.
Programunk szakértő által minősített és elfogadott integrált nevelési program.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény pedagógiai programja és alaptevékenysége világos, a nevelés, tanulásitanítási folyamat tervezése, megvalósítása, ellenőrzése és értékelése során a gyermeki
alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésére koncentrál.
 Az intézmény céljai eléréséhez rendelkezik stratégiai és operatív tervekkel, amelyek
elkészítéséhez, fejlesztéséhez megfelelő információkat szerez be, és bevonja az
intézmény külső és belső partnereit.
 A tervek megvalósítása nyomon követhető, a napi pedagógiai gyakorlat a célok
megvalósítását szolgálja.
 Az intézmény törekszik arra, hogy a pedagógusok tanítási gyakorlata szabályozott és
tervezett legyen.
 Az intézményben működő ellenőrzési rend alapján a tervek megvalósításának
eredményessége és hatékonysága pontosan meghatározható.
 Az értékelések eredményeinek visszacsatolása megtörténik, és az intézményi
fejlesztések egyik alapját képezi.
Pedagógiai folyamatok - Tervezés
Szempont: 1.1. Hogyan valósul meg a Elvárás: Az éves munkaterv összhangban
van a stratégiai dokumentumokkal és a
stratégiai és operatív tervezés?
munkaközösségek terveivel.
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A tervezés mindig a lezárt nevelési év önértékelési tervének eredményétől függ. A
hiányosságok pótlása valamint az innovációk bevezetése a fő cél.
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történt az aktuális megbeszéléseink során.
Célja és tartalma összhangban van az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával., az óvoda
alapítóokiratával és működési engedélyével.
Pedagógiai folyamatok - Megvalósítás
Szempont: 1.2. Milyen az intézmény Elvárás: A nevelési év végi beszámoló
működését irányító éves tervek és a megállapításai alapján történik a következő
beszámolók viszonya, hogyan épülnek nevelési év tervezése.
egymásra?
A célok és feladatok megvalósulásának bemutatása:
2018-2019-es évre meghatározott feladatok közül a legtöbbet sikerült megvalósítani.
Programunkban kiemelt helyet foglal el az egészséges életmódra nevelés, amire igen nagy
szükség van a mai világban, hisz nagyon fontos az egészséges táplálkozás és a megfelelő
mozgáskultúra kialakítása. Úgy gondoljuk és valljuk, hogy ezt óvodás korban a 3-7 éves
kisgyermekeknél kell bevezetni, hogy életformájukká váljon. Ehhez nagy segítség, hogy
sikerült csatlakoznunk az ovitej programhoz, melynek keretében heti négy napon kapnak
tejet a gyermekek. Mivel több gyermek reggeli nélkül érkezik, nagy segítség, hogy
érkezéskor egy-egy pohár tej várja őket.
Az egészséges táplálkozás érdekében a kisgyermekeknek naponta biztosítottam a teljes
kiőrlésű pékárut, valamint a zöldséget. A szülők által hozott gyümölcsből és zöldségből
gyümölcs és zöldségnapot tartottunk, a napot saját készítésű gyümölcs és zöldség salátával
zártuk. Saját nevelésű fűszernövényekkel színesítjük az étkezéseket.
A gyermekek mozgáskultúrájának fejlesztéséhez rendelkezünk nagy mozgásteret biztosító,
tágas udvarral és jól felszerelt tornaszobával.
Óvodánkban különösen fontos jelentőséggel bír a felzárkóztatás, mert sok kisgyermek
alapvető ismerete hiányzik óvodába kerülve. Ilyen körülmények között csak akkor lehet
továbblépni, ha a gyermek megkapja azokat az ismereteket, megtanulja azokat a dolgokat,
melyeket három éves koráig otthon kellett volna megkapnia. Ez a körülmény hihetetlen
erőfeszítést, türelmet igényel gyermektől, felnőttől egyaránt. Sok esetben a szülő is tanításra
szorul, ami nehezebb feladat, mint elboldogulni egy három éves gyermekkel. Ez a tény már
önmagában igényli az alacsony csoportlétszámot. Ezeknek, a gyermekeknek a
felzárkóztatása nagy létszámú csoportban nem szerencsés.
Pedagógiai folyamatok - Ellenőrzés
Szempont: 1.3. Hogyan működik
ellenőrzés az intézményben?

Az
intézményi
stratégiai
az Elvárás:
alapdokumentumok alapján az intézményben
belső ellenőrzést végeznek.

Az intézményben belső ellenőrzés történt, spontán megfigyeléssel, tervezett megfigyeléssel
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és dokumentum ellenőrzéssel.
Fontos szempont volt, hogy a kötelezően vezetett dokumentációk naprakészek legyenek.
Módjai voltak a dokumentumelemzés, a gyakorlati munka megfigyelése, majd értékelése.
Pedagógiai folyamatok - Értékelés
Szempont: 1.4. Milyen a pedagógiai Elvárás: A pedagógiai programnak és az
programban meghatározott gyermeki egyéni fejlesztési terveknek megfelelően
történik az egyénre szabott értékelés, amely a
értékelés működése a gyakorlatban?
fejlődési naplóban (feljegyzésekben) nyomon
követhető.
A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
folyamatosan
visszacsatolnak
szüleinek/gondviselőjének és az életkornak,
fejlettségi szintnek megfelelő formában
gyermeknek.
Fejlődési naplók törvényi elvárás szerinti megfelelősége, folyamatos vezetésük és a
visszacsatolások intézményünk kiemelkedő feladata. A gyermekek fejlettség állapotának
intézményi szinten is megjeleníthető eredményeinek bemutatása.
A szülők folyamatos tájékoztatása a gyermekük fejlettségéről a külön fogadóórákon valósul
meg.
Legfőbb célunk megelőzni, időben észrevenni, javítani a szociális hátrány miatt kialakult
hiányosságokat. Széleskörű módszertani repertoárunkból az egyéni különbségre figyelő,
egyénre szabott módszereket alkalmaznak a kollégák a napi gyakorlat során, az egyéni
fejlődési ütem figyelembe vételével.
Óvodánkban magas a HHH gyermekek száma. Ezért a törvényi előírásokat figyelembe véve,
nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük e gyermekek szociális és
képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését.
Pedagógiai folyamatok - Korrekció
Szempont: 1.5. Mi történik az ellenőrzés
eredményeivel?

Elvárás: Az intézmény stratégiai és operatív
dokumentumainak elkészítése, módosítása
során megtörténik az ellenőrzések során
feltárt
információk
felhasználása,
hiányosságok pótlása.

Sor került a hiányzó dokumentumok pótlására valamint módosítására. Kollektívánk az 2016
augusztusában módosított pedagógiai program szerint dolgozik. Programunk szakértő által
minősített és elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a hátrányos
helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2002. szeptember 01-től vezettük be. A programban
kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a csoport naplójában rögzítjük.
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Az intézményi ellenőrzési terv a munkaterv részét képezi. A vezetői ellenőrzések
eredményéről az érintetteket mindig tájékoztatom. A napi problémák szintén az azonnali
megbeszélés tárgyát képezik.
Az éves beszámoló tájékoztató jelleggel kerül az óvodapedagógusok elé.
az ellenőrzések, értékelések tapasztalatainak összessége alapján határozzuk meg a következő
évi feladatokat.
Szempont: 1.6. Mi történik a mérési,
értékelési eredményekkel?
(Elégedettségmérés, intézményi
önértékelés, pedagógus-értékelés,
gyermeki fejlődésmérés, egyéb mérések.)

Elvárás: Évente megtörténik az önértékelés
keretében a helyben szokások formában
rögzített mérési eredmények elemzése, a
tanulságok
levonása,
fejlesztések
meghatározása. Ezt követően az intézmény a
mérési-értékelési eredmények függvényében
szükség esetén korrekciót végez.

Minden nevelési év áprilisában kérdőívet teszek közzé a szülők között, melyen névtelenül
választ adhatnak arra, mely dologgal elégedettek, illetve elégedetlenek, milyen változásokat
szeretnének látni az óvodában.
Személyesen is elmondhatják véleményüket, akár jónak, akár rossznak tartják azt, ami
történik az óvodában.
Óvodánkban minden tanköteles gyermek átesik iskolaérettségi vizsgálaton. Tesszük ezt
azért, mert a körzetből adódóan kevés gyermek maradna ki a vizsgálatból, és nem akarjuk,
hogy a szülők hátrányos megkülönböztetésnek érezzék a vizsgálatot.
A cigány származás, valamint a halmozottan hátrányos helyzet olyan fejlődési
lemaradást eredményez, ami szükségessé teszi az iskolaérettségi vizsgálatokat. Általában
jellemző a megfelelő figyelem hiánya, a logikai gondolkodás alacsony foka, az általános
tájékozódás nem megfelelő fejlettsége, a verbális emlékezet, a téri orientáció elmaradása.
Probléma, hogy a logopédiai feladatok gyakorlása is az óvodára marad, ugyanis a
legtöbb esetben a szülők nem veszik komolyan ennek jelentőségét.
Mérésmetodikai eszközök közül csak a GMP áll rendelkezésünkre, ennek
használatára van képesített óvodapedagógusunk.
A többi eszközt a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével tudjuk igénybe venni,
melynek lehetőségével élünk is.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Forrás: PP, Vezetési
program, Munkaterv

Az intézmény egyik legfontosabb feladata a nevelés, tanulási-tanítási folyamat során a
személyiség- és közösségfejlesztés kereteinek biztosítása. Felkészültnek kell lennie a
személyre szabott nevelés-oktatás feladatainak ellátására, valamint a tanulási nehézségek
kezelésére és a tehetségek fejlesztésére, gondozására (kiemelt figyelmet igénylő gyermekek)
valamint a felzárkóztatásra.
A közösségfejlesztő tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes
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kompetenciáinak fejlesztésével összhangban történik meg.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény munkájában
kulcskompetenciák fejlesztése.

kiemelt

figyelmet

kap

az

egyes

gyermeki

 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka keretei az egyes gyermekek személyes
és szociális készségeinek, képességeinek figyelembe vételével kerülnek kialakításra.
 Megfelelő módon történik meg az egyéni tanulási módszerek, programok bevezetése
és működtetése, például a felzárkóztatás.
 Az intézményben alkalmazott nevelési, tanítási- és tanulásszervezési eljárások a
különböző szociális hátterű, képességű és érdeklődésű gyermekek együtt nevelését
tanulását szolgálják.
 Az intézményben a tanulói közösségek tevékenysége tudatos tervezés alapján zajlik,
alkalmanként megtörténik a külső partnerek bevonása is.

Személyiségfejlesztés
2.1. Hogyan történik a Elvárás: A kiemelt figyelmet igénylő
szociális
hátrányainak gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a
pedagógusok megfelelő információkkal, és
alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és
oktató munkájukban.
Az intézmény vezetése és érintett
pedagógusa információkkal rendelkezik
minden gyermek szociális helyzetéről.
A szülők felé nyitottak vagyunk. Napi kapcsolatban vagyunk, ők is, mi is keressük a
megbeszélés lehetőségeit, többnyire azonban mi. A kapcsolattartáshoz tartozik a rendszeres
szülői találkozó, amit évente négy alkalommal tartunk, valamint igény esetén a fogadóóra.
Minden évben kétszer tartunk egyéni szülői fogadóórát, melynek alkalmával a gyermek
teljesítményét, erősségeit valamint hiányosságait beszéljük meg. Ekkor tudunk beszélni
minden kételyről, kérdésről, ami felmerül a szülőkben és tanácsokkal tudjuk ellátni őket.
Sajnos családlátogatás már évek óta nem tudunk megszervezni, mert a szülők elzárkóznak
attól, hogy lássuk a lakókörnyezetüket. Ezért minden újonnan érkező gyermekről anamnézist
töltetünk ki a szülőkkel. Óvodánkban magas a HHH gyermekek száma. Ezért a törvényi
előírásokat figyelembe véve, nevelő-oktató munkánkban kiemelt feladatnak tekintjük e
gyermekek szociális és képességbeli különbségből eredő hátrányok kezelését. Óvodánk
egyik legfőbb feladata a felzárkóztatás, a társadalmi szegregáció csökkentése.
Szempont:
gyermekek
enyhítése?

Közösségfejlesztés
Szempont: 2.2. Az intézmény
közösségépítő tevékenységei hogyan,
milyen keretek között valósulnak meg?

Elvárás: A szülők a megfelelő kereteken
belül részt vesznek a közösségfejlesztésben.

Az óvodapedagógusok a csoportnaplóban meghatározzák a közösségfejlesztés céljaira
vonatkozó feladatokat. Tervezéskor jelenik meg konkrétan a társas és közösségi fejlesztési
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feladat.
Közösség építő rendezvényeink jó részt hagyományosak, mivel minden évben
megrendezésre kerülnek.
Gyermekek körében:
 Mikulás várás (december)
 Karácsonyi ünnepség (december)
 Farsangi mulattság (február)
 Készülődés a Húsvétra (március)
 Anyák napja (május)
 Gyermeknapi kirándulás (május)
 Évzáró-búcsúzó ünnepség (május vége)
Szülővel, gyermekkel közösen:





Adventi Játszóház (december)
Karácsonyi ünnepség (december)
Húsvéti kézműves (március vagy április)
Családi nap (május)

3. Eredmények

Forrás: PP, ÖP, Munkaterv
Adatszolgáltatás: Csoport és
intézményi szinten
nyilvántartott adatok

Kulcsjellemzők:
 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka eredményességét jelző mutatókat
folyamatosan gyűjti, értelmezi, elemzi az intézmény.
 Az intézményben a gyermeki teljesítményeket folyamatosan figyelemmel kísérik,
dokumentálják, és az egyes területek értékelési eredményeit összekapcsolják.
 Az intézmény nevelési-oktatási tevékenységével kapcsolatos partneri elégedettség különös tekintettel a gyermekek lassú átmenetét az iskolai oktatásba továbbhaladására
és az erre való felkészítésre, a gyermekek képességeinek kibontakoztatására, a
gyermekek értékelésére, az egyéni tanulási és fejlesztési lehetőségekre, a hátrányos
helyzetű gyermekek támogatására és a nevelés-oktatás általános színvonalára
felhasználásra kerül a fejlesztési tervek elkészítése során.
Szempont: 3.1. Milyen eredményességi Elvárás: Nyilvántartják és elemzik az
mutatókat
tartanak
nyilván
az intézményi eredményeket:
intézményben?
 helyben szokásos megfigyelésen, vagy
más alapon megszervezett mérések
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eredményei
6 éves kor után óvodában maradó
mutatók,
elégedettségmérés
eredményei (szülő, óvodapedagógus,
pedagógiai munkát segítők)

A 2017-2018-as év szeptemberében intézményi tanfelügyelet zajlott le, ahol a dokumentumok
mellett a pedagógiai munkánkat is értékelték. Az átvizsgálás tartalmazott vezetői, pedagógiai
és szülői interjút.
2017 december 1-én Vasas György Péter óvodapedagógus minősítő eljárása is lezajlott
gyakornok státuszból Pedagógus I fokozatba.
A minősítő eljárás sikeres volt, kiváló eredménnyel zárult.
Mindkét eseményt megelőzte vezetői ellenőrzés, foglalkozáslátogatás

Eredmények

Ssz.

1.

2.

Adatok

Fő
%
Beiskolázási adatok:
10
Tanköteles korú gyermekek száma 2018-2019-es évben
6 Fő
%
Közülük a 2019-2020. tanévben az iskolai tanulmányaikat
elkezdők száma, aránya
4 Fő
%
2019-2020. tanévben óvodában maradó tanköteles korúak
száma, aránya
Intézmény / program specifikus eredmények: Amire Felsorolás:
büszkék vagyunk, amit fontosnak tartunk!
Iskolai teljesítményre
Társastánc csoportra

Felzárkóztató (alapellátásban) foglalkozásokon részt vett gyermekek száma:
Fő
5
Fő

%

%

Óvodapszichológus foglalkozik vele

Fő
3
Fő
1
Fő

%

Egyéb

Fő

%

Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
3. Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés
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%

%

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Forrás: PP, SZMSZ,
Vezetési program,
Munkaterv
Adatszolgáltatás: Vezető megítélése (1-3):

….
Óvodánk kis létszámából adódik, hogy a kiépített szokás rendszerünk könnyen átlátható.
Nem kell több csoporthoz alkalmazkodni, a munkaközösségek kialakításával sincsen
probléma. Hiszen egy vegyes korcsoportú óvodai csoportunk van, egy óvodavezető és két
óvodapedagógus.
Figyelembe vesszük munkatársaink képességeit, egyéni stílusát, de a feladat megoldását is
szem előtt tartja. Az intézményen belüli sajátságos családi kapcsolatok megkönnyítik a
döntéshozást és könnyebben idomulunk olyan helyzetekhez is, ami nem kifejezetten a mi
nézőpontunkat tükrözi, de az adott helyzet megköveteli.
A szervezeten belüli és az egyéni viselkedések feletti gyenge kontroll a munka
rovására mehet. Az intézményünkben mindenki igazodik a munkarendhez, hiszen csak így
lehet érdemleges munkát végezni.
Az innováció, a fejlesztés szükséges. Minden új program bizonyos kockázattal jár, de
mérlegeljük ennek következményeit. Magas kockázati lehetőséggel járó újításba nem
kezdünk bele. A családi légkör és az alacsony számú kollektíva pozitív légkört eredményez a
munkatársak között. A felmerült problémákat megbeszéljük és megoldást próbálunk keresni
rá. A szőnyeg alá söpört konfliktus mérgezi a közös munkát. Minden héten tartunk egy
munkatársi megbeszélést, ahol az esetleges problémákat meg tudjuk beszélni.
A céljaink eléréséhez szükséges folyamatok ugyanolyan fontosak, mint maga az
eredmény. Hiszen eredmény sem lenne az elvégzett munka nélkül.
A mai világban nem zárhatjuk ki a külső környezet változásait. Próbálunk egy
egészséges egyensúlyt teremteni, hogy a saját értékeinktől ne kelljen elrugaszkodni. Viszont
figyelembe kell venni a kor változásait és beengedni a minden napi munkánkba.
Szempont: 4.1. Milyen pedagógus szakmai Elvárás: A pedagógusok szakmai csoportjai
közösségek működnek az intézményben, maguk alakítják ki működési körüket, önálló
melyek a fő tevékenységeik?
munkaterv
szerint
dolgoznak.
A
munkatervüket
az
intézményi
célok
figyelembe vételével határozzák meg.
Óvodánk nevelőközössége kis létszámú, ezért munkaközösség működtetése nem előírás.

Szempont: 4.2. Hogyan történik
információátadás az intézményben?

Tulipános Óvoda 028124

az Elvárás: Az intézmény munkatársai számára
biztosított a munkájukhoz szükséges
információkhoz és ismeretekhez való
hozzáférés.

Nevelőtestületi értekezletek, megbeszélések a kis létszámból adódóan heti rendszerességgel,
illetve
szükség szerint délutánonként vannak megtartva.

Forrás: PP,
ÖP, vezetési
Munkaterv

5. Az intézmény külső kapcsolatai

SZMSZ,
program,

Az intézmény fontosnak tartja a külső partnerekre vonatkozó kapcsolati rendszerét, ezért azt
megtervezi, kialakítja és működteti. A partnerekkel kialakított kapcsolatrendszeren keresztül
felméri a partnerek igényeit, elégedettségét, és befogadja innovatív ötleteiket. Az intézmény
kihasználja azokat a lehetőségeket, ahol a környezete számára bemutathatja eredményeit, és
feladatvállalásaival megjelenik a szűkebb/tágabb közösség (szakmai szervezet, település)
életében is.
Az óvodák kapcsolata egyre kiegyensúlyozottabb. A gondok, problémák közelebb hozták
egymáshoz az intézményeket. Sajnálatos módon a városi óvodával kevés a kapcsolatunk.
A város óvodáiban továbbra is folyik az egészséges verseny a gyermeklétszám megtartásáért,
mely meghatározza az intézmények egymás közötti kapcsolatát.
Az Önkormányzati hivatal, a Képviselő testület tagjait rendszeresen hívjuk különböző
rendezvényeinkre. Különböző fórumokon találkozunk, tájékoztatjuk őket tevékenységünkről,
munkatársaiktól segítséget kapunk gondjaik orvoslására. Sajnálatos módon a körzet
képviselőjével még nem sikerült megismerkednünk.
A Rózsahegyi Ált. Iskolával kölcsönösen részt veszünk egymás rendezvényein, nyílt
napokon. Meghívást kapnak a leendő elsősök közös játék délutánra, az óvó nénik
meglátogatják az elsősöket az iskolában.
A Szent Gellért Katolikus Ált. Iskolával a kapcsolatunk stagnál.
A Kis Bálint Általános Iskolával igazán nincs kapcsoltunk.
A Térségi Humánsegítő Szolgálattal kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Konzultáció formájában, napi kapcsolatban vagyunk, de a pedagógusok részt vesznek a
különböző munkaközösségek munkájában is.
A Pedagógiai szakszolgálattal is jó a kapcsolatunk.

Szempont:
5.1.
Hogyan
kapnak Elvárás: Az intézmény a helyben szokásos
tájékoztatást a partnerek az intézmény módon tájékoztatja külső partereit (az
információátadás szóbeli, digitális vagy
eredményeiről?
papíralapú).
A partnerek tájékoztatását és véleményezési
Tulipános Óvoda 028124

lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

A jelzések, beszámolók a partnerek felé írásban, illetve megbeszélések alkalmával történik.
Ssz.

Az információ átadás
színterei

3.

Szóbeli
- Egyéni
beszélgetések
- Értekezletek,
megbeszélések
- Egyéb

4.

Írásbeli
- Hirdetőtábla

1.
2.

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés

védőnő, gyámügy, gyermekjóléti szolgálat
Gyermekjóléti
megbeszélések

szolgálat,

gyámügy,

szülők felé

5.

-

Csoport faliújság

szülők felé

6.

-

Meghívó

Szülők, partnerek

7.

-

Közösségi oldal

Zárt Facebook csoport, a szülők részére

8.

-

Levél

szülők, partnerek felé

9.

-

Egyéb

A pedagógiai munka feltételei

belső

Forrás: PP, MIP, SZMSZ,
Vezetési
program,
Továbbképzési / beiskolázási
terv, Munkaterv

Az intézmény működésének minőségét nagymértékben meghatározza a rendelkezésre álló
tárgyi és humán infrastruktúra, ezért különösen fontos az adottságok között annak
számbavétele, hogy az intézmény a rendelkezésre álló lehetőségeit hogyan használja ki. Az
intézmény a nevelés, tanulási-tanítási folyamat tárgyi környezetét a pedagógiai céljainak
megfelelően alakította ki. Az intézményi szervezetfejlesztés célja az együttműködő, motiváló
szakmai környezet kialakítása.
Kulcsjellemzők:
 Az intézmény infrastrukturális környezete az intézmény pedagógiai programja és
alaptevékenysége alapján, annak megfelelően kerül kialakításra, fejlesztése
folyamatos.
 Az intézmény tudatos szervezetfejlesztést végez a minőségi nevelő-oktató munka
optimális feltételeinek megteremtése érdekében.
 Megtörténik a munkatársak bevonása az intézmény döntési folyamataiba, a döntések
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előkészítésébe. A munkatársak felelősségi, illetve hatásköre egyértelműen
meghatározásra került, és annak alapján történt meg a munkatársak felhatalmazása a
feladatok elvégzésére.
 Az intézmény ösztönzi és támogatja az egyéni, a csoportos és a szervezeti szintű
tanulási lehetőségek kihasználását, a képzésekben való részvételt.
Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Szempont: 6.1. Hogyan felel meg az
infrastruktúra az intézmény képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri
a pedagógiai program megvalósításához
szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a
hiányokat a fenntartó felé.

A nevelőmunkát segítő eszközök ellátottsága megfelelő számban áll a pedagógusok
rendelkezésére az óvodában. A gyógypedagógus által használt eszközök a pedagógiai
munkában is nagy segítséget jelentenek. Sok a képességfejlesztést elősegítő eszköz, a
logopédus és a gyógypedagógus is megfelelőnek találja az eszközellátást. Új játék
kiválasztásakor mindig szempont, mely terület megsegítésére van szükség, a gyógypedagógus
tanácsát ilyenkor igénybe vesszük. Ebben a nevelési évben a csoportszobai játékok bővítése,
cseréje történt.
Az udvari játékaink közül még mindig van, ami cserére szorul. Igyekszünk különböző módon
használhatóvá varázsolni a játékokat azért, hogy ne kelljen megszüntetni őket, de a megfelelő
minősítést így sem kapja meg.
Szakkönyvtárunkat ez évben sem sikerült bővíteni.
Az elmúlt évek igen nagy létszámú szakirodalma áll a pedagógusok, valamint az érdeklődő
szülők rendelkezésére.
Az óvodások számára kifejlesztett számítógépet a középső és nagycsoportos
gyermekek rendszeresen használják, programjai segítik a gyermekek különböző területen való
fejlődését.
Az önkormányzatnak köszönhetően a nyár folyamán mindhárom csoportszobánk
laminált padlót kapott, a folyosó pedig hideg burkolást.
Önerőből kifestettük az intézmény helyiségeit, a nyílászárókat festettük. A folyosó
lambériázva lett, ily módon szépült meg a belső tér. Mindemellett a folyosóra öltöző
szekrények kerültek, melyek korszerűek, esztétikusak. A gyermekek számára új, modern
fektetőket vásároltunk, a hozzá való lepedőkkel együtt.
Személyi feltételek
Szempont: 6.2. Hogyan felel meg a humán
erőforrás
az
intézmény
képzési
struktúrájának, pedagógiai értékeinek,
céljainak?

Elvárás: Az intézmény rendszeresen felméri
a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a
nevelő-oktató
munka
humánerőforrás
szükségletéről.
A
humánerőforrás
szükségletben
bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat
idejében jelzi a fenntartó számára.

A 2018/19-as nevelési évben szakvizsgázott egy óvodapedagógusunk, vezető
óvodapedagógusi diplomája mellé megszerezte a fejlesztő óvodapedagógusi diplomát is.
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Két kolléga vett részt kettő alkalommal országos óvodai szakmai összejövetelen.
Szervezeti feltételek
Szempont: 6.3. Milyen szervezeti kultúrája
van az intézménynek, milyen
szervezetfejlesztési eljárásokat,
módszereket alkalmaz?

Elvárás: Az intézmény munkatársai gyűjtik
és megosztják a jó tanulásszervezési és
pedagógiai gyakorlatokat az intézményen
belül és kívül.
Az
intézmények
munkatársai
a
továbbképzések tapasztalatait megosztják
egymással, belső továbbképzési konzultációs
programokat szerveznek.

Az óvodapedagógusok egymás munkáját erősítik, egymásnál hospitálnak.
Lehetőség szerint olyan továbbképzéseken veszünk részt, melyek előmozdítják az óvodai
nevelőmunkát.
7. Az Óvodai nevelés országos alapprogramban
megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai
programban megfogalmazott intézményi céloknak
való megfelelés
A Tulipános Óvoda Integrált Pedagógiai Programja teljes egészében a Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjára épül. A PP-ben foglaltakra építjük a az éves munkatervet, a
csoport nevelési tervét, valamint az értékelések is ennek figyelembe vételével történnek.
Az óvodai munkát meghatározó dokumentumok:
- SzMSz
- Házirend
- Munkaterv
A 2018/19-es nevelési évben felülvizsgált, illetve módosított dokumentum:
- Házirend
- SzMSz
- Egyéni fejlesztési napló
Minden nevelési év elején megtörténik az óvoda terveinek ütemezése.
Szempont: Hogyan történik a pedagógiai Elvárás: A tervekben (éves munkaterv,
programban szereplő kiemelt stratégiai továbbképzési terv, ötéves intézkedési
célok operacionalizálása, megvalósítása?
terv) jól követhetők a pedagógiai program
kiemelt céljaira vonatkozó részcélok,
feladatok, felelősök, a megvalósulást jelző
eredménymutatók.
A humán erőforrás képzési és fejlesztési
tervek
elkészítése
az
eredmények
ismeretében, azokra épülve, annak
érdekében történik, hogy a munkatársak
szakmai tudása megfeleljen az intézmény
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jelenlegi
és
elvárásainak.

jövőbeli

igényeinek,

A nevelést, tanítást segítő eszközök és a
nevelés tanítási módszerek kiválasztása és
alkalmazása rugalmasan, a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.
Nevelőmunkánk során a magyar köznevelési rendszer irányelveinek, a fenntartó valamint a
szülők elvárásainak kívánunk megfelelni. Óvodásainkat olyan optimális fejlettségi szintre
igyekszünk eljuttatni, hogy jó eséllyel kezdhessék meg az iskolai tanulást. Olyan gyermekek
nevelése a cél, akik képesek másokért is tenni, szeretetet adni.
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a szociálisan hátrányos helyzetű és a kiemelkedő
képességű gyermekeket is kellő odafigyelésben részesítjük. Napi munkánk során igyekszünk
sokféle színes programot szervezni, ezáltal élménygazdag fejlődési lehetőséget biztosítunk
minden kisgyermek számára.
Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását.
A nevelést segítő eszközök és módszerek kiválasztása, alkalmazása rugalmasan a pedagógiai
prioritásokkal összhangban történik.

8. A SZERVEZETI KULTÚRÁT JELLEMZŐ
TOVÁBBI ÉSZREVÉTELEK, TAPASZTALATOK,
JAVASLATOK

Vezető megítélése (1-3):
…….

Azt gondolom, az elmúlt évben is sikerült sok új ötlettel gazdagítanunk a gyermekek
mindennapi tevékenységét.
Örömünkre szolgál, hogy a szülő, a gyermekek elégedettsége pozitív megerősítést adott és az
iskolai pedagógusok is elismerik óvodánk tevékenységét.
Kezdő vezetőként igyekszem minden tapasztalatból tanulni.
Célom, hogy a hozzánk járó gyermekek megtanulják, hogy a Tulipános Óvoda az a hely, ahol
jó lenni, ahol megtanulnak szeretni, megélik az elfogadást, a szeretetet, ahol megtanulják
elfogadni magukat és önbizalommal telve lépnek be az iskola kapuján.
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9.ALAPÍTÓOKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS JELLEMZŐ
ADATAI
9.1 Alapító okirat szerint ellátott feladat
óvodai
ebből a
ebből
nevelésben többi
nemzetiséghez
résztvevő
gyermekkkel tartozó
összes fő
együtt
gyermek
nevelhető
SNI
gyermek
28
1
12

alapító
férőhely
napi
okirat
kihasználtság nyitvatartás
szerint
maximálisan
felvehető
gyermek
40

70%

9.2 Feladatellátást jellemző adatok
Óvodás gyermekek létszám mutatói 2018/19. nevelési évre
szept. 01.
okt. 01.
máj. 31.
óvodás
gyermekek
27
27
28
száma
SNI-vel
felszorzott
29
29
30
létszám
étkező
gyermekek
27
27
28
létszáma

6.30-17.30

óvo
dai
cso
port
ok
szá
ma
1

aug. 31.
27
29
27

9.3 Felvételi adatok

2018/2019 nevelési
év

beiratkozott
gyermekek létszáma
8
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elutasított gyermekek felvételt nyert
létszáma
gyermekek létszáma
0
8

9.4 Intézményi év végi értékelés
engedélyezett
álláshelyek száma

2018/20
19
nevelési
év

pedagó
gus

pedagóg
iai
munkát
közvetle
nül
segítő

4

2

óvodai
csoportban
foglalkoztatott
óvodapedagóg
usok létszáma

1
pedagógusra
jutó
gyermekléts
zám

óvodai
csoportban
foglalkoztatott
felsőfokú
végzettségű
óvodapedagóg
usok létszáma
nő

2

14

óvodavezető
2018/2019 nevelési év

1

óvodai
csoportban
foglalkozta
tott
pedagógiai
munkát
közvetlenü
l segítő

férfi

1

1

1

óvodavezető helyettes
1

9.5 Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai
2018/2019 nevelési évben nem volt minősítő vizsga a Tulipános Óvodában.
9.6 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
Minden nevelési év elején baleseti oktatást tartunk a gyermekek részére, az összes gyermek
bevonásával.
Ebben a nevelési évben nem történt gyermekbaleset.
9.7 A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
Hirdetőtábla
Csoport faliújság
Meghívó
Közösségi oldal
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szülők felé
szülők felé
Szülők, partnerek
Zárt Facebook csoport, a szülők részére

9.8 A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
Az óvoda nyári időszakáról az óvodapedagógusok a csoportnaplóban készítik el a nyári
programtervet.
Júniusban kirándultunk a Debreceni Állatkertbe.
Kerékpár és kismotor túrát szerveztek a Rózsahegyi ház udvarán lévő játszótérre.
Ellátogattunk a Liget Fürdőbe.
Az óvodában különféle játékokkal készültek a pedagógusok.
- vízibomba csata
- Homokvárépítés
- aszfaltrajzverseny
A nagy meleget a párakapu használatával enyhítették, ebéd előtt zuhanyozással teremtették
meg a pihenés komfortját.
10. AZ 5 ÉVES VEZETŐI SRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐSZAKA
10.1A nevelési,- tanulási, -fejlesztési folyamat stratégiai vezetése és operatív irányítása
Milyen módon biztosítja az intézményvezető a nevelési,- tanulási, fejlesztési folyamat
eredményességét, a gyermekek fejlődését?
A nevelési/tanulási folyamat célját, és feladatit az éves munkaterv szerint határozza
meg. Az elért eredményeket az év végi értékelésben teszi meg az óvodavezető. Így
kerülnek megfogalmazásra a következő tanév célkitűzései. Ehhez szükségesek: a
legújabb pedagógiai kutatások ismerete, a pedagógus képzésekben dolgozó/kutató
tanárok, pszichológusok, óvodai szakértők pedagógiai publikációinak, előadásainak
figyelembevétele, valamint az EMMI és háttérintézményei útmutatóinak,
kormányrendeleteinek, törvényi és egyéb változásainak figyelemmel kísérése.
Hogyan valósítja meg a mérési, értékelési eredmények beépítését a nevelési,
ismeretszerzési, tanulási-tanítási folyamatba?
A gyermekek nyomon követési dokumentációját évente két alkalommal aktualizálják a
pedagógusok. Így az óvodapedagógusok az évi két mérési eredményt összehasonlítják,
elemzik. Az óvodai összesített elemzés az éves munkaterv része. Az elemzés alapja az
Alapprogram (VI. pontja, mely a fejlődés jellemzői óvodáskor végére) elérendő
képességek összevetése az óvodásaink elért/megfigyelt/mért képességszintjeihez.
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Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi
gyakorlatban?
Fejlesztő célú értékelés a pedagógusok önértékelési rendszerén belül működik. Az
önértékelési szempontok alapján történik a pedagógus értékelése, valamint vezetői
értékelés is megtörténik.
Hogyan gondoskodik az intézményvezető arról, hogy a pedagógiai programban
megfogalmazott és alkalmazott módszerek valamennyi gyermek igényének
megfeleljenek, és hozzájáruljanak a fejlődésükhöz?
Irányítja a nevelési tematikus terv és az éves tervezés dokumentációinak kidolgozását,
összehangolását
Mind a dajkai, mind az óvodapedagógusi feladatokban továbbképzéseken, belső
továbbképzéseken keresztül az önképzést, az élethosszig tartó tanulást szorgalmazza.
Szükség estén szaktanácsadók szolgálatait is igénybe veszi. Lehetőség szerint minden
kolléga vegyen részt a minősítési eljárásban, amikor már lehetséges számára, hiszen a
részvétel folyamata egy tudatosabb, strukturáltabb pedagógiai munkát eredményez.
Hogyan működik a differenciálás és az adaptivitás az intézmény nevelési,
képességfejlesztési gyakorlatában?
Az Alapprogram, és a PP érvényesülésével. Minden pedagógus számára kötelező e két
dokumentum pedagógiai elvei kitűzött céljai, feladati mentén felépíteni a pedagógiai
munkát. Ez pedig feltételezi a differenciált látásmód meglétét a pedagógusok
pedagógiai kultúrájában, alkalmazkodás meglétét, a képességek kibontakoztatásának
lehetőségét a tevékenységeken keresztül a tevékenységek által. Ezen túl a gyerekek
egyéni fejlődésmenetének elkészítése és értékelése maga után vonja, az egyéni
megsegítést mely a képességek fejlesztésén keresztül valósul meg.
Hogyan kapcsolódik be az intézményvezető az intézmény innovációs tevékenységébe?
Az intézmény innovációs törekvései többoldalúak. Az intézményvezető stratégiai
céljaihoz illeszkedve a pedagógusoknak motiváltnak kell lennie az új befogadására.
Innovációs törekvések:
- minősítési rendszer további folytatása, ebben egymás szakmai segítése
- dajkai munka pedagógiai szakmai szempontok szerinti elemzése
- a szükséges feltételrendszer biztosítása az óvodai élet, az óvodai programok
megvalósításához, fejlesztéséhez, új programok, rendezvények bevezetése
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10.2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?
Megújulás nélkül nem lehetséges a fennmaradás. Az utóbbi néhány év, évtized
társadalmi, gazdasági, politikai változásai ösztönzik az embert arra, hogy a
változásokat kezelje, azokkal megtanuljon együtt élni, életének részeként tekintsen rá.
A jövőkép az intézményi jövőkép alapja, mely részekre lebontva az éves
munkatervben fogalmazódik meg. Nem elrugaszkodottan a valóságtól, a helyi értékek
és lehetőségek figyelembevételével, a meglévő humán erőforrás értékeire és tárgyi
ellátottságára figyelemmel készül el, és működik.
Az intézményvezető hogyan alakítja ki és hogyan kommunikálja az intézmény közös
értékeken alapuló vezetői jövőképét, céljait?
Közösek akkor lesznek az értékek, ha azok közösen kerülnek megfogalmazásra.
Intézményvezetői munka, a célok, és feladatok meghatározása annak megvalósulása a
vezető 5 éves működése alatt a nevelőtestület az alkalmazotti közösség nélkül
elképzelhetetlen. Ennek alapja a kollektíva véleményének megkérdezése. Közös
álláspontok kialakítása, és ezek együttes betartása, majd az elemző munka után a
korrekciók közös megtétele.
Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az óvoda céljainak elérése
érdekében?
A célok megfogalmazásában fontos, hogy egyértelmű, jól értelmezhető,
megvalósítható célokat tűzzön ki az óvodavezető. Az Alapprogram céljai, a PP-ban
céljai összhangban vannak, ezekre épülnek az éves munkatervek célkitűzései, melyek
már sokkal konkrétabbak, rövid távúak. A kitűzött célokhoz meg kell fogalmazni a
feladatokat, azokat el kell végezni, a végén pedig értékelni kell, és meg kell
fogalmazni az újabb célokat. ezt a folyamatot az éves munkaterv konkrétan is
tartalmazza.
Hogyan teremt a környezete felé és a változásokra nyitott szervezetet?
Nyitott óvodavezetői gondolkodásmód, személyes példamutatás, a feladatok,
felelősségek egyértelműsége, a hatáskörök tisztázása megteremti a feltételeit egy
nyitott változásokra rugalmasan reagáló intézménynek. Az óvodavezető saját példája,
munkamorál, az új típusú feladatokhoz való pozitív viszony, a fennmaradó értékek
védelme segíti a változásokra nyitott szervezet fennmaradását.
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10.3 Önmaga stratégiai vezetése és operatív irányítása
Hogyan, milyen témákban történik az intézményvezető önreflexiója, erősségeinek és
fejleszthető területeinek meghatározása?
Az internet folyamatos lehetőséget ad a tájékozódásra, értekezletek, fórumon, on-line
előadások. Az óvodavezetőknél nagyon fontos, a lényeges kiszűrésének képessége a
lényegtelentől. Ebbe a nevelőtestület észrevételeit, javaslatait, hírforrásait is bele kell
érteni. Több oldalról kell megközelíteni egy-egy kérdést, majd csak az után kell
döntéseket meghozni, vagy oktatáspolitikai állásfoglalásokat tenni.
A tanfelügyeleti rendszer négyévente ad lehetőséget az intézményi értékelésre. Ebben a
nevelési évben erre nem került sor.
Hogyan tartja naprakészen szakmai tudását, vezetői kompetenciáit az intézményvezető a
szervezeti célok elérése érdekében?
Folyamatos önképzéssel, nyitott szemmel és füllel kell járnia a világban. A túl sok és a túl
kevés információ is veszélyes lehet. Nagyon fontos a gyerekekkel való idő betartása.
Mennyire hatékony, eredményes az intézményvezető kommunikációja?
Kommunikációs csatornák: Email, facebook zárt csoport, körlevél, tájékoztató,
értekezletek. A hatékonyság, és eredményesség záloga a kommunikációs csatornák
használatának arányossága.
Kommunikációja, magatartása a pedagógus etika normáinak megfelel.
Milyen mértékű elkötelezettséget mutat a gyermekek, a nevelőtestület tagjai és önmaga
képzése és fejlesztése iránt?
A képzések iránt elkötelezett, viszont fontos a helyes arány megtalálása. A képzések
sokasága nem mehet az óvodai szakmai munka rovására.
Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok? Mi
indokolja az esetleges változásokat, átütemezéseket?
A vezető programjában leírtakat folyamatosan figyelembe veszi a célok kitűzésében,
tervezésében, végrehajtásában. Rövid pályafutása alatt (8 hónap) változtatásra,
átütemezésre még nem került sor.
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10.4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása
Hogyan, mi alapján osztja meg a vezetési feladatokat az intézményvezető a
kollégáival?
A munkaköri leírásban a tanévi feladatkörökben történt változások átvezetésre
kerülnek. Az SZMSZ tartalmazza vezetők közötti feladatmegosztásokat.
Hogyan vesz részt személyesen az intézményvezető a pedagógusok ellenőrzésében és
értékelésében?
Az önértékelés folyamatában az önellenőrzési tervben a látogatásban minden
alkalommal, a dokumentumelemzésben is, illetve a vezetői értékelés elkészítése, az
önfejlesztési terv megbeszélése és javaslattételek egyértelműen a vezető feladata. Az
óvodapedagógusok értékelésében a fejlesztő szemléletet érvényesíti.
Milyen módszerekkel, hogyan inspirálja, motiválja és bátorítja az intézményvezető a
munkatársakat és a gyermekeket?
Személyes példamutatás (heti kötelező óra, pontos munkakezdés, naprakész
felkészültség, tanulmányok folytatása stb..) Meggyőzés, beszélgetés, mások
eredményeinek kiemelése, saját erősségeinek további erősítése. Támogatja
munkatársait terveik megvalósításában.
Hogyan méri fel az intézményvezető a fejlesztési szükségleteket az intézményben?
A tárgyi fejlesztésekről az ehhez kapcsolódó pénzügyi lehetőségekről fontos a
kollégák tájékoztatása. Így a pedagógiai feladatok tükrében is terveződnek a tárgyi
feltételek. Az igényeket mérlegelni kell, realitását, aktualitását és a sorrendiségét meg
kell állapítani.
Milyen módon biztosítja és támogatja az érintettek, a nevelőtestület, az intézmény
igényei, elvárásai alapján kollégái szakmai fejlődését?
A szakmai fejlődés minden pedagógus egyéni érdeke. Fel kell ismerni, hogy az
élethosszig tartó tanulás, a folyamatos naprakészség nem csak elméletben, hanem a
valós életben is nagyon meghatározó, a hosszú távon is jól működő intézmény alapja.
A továbbképzési terv megfelel az intézmény sajátosságainak, a szakmai céljainak.
Hogyan gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással, hogyan kezeli a
szükséges változásokat (bővítés, leépítés, átszervezés)?
Jelenleg megfelelő számú pedagógussal és pedagógiai munkát segítő kollégával
rendelkezünk.
Hogyan vonja be a vezető az intézményi döntéshozatali folyamatba a pedagógusokat?
Alacsony létszámú nevelőtestület lévén, a döntéshozatal minden esetben közös munka.

Tulipános Óvoda 028124

Mit tesz a nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klíma és támogató kultúra
megteremtése érdekében?
Igyekszik a dolgozók jó munkakörülményeit fenntartani, lehetőség szerint olyan
ösztönző lehetőségek után kutatva, melyek a további feladatok elvégzéséhez motiváló
erővel hatnak. Kellő tapintattal oldja meg a konfliktushelyzeteket. Egyéb
programokkal szükséges a továbbiakban a szervezeti kultúrát fejleszteni, fenntartani.
Összességében a 2018/2019-es nevelési évet eredményesnek ítéljük meg. Arra törekszünk,
hogy a gyermekeket egymás elfogadására, megértésére, szeretetére neveljük.

Gyomaendrőd, 2019. szeptember 10

Vasasné Giricz Annamária
óvodavezető
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TULIPÁNOS CSALÁDI BÖLCSŐDE

BESZÁMOLÓ
2018/2019 NEVELÉSI ÉV

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

A Tulipános Óvoda épületében 2009. január 9-én indult a családi napközi mely
2017. január 1-én családi bölcsődévé alakult, törvényi előírásra.
Engedélyünk 7 kisgyermek befogadására van.
A családi bölcsőde küldetés nyilatkozata
Gyomaendrőd külterületén nincs bölcsőde, a városi bölcsőde is messze
van, ezért elsősorban Öregszőlő területéről, az itt élő bölcsődés korú gyerekek
fogadására rendezkedünk be, de van a város belterületéről is gyermekünk. Egy
éves kor alatti gyermeket nem vállalunk, csak különlegesen indokolt esetben,
mert úgy gondoljuk, hogy az ő szükségleteiket, a róluk való gondoskodást nem
tudnánk maradéktalanul kielégíteni, hiszen nekik az édesanyjuk, ill. szüleik
egyszemélyes gondoskodására van szükségük.
A Tulipános Óvoda ad otthont a családi bölcsődének, ahol némi átrendezéssel ki
tudtuk alakítani a kicsi gyermekek fogadására való helyiséget. Pedagógus
végzettséggel és jelenleg még a családi napközire felkészítő tanfolyam
elvégzésével, valamint továbbképzéssel rendelkező dolgozó alkalmazása a
gyermekek nevelésére szakmai szempontból megfelelő.
A bölcsődébe felvehető minden olyan 12 hónap és 3 év közötti
gyomaendrődi kisgyermek, akiknek szülei valamilyen ok miatt nem tudják
biztosítani a napközbeni ellátását, és kérik a családi bölcsődei ellátását. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény kiemeli olyan kisgyermek – szociális vagy egyéb ok miatt – felvételi
lehetőségét, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei
gondozás, nevelés.
A gyermek felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:
- körzeti védőnő
- háziorvos – gyermekorvos
- szakértői és rehabilitációs bizottság
- szociális illetve családgondozó
- gyermekjóléti szolgálat
- gyámhatóság.
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A családi bölcsőde minőségpolitikája
Családi bölcsődénk egész napos
gyermekeknek, 1 és 3 éves kor között.

gondozást,

nevelést

nyújt

a

Legfőbb célkitűzésünk, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt,
biztonságos légkörben, igényes körülmények között töltsék napjaikat.
A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk
az életkori sajátosságoknak megfelelő önfeledt, szabad játékot és a
készségfejlesztést.
A sokoldalú gondozó-nevelő munkánkkal elősegítjük, hogy egészséges,
nyitott, jól kommunikáló gyermekek kerüljenek ki az intézményünkből.
Az egészséges életmód kialakítása érdekében lehetőséget adunk a
különféle és megfelelő mennyiségű testmozgásra a tágas udvaron és a
tornaszobában.
Személyre szóló, differenciált bánásmóddal segítjük a gyerekeket
személyiségük kibontakozásában.
A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit
egészséges ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével
kívánjuk megvalósítani.
Gyomaendrőd külterületén, Öregszőlőben található a bölcsőde, melynek a
Tulipános Óvoda ad otthont. A bölcsőde szükségességét indokolja a város egyéb
intézményeitől való távolság, illetve a hátrányos illetve halmozottan hátrányos
helyzetű családoknál élő gyermekek megsegítése. Mivel a gyermekek
napközbeni elhelyezése gondot okoz a családoknak, nagy érdeklődés van a
családi bölcsőde iránt. Több esetben a gyermekek érdeke is azt kívánja, hogy a
napközbeni ellátásuk biztosítva legyen.
A bölcsődében családi napközire felkészítő tanfolyammal, valamint
továbbképzéssel rendelkező munkatárs foglalkozik a gyermekekkel.
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SZAKMAI MUNKA:
Kiemelt szakmai célok
Szeretetteljes, biztonságot, nyújtó légkört szeretnénk megvalósítani,
minden tevékenységünkben és minden programunkban ez az elsődleges.
Figyelembe vesszük a gyerekek egyéni sajátságait, igényeit és esetleges
problémáit (pl. étel allergia, megkésett beszédfejlődés, szociális hátrányok stb)
Fő tevékenységnek a játékot tekintjük, mindenféle fejlesztést a játékon keresztül
valósítunk meg. Egészséges életmódra nevelünk. A szülőkkel és a környező
intézményekkel való jó kapcsolatot fontosnak tartjuk. A szakszerű gondozás –
nevelés akkor valósulhat meg, ha a bölcsődében érvényesülnek a következő
alapelvek:
- A gondozás-nevelés egysége.
- A gyermek életkori- és egyéni sajátosságai.
- A személyi- és tárgyi környezetének állandósága.
- Az önállósodáshoz szükséges megfelelő idő biztosítása, a gyermekek
ösztönzése.
- A pozitív megnyilvánulások támogatása.
- A gondozónők nézetei, nevelői gyakorlatuk egymáshoz igazítása.
- Az ismétlődés, rendszeresség a tájékozódási lehetőséget, stabilitást,
kiszámíthatóságot
eredményezi,
ezzel
növeli
a
gyermekek
biztonságérzetét.
- Alkalmazkodóképességük fokozatos terhelése, pedig lehetővé teszi a
változások zökkenőmentes elfogadását, az új megismerését, a szokások
kialakulását
Az önképzést fontosnak tartjuk, hogy eleget tudjunk tenni a változó és mindig
megújuló társadalmi igényeknek. Az óvoda terjedelmes szakmai könyvtárral
rendelkezik, melynek fejlesztése folyamatos. Terveink szerint folyamatosan
közösen megbeszéljük az olvasottakat, látottakat. Évente továbbképzésre járunk,
ismereteink frissítése érdekében.
A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Alkotó tevékenységek
6. Környezet megismerése
4

JÁTÉK:
A gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a
kreativitást. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos
bővítéséről lehetőséghez mérten gondoskodunk.
ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a
szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a
reggeli, tízórai és az uzsonna előállítása az óvoda tálalókonyháján történik, a
30/2014. (IV.30) EMMI rendelet figyelembe vételével.
TÁRGYI FELTÉTELEK:
A tárgyi feltételek javítása minden évben meghatározó célja éves
tevékenységünknek.
A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése
érdekében a felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak. A karbantartás és
felújítás mindig az óvodával együtt történik.
A családi bölcsőde egy gondozási egységből áll. Modern, a szabványnak
megfelelő bútorainkkal a csoportszoba berendezése, felszereltsége magas
színvonalú, biztonságos és minden szempontból megfelel az előírásoknak.
Az óvodával együtt került felújításra a bölcsőde csoportszobája is, mely szintén
laminált padlót kapott az önkormányzat jóvoltából, saját erőből festésre került a
csoportszoba, a nyílászárók, valamint a bölcsődések is új öltözőszekrényt és
fektetőt kaptak.
RENDEZVÉNYEINK:
A családi bölcsőde rendezvényei az óvodával összehangoltak, és együtt
megtartottak. (Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, évzáró)
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GONDOZÁSI DÍJ:
A családi napközi 2009-ben, a Tulipános Óvoda megüresedett
csoportszobájában, hiánypótló jelleggel jött létre. A jelenlegi normatíva az
állandó dolgozó bérét, valamint kevés rezsi költségét tudja fedezni.
Mivel a térségünkben a szülők anyagi lehetősége nem teszi lehetővé, hogy a
szolgáltatásért fizessenek, a családi bölcsőde igénybevétele térítésmentes.
Az Önkormányzati Hivatal anyagi támogatással járul hozzá az étkezési
költségekhez.
ELLENŐRZÉSEK:
Mint intézményvezető napi szinten ellenőrzöm a csoportban folyó munkát.
Rendszeres kapcsolatban állunk egy szaktanácsadóval, aki mindenben segíti
munkánkat.
Az elmúlt években a bölcsőde kihasználtsága teljes volt. Munkatársaimmal
továbbra is megteszünk mindent azért, hogy a lehetőségeinkhez mérten a
legmagasabb szintű ellátást biztosítsuk a gyermekek részére.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm elfogadására.

Gyomaendrőd, 2019. szeptember 9.

Tisztelettel:
Vasasné Giricz Annamária
intézményvezető
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés
ismételt megkötése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Ügyrendi, Oktatási, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a SCHOBERMED Kft. 2014. október 16. napján felnőtt háziorvosi
tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre.
A határozott időtartam lejárta előtt Felek kinyilvánították, hogy 2019. december 1. napjától változatlan formában
feladat-ellátási szerződés keretében kívánják biztosítani a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését. Dr.
Schóber Ottó háziorvos szóbeli nyilatkozatát írásban is megerősítette, mely alapján a hivatal elkészítette a feladatellátási szerződés tervezetét, mely a határozati javaslatban olvasható.
A szerződés a jelenleg hatályban lévő szerződéssel megegyező módon szabályozza a Felek jogait és
kötelezettségeit, tartalmazza az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben előírt kötelező tartalmi
elemeket. A jelenlegi szerződés 5 évre szól, javaslom a Képviselő-testület számára, hogy e szerződést határozatlan
időtartamra kösse meg. A szerződés megszüntetésére, felmondására a törvény 6 hónapos felmondási időt határoz
meg, a felmondási idő ennél kevesebb időtartam nem lehet, hiszen ezen idő alatt kell intézkedéseket hozni az
önkormányzatnak a háziorvosi ellátás folyamatos biztosítására.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi
és Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, annak a határozati
javaslat szerinti elfogadását javasolja a Képviselő-testület
számára.

Döntési javaslat
"2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetése – feladat-ellátási szerződés ismételt megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete SCHOBERMED Orvosi Korlátolt Felelősségű
Társaság (rövidített név: SCHOBERMED Kft., székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt. 138/B/VIII/23.,
cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám: 24918729-1-26, képviselő, személyes közreműködő: dr. Schóber Ottó
háziorvos) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére terület-ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási
szerződést köt az alábbi tartalommal és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a szerződés aláírására:
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészt Gyomaendrőd Város Önkormányzata, (Gyomaendrőd, Selyem u. 124., képviseli: Toldi
Balázs polgármester) továbbiakban: Megbízó
másrészt SCHOBERMED Orvosi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6723 Szeged, József Attila sgt.
138/B/VIII/23., cégjegyzékszám: 06-09-021225, adószám: 24918729-1-26, képviselő, személyes közreműködő: dr.
Schóber Ottó háziorvos) továbbiakban Megbízott között az alábbi feltételekkel:
Előzmény:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata és a SCHOBERMED Kft. 2014. október 16. napján felnőtt háziorvosi
tevékenységre feladat-ellátási szerződést kötött határozott időtartamra, öt évre. A határozott időtartam lejárta előtt
Felek kinyilvánították, hogy 2019. december 1. napjától változatlan formában feladat-ellátási szerződés keretében
kívánják biztosítani a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetését, a működtetés feltételeit jelen szerződésben
az alábbiakban rögzítik:
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1. Az ellátandó feladat
1.1. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 4. pontjának alapján
Megbízó feladatát képezi az egészségügyi alapellátás biztosítása. Megbízott ellátja az egészségügyi alapellátási
körzetekről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet alapján kialakított, Megbízó feladatát képező 2. számú
felnőtt háziorvosi körzet (az 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében részletezett
utcajegyzékkel) területi ellátási kötelezettséggel történő működtetését.
1.2. Megbízónak jogában áll az ellátási terület határait — a körülmények megváltozása esetén — módosítani, ill. új
ellátási területeket kijelölni. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ilyen irányú Megbízói döntés nem minősül
szerződésszegésnek.
Amennyiben a Megbízó a Megbízott hozzájárulása nélkül módosítja a körzetet, úgy a Megbízó a 2000. évi II.
törvény 2/B. § (5) bekezdése szerint köteles kártalanítást fizetni, melynek összege legfeljebb a háziorvosi szolgáltató
által a finanszírozása keretében kapott éves összeg.
1.3. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II, 25.) EüM. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet által meghatározott személyes és
folyamatos betegellátást biztosítsa az 1.1. pontban megjelölt felnőtt háziorvosi körzet lakosai részére.
1.4. Megbízott a megbízást elfogadja. Kijelenti és a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadott nyilatkozattal
vagy okirat-másolattal igazolja, hogy a háziorvosi feladatok ellátásához szükséges és előírt működési engedéllyel,
saját személyében szakmai képesítési feltételekkel, érvényes orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel, valamint
érvényes alkalmassági vizsgálati eredménnyel, kamarai tagsággal rendelkezik.
Nincs szükség nyilatkozat, vagy okirat átadásra, amennyiben azokat a Megbízott a Megbízó részére átadta és
azokban változás nem következett be.
1.5. Megbízott a praxis működtetéséhez szükséges személyi feltételeket a 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendeletben
meghatározottak szerint biztosítja.
1.6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a körzetben lakók ellátását nem utasíthatja vissza, kivéve, az 1997. évi CLIV.
évi törvény 131 §-a alapján különösen indokolt esetben és a mindenkori erre vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek esetén.
1.7. Megbízott jelen megállapodás és a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben foglaltak, valamint külön jogszabály
alapján személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségügyi állapot megőrzésére, a betegségek
megelőzésére és gyógyítása céljából. Továbbá köteles ellátni a rendelési időben hozzá forduló, ellátási területén
kívül lakó személyeket, ha ellátatlanságuk miatt egészséget károsító, gyógyulásukat lassító állapotromlás
következhet be.
1.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban megfogalmazott vitás betegellátási esetekben a Békés Megyei Kormányhivatal
területileg illetékes Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve jogosult dönteni.
2. Megbízó - a területi feladat-ellátási kötelezettség vállalása ellenében – hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral közvetlen finanszírozási szerződést kössön és az OEP által folyósított
teljes összeget Megbízott közvetlenül kapja meg a finanszírozási szerződés hatályba lépésétől e szerződés szerinti
kötelezettség teljesítéséig, illetve annak megszűnéséig.
3. Megbízó a jelenleg használt 5500 Gyomaendrőd, Dr. Pikó Béla u. 3. sz. alatti rendelőt az átadás-átvételkor
készített leltár alapján térítésmentes használatba adta mindaddig, míg Megbízott területi ellátási kötelezettséget
teljesít.
4. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges, a jogszabályokban meghatározott tárgyi
eszközök folyamatos cseréjét, pótlását, a jogszabályi követelményeknek megfelelő kiegészítését, saját költsége
terhére elvégzi, ezért a Megbízótól ellenszolgáltatást nem kér. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízó tulajdonában
álló, de már a tevékenység ellátásához nem szükséges tárgyi eszközöket a tulajdonos képviseletében eljáró Városi
Egészségügyi Intézmény részére átadja. Megbízott az eszközök átadását évente a Számviteli Törvényben
meghatározott leltár időpontját követően köteles átadni.
4.1. Megbízó tudomásul veszi, hogy a 4. pontban meghatározott módon beszerzett eszközök a Megbízott
tulajdonába kerülnek, őrzésükért, pótlásukért, az értékcsökkenés elszámolásáért a Megbízott felelős. Megbízó
kijelenti továbbá, hogy a tulajdonában álló, a tevékenység ellátásához még szükséges, a Megbízott által jelenleg is
használt tárgyi eszközöket, a Megbízott térítésmentesen jogosult használni.
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4.2. A Megbízó tulajdonában maradó épület felújításáról a Megbízó gondoskodik. A víz, a villany, és a fűtési
rendszer hibája, az épület szerkezeti hibáinak javítása, külső tatarozása a Megbízót terheli. Ilyen igény esetén a
Megbízott köteles ezt olyan időpontban jelezni, hogy az azzal kapcsolatos költségeket a Megbízó költségvetésébe
be tudja építeni.
A feladat-ellátás biztosításához szükséges gépek, berendezések, felszerelések (összességében: tárgyi eszköz)
felújítása a Megbízott kötelezettsége.
Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló,
időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik,
eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen visszaáll, az előállított termékek minősége
vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági
előnyök származnak. Felújítás a korszerűsítés is, ha az a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes
részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát,
teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a
folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti
elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; ugyanakkor nem
felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától.
4.3. A rendelő és a hozzátartozó helyiségek, berendezéseinek, gépeinek, felszereléseinek karbantartása a
Megbízottat terhelik.
A karbantartás a használatban lévő tárgyi eszköz (épület, gép, berendezés, felszerelés) folyamatos, zavartalan,
biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző
karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási,
karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos
elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
4.4. A Városi Egészségügyi Intézmény a Megbízó tulajdonában álló, a Megbízottnak használatra átadott műszerek
selejtezését 2 évente végzi a vállalkozó orvos egyetértésével. A Városi Egészségügyi Intézmény által a Megbízó
tulajdonában álló kiselejtezett műszer pótlásáról, és a Megbízott tulajdonában álló és általa kiselejtezett eszközök
pótlásáról a Megbízott gondoskodik.
4.5. A praxis működésével kapcsolatos mindennemű kiadás a Megbízottat terheli, kivéve, ha a felek a jelen
szerződésben eltérően állapodnak meg.
4.6.A rendelőre eső rezsiköltség (víz, villany, gáz, vezetékes telefon, internet, szemétszállítás) megfizetéséről – víz,
gáz, áram esetében az energetikus által meghatározott %-ban - a Városi Egészségügyi Intézmény
továbbszámlázása alapján a Megbízott gondoskodik. Megbízott tudomásul veszi, hogy a fenti szolgáltatások
megszüntetésére nem jogosult.
A rendelő, a hozzátartozó váró és egyéb helyiségek takarításáról a Megbízott gondoskodik és viseli az ezzel
kapcsolatos költségeket.
5. Megbízott köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM.
rendelet előírásai szerint, valamint az Önkormányzat által elvárt alábbi időpontban a jogszabályban meghatározott
háziorvosi feladatok ellátása érdekében az ellátási területen tartózkodni az alábbiak szerint:
Hétfőtől-péntekig 8.00-16.00.h közötti időszakban (rendelkezésre állási idő) munkára készen, munkára alkalmas
állapotban rendelkezésre állni, a napi rendelési időn kívül esetleg felmerülő háziorvosi feladatok ellátására.
A rendelkezésre állási időn belül, hétfő, szerda 12,00-16,00 óra között valamint kedd, csütörtök, péntek 8,30-12,30
között (rendelési idő) a Megbízott a részére használatra átadott rendelőben látja el a háziorvosi feladatokat.
A Megbízott köteles a helyben szokásos módon és a rendelőben közzé tenni, elérhetőségét, a rendelkezésre állási
idő, és rendelési idő kezdő és befejező időpontját.
5.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a rendelési időt csak a Megbízó egyetértésével módosíthatja. A rendelési idő
módosításáról szóló szerződés aláírását követően Megbízott haladéktalanul köteles a tevékenység folytatásához
szükséges ÁNTSZ engedély ez irányú módosítása, az OEP-el kötött szerződés módosítása iránti eljárást lefolytatni.
5.2. A Megbízó köteles írásban értesíteni a Megbízottat, ha az ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződés megszűnik, és ezt követően a feladat-ellátásról saját szervezésben gondoskodik. A felek ezt, az írásban
megküldött értesítést úgy tekintik, hogy ezzel megnyílik a Megbízott rendelkezésre állási kötelessége. A Megbízó
köteles a Megbízottat az ügyeleti feladat-ellátásban való részvételre írásban 60 nappal megelőzően előzetesen
értesíteni.
5.3. Megbízott köteles mind saját maga, mind a körzeti nővér helyettesítéséről a képesítési előírásoknak megfelelő
orvossal, nővérrel saját költségére gondoskodni. A helyettesítés vonatkozásában Megbízott köteles a mindenkor
hatályos jogszabályban leírtak szerint eljárni.
A helyettesítő orvos neve:

Dr. Petrikó Attila Gábor
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Dr. Magyar Hajnalka
5.4. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben bármilyen okból elmarad a rendelés (szabadság, betegség,
továbbképzés, el nem hárítható akadályoztatás, stb.) ennek tényét köteles jelezni a Megbízó felé. A jelzésnek
tartalmaznia kell a távollét okát és időtartamát. Ilyen esetekben Megbízottnak gondoskodnia kell a körzethez tartozó
lakosság megfelelő tájékoztatásáról A tájékoztatást köteles az orvosi rendelő ajtaján elhelyezni, továbbá köteles azt
a helyben szokásos módon közzé tenni.
Amennyiben Megbízott saját maga helyettesítéséről megfelelően nem gondoskodik és erről a tényről a Megbízót
nem értesíti, ebből a körülményből keletkező károkért és jogkövetkezményekért korlátozás nélkül felel, kivéve ha
bizonyítja, hogy működési körén kívül álló elháríthatatlan okok miatt nem tudott eleget tenni kötelezettségének.
5.5. Megbízott a feladatkörére előírt nyilvántartásokat, adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatvédelmi
jogszabályokra figyelemmel a külön jogszabályok szerint teljesíti, felkérésre a Megbízó részére adatokat szolgáltat,
amennyiben az adatszolgáltatás az orvosi és üzleti titoktartást nem sérti.
5.6. Megbízott köteles az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeinek biztosításával kapcsolatban a feladatellátási szerződésben nem szabályozottak tekintetében az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján eljárni.
5.7. Megbízott a 2000. évi II. törvény 2/A. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a működtetési jogot el kívánja
idegeníteni, elidegenítési szándékáról – a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve -, írásban tájékoztatja
a Megbízót.
6. Ezen szerződés határozatlan időtartamra szól, és 2019. december 01. napjával lép hatályba.
7. Jelen szerződés megszüntethető:
-közös megegyezéssel,
-Megbízó részéről írásban közölt felmondással - felmondási idő a törvény erejénél fogva 6 hónap -, amennyiben a
felmondás közlését megelőzően, az annak alapjául szolgáló körülmény kiküszöbölésére a Megbízott részére írásban
biztosított 30 napos határidő eredménytelenül letelik:
- területi ellátási kötelezettség megszegése esetén,
- ha a Megbízott személyében – működtetési jog átruházásából, folytatásából, egyéb okból bekövetkező – változás,
az adott körzet lakossági ellátását hátrányosan befolyásolja,
- ha a Megbízott nem rendelkezik:
- érvényes működési engedéllyel,
- a felnőtt háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges érvényes alkalmassági minősítéssel,
érvényes működtetési jogra vonatkozó engedéllyel,
- amennyiben a Megbízott a jelen szerződés 4.6, illetve 4.7 pontjában meghatározott fizetési kötelezettségének nem
tesz eleget.
-Megbízott részéről írásban közölt azonnali hatályú felmondással:
- ha a háziorvosi szolgáltató működtetése bármely okból lehetetlenné válik,
- ha a Megbízó jelen megállapodásba ütköző súlyos magatartást tanúsít, ilyen magatartásnak minősül, ha a
szerződés rendelkezéseit írásbeli felszólítás ellenére ismételten megszegi, valamint a szerződésellenes magatartást
írásbeli felszólítás ellenére tovább folytatja.
7.1. A szerződés megszűnése esetén Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a számítógépen nyilvántartott
beteg-törzsadatokat az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosnak térítésmentesen átadja.
A Megbízott tulajdonát képező álló eszközök, tárgyi eszközök, műszerek térítés ellenében – megállapodás szerinti
értéken – történő átvételéről a szerződés megszűnése esetén a Megbízott vagy örököse igénye alapján a Megbízó
gondoskodik, a Megbízó esetenkénti döntésének megfelelően.
8. Záró rendelkezések
8.1. Jelen megállapodás közös megegyezéssel módosítható. Szerződő felek bármelyike írásban kezdeményezheti a
szerződés módosítását, szerződés tárgyát érintő finanszírozási feltételek, támogatási formák, szakmai jogszabályok
lényeges megváltozása, valamint egyéb bármelyik fél által lényegesnek ítélt körülmény megváltozása esetén.
8.2. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szerződés rendelkezéseit közösen értelmezik, az esetleges eltéréseket
elsősorban egyeztetéssel kívánják feloldani. Orvosetikai és orvos- szakmai kérdésekben a Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve valamint a Magyar Orvosi Kamara véleményét kikérik.
8.3. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás
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útján, egyezség keretében fogják rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatáskörtől függően a Szarvasi
Járásbíróság, illetve a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
8.4. Szerződő felek megállapodnak abban, ha jelen megállapodás valamely rendelkezése bármely okból
érvénytelenné válik, az önmagában a megállapodás egészének érvénytelenségét nem vonja maga után.
8.5. Amennyiben jelen megállapodás bármely rendelkezése érvénytelenné válik, a szerződő felek az érvénytelen
rendelkezést oly módon módosítják, hogy az a külön jogszabályoknak és a felek akaratának érvényesen
megfeleljen.
8.6. Jelen megállapodásban nem rendezett kérdésekben az egészségügyi, társadalombiztosítási jogszabályok,
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 5 példányban készült és 7 számozott oldalt tartalmaz.
Záradék
A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg tájékoztatja a Megbízottat, hogy a település egészségügyi
feladatok ellátásával az általa alapított Városi Egészségügyi Intézményt bízta meg. A jelen szerződésből adódó
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során a Megbízót a Városi Egészségügyi Intézmény igazgatója
teljeskörűen képviseli, kivéve a jelen szerződés módosítását és megszüntetését.
Gyomaendrőd, 2019. október ……..

…………………………….
Schobermed Orvosi Kft.
Dr. Schóber Ottó
háziorvos

…………………………………………..
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Toldi Balázs
polgármester

………………………………..
Városi Egészségügyi Intézmény
dr. Magyar Hajnalka
igazgató

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2019. augusztus 29-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2019. október 2-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2020-as fordulójához. A
csatlakozást követően október 4-ig ki kell írnia az Önkormányzatnak a pályázatokat. A pályázatokat csak
elektronikusan lehet benyújtani a www.emet.gov.hu rendszerben előzetesen történt regisztráció után. A pályazatok
benyújtási határideje 2019. november 5.
A támogatást kizárólag szociális rászorultság alapján lehet elnyerni. Helyi, megyei és központi forrásból táplálkozó
ösztöndíj rendszer került kialakításra, amelynek biztosítása során a helyi önkormányzati támogatáshoz a megyei
önkormányzat is nyújthat támogatást, majd ehhez az Emberi Erőforrások Minisztériuma is támogatást biztosít.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatnak két típusa van, „A” és „B”.
Az „A” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási
intézményben hallgatói jogviszonnyal már rendelkező pályázók nyújthatják be. Ezen pályázat esetében a
támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely jelen esetben a 2019/2020-as
tanév második féléve és a 2020/2021-es tanév első féléve. Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020.
március.
A „B” típusú pályázatot kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, a 2018/2019es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű képzésben vesznek részt. A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik a 2020. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézmény és
tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2020/2021. tanév, a 2021/2022.
tanév, a 2022/2023. tanév.
A Bursa Hungarica 2020. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételek 13. pontja a következőket mondja ki:
A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót
minimum 1.000 Ft havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. (…)A megítélt
támogatásnak havonta azonos összegűnek és 100 Ft-tal maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A települési
önkormányzat a megítélt havi támogatás összegét a pályázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak
módosítására nem jogosult.
A 2019-es forduló tapasztalatai:
A 2019-es fordulóban határidőre 33-an nyújtottak be „A” típusú pályázatot, mindegyik pályázat megfelelt minden
kritériumnak „B” típusút pályázat nem érkezett.
A 2019. évi költségvetésben előzetesen elkülönített 2.000.000.-Ft forrásból összesen 1.650.000.-Ft került átutalásra
(2019. januárban 825.000,-Ft a 2018/2019 tanév második félévére, 2019. augusztusban 825.000,-Ft a 2019/2020
tanév első félévére) a Támogatáskezelő részére, azonban a Támogatáskezelő 50.000.-Ft-ot visszautalt az
Önkormányzat részére jogosultsági feltételek hiánya miatt.
Így ténylegesen 2019. évben 1.600.000,-Ft került eddig ténylegesen felhasználásra.
A most induló 2020-as forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2020.
januárban történik.
A 2019. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra, javasoljuk továbbra is ezt a támogatási összeget.
A 2020-as forduló pályázatainak benyújtási határideje 2019. november 5. tehát a 2019. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2020. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előtejesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslatok
elfogadását.

1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a csatlakozási nyilatkozat
aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj összegének megállapítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2019/2020-as tanév II. félév és 2020/2021-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév időtartamára összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj fedezetének kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elrendeli, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezetét az Önkormányzat 2020.
évi költségvetés tervezetében szerepeltetni kell.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőöktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójában az általános szerződési feltételekben
meghatározottak szerint elkészített elbírálási szempontoknak megfelelően, a következő rangsort szerint kell a
pályázatokat elbírálni:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálási
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Szempontjai
A) Alapvető szempont a felsőoktatási intézményben tanulmányaikat megkezdő, illetve
folytató hallgatók családjában az egy főre jutó nettó jövedelem.
Ennek megfelelően az alábbi pontértékeket kell alkalmazni:
l.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100 %-ig: 13 pont
2.)Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100% - 150 % között: 12 pont
3.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150% - 200 % között: 11 pont
4.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200% - 250 % között: 10 pont
5.) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250% - 300 % között: 9 pont
B) További pontértékek a pályázó, illetve családja hátrányos helyzetéhez kötődnek.
1.) A tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő hátrányos helyzet – gyermeket nevel, krónikus betegségben szenved, súlyos
fogyatékos, kollégiumi ellátásban nem részesül.
pontértéke: 4 pont
2.) A szülőkhöz kötődő hátrányos helyzet (eltartottak száma három vagy annál több, a családban folyamatos ellátást
igénylő beteg, munkanélküli vagy nyugdíjas, rokkant nyugdíjas van)
pontértéke: 4 pont
3.) Egyedülállóság ténye:
- Tanulóhoz/hallgatóhoz kötődő – árva, félárva, állami gondozott, gyámolt, egyedül neveli gyermekét
- szülőkhöz kötődő –elvált szülők
pontértéke: 2 pont
C) Az adható támogatás mértéke (Ft/hó)
9-23 pont: 5.000 Ft/fő/hó
0-8 pont: 0 Ft
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
5. döntési javaslat
"Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójában az „A" és a „B" típusú pályázat kiírását az alábbiakban határozza meg:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007.
(III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
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§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első
félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási
intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév
második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok
biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban újra be kell
nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
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Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az
EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:
a)
A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első
félévéről.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak
azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási
intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató,
illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.
b)

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

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család
esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
- akinek a családjában más eltartott is van
- gyermeket nevel,
- akinek szülei elváltak,
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
- akinek családjában munkanélküli személy él
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
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alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az
adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december 5-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
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feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő
hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes
önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul
értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési
önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás
visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a
felsőoktatási intézménynek.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2019/2020. tanév második
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a
pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a
hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2019/2020. tanév második (tavaszi), illetve a 2020/2021. tanév első (őszi) féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
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hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 márciusa.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel
kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418). A
bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5
munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2020. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
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§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
§ az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
§ az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
§ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk),
§ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
vonatkozó rendelkezéseivel.
1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási
rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott
támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az
ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény szolgál.

1. Pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a
települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A
Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási
szakképzésben kívánnak részt venni.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú
hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen
megkezdik.
26

2.

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a
meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a
pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok
ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A
benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2019. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.
A pályázat kötelező mellékletei:
1.

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

2.
A szociális rászorultság igazolására az alábbi iratok:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiakban határozza meg az ösztöndíj pályázat
támogatási – szociális rászorultsági - feltételeit:
- Az ösztöndíj odaítélésének szociális feltétele, hogy a pályázóval együtt élők egy főre jutó nettó jövedelme család
esetén ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) .
- A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal – a döntés előkészítése érdekében – a pályázó által közölt
adatokat, tényeket, valamint a szociális helyzetet ellenőrizheti, és környezettanulmányt végezhet.
- A pályázatok rangsorba állítása és elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki (az alábbi feltételek fennállását a
pályázó igazolni köteles):
- árva, félárva, állami gondozott vagy gyámolt
- akinek a családjában más eltartott is van
- gyermeket nevel,
- akinek szülei elváltak,
- tartós betegségben, fogyatékosságban szenved, vagy akinek családjában tartós beteg vagy fogyatékos személy él
- akinek családjában munkanélküli személy él
- kollégiumi ellátásban nem részesül, mert elutasították.
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.
Egy háztartásban élők:a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett
vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.
Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott,
belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjatv. 1. számú melléklete
szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a
kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót,
illetve hozzájárulást kell fizetni.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert
költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő
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adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást
folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés
esetén 94%-ának megfelelő összeggel.
Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
Nem minősül jövedelemnek
a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti
pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
c)
az anyasági támogatás,
d)
a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
e)
a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági
támogatás,
f)
a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
g)
az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó
foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony
keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
h)
a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
i)
az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
j)
a szociális szövetkezet valamint a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti
bányász járadékban részesülő tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a
személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
k)
az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni
értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része,
amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója
életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,
l)
az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség
megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás
szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került
sor.
4. Adatkezelés
A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített,
a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy
amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.
A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a
felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és
a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti. Az
adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről
részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi
elérhetőségen:
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemenyek/adatkezelesi_tajekoztato_palyazoknak.pdf.
A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú
végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2019. december
5-ig:

28

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon
megfelelőként lettek megjelölve;
c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl
benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő
pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi
eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.
A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye
jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő
hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes
önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul
értesítenie kell a Támogatáskezelőt.
A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles
felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért
igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb
módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi,
azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a
támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.
A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az
esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az
esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi
félévtől ható hatállyal hozható meg.
6. Értesítés a pályázati döntésről
A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2019. december 9-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2020. január 17-ig értesíti a települési
önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.
A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2020.
március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített
pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
A pályázó a felsőoktatási intézmény felvételi döntésről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási
határozata másolatának megküldésével köteles 2020. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2020/2021. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2020. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e
felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az
ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.
Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt
sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.
7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév első
félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem
felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal
rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
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A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell megállapítania.
Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás
feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első féléve, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének
módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.
8. Az ösztöndíj folyósítása
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév, a 2021/2022. tanév és a 2022/2023. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2020/2021. tanév első féléve.
Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica
számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett
önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a
jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási
intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos
támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.
Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.)Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az
intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.
Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a
hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a
hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény
folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények
szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár
– kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A
kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2020 októbere.
Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de
legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a
továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.
Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal
azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati
ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független
minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).
Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel
kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.
9. A pályázók értesítési kötelezettségei
Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj
folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító
felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418). A bejelentést az EPER-Bursa
rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles
teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
tanulmányok halasztása;
tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);
tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;
személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.
Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a
tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem
tarthat igényt.
Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére
visszafizetni.
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Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és
az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő
címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti,
azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta
vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben
sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.
10. Lebonyolítás
Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei
önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
A Támogatáskezelő elérhetőségei:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
1381 Budapest Pf. 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Kállai Ferenc Művelődési Központ beszámolója a 2019. évi
nagyrendezvényekről
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2016. évtől kezdődően a Kállai Ferenc Művelődési Központ szervezésében
valósítja meg a város gasztronómiai és idegenforgalmi rendezvényeit, azaz a Gyomaendrődi Sajt- és Túrófesztivált,
a Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző Versenyt, valamint a Főtéri Sokadalom rendezvényt.
Weigertné Gubucz Edit az intézmény vezetője elkészítette a fenti rendezvények megvalósulásáról készített
beszámolóját. A beszámoló az előterjesztés mellékletében található.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"A Kállai Ferenc Művelődési Központ által szervezett 2019. évi nagyrendezvényekről készített beszámoló
elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja Weigertné Gubucz Edit a Kállai Ferenc Művelődési Központ
vezetője által benyújtott 2019. évben megrendezett Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál, Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőző Versenyt, valamint a Főtéri Sokadalom rendezvények megvalósulásáról szóló beszámolóját.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2019. évi nyári napközi ellátásról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2019. (IV. 25.) Gye. Kt. határozatával döntött arról,
hogy 2019. július 1. és 2019. július 26. közötti időszakban a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány
közreműködésével önként vállalt feladatként nyári napközi ellátást biztosít. A feladat ellátására az alapítvánnyal
megállapodás került megkötésre. A nyári napközi helyszíneként a Fő út 42. szám alatti „volt kollégiumi épület” került
meghatározásra.
Az önkormányzat a nyári napközi megszervezésére 5.000,-Ft/gyermek, de maximum 400.000,-Ft támogatást nyújt.
A jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány elkészítette a beszámolót a nyári napközi ellátásáról, melynek elfogadását
kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a beszámoló
elfogadását.

Döntési javaslat
"Beszámoló elfogadása a 2019. évi nyári napközi ellátásról"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja A Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány beszámolóját a 2019.
július 1 és július 26. közötti időszakban megvalósított nyári napközi ellátásról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány .5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Telefon: 70/940-1619e-mail: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
Tárgy: Beszámoló a 2019. évi nyári napköziről
Toldi Balázs Polgármester Úr,
Gyomaendrőd Város Képviselő Testülete
Helyben
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!
Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány és Gyomaendrőd Város Képviselő
Testülete között létrejött megállapodás alapján 2019. évben Alapítványunk szervezte és
bonyolította le a városi nyári napközis tábort. A tábor heti turnusokban került
megszervezésre 2019. július 1-től július 26-ig hétköznapokon 7-17 óra között, a Jelen
és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány Tanoda épületében, Gyomaendrőd Fő út 42. szám
alatt.
Az elmúlt évhez hasonlóan a térítési díj turnusonként 6.000 forint volt, mely tartalmazta
a napi háromszori étkezést valamint a programok belépőinek díját, részben. A térítési
díjak befizetésére, egyben a jelentkezés leadására turnusonként, a turnust megelőző
héten csütörtökig volt lehetőség naponta 9 és 11 óra között. A jelentkezés, az ehhez
kapcsolódó nyilatkozat és a befizetés helyszíne szintén a Tanoda épülete volt. A
jelentkezési lapon a szülő aláírásával igazolta gyermeke részvételét, mely dokumentum
a térítési díj befizetéséről szóló bevételi pénztárbizonylat mellé tűzött könyvelési
alapirat.
A városi nyári napközis táborral együtt tartottuk Tanodai nyári napközis táborainkat is,
így naponta 49-54 fő tanulót táboroztattunk. A tanulók egy közösséget alkottak, a
tanodai táborokban résztvevő munkatársak és a városi napközis táborhoz alkalmazott
munkatárs ( Halász Valéria) kölcsönösen segítették egymás munkáját.
A beszámolóhoz csatoljuk a jelentkezési lapokból és a jelenléti ívekből készített tanulói
részvételi listát turnusonként, melyekből összesítve a részvételi létszám az alábbiak
szerint alakult.

turnus
július 1-5-ig
július 8-12-ig
július 15-19-ig
július 21-26-ig
mindösszesen:

nyári napközis
tanulók
24
23
21
16
84

tanodai tanulók
30
30
28
38
126

összes résztvevő
tanuló
54
53
49
54
210

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány .5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Telefon: 70/940-1619e-mail: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
Heti program

óra

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

7‐9

Gyülekező,
reggeli

Gyülekező,
reggeli

Gyülekező,
reggeli

Gyülekező,
reggeli

Gyülekező,
reggeli

9‐10

Ismerkedő
játékok egész
csoportban

Kézműves
foglalkozás a
tájházban (sütés)
felváltva 2
csoportban

Csapatépítő,
kapcsolatteremt
ő együttműködő
játékok
kiscsoportokban

Múzeumpedagógi
ai előadás

10‐11.30

11.30‐13

Ebéd, játszótér

13‐15

Kézműves
foglalkozás
Aerobik
Zenei foglalkozás
Színjátszó
Sport
kiscsoportokban

Ligetfürdő,
ebéd
a helyszínen

Ebéd, játszótér

Kézműves
foglalkozás
Aerobik
Zenei foglalkozás
Színjátszó
Sport
kiscsoportokban

15‐16

Uzsonna

Palacsintaparti

Uzsonna

16‐17

Szabad játékok

Szabad játékok

Szabad játékok

Irimiás tanya
(Falmászás,
ijászat)

Sportnap a
sportpályán

Szabad játék a
ligetben

Ebéd

Ebéd, játszótér

Pájer strand,
uzsonna a
helyszínen

Kézműves
foglalkozás
Zenei
foglalkozás
Színjátszó
Sport
kiscsoportokb
an
Uzsonna

Szabad játékok

Szabad játékok

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány .5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Telefon: 70/940-1619e-mail: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
A tízórai és az uzsonna a megvalósítás helyszínén zajlott, az ebéd pedig a Hídfő
Étteremben. A napi háromszori étkezés költsége 800.-Ft/fő/nap volt, így a 6000.-Ft
térítési díjból 4000.-Ft-ot jelentett. 2000.-Ft maradt a belépőkre, a helyi
buszközlekedésre, ami nem volt elegendő, mert mint ahogy a heti program is
tartalmazza, a gyerekek voltak:
 a Ligetfürdőben autóbusszal, (1000.-Ft/fő)
 a Tájházban kézműves foglalkozáson, ( 800.-Ft/fő)
 a Telekparti Szabadidőközpontban falmászáson, íjászaton, ( 800.-Ft/fő) és
 a Pájer Strandon, ahol csúszdáztak is. ( 900.-Ft/fő)
A belépőköltség 3500.-Ft/fő összeget képviselt, melyhez a szülő 2000.-Ft-tal járult
hozzá, azaz 1500.-Ft belépőköltséget az Alapítvány fizetett.
Az önkormányzati támogatás összege a megállapodás alapján 400000.-Ft. A 84 fő
résztvevő tanulót érintően a belépők költségének azon része, amit az Önkormányzat
által nyújtott támogatásból fedezünk, 126000.-Ft, (1500.-Ft*84) Ehhez a költséghez
társul Halász Valéria pedagógus bére, ami heti 45000.-Ft, így összesen 180000.-Ft volt, a
kisegítő munkatársak bére, ami heti 20000.-Ft, így összesen 80000.-Ft volt, és a helyi
autóbusz utazási költség, ami heti 5000.-Ft, így összesen 20000.-Ft volt.
Felmerült költségek összesen, amit az önkormányzati támogatásból fedezünk:
 126000.-Ft belépődíjak
 180000.-Ft pedagógus bér
 80000.-Ft kisegítő munkatársak bére
 20000.-Ft helyi autóbusz közlekedés
Ezeket a kiadásokat az Alapítvány már rendezte, továbbá biztosította Tanodái által a 4
hét alatt a kreatív foglalkozásokhoz szükséges kellékeket, így papír, ceruza, ragasztó,
olló, gyöngyfűző készletek, gyurma, kréta, vízfesték, stb…, valamint a szabadidős
foglalkozásokhoz a sport-, strand-, udvari és asztali játékokat, így labda, tollaslabda,
ugráló kötél, kerti ütögetős játékok, társasjátékok, strand labda, matracok, úszógumik,
stb….
Összességében a nyári napközis tábor nagyon jól szervezetten, gördülékenyen zajlott, a
szülők köszönetüket fejezték ki, a gyermekek jól érezték magukat. Alapítványunk
részéről köszönettel vettük az Önkormányzat bizalmát, azt, hogy e feladat ellátására
Alapítványunkat alkalmasnak találta, szívesen teljesítettük a megállapodásban
foglaltakat, és amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy a nyári napközis tábort a
továbbiakban is biztosítja a városban, úgy a megszervezését a későbbiekben is vállaljuk.
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány nevében kérem a Tisztelt Képviselő
Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni, és a megállapodásban foglalt
támogatási összeget kiutalni.
Gyomaendrőd, 2019. augusztus 6.
Tisztelettel: Paróczai Zoltán elnök

9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Általános iskolai körzethatárok véleményezése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a köznevelési feladatokat
ellátó hatóság meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel
összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A nevelési- oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 ( VIII. 31. ) EMMI rendelet 24. § (1)
bekezdése szerint a felvételi körzetek megállapításához a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden év október
utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzati véleményét.
Fentiek miatt a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd
Város Önkormányzatához, hogy az általuk megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak
meghatározására vonatkozó tervezetet véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.
A tett módosítási javaslatainkat eltérő színnel jelöltük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, és azt a döntési javaslat szerint
elfogadni.
Döntési javaslat
"Általános iskolai körzethatárok véleményezése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja a kötelező felvételt
biztosító általános iskolák körzethatárainak kialakítását, valamint – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a
pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetének meghatározását a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal részére:
Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:
028297
Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola
Felvételi körzet:
Közterület neve
Áchim András
Ady Endre
Álmos
Álmosdomb
Arany János
Árpád
Attila
Avram
Bacsalaposi
Bacsó Béla
Bajcsy-Zsilinszky
Balassi Bálint
Bánomkerti
Bányász
Bárka

jellege
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
út
utca
út
utca
út
utca
utca

tartomány
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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5500

Gyomaendrőd

-tól

Fő út 181.

-ig

Batthyány Lajos
Béke
Bem
Bercsényi Miklós
Berzsenyi Dániel
Besenyszegi
Bessenyei György
Biró
Bocskai István
Botond
Budai Nagy Antal
Csokonai Vitéz M.
Damjanich János
Dankó Pista
Dávidházi Sámuel
Diófa
Dob
Dobó István
Dr. Pikó Béla
Dr. Szilágyi Ferenc
Eötvös József
Erkel Ferenc
Erzsébet
Esze Tamás
Fáy András
Fazekaszugi 5-ös
Fegyvernek
Fő
Fő
Gárdonyi Géza
Géza Fejedelem
Gyóni Géza
Halász
Határ Győző
Hámán Kató
Hantoskerti
Hársfa
Határ
Hatház
Hősök
Hunyadi János
Ifjúsági
Irimiás
Iskola
Jókai Mór
Juhász Gyula
Katona József
Kató József
Kazinczy Ferenc
Kállai Ferenc
Kálvin János
Kántorkert
Kárász
Kávai
Kecsegészug
Keleti
Kinizsi Pál

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
utca
utca
tér
utca
utca
utca
utca
utca
utca
üdülő-telep
utca
utca
liget
utca
utca
gátőrház
utca
út
út
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
út
utca
útja
utca
lakótelep
tanya
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
tanya
tanya
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
páros
páratlan oldal
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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160
135

Kis
Kisfaludy
Kisréti
Kiss Bálint
Kner
Kner
Kondorosi
Kossuth
Kossuth Lajos
Kölcsey Ferenc
Könyves Kálmán
Kör
Körgát
Kőrös
Kőrös
Kőrösi Csoma Sándor
Lehel
Lévai
Liszt Ferenc
Losonczi István
Luther
Madách Imre
Martos Flóra
Márton Gábor
Mátyás Király
Mezőtúri
Mikszáth Kálmán
Mirhóháti
Móricz Zsigmond
Munkácsy Mihály
Nagy Sándor
Nap
Németzugi
Olajosok
Ótemplom
Páskumi
Pásztor János
Pásztor János
Petőfi Sándor
Polyákhalmi
Pósa Lajos
Radnóti Miklós
Rákóczi Ferenc
Rév
Rózsa Ferenc
Semmelweis Ignác
Sípos István
Sócózugi 1/5-ös
Somogyi Béla
Szabadság
Szabó Dezső
Szarvasi
Széchenyi István
Székely Bertalan
Szondy György
Szőlőskert
Tanya III.
Tanya IV

utca
utca
utca
utca
utca
tér
út
tér
út
utca
utca
utca
utca
sor
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
sor
útja
utca
út
tér
utca
utca
út
utca
utca
út
utca
utca
utca
sétány
gátőrház
utca
tér
utca
út
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
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Tanya V.
Tanya VI.
Templomzug
Tokai Ferenc
Toldi Miklós
Tompa Mihály
Ugari
Vadász
Vásártéri
Vidovszky Béla
Vízmű
Vörösmarty Mihály
Wesselényi
Wodiáner Albert
Zrínyi Ilona
Zrínyi Miklós

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

utca
utca
utca
út
utca
lakótelep
utca
sor
utca
utca
tér
üdülő
utca

Kötelező felvételt biztosító iskola:
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Népliget utca
028298
5502
Gyomaendrőd
Kollégium
2.
Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási
területe.
Közterület neve
jellege
tartomány
-tól
-ig
Akác
utca
teljes
Alkotmány
utca
teljes
Apponyi
utca
teljes
Babits Mihály
utca
teljes
Baross Gábor
utca
teljes
Bartók Béla
utca
teljes
Bethlen Gábor
utca
teljes
Blaha Lujza
utca
teljes
Bogárzói
kertsor
teljes
Borostyán
utca
teljes
Csatorna
határsor
Csejti
utca
teljes
Csillagos
utca
teljes
Csurgó
utca
teljes
Damjanich
utca
teljes
Dávid
tanya
teljes
Deák Ferenc
utca
teljes
Delta
út
teljes
Décsi
utca
teljes
Doboskert
utca
teljes
Dózsa György
utca
teljes
dr. Csókási Béla
tér
teljes
Egressy Béni
utca
teljes
Endrődi
utca
teljes
Farkasfoki
kertsor
teljes
Fazekasi
utca
teljes
Fő
út
páros oldal
2
156/1
Fő
út
páratlan oldal
1
133
Gábor Áron
utca
teljes
Gutenberg
utca
teljes
Hídfő
utca
teljes
Honvéd
utca
teljes
Hősök
tere
teljes
Ipartelep
utca
teljes
József Attila
utca
teljes
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Kacsóh Pongrác
Kálmán Farkas
Kenderáztató
Keresztúri
Kisfok
Kislapos
Kodály Zoltán
Korányi Frigyes
Kovács Imre
Kós Károly
Köztársaság
Külterület
Kürt
Lábas
Leányvár
Liliom
Magtárlaposi
Mester
Mikes Kelemen
Mirhói
Mohácsi
Móra Ferenc
Nadrág-fok
Nagylaposi vasútállomás
Nagylaposi MÁV lakás
Napkeleti
Népliget
Nyárszegi
Október 6.
Orgona
Pipás-éri
Polányi Máté
Rácz Lajos
Rózsahegyi Kálmán
Seberehát
Selyem
Simai
Sugár
Susány-háti
Szabadság
Szabó Ervin
Szélmalom
Szent Antal
Szent István
Tamási Áron
Tanya II.
Tanya VII.
Táncsics Mihály
Telekparti
Temető
Toronyi
Tóth Árpád
Tölgy
Tulipán
Újkert
Varjasi
Vasúti

utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
tanya
utca
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
lakótelep
utca
utca
utca
utca
utca
utca
út
utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
utca
utca

teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes
teljes

utca
út
utca
utca
utca
utca
utca
sor
utca
őrházak
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Vasútsor
utca
teljes
Vasvári Pál
utca
teljes
Vaszkó Mihály
utca
teljes
Zöldfa
utca
teljes
Zrínyi Ilona
utca
teljes
Zsák
utca
teljes
Gyomaendrődi járásban található állami fenntartású pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények:
202775

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézménye

5500

Gyomaendrőd

Mirhóháti u. 11.

202775

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Gyomaendrődi Tagintézményének
Telephelye

5510

Dévaványa

Bem József utca 4.

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kérelme
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriumi elnöke 2019. szeptember 10-én kérelemmel
fordult Gyomaendrőd Város Képviselő-testületéhez. A benyújtott kérelem az előterjesztés mellékletét képezi.
A Közalapítvány 2018. novemberében pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-012-2 kódszámú Társadalmi
tudatosság és közösségi kompetenciafejlesztés, valamint kulturális és művészeti közösségépítő tevékenység
támogatása című helyi felhívásra. A pályázat keretei között 5 gyomaendrődi kötődésű képzőművész munkáiból
kiállítás sorozatot kívánnak megrendezni.
A pályázat pozitív elbírálásban részesült, viszont a szerződéskötés még nem történt meg. Az Államkincstár
tájékoztatása alapján a szerződéskötéseket egy elhúzódó szoftverhiba akadályozza.
A Közalapítvány a meghatározott cél megvalósítását megkezdte, az utolsó kiállítás megrendezése van hátra, melyre
2019. novemberében kerülhet sor. A pályázati cél megvalósítása a működési kiadások finanszírozásához biztosított
önkormányzati támogatásból történt annak reményében, hogy a CLLD pályázati döntés meghozatalát követően
időben megtörténik a szerződés megkötése, majd a támogatás utalása. Önkormányzatunk nem rendelkezik
információval arra nézve, hogy mikor kerülhet sor a pozitív döntésekkel bíró projektek szerződéseinek aláírására.
A Közalapítvány napi működése során felmerülő bér és dologi költségek finanszírozásának forrása nem biztosított
az Alapítványnál, így a kuratórium elnöke azzal a kéréssel fordul az Alapítóhoz, hogy részükre kölcsönt biztosítson.
A kérelemben meghatározott kölcsön összege 1.996.630 Ft.
A kérelem benyújtását követően egy kimutatást kértünk a Közalapítványtól az év végéig várható költségekről. A
kalkuláció alapján a várható bér és járulékköltség összege 260.000 Ft, a dologi kiadások összege 310.000 Ft.
Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület ne az elnyert támogatási összeget finanszírozza elő a Közalapítványnak,
hanem 600.000 Ft összegben nyújtson részére kölcsönt. A kölcsönt kamatmentesen biztosítsa, a visszafizetési
határidőt a CLLD pályázati támogatás Közalapítvány részére történő utalásának dátumához kösse. A kölcsönt a
2018. évi szabad maradvány terhére biztosítsa.
Kérem a Tisztelt Testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A Bizottság javasolja a döntési javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat
"A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére 600 ezer Ft összegű kölcsön biztosítása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért részére 600.000 Ft összegű működési kölcsönt nyújt. A Képviselő-testület a kölcsönt a 2018. évi
szabad maradvány terhére biztosítja, mely összeg a rendelet soron következő módosításával kerül beépítésre a
2019. évi költségvetési rendeletbe. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi
Balázs polgármestert a kölcsönszerződés aláírására.
Határidők, felelősök:
40

Határidő: azonnal
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a 2015-2019 közötti időszakban megvalósult fejlesztésekről
Petényi Roland osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014-2019 önkormányzati ciklusban több, mint 3 milliárd
Ft összegben valósított meg fejlesztési beruházásokat., melyeket jelen előterjesztésben részletesen bemutatunk. Az
előterjesztés utolsó szakasza tartalmazza a benyújtott, de még nem értékelt projekt ötleteket is.
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 1. kör
TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00004 Gyomaendrőd endrődi városrész központjának rehabilitációja
A projekt keretében a Hősök tere rehabilitációjára, a zöldfelületek megújítására, új szökőkút létesítésére, a játszótér felújítására
került sor, illetve megvalósult a Damjanich utcai tornaterem átalakítása, gazdaságélénkítés céllal.
A projekt összköltsége: 204 685 811 Ft.
Elnyert támogatás: 199 570 365 Ft
Önerő: 5 115 446 Ft
A projekt zárása 2018.12.31.
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00004 Belterületi vízrendezés IX. ütem Gyomaendrődön
A projekt során a gyomai településrészen a Szent István, Bethlen Gábor és Szélső utcák tervek szerint meghatározott
szakaszait, valamint az endrődi településrészen a Kenderáztató, Apponyi, Sugár, Selyem, Korányi, Dózsa György, Blaha,
Egressy, Juhász Gyula, Toronyi, Fő út, Kárász, Táncsics Mihály, Dankó Pista, Körös, Vadász, Halász, Bányász utcák tervek
szerint meghatározott szakaszainak csatorna hálózatát újították fel.
Az eredetileg 243 516 472 Ft támogatásban részesített projektet a Kormány az 1615/2018. (XI. 27) Korm. határozatával
további 19 732 049 Ft többlet támogatásban részesítette.
A projekt összköltsége: 263 248 521 Ft.
Elnyert támogatás: 263 248 521 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2018.11.30.
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00017 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai felújítása
Közös Önkormányzati Hivatal komplex energetikai korszerűsítése, melynek keretében sor kerül az épület felújítására,
nyílászáró cserére, külső határoló szerkezetek hőszigetelésére, a fűtési rendszer felújítására, napelemek telepítésére, valamint
akadálymentesítésre.
A létesítmény energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését eredményezi, amely
nemcsak Gyomaendrőd Város Önkormányzatának jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó – földgáz,
villamos energia - felhasználás környezetvédelmi szempontból is előrelépés.
A projekt összköltsége 190 448 696 Ft.
Elnyert támogatás: 184 226 285 Ft
Önerő: 6 222 411 Ft
A projekt zárása 2018.12.31.
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 2. kör
TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00005 Piackorszerűsítés Gyomaendrődön – a helyi gazdaságfejlesztési megoldás.
A beruházás során a Gyomai piactér fejlesztésére kerül sor, fedett piaccsarnok kerül kialakításra, illetve parkolóhelyek a
piactér mellett.
A projekt összköltsége 93 626 710 Ft.
Elnyert támogatás: 73 846 000 Ft
Önerő: 19 780 710 Ft
A projekt zárása 2019.12.31.
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007 Az óvodai szolgáltatás minőségének fejlesztése a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda Csemetekert Óvoda feladat-ellátási helyén
A Blaha úti óvoda felújítására 45 millió Ft támogatást nyertünk, melyből az intézmény külső homlokzatának hőszigetelése,
padlástér hőszigetelése, kazáncsere, 60 m2-es tornaszoba kialakítása a hozzá tartozó 15 m2-es szertárral, kerékpártároló,
valamint akadálymentes parkoló létesítése valósul meg.
A projekt összköltsége: 61 387 967 Ft.
Elnyert támogatás: 45 000 000 Ft
Önerő: 16 387 967 Ft
A projekt zárása 2019.11.30.
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00001 Gyomaendrőd gyomai városrész központjának rehabilitációja
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A beruházás keretében sor kerül a Szabadság tér és Hősök útja párhuzamos szakaszának burkolatának felújítására, a
környező zöldfelületek rehabilitációja, az Erzsébet-ligeti játszótér megújítására. A Városi Sportcsarnok egyik helyiségéből
kereskedelmi tér/vendéglátó egység kialakítását tervezzük, kapcsolódó terasz kiépítésével gazdaságélénkítési céllal. A projekt
emellett soft elemeket is tartalmaz: helyi társadalmi akciók, közösségi munka, környezettudatosságot erősítő oktatás,
szemléletformálási kampány.
A projekt összköltsége: 257 123 638 Ft.
Elnyert támogatás: 250 000 000 Ft
Önerő: 7 123 638 Ft
A projekt zárása 2020.10.31.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belvízrendezés Gyomaendrődön a Kodály Zoltán – Hídfő utca között
A beruházás keretében az endrődi településrészen a Kodály Zoltán és a Hídfő utca között, a 46-os számú főút mellett, a Fő
úton a páratlan oldalon épülő kerékpárút alatt, illetve mellett valósulnának meg a belvízvédelmi intézkedések.
A projekt összköltsége: 88 892 745 Ft.
Elnyert támogatás: 70 000 000 Ft
Önerő: 18 892 745 Ft
A projekt zárása 2019.10.31.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00005 Csókási zugi áteresz felújítása
A projekt keretében a Csókási zugi áteresz felújítása történt. A korábbi méretű áteresz állapotában és átmérőjével nem
biztosította, hogy a tervezett üzemelési vízszintek mindkét oldalon optimális időben kialakuljanak, ezért egy a
keresztmetszetében megfelelő vízáteresztő képességű áteresz építése volt szükséges.
A projekt összköltsége: 75 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 75 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.08.31.
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00004 Fűzfás zugi áteresz felújítása
A projekt keretében a Fűzfás zugi áteresz felújítása történt. A fejlesztés célja a belvízvédelmi befogadók kapacitásának
megfelelő szintre emelése. A fejlesztés során a meglévő Ø 100-as áteresz mellett egy 300 x 300-as vasbeton műtárgy került
megépítésre.
A projekt összköltsége: 95 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 95 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.08.31.
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00003 Közlekedésbiztonsági kerékpárút építése Gyomaendrődön, a Kodály Zoltán utca és a Hídfő
utca között, valamint kerékpáros nyomvonal kialakítása a Selyem úton
A beruházás során a Kodály Zoltán utcától az Endrődi hídig épül meg a kerékpárút a meglévő szakasz folytatásaként, a
belvízelvezető rendszer nélkül, mivel az másik pályázat keretében valósul meg.
A projekt összköltsége: 138 021 184 Ft.
Elnyert támogatás: 107 920 000 Ft
Önerő: 30 101 184 Ft
A projekt zárása 2019.10.31.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00013 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyének komplex energetikai
korszerűsítése
A Gyomaendrőd Fő út 181. szám alatti iskola épület komplex energetikai korszerűsítése (nyílászáró csere, utólagos
hőszigetelés, fűtés korszerűsítés, napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 95 008 098 Ft.
Elnyert támogatás: 90 994 310 Ft
Önerő: 4 013 788 Ft
A projekt zárása 2018.12.31.
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00015 Az endrődi háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése.
A Gyomaendrőd Fő út 3/1 alatti orvosi rendelő épületének korszerűsítése (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtés
korszerűsítés, napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 42 511 244 Ft.
Elnyert támogatás: 42 511 244 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.06.30.
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00069 A gyomai háziorvosi rendelő energetikai korszerűsítése.
A Gyomaendrőd Pikó Béla u. 3 alatti orvosi rendelő épületének korszerűsítése (nyílászáró csere, utólagos hőszigetelés, fűtés
korszerűsítés, napelem rendszer kiépítése, akadálymentesítés)
A projekt összköltsége: 38 317 824 Ft.
Elnyert támogatás: 35 665 989 Ft
Önerő: 2 651 835 Ft
A projekt zárása 2020. 04. 30. a közbeszerzési eljárás folyamatban van.
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00004 Helyi foglalkoztatási

együttműködéseka Gyomaendrődi járási foglalkoztatási
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paktum

megvalósítása érdekében.
A projekt célja a foglalkoztatás-növelést célzó foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala a
paktumok képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása érdekében. Emellett az emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködések támogatása, melynek elérése érdekében Gyomaendrőd Város
Önkormányzata összefogott a Békés Megyei Kormányhivatallal, illetve a foglalkoztatás-fejlesztésben érintett helyi, és egyéb
civil szereplőkkel.
A projekt sikeres megvalósítása esetén hozzájárul a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez
és a foglalkoztatottsági szint emeléséhez.
A projekt összköltsége: 300 000 000 Ft. Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft
Elnyert támogatás: 300 000 000 Ft Gyomaendrődre eső: 13 906 000 Ft.
Önerő: 0 Ft Gyomaendrődre eső: 0 Ft.
A projekt zárása 2020. 04. 30.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) pályázatok

EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban
A projekt célja, hogy hozzájáruljon hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének javításához.
A projekt összköltsége: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft
Elnyert támogatás: 478 636 737 Ft. Gyomaendrődre eső: 246 526 141 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2020.02.29.
EFOP-3.7.3-16-2017-00207 Élethosszig tartó tanulás támogatása Gyomaendrődön
Pályázat célja: Az inaktív réteget szeretnénk non - formális oktatási formákba bevonni, hogy kiszakítsuk őket a saját
megszokott napi rutinjukból és megpróbáljuk visszajuttatni őket a munka világába.
A projekt összköltsége: 40 000 000 Ft.
Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.04.08.
EFOP-3.3.2-16-2016-00125 Tanórán kívüli kulturális foglalkozások támogatása Gyomaendrődön a köznevelés
eredményességéért.
A pályázat keretében non-formális oktatási csomagra vonatkozó pályázat megvalósítása történik az óvodás, iskolás korosztály
részvételével.
A projekt összköltsége 25.000.000 Ft.
Elnyert támogatás: 25 000 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.09.30.
Közigazgatásfejlesztési Operatív Program (KÖFOP)
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Gyomaendrőd Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása támogatásból eszközök
beszerzésére, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek
kialakítása, szakrendszerek adatminőségének javítása használható fel.
A pályázat összköltsége 8.999.351 Ft.
Elnyert támogatás: 8 999 351 Ft
Önerő: 0 Ft
A projekt zárása 2019.06.30.
Államigazgatásfejlesztési Operatív Program (ÁROP)
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0009 számú Területi együttműködések az esélyegyenlőség és felzárkóztatás elősegítése érdekében a
Gyomaendrődi Járás területén
Járási esélyteremtő programterv és együttműködési megállapodások kötése
A pályázat összköltsége: 22.000.000 Ft
Elnyert támogatás: 22.000.000 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2015.11.30.
Közlekedés Operatív Program (KÖZOP)
KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0064 Kerékpárút építés a 46-os számú főút mentén a Hármas-Körös folyó védtöltése és az Olajosok
útja között Gyomaendrődön
A pályázat keretei között az érintett szakaszon egy, illetve kétoldali kerékpárút épült.
A pályázat összköltsége: 199.923.410 Ft
Elnyert támogatás: 199.923.410 Ft
Önerő: 0 Ft
Projekt zárása: 2015.11.30.
Vidékfejlesztési Program (VP) pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú Gyomaendrőd – Öregszőlő külterületi útépítés gép-és eszközbeszerzéssel pályázat.
A pályázat keretében 8 db mezőgazdasági bekötőút felújítása valósult meg útalap építéssel (Páskumi út, Diófa utca,
Álmosdomb utca, Szőlőskert utca, Bacsalaposi út, Polyákhalmi út, Ugari út és III. kerület) Eszközbeszerzés: traktor,
tereprendező gréder, rézsűzúzó)
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A projekt összköltsége: 137 706 998 Ft.
Elszámolható összköltség: 120 898 991 Ft.
Elnyert támogatás: 108 809 080 Ft
Önerő: 28 897 918 Ft
A projekt zárása 2019.02.28.
Benyújtott hazai pályázatok
1.) Kubinyi Ágoston Program 2018. évi pályázati kiírására „Az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény konyha enteriőr
kiállításának megújítása és ehhez kapcsolódó restaurálás és múzeumi óra foglalkozás kidolgozása" címmel.
Elnyert támogatás 1.200.000 Ft, a támogatás felhasználására 2018. évben sor került.
2.) Magyar Labdarúgó Szövetség Telephely korszerűsítési program keretében az Erzsébet ligeti sporttelep fejlesztése (150 fős
lelátó, valamint 100 méter hosszban a kerítés kiépítése).
A pályázat költségvetése 4 254 500 Ft, melyhez 1 276 350 Ft önerőt kellett biztosítani.
3.) Közép-Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. század Intézete az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából hirdetett az első világháborús emlékművek felújítása pályázat keretében a
Szabadság tér és a Hősök útja kereszteződésében található első világháborús emlékmű felújítása valósult meg.
A projekt összköltsége 4 037 170 Ft.
Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft
Önerő: 2 037 170 Ft
4.) Közép-Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. század Intézete az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából hirdetett az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a
hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatására.
A projekt összköltsége 1 004 957 Ft.
Elnyert támogatás: 1 000 000 Ft
Önerő: 4 957 Ft
5.) „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra” fordítható FMLSZF/2017-01 támogatás pályázaton 2 476 100 Ft támogatást nyertünk. A pályázat megvalósítása 2018. márciusáig
megtörtént, az elszámolás benyújtásra került.
A projekt összköltsége 2 476 100 Ft.
Elnyert támogatás: 2 476 100 Ft
Önerő: 0 Ft
6.) Önkormányzati fejlesztések 2017. című pályázat keretében a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Fő úti telephelyén
sportudvar kialakítására került sor 2018.-ban.
Bruttó összköltség: 22 998 767 Ft
Elnyert támogatás: 19 548 951 Ft.
Önkormányzati saját erő: 3 449 816 Ft
7.) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyi közösségi közlekedés előző évi működtetéséhez és szolgáltatás fejlesztéséhez
kapcsolódó támogatásra minden évben benyújtottuk támogatási igényünket. A támogatás összege a közszolgáltatási
kötelezettségek teljesítéséért járó ellentételezés mértékéig igényelhető.
Az elnyert támogatás összege 3 549 000 Ft, mely évenként:
2015-ben: 977 000 Ft
2016-ban: 889 000 Ft.
2017-ben: 782 000 Ft
2018-ban: 901 000 Ft
2019-ben: még nem ismert.
8.) Nemzetgazdasági Minisztérium Konyhafejlesztési pályázat 2016 konstrukcióra, a Térségi Szociális Gondozási Központ által
működtetett Központi Konyha fejlesztése érdekében (padlóburkolat cseréje a főzőtérben - napkollektor beszerzése és
felszerelése a használati melegvíz biztosítása érdekében - fűtéskorszerűsítés - fa nyílászárók műanyag nyílászárókra történő
cseréje - a kimenő szennyvízrendszer korszerűsítése, felújítása (zsírfogó akna és aknarendszer felújítása), eszközbeszerzés,
hűtőkamra beszerelése.)
A pályázat keretében elnyert támogatás: 28 550 938 Ft
A vállalt önerő:
2 993 900 Ft
A projekt összköltsége:
31 544 838 Ft
Megvalósítási határidő 2017. december 31.
9.) 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.5. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatás.
A Szent Antal Népház külső homlokzati részének rendbetétele az alsó teremnél és a tető részen, illetve minimális
eszközbeszerzés a szakmai munkához.
A pályázat keretében elnyert támogatás: 1 707 000 Ft
A vállalt önerő:
1 500 000 Ft
A projekt összköltsége:
3 207 000 Ft
Megvalósítási határidő 2017. december 31.
10.) 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.4. a) pont szerint a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból a Kállai Ferenc
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Kulturális Központ technikai fejlesztése. (Nyomtató, számtech fejlesztés)
A pályázat keretében elnyert támogatás: 368 000 Ft
A vállalt önerő:
950 000 Ft
A projekt összköltsége:
1 318 000 Ft
Megvalósítási határidő 2017. december 31.
11.) Bethlen Gábor Alap 2017 – Gyomaendrőd Város Önkormányzata és Nagyenyed Város Önkormányzata a reformáció 500.
évfordulója és a Gyoma 300 ünnepségsorozat keretében testvérvárosi találkozót valósított meg 2017. augusztus 17-20 között
Gyomaendrődön.
A pályázat keretében elnyert támogatás: 650 000 Ft
12.) Testvérvárosi Találkozó lebonyolítása (Europe For Citizens) A projekt megvalósítása 2020 márciusában történik meg.
Támogatás: 25 000 Euro
13.) Ovi Sport Program
Ovi Foci pálya kialakítása a Kossuth úti Óvodában, majd árnyékoló háló a pálya az árnyékolásának biztosítása érdekében.
Elnyert támogatás: Pálya: 6 650 000 Ft háló: 169 800 Ft Összesen: 6 819 800 Ft.
A vállalt önerő:
Pálya: 2 850 000 Ft. háló: 135 000 Ft Összesen: 2 985 000 Ft.
A projekt összköltsége: Pálya:9 500 000 Ft háló: 304 800 Ft Összesen: 9 804 800 Ft.
Megvalósítási határidő 2017. december 31.
14.) Műfüves futballpálya kialakítása az Erzsébet liget 1. szám alatt.
A pályázat összköltsége: 32.512.000 Ft
Elnyert támogatás: 22 758 400 Ft
Önerő: 9 753 600 Ft
Projekt zárása:2016.
15.) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Tanyagondnoki szolgáltat fejlesztése pályázat
Tanyagondnoki mikrobusz beszerzése az előírt eszközökkel felszerelve.
A pályázat összköltsége: 9.274.000 Ft
Elnyert támogatás: 7.253.504 Ft
Önerő: 2.020.496 Ft
Projekt zárása: 2015.12.31.
16.) 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. ab) pont szerinti Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények felújítása
A Rózsakert Idősek Otthonában vizesblokk felújítás, orvosi vizsgáló szoba kialakítása, bútorok beszerzése valósult meg.
A pályázat összköltsége: 18.966.397 Ft
Elnyert támogatás: 18 017 811 Ft
Önerő: 948.586 Ft
Projekt zárása: 2015.11.30.
Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD)
2017. október 1-én elkezdődött a TOP-7.1.1-16-2016-00012 számú Gyomaendrődi Helyi Közösség a települési kultúra
fejlesztéséért című pályázat megvalósítása, melynek keretében a településen megvalósítandó pályázatok előkészítésére, majd
a pályázati rendszer működtetésére kerül sor a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, mint munkaszervezet
közreműködésével.
A projekt összköltsége 37 500 000 Ft.
Elnyert támogatás: 37 500 000 Ft
Önerő: 0 Ft
A Helyi felhívások (5 db) kiírásra kerültek. A projekt során 212,5 millió Ft pályázati forrás helyi pályázók általi lehívására adódik
lehetőség.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00035 A Kállai Ferenc Kulturális Központ multifunkcós közösségi térré alakítása
A projekt célja a helyi közösségi aktivitások összehangolása és koncentrálása érdekében az épület felújítása, átalakítása,
modernizációja.
A projekt összköltsége: 80 000 000 Ft
Támogatási összeg: 80 000 000 Ft.
Tervezett befejezés: 2020. 01. 31.
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00430 Új játszótér kialakítása a Határ Győző téren a közösségi együttlét feltételeinek javítására
A projekt összköltsége: 15 000 000 Ft
Önerő: 5 624 Ft. (Nem elszámolható hozzájárulás)
Elszámolható összköltség: 14 994 375 Ft.
Tervezett befejezés: 2019. 10. 31.
Benyújtott, elbírálás alatt álló pályázatok:
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Tipegő Kert Bölcsőde építése Gyomaendrődön
Új, 28 férőhelyes, két csoportszobás bölcsőde építése a Kőrösi Csoma Sándor utcában.
A projekt összköltsége: 219 999 998 Ft
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Tervezett befejezés: 2020. 08. 31.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló áttekintésére
Döntési javaslat
"Tájékoztató a 2015-2019 közötti időszakban megvalósult fejlesztésekről."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015 - 2019 időszakban megvalósult fejlesztésekről
készített tájékoztatóban foglaltakat megismerte és tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Fő út 210. szám alatti épület felújítása
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat tulajdonában álló Fő út 210. szám (1806 hrsz) alatti gyógyszertár épületét a Pharma-Csaba Kft.
2007. február 1-óta bérli. A bérlő a tavalyi év során jelezte, hogy az épület tetőhéjazata és bádogozása több helyen
sérült, mely miatt az utcai és a déli homlokzata több helyen leázott a vakolat hullik és több helyiségben beázás
tapasztalható.
A tetőhéjazat javítási munkáit az Önkormányzat 2018. őszén elvégeztette, így a homlokzat leázás és a beázás meg
lett szüntetve.
A beázás okozta belső problémákat a bérlő kijavította, de a homlokzaton található vakolat mállás és hullás még
megoldásra vár.
A javítási munkálatokra indikatív ajánlatot kértünk, mely az alábbi munkálatokra vonatkozik:
Utcai homlokzat:
1.
a sérült vakolat részek leverése
2.
a sérült részek újra vakolása
3.
a teljes felület glettelése
4.
nemes vakolat készítés
5.
homlokzati díszek javítása és festése
6.
fa nyílászárók javítása és mázolása
Ajánlati ár: bruttó 1.576.136 Ft
Nyugati homlokzat:
1.
a sérült vakolat részek leverése
2.
a sérült részek újra vakolása
3.
régi festék rétegek eltávolítása
4.
a teljes felület glettelése
5.
nemes vakolat készítés
Ajánlati ár: bruttó 1.061.140 Ft
A fenti árak csak indikatív árak. A felújítás támogatása esetén a beszerzési szabályzatunk szerint új eljárás kerül
lefolytatásra.
A 2019. évi költségvetés városgazdálkodási kormányzati funkción 5 millió forint került elkülönítésre önkormányzati
ingatlanok karbantartására, így a fenti munkálatokhoz szükséges forrás rendelkezésre áll.
A bérlés kezdete óta az épületen átfogó felújítási munka - a 2018-ban megvalósult tetőhéjazat javításon kívül - nem
történt, így az épület homlokzata a mellékelt képek szerint leromlott, annak javítása a közeljövőben mindenképp
indokolt.
A bérlő az ingatlan használatáért éves szinten mintegy 3,8 millió forintot fizet.
A fentiek alapján javasoljuk a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a
határozati javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Felújítás támogatása"
Tervezett döntéstípus: határozat
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Tervezett ágazati besorolás: Beruházás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Gyomaendrőd, Fő út 210. szám (1806
hrsz) alatti épület utcai és nyugati homlokzatának felújítását támogatja.
A munkálatok elvégzéséhez bruttó 2.637.276 Ft-ot biztosít a 2019. évi költségvetés városgazdálkodás kormányzati
funkció terhére
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Holtágak haszonbérletbe adása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Templomzugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a Sóczó-zugi Környezetvédelmi és Horgász Egyesület, a
Bónom-zug Vizéért Egyesület, a Pap-zugi Természetvédelmi és Horgász Egyesület, valamint a Kecsegészugi
Tájvédelmi Egyesület a kezelésükben lévő vízterületekre 2000 évben megkötött haszonbérleti szerződések 3.)
pontjában rögzített 2019. december 31. napjával lejár.
Kimutatás a lejáró haszonbérleti szerződésekről
Sor szám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk

Terület (ha) Jelenlegi bérlő

1.

02846

2,5157

2.

02853

3.

02809/2

5.

0776

6.

02837

7.

02800/2

Holt-Körös, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halászati jog, Templom-zug
Holt-Körös, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halászati jog, Templom-zug
Holt-Körös, nádas, közösségi mintatér,
erdő, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halászati jog, Bónom-zug
Holt-Körös, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halászati jog, Kecsegés-zug
Holt-Körös, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halászati jog, Soczó-zug
Holt-Körös, Natura 2000 terület, Papzug

6,8077
16,8

Templom-zugi
Környezetvédemi és Horgász
Egyesület
Templom-zugi
Környezetvédemi és Horgász
Egyesület
Bónom-zug Vizéért Egyesület

7,5090

Kecsegészugi Tájvédelmi
Egyesület

9,2318

Soczó-zugi Környezetvédemi
és Horgász Egyesület

4,3225

Pap-zugi Természetvédemi
és Horgász Egyesület

A Holtágak vízterületein a halászati jog 2000. évben került bejegyzésre az Önkormányzat javára.
A halgazdálkodási jog a halgazdálkodási vízterületen elsősorban horgászati célú halgazdálkodásra jogosít, így
halászat vagy haltermelés a horgászat mellett, vagy önállóan akkor végezhető, ha a horgászati célú halgazdálkodás
megvalósítására nincs mód.
A holtágakban a halgazdálkodási jog gyakorlását és hasznosítását a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: a törvény) szabályozza.
A halgazdálkodási jogot a tulajdonos haszonbérbe adhatja, vagy maga élhet ezzel a jogával.
A törvény értelmében a halgazdálkodási jog haszonbérbe adható nyilvános pályáztatás útján természetes személy
vagy jogi személy részére.
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés határozott időtartamra köthető, amelynek időtartama
legalább 5 év, legfeljebb 15 év.
A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a halgazdálkodási jog haszonbérletére kötött szerződés megszűnésekor,
eltérő megállapodás hiányában a haszonbérlő követelheti
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a) az általa létesített, el nem vihető halgazdálkodási berendezéseknek és engedélyezett halgazdálkodási
létesítményeknek vagy a hal és élőhelyének javítását célzó vízjogi engedéllyel megvalósított beruházásoknak a
szerződés megszűnésekor megállapítható tényleges értékét,
b) az okszerű gazdálkodás mértékéig a hasznos beruházásoknak a szerződés megszűnésekor megállapítható
tényleges értékét,
c) a szerződés megszűnésekor fennálló haltelepítés meg nem térült költségeinek az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározott mértékű részét.
A törvény 31. § (2) bekezdése szerint halgazdálkodási jog hat hónapon belüli ismételt haszonbérbe adása esetén a
fentiek szerinti ellenértéket az új haszonbérlő köteles az előző haszonbérlő részére megfizetni.
A holtágak Önkormányzat saját maga általi hasznosítása, mint lehetőség igen kockázatos, tekintettel a magas induló
költségekre, a megfelelő szakértelem és eszközpark hiányára.
(Ezt kérdéskört a Képviselő-testület a Hantoskerti, a Fűzfás-zugi, a Csókási, a Rév-zugi, a Német-zugi és a Torzsási
holtág hasznosítása során részletesen körbejárta.)
Ezek alapján javasoljuk, hogy a holtágak halgazdálkodási joga a korábbiakhoz hasonlóan a törvény 26. §-a szerint
nyílt pályázati eljárás keretein belül kerüljön haszonbérlet formájában hasznosításra.
A pályázati kiírásban az alábbi fontosabb feltételeket javasoljuk kikötni.
1. A haszonbérlet jogviszony időtartama: 15 év.
2. A haszonbérleti jogviszony kezdete: 2020. január 1.
3. A minimum bérleti díj: nettó 22.500,-Ft/ha/év+ÁFA.
4. Az Önkormányzat továbbra is viseli a vízcsere és a vízutánpótlás költségeit.
5.
A törvény 31. § (2) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő feladta a korábbi haszonbérlő 31. § (1) bekezdés
szerinti kártalanítása.
6. A pályázó által nyújtandó biztosíték kikötését holtáganként 100 ezer Forint összegben.
Az értékelési szempontokra a következőket javasoljuk meghatározni.
1. Az éves haszonbérleti díj mértéke, súlyszám: 60
2. A halgazdálkodási ütemterv minősége, (hektáronkénti telepítendő hal mennyisége) súlyszám: 20
3. Az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését segítő vállalások, súlyszám: 10
4. A természetes vagy természetközeli vízi ökoszisztéma védelmére, valamint a halállományok természetes
gyarapodására tett vállalások, súlyszám: 10.
Az eredmény a bírálati szempontoknak megfelelően elért eredmények súlyozott átlaga alapján kerül megállapításra.
A bírálati szempontokra adható pontszám: 1 – 10. A legjobb ajánlat pontszáma: 10. A többi ajánlat pontszáma a
legjobbhoz viszonyítva, - amely 100 % - kerül arányosan megállapításra. A nyertes, aki összességében a legtöbb
pontszámot éri el.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és hozza meg döntését.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő pályázati
felhívás feltételei szerint az érintett holtágak haszonbérletbe
adását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő pályázati
felhívás feltételei szerint az érintett holtágak haszonbérletbe
adását.

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

A Bizottság javasolja a határozati javaslatban szereplő pályázati
felhívás feltételei szerint az érintett holtágak haszonbérletbe
adását.

Döntési javaslat
"Pályázati felhívás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Templom-zugi, a Bónom-zugi, a Pap-zugi, a Sóczózugi, valamint a Kecsegés-zugi holtágakon a halgazdálkodási jog haszonbérbe adására holtáganként az alábbi
pályázati felhívást teszi közzé.
HASZONBÉRLETI
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
a Gyomaendrőd Templom-zugi/Bónom-zugi/Pap-zugi/Sóczó-zugi/Kecsegés-zugi holtág halgazdálkodási
jogának holtáganként történő haszonbérbe adására
A pályázat célja:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvényben foglaltak (a továbbiakban: Hhvtv.) alapján egy fordulós nyilvános pályázatot hirdet a
Templom-zugi (02846, 02853 hrsz.)/Bónom-zugi (02809/2 hrsz.)/Pap-zugi (2800/2 hrsz.)/Sóczó-zugi (02837,, 02826
hrsz.)/Kecsegés-zugi (0776 hrsz.) holtágak halgazdálkodási vízterületek Gyomaendrőd Város Önkormányzatát
megillető halgazdálkodási jogának holtáganként való haszonbérbe adás útján történő hasznosítása.
A pályázati eljárás által elvárt eredmény:
a) a holtág halállományának növelése, a halfaunája diverzitásának megőrzése, javítása és a helyi horgász turizmus
fejlesztése,
b) rövid 5 éves részletes és 15 éves hosszú távú koncepció kidolgozása hasznosítási célok megvalósítására,
c) ellenőrzött haltelepítések évente több alkalommal,
d) horgászturizmus lehetőségeinek megteremtése, javítása,
e) természetes ívóhelyek, kíméleti területek kialakítása,
f) a vízminőség folyamatos felügyelete, rendszeres vizsgálata (félévente minimum egyszer),
g) invazív halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, elsősorban törpeharcsa) rendszeres halászati gyérítése,
ökológiai célú szelektív halászata
A haszonbérleti jog időtartama: 15 év.
A haszonbérleti jogviszony kezdete: 2020. január 1.
I. Pályázati Felhívást kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu
II. A megkötendő szerződés típusa:
Halgazdálkodási Haszonbérleti Szerződés
III. A pályázaton való részvételre jogosultak köre
A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
- legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel rendelkezik, és a
pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- családi gazdálkodó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi gazdálkodóként vagy
családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- a pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő, amennyiben a
pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
- egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben
halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy
- ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik. A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység
telephelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság által kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:
- a halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal létrehozott és a pályázat
benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább két teljes éve bejegyzetten működő és nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytató civil szervezet,
valamint
- az a gazdálkodó szervezet, amelynek bevétele a pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint fele
részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, vagy
amely a pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, de vállalja, hogy a pályázat
benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
halgazdálkodási jogának haszonbérlői hasznosításával kapcsolatos tevékenységből fog származni.
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére esetében társpályázói polgári jogi szerződés keretében,
vagy polgári jogi társaságként több pályázó közös pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a
felek közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti
szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra vonatkozó felelősségük egyetemleges.
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Társpályázat esetén egy haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a
legalább megyei szerveződésű – a megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői
kötelezettségének felmondása esetén országos szerveződésű –, civil szervezet társpályázó haszonbérlő új
haszonbérleti pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.
Közös pályázat esetén a feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a közös hasznosítás részletes feltételeire,
módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.
IV. A pályázó által nyújtandó biztosíték összege:
1. A meghirdetett holtágakra holtáganként 100.000,- Ft pályázati biztosíték utalását el kell indítani a
Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számlára. A pályázati biztosíték rendelkezésre
határideje legkésőbb a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja.
2. Azon pályázók, akik nem nyertek, azoknak a befizetett biztosíték visszautalásra kerül,
megállapítását követő 3 napon belül. A nyertes pályázó döntése alapján szintén kérheti a biztosíték
vagy annak beszámítását a bérleti díjba.

Békés Takarék
bocsátásának
az eredmény
visszautalását,

V. A pályázattal érintett holtágak halgazdálkodási vízterületek ingatlan nyilvántartási adatai:
1. Templom-zug, jelenlegi bérlője: Templom-zugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület
Sorszám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk

Terület (ha)

1.

02846

2,5157

2.

02853

Holt-Körös, Natura 2000 terület, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát megillető halászati jog,
Vezetékjog: E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen működő
részvénytársaság, 0,4 kv-os légvezetékre és földkábelre, 1 m2
területre.
Holt-Körös, Natura 2000 terület, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát megillető halászati jog,
Vezetékjog: E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen működő
részvénytársaság, 0,4 kv-os légvezetékre és földkábelre, 50 m2
területre.

6,8077

2. Bónom-zug, jelenlegi bérlője: Bónom-zug Vizéért Egyesület
Sorszám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk

Terület (ha)

1.

02809/2

Holt-Körös, nádas, közösségi mintatér, erdő, Natura 2000 terület,
Gyomaendrőd Város Önkormányzatát megillető halászati jog,
Vezetékjog: E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen működő
részvénytársaság, Mezőtúr-Gyoma 22 KV-os távvezeték és
leágazásai, 926 m2 területre, Gyomaendrőd 0,4 kV-os hálózat belés külterületi közcélú villamos elosztó hálózatra 85 m2 területre.

16,8

3. Kecsegés-zug, jelenlegi bérlője: Kecsegészugi Tájvédelmi Egyesület
Sorszám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk

Terület (ha)

1.

0776

Holt-Körös, Natura 2000 terület, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát megillető halászati jog,
Vezetékjog: EDF Démász Hálózati Elosztó Kft., kisfeszültségű
vezeték elhelyezését biztosító 163 m2 területre.

7,5090

4. Soczó-zug, jelenlegi bérlője: Soczó-zugi Környezetvédemi és Horgász Egyesület
Sorszám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk

Terület (ha)

1.

02837

Holt-Körös, Natura 2000 terület, Gyomaendrőd Város
Önkormányzatát megillető halászati jog,
Vezetékjog: E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen működő
részvénytársaság, Mezőtúr-Gyoma 22 KV-os távvezeték és
leágazásai, 737 m2 területre,

9,2318

5. Pap-zug, jelenlegi bérlője: Pap-zugi Természetvédemi és Horgász Egyesület
Sorszám

Hrsz

Megnevezés és egyéb információk
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Terület (ha)

1.

02800/2

Holt-Körös, Natura 2000 terület, Pap-zug

4,3225

Az ingatlanok Gyomaendrőd Város Településrendezési Terve alapján vízgazdálkodási területek, funkciójukat
tekintve elsőd legesen természeti területek, másodlagosan pedig belviztárolásra szolgálnak.
VI. A Haszonbérlő a pályázatában
a)
vállalja, hogy a holtágakat kizárólag halgazdálkodásra és ahhoz kapcsolódó turisztikai attrakciók
megvalósítására hasznosíthatja,
b) megtartja a holtágak másodlagos funkcióját a belvíztárolást, az ingatlanok szabad megközelítését, és biztosítja
az érkező csapadékvíz szabad bevezetését,
c) saját költségére és felelősségére a holtágakba halat telepít a kormányhivatal által jóváhagyott halgazdálkodási
terve alapján,
d) elvégzi a kárelhárítási feladatokat a holtágakon bekövetkező esetleges rendkívüli helyzet (halpusztulás) esetén,
e) bejelenti a Kiírónak és az illetékes hatóságoknak a halpusztulást, rendkívüli szennyezést,
f)
biztosítja a holtágakon a horgászati lehetőséget, jegyet alakít ki az átlagos piaci árakhoz igazodva, különböző
időtartamra vonatkozóan (napi, heti és éves)
g) vállalja a haszonbér megfizetését
VII. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot a pályázati felhívásnak a kiíró hirdetőtábláján és ezzel egyidejűleg Gyomaendrőd Város
Önkormányzata hivatalos honlapján – www.gyomaendrod.hu - történő megjelenését követően 2019. november 4.
napjának 12:00–ig két eredeti, minden oldalon aláírt példányban kell benyújtani a kiíróhoz, személyesen a kiíró
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti székhelyén vagy postai úton (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.).
A borítékon fel kell tüntetni a „Halgazdálkodási jog pályázat” megjelölést. Postai úton történő megküldés esetén a
határidő tekintetében a küldemény kiíróhoz történő beérkezésének időpontja az irányadó.
VIII. A pályázattal kapcsolatos előminősítési eljárás szabályai
A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 8 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy
nem áll-e fenn érvénytelenségi ok, a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és nyilatkozatokat, szükséges-e
hiánypótlás.
A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy adatközlésre hívja fel a pályázót. Az előminősítési eljárás során
hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás akkor tekintendő határidőben teljesítettnek, ha
az a kiíró felhívásának kézhezvételét követő 5. napig beérkezik a kiíróhoz.
A pályázat elbírálásának határideje
A pályázat elbírálásáról a kiírás értékelési pontrendszere alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
Testülete dönt. A pályázat elbírálásának határideje nem haladhatja meg a pályázat benyújtásra nyitva álló határidő
lejártától számított 30 napot.
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje
A kiíró a pályázati eljárás eredményét a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban közli valamennyi
pályázóval. A kiíró a pályázati eljárás eredményét ugyanezen határidőben a pályázati felhívással megegyező
helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes pályázó nevét és
lakóhelyét (székhelyét).
A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy a jelen Pályázati kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt
bármikor külön indokolás nélkül visszavonhatja, valamint fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében akár
indoklás nélkül is az eljárást eredménytelennek minősítse.
IX. A pályázat értékelésének szempontjai
1. Az éves haszonbérleti díj mértéke, súlyszám: 60
2. A halgazdálkodási ütemterv minősége (hektáronkénti telepítendő hal mennyisége), súlyszám: 20
3. Az etikus sporthorgászat és a horgászturizmus fejlődését segítő vállalások, súlyszám: 10
4. A természetes vagy természetközeli vízi ökoszisztéma védelmére, valamint a halállományok természetes
gyarapodására tett vállalások, súlyszám: 10.
Az eredmény a bírálati szempontoknak megfelelően elért eredmények súlyozott átlaga alapján kerül megállapításra.
A bírálati szempontokra adható pontszám: 1 – 10. A legjobb ajánlat pontszáma: 10. A többi ajánlat pontszáma a
legjobbhoz viszonyítva, - amely 100 % - kerül arányosan megállapításra. A nyertes, aki összességében a legtöbb
pontszámot éri el.
A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő az 1. pontban rögzítettektől alacsonyabb mértékű bérleti
díjra nem tehet ajánlatot. Az az ajánlat, amelyik a fentiekben rögzítettnél kedvezőtlenebb ellenszolgáltatás
megajánlását tartalmazza, az érvénytelennek minősül.
X. A pályázat érvénytelensége
A pályázat érvénytelen, ha:
1. nem felel meg a Pályázati Felhívásban és Pályázati Kiírásban foglaltaknak,
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2. a pályázó a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre,
3. a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte,
4. a pályázó a pályázat szerinti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult,
5. a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak,
6. a pályázónak 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása, helyi adó tartozása van.
XI. A pályázati anyagok beérkezése, felbontása
A határidőben beérkezett pályázatok felbontásán a Városüzemeltetési Osztály kijelölt tagjai vesznek részt.
Az ajánlatok bontásának helye, és időpontja: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme
(Gyomaendrőd, Selyem út 124.), 2019. november 4. 1300 óra.
Ajánlatkérő a pályázati kiírásban szereplő feltételek szerint értékeli ajánlattevők ajánlatát. Az ajánlat akkor tekinthető
érvényesnek, ha úgy az ajánlat, mint az ajánlattevő a fentiekben leírt követelményeknek megfelel és az ajánlattevő
az ajánlatához csatolta az előírt mellékleteket, illetve elfogadó nyilatkozatában a pályázat feltételeinek elfogadásáról
nyilatkozott.
XII. Az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek
Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik. A pályázó a pályázatában
foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időtartam alatt a
nyertes pályázóval szerződést köt, a kiíró a pályázati felhívást visszavonja, a pályázat érvénytelen, vagy a pályázati
eljárás eredménytelen.
XIII. A haszonbérleti jogviszony időtartama
A halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés 15 éves határozott időtartamra szól.
XIV. A szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható
lényegesebb előírások, kötelezettségek és jogok
A haszonbérlő a haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy a szerződésben meghatározott esetben köteles a
szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni.
A haszonbérleti szerződés tervezetét a pályázati kiírás 2. számú melléklete tartalmazza.
XV. A haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó
rendelkezések
A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a halgazdálkodási vízterületen a kiírót illeti meg. A halgazdálkodási
joggal kapcsolatos jogokat a kiíró gyakorolja. A tulajdonosi ellenőrzés célja a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata, ennek keretében a rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy
a tulajdonos érdekeit sértő intézkedések feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
A kiíróval szerződő fél a tervezett haltelepítésről legkésőbb 5 nappal korábban értesíti a kiírót. A haszonbérlő a
köteles lehetővé tenni a kiíró számára a haltelepítés ellenőrzését.
A kiíró megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
- Az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt adatokba
– a jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, azokról másolatot,
kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni, a haszonbérlőtől írásban vagy szóban tájékoztatást és nyilatkozatot kérni, az
ellenőrzést a helyszínen elvégezni. A kiíró megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet
köteles jogait oly módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja, az
ellenőrzés megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus úton
tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni, megállapításait tárgyszerűen az ellenőrzési
jelentésbe foglalni és a jelentéstervezetet, valamint a végleges
– az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni. A tulajdonosi
ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult az ellenőrzést végző személytől személyazonosságának bizonyítására
alkalmas okiratot, illetve megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni, a
helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni, az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre
– a megküldéstől számított 15 napon belül – észrevételt tenni. A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles
az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni, az ellenőrzést végző részére szóban vagy
– az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért tájékoztatást megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba
betekintést biztosítani, az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok)
teljességéről nyilatkozni, az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint
az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az ellenőrzést végző személy vagy szervezet
által megállapított határidőre a kiírót tájékoztatni.
A haszonbérlő az ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedései végrehajtását a kiíró megbízásából
tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.
XVI. A haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja
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A halgazdálkodási haszonbérleti díj (a továbbiakban: díj) mértéke legalább nettó 22.500,- Ft/ha/év+Áfa.
Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani. A díjat évente egy
összegben, a teljes naptári évre a bérbeadó által kibocsátott számla alapján határidőre kell megfizetni legkésőbb az
adott naptári év október 15. napjáig a haszonbérleti szerződésben meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított díj mértéke 2020. évtől évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a kiíró a szerződés megkötését követően évente
tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
XVII. A kiíró pályázati felhívással kapcsolatos jogai
A kiíró a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt visszavonhatja.
A kiíró, a szerződéskötés meghiúsulása, vagy a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli
megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a rangsorban következő helyezettel haszonbérleti
szerződést köthet.
XVIII. A pályázat tartalmi követelményei
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell:
a) a pályázat megnevezését;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek
ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori neve, állandó
lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;
bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzékvagy egyéb
regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének neve, címe, telefonszáma és
elektronikus elérhetősége;
c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti által benyújtott pályázat esetén a közös halgazdálkodási hasznosításra
vonatkozó polgári jogi szerződést eredeti, minden oldalon aláírt példányban;
d) a halgazdálkodási, valamint a többcélú hasznosítás tervét;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f) azt a bankszámlaszámot, amelyre a pályázó a pályázati felhívás visszavonása esetén a biztosíték összegének
visszafizetését kéri.
A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három éven belül
lezárult – eljárásból,
f) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.
A pályázó a pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a megjelölt határidőn belül köteles a
pályázatában foglaltakat igazolni.
XIX. A pályázattal kapcsolatos költségek
A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől és
eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.
XX. A pályázat visszavonására, módosítására nyitva álló határidő
A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a pályázatát.
XXI. A pályázóra vonatkozó titoktartási kötelezettség
A pályázó, valamint a pályázati felhívás előkészítésében és a pályázat elbírálásában részt vevő a kiíró által
rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatot a pályázati
eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel.
Ez a tilalom nem zárja ki a pályázó meghatalmazottjával, illetve a pályázat elkészítéséhez a pályázó által igénybe
vett egyéb szakértővel való adatközlést, a titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.
XXII. A szerződéskötés egyéb feltételei
1. A pályázat nyertese a közlést követően 15 napon belül szerződést köt.
2. Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos feltételek
mellett – szerződést kötni, vagy új árverést kiírni.
3. A nyertes pályázó helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) a pályázatii kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) a pályázati eljárás eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 2 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
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esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
4. A halgazdálkodási jog hat hónapon belüli ismételt haszonbérbe adása esetén a fentiek szerinti ellenértéket az új
haszonbérlő köteles az előző haszonbérlő részére megfizetni.
XXIII. A pályázónak a pályázati felhívásban foglaltakon túl adható információk
A pályázati kiírás megjelenik: a Gyomaendrőd Város honlapján (www.gyomaendrod.hu) illetve a Gyomaendrődi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
A holtágakkal kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési
Osztályán lehet kérni (06 66 581 232).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete
1.
2.

számú melléklet: haszonbérleti szerződés tervezet
számú melléklet: térkép a holtágakról

Haszonbérleti szerződés
(tervezet)

1. sz. melléklet

Mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
Törzskönyvi azonosító szám: 725525, Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Toldi Balázs polgármester
(továbbiakban: Haszonbérbe adó)
másrészről a ………………. (képviseli: …………………. székhely:………………………., cégjegyzékszám:
……………….., adószám: ………………… továbbiakban: Haszonbérlő) között a következő feltételek mellett:
Előzmény: A szerződő felek megállapítják, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2019. szeptember 26.-án
nyilvános pályázatot tett közzé a Templom-zugi ( 02846, 02853 hrsz.)/ Bónom-zugi (02809/2, 02826 hrsz.)/Pap-zugi
(2800/2 hrsz.)/ Sóczó-zugi (02837, 02844, 02826 hrsz.)/Kecsegés-zugi (0776 hrsz.) holtágak halgazdálkodási
vízterületek halgazdálkodási jogának hasznosítására.
A pályázati eljárás eredményeként Gyomaendrőd Város Önkormányzatának ………..számú határozata alapján a …
holtág/holtágak halgazdálkodási jogának a nyertese a haszonbérlő.
1.Haszonbérbe adó kizárólagos tulajdonát képezi a gyomaendrődi …. hrsz. alatt bejegyzett … megnevezésű, … ha
területű …… holtág/holtágak. A Haszonbérbe adó bérbe adja, a Haszonbérlő bérbe veszi az 1. pontban megjelölt …
holtág/ak vízfelülete horgászati, használati jogát a halászati, horgászati, vízügyi, természetvédelmi és egészségügyi
jogszabályok, előírások betartásának bérlő általi kötelezettsége mellett a jelen szerződés tartalma szerint 2020.
január 1. napjától 2035. december 31. napjáig.
2.A bérlő az 1. pontban rögzített haszonbérleti jog ellenében megállapított bérleti díj …………………………,Ft/ha/év+Áfa, azaz …………………………. forint/ha/év+Áfa.
A bérleti díjat évente egy összegben, a teljes naptári évre a Haszonbérbeadó által kibocsátott számla alapján
határidőre kell megfizetni legkésőbb az adott naptári év október 15. napjáig a haszonbérleti szerződésben
meghatározott számú számlájára.
A szerződésben megállapított bérleti díj mértéke 2020. évtől évente emelkedik a Központi Statisztikai Hivatal által
megállapított előző évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a kiíró a szerződés megkötését követően évente
tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.
3. A Haszonbérlő jelen szerződés alapján a halgazdálkodási jog gyakorlását másnak át nem engedheti,
alhaszonbérletbe tovább nem adhatja.
4. A Haszonbérlő köteles a holtágakban vízkormányzási feladatokat és az ökológiai vízcserét a jó gazda
gondosságával elvégezni, amennyiben a fent meghatározottak szivattyúzási feladatokkal járnak, ezen munkák
elvégzését csak a Haszonbérbe adótól, írásban rendelheti meg, mint a berendezések tulajdonosától. A munka
megkezdéséről, illetve annak befejezéséről, továbbá a rezsi óradíjról a Haszonbérbe adó írásban köteles értesíteni a
Haszonbérlőt. A Haszonbérlő addig köteles elvégezni a vízkormányzással járó feladatokat, amíg az éves csapadék
mennyisége el nem éri az 550 mm-t, ezt követően a Haszonbérbe adót terhelik a vízkormányzással járó költségek.
Haszonbérlő a vízkormányzással járó költségeket a Haszonbérbe adónak a számla kibocsátását követő 8 napon
belül köteles megtéríteni, átutalással, a Békés Takarék Szövetkezetnél vezetett 53200125-11062402 számú
számlájára. A Haszonbérbe adó jogosult a haszonbérleti szerződést írásban felmondani, amennyiben a fent
meghatározott költséget a Haszonbérlő az ismételt írásbeli felszólítást követően nem teljesíti.
5. Amennyiben a Haszonbérbe adó nem teljesíti a Haszonbérlő 4. pontban meghatározott megrendelését, és ebből
a Haszonbérlőnek kára keletkezik, úgy a Haszonbérbe adó köteles az ebből adódó igazolt károkat megtéríteni.
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6. Haszonbérlő a holtágak halfaunájának védelme érdekében köteles a tájidegen invazív fajok mennyiségét felmérni
és azokat gyéríteni, az erről szóló okiratot a Haszonbérbe adónak a gyérítést követő 15 napon belül megküldeni.
7.A Haszonbérlő a halgazdálkodást üzemterv szerint jogosult folytatni, amelynek tartalmát a bérbeadóval
előzetesen, hozzájárulás céljából ismertetnie szükséges.
Az üzemtervet és a horgászatot a Haszonbérlő a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet és a halgazdálkodásról és a hal védelméről 2013. évi CII.
törvény szabályai szerint alakítja ki illetőleg folytatja.
8.A Haszonbérlő a fentiek alapján jogosult megszervezni a haltelepítést, horgászatot és ennek ellenőrzését. A
halfogási tilalmak betartását bérlő biztosítja, ehhez és az egyéb szakmai feladatok ellátása érdekében halőrt
alkalmaz.
A Haszonbérlő a halállomány védelmét az egészségügyi szabályok, az ésszerű, jó gazda gazdálkodási kötelmeinek
betartásával biztosítja, továbbá mások felé is közvetlen felelősséggel tartozik minden, a bérleti tevékenységgel
kapcsolatosan esetlegesen bekövetkező balesetért, kárért.
A horgász engedélyek, jegyek utáni bevétel a Haszonbérlőt illeti meg.
9. Haszonbérlő köteles a haltelepítési munkák elkezdésének és befejezésének időpontját közölni a Haszonbérbe
adóval. Haszonbérlő köteles tűrni, hogy a bejelentett időpontban a bérbeadó vagy annak okirattal felhatalmazott
képviselője a helyszínen ellenőrizze a haltelepítést. A telepítendő halak mennyiségi és minőségi átvétele a
Haszonbérlő által megjelölt telephelyen történik.
10. A Haszonbérlő kijelenti, hogy a haltelepítést követően a holtágakban halfogási tilalmat rendel el 14 nap
időtartamra.
11. A Haszonbérlő a jelen szerződés alapján a bérlet gyakorlásához szükséges mértékig használhatja a közvetlen
vízpartot, amelynek tisztántartásáról köteles gondoskodni. A Haszonbérlő szórakoztatási, sportolási, csónakáztatási
és egyéb a bérlet gyakorlásától eltérő eseményt nem szervezhet.
A felek közös álláspontja, hogy a holtágak és közvetlen környezete fejlesztése érdekében elkötelezik magukat,
viszont a dinamikusabb növekedés az korábbiaknál nagyobb együttműködést, szervezettséget kíván. Az egymásra
utaltságból következően fokozni kell a közös gondolkodást, egymás informatív segítségét, a fejlesztések
összehangolását, a település környezetvédelmének fokozott figyelemmel kísérését.
12. A jelen szerződés keretében a Felek vállalják, hogy
- a felek tudomására jutó, a környezetet veszélyeztető eseményekről haladéktalanul tájékoztatják egymást, illetve az
általuk üzemeltetett honlapon informálják a lakosságot
- gondoskodnak a holtágparti sáv rendszeres kaszálásáról és gyommentesítéséről,
- tájba illeszkedő, honos fák, cserjék ültetéséről, és ápolásáról,
- a Haszonbérbeadó rendezvényeire a holtág területén a haszonbérlő lehetőséget biztosít,
- a Haszonbérbeadó lehetőséget biztosít a haszonbérlő számára a holtágat érintő fejlesztések megvalósításához.
13.A felek a holtág haszonbérleti szerződésének megkötése alkalmával a meglévő halállományt külön számlálással
nem rögzítik. A Haszonbérlő a tervezett haltelepítésről legkésőbb 5 munkanappal korábban értesíti a kiírót. A
Haszonbérlő a köteles lehetővé tenni a Haszonbérebadó számára a haltelepítés ellenőrzését.
14.A Haszonbérbe adó jogosult a haszonbérlet rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére. A bérleti jogviszony
azonnali felmondásának van helye, ha a Haszonbérlő a bérleti díjat felszólítás ellenére nem fizeti meg, vagy a
halászatra és a halgazdálkodásra megállapított jogszabályokat súlyosan megszegi.
15.A jelen szerződést a felek 15 évre kötik, A felek megállapodása szerint a pályázati kiírásban foglalt
rendelkezések, a Haszonbérlő pályázatában foglalt kötelezettségvállalások a jelen szerződés elválaszthatatlan
részét képezik.
16.A felek megállapodása szerint a haszonbérleti szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. A
szerződést a Haszonbérbe adó azonnali hatállyal mondhatja fel, amennyiben a Haszonbérlő a fizetési felszólítás
ellenére a haszonbér fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget.
A szerződést a szerződő felek azonnali hatállyal felmondhatják, amennyiben a másik fél valamely a szerződésből
fakadó lényeges kötelezettségét szándékosan megszegi és a szerződésszegő magatartást a felszólítás ellenére
sem hagyja abba, illetőleg a szerződésszegő állapotot nem állítja helyre.
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17. A felek kijelentik, hogy a határozott idő lejártát követően a haszonbérleti szerződés a felek minden további
nyilatkozata és elszámolása nélkül megszűnik és a Haszonbérlő semmi nemű kártalanításra nem tart igényt. Az
Önkormányzat jogosult a határozott idő lejárta előtt a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni, ha a
Haszonbérlő a haszonbérleti díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, továbbá a jelen szerződés 4.
pontjában meghatározott vízkormányzási feladatainak az erre irányuló írásbeli felszólítást követő 8 napon belül nem
tesz eleget, valamint a szerződés egyéb feltételeit nem teljesíti
18.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. törvény rendelkezései az irányadók.
Alulírott szerződő felek jelen megállapodás haszonbérleti szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Gyomaendrőd, 2019. …

.........................................................
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

.........................................................
bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.........................................................
Pap-Szabó Katalin
jegyző

.........................................................
Szilágyiné Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 12. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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2. számú melléklet

Soczó‐zug

Bónom‐zug

Templom‐zug
Soczó‐zug

Bónom‐zug

Pap‐zug

Kecsegés‐zug

Kecsegés‐zug

Pap‐zug

Pap‐zug

14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi beépítetlen és egyéb területek haszonbérleti szerződései 2019.
szeptember 30. napjával lejárnak. A Képviselő-testület a 2019. szeptemberi ülésén 1 év időtartamban hosszabbította
meg a szerződéseket. A területek használatára megállapított éves bérleti díjak mértéke szerződésenként a terület
nagyságától függően 1.840 Ft-tól 26.400 Ft-ig változott.
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hrsz.
909
1038/2
6. parcella
3415
3430
1045
1080
1396

Bérelt terület
nagysága (m2 )
590
360
2570
5155
1238
4926
2000

Bruttó bérleti díj (Ft)
2.950
1.800
12.850
25.770
6.190
24.630
10.000

A 909 hrsz.-ú ingatlan bérlője nem használja a területet, a szerződés módosítás nem került aláírásra.
A bérleti díj a tárgyévet megelőző évi fogyasztói árindex mértékével került emelésre. A KSH által 2018. évre közölt
fogyasztói árindex 102,8 %.
A használati szerződések meghosszabbítását az eddigi kialakult gyakorlatnak megfelelően 1 év időtartamban
javaslom, a bérleti díjak változatlanul hagyása mellett.
Az ingatlanok bérbeadása a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
vagyonrendelet) 11. § szerint történik.
A vagyonrendelet 11. § (2) bekezdése a) pontja értelmében nettó 2 millió Ft éves bevételig és 1 évet meg nem
haladó hasznosítás esetén nem szükséges a versenyeztetés.
A vagyonrendelet 5. §, a) pontja rendelkezése alapján a tulajdonjogot nem érintő hasznosítás esetén 1 millió Ft éves
bevételig és egy évig terjedő használatba-, illetve bérbeadása polgármesteri hatáskörbe tartozik.
Az eddigi kialakult gyakorlat alapján a szerződések hosszabbítására a döntést a Képviselő-testület hozta meg.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és döntését határozati javaslat formájában hozza
meg.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a bérleti szerződések 1 évvel történő
meghosszabbítását a határozati javaslatban szereplő bérleti díjak
mellett.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

A Bizottság javasolja a bérleti szerződések 1 évvel történő
meghosszabbítását a határozati javaslatban szereplő bérleti díjak
mellett.

Döntési javaslat
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"Veteményezésre kijelölt és területek bérbeadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt 2019. október 1. napjától
kezdően 1 év időtartamban a következő ingatlanok vonatkozásában az alábbiak szerint:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hrsz.
1038/2
6. parcella
3415
3430
1045
1080
1396

Bérelt terület
nagysága (m2 )
360

Bruttó bérleti díj (Ft)

2570
5155
1238
4926
2000

13.210
26.490
6.360
25.320
10.280

1.850

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 31.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Forgalmi rend változtatási kérelem
Pardi László osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Rózsa Ferenc utcai lakosok kérelemmel fordultak Önkormányzatunkhoz, melyben kérik, hogy a Rózsa Ferenc
utca a Katona József utca irányából kerüljön egyirányúsításra.
Az egyirányúsítást az utca szűk keresztmetszetével és az utóbbi időben a Gárdonyi Géza utca irányából
megnövekedett forgalommal indokolják.
A kérelmet egy kivétellel az utca teljes lakossága támogatja.
A lakosok által kért forgalmi rendet egy darab „Behajtani tilos” és egy darab „Egyirányú forgalmi út” jelzőtábla
kihelyezésével lehet kialakítani. A korábbi gyakorlat szerint ezek a táblák is „Kivéve kerékpárosok” kiegészítő
táblával kerülnének kiegészítésre.
A kihelyezés költsége megközelítőleg 50.000 Ft, mely rendelkezésre áll a helyi közutak üzemeltetése megnevezésű
költségvetési szakfeladaton.
Az egyirányúsítás kialakítása esetén a szomszédos Széchenyi István utcában a forgalom növekedésével kell
számolni a Gárdonyi Géza utca irányából.
Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló KM rendelet 2. § (1) bek. (mely kimondja hogy, az
utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti jelzések elhelyezése, fenntartása,
üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott kiegészítésekkel és kivételekkel az út
kezelőjének a feladata), valamint az 1988. évi I. törvény 33§ (1) bek. c pontja alapján (mely kimondja hogy, a közút
kezelője a helyi közutak tekintetében a helyi önkormányzat; a koncessziós szerződés alapján működtetett helyi
közutak és műtárgyaik tekintetében a koncessziós társaság, illetőleg a 9/B. § (2) bekezdése szerint szerződés
alapján azzal megbízott gazdálkodó szervezet) a helyi közutak forgalmának szabályozása az Önkormányzat
feladata.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a határozati
javaslat elfogadását.

Döntési javaslat
"Egyirányúsítás kialakítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Közlekedés
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsa Ferenc utca Katona József utca irányából
történő egyirányúsítását támogatja.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2019. 10. 30.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Pardi László

62

16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti bérlakás kiutalása
Albert Ildikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Magtárlaposi u. 16/3. szám alatti költségalapú bérlakásra 2019.
augusztus hónapban pályázat került kiírásra. A pályázat benyújtásának határideje 2019. augusztus 30. napján járt
le.
A megadott határnapig 6 pályázó nyújtott be pályázatot.
A meghirdetett bérlakás paraméterei:
Bérlakás címe

Komfortfokozat

Magtárlaposi út 16/3.

összkomfortos

Alapterület
m²
74,07 m2

Bérlakás lakbére Ft/hó
20.770,- Ft

Garázs bérleti díja
Ft/hó
1.540,- Ft

A 6. pályázó, Dr. Kerekes Attila fogszakorvos jelenleg kettő fogorvosi körzetben biztosítja a gyomaendrődi lakosok
fogorvosi ellátását.
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a R. 17. §-a alapján javasolja a bérlakás
közérdekből történő bérbeadását Dr. Kerekes Attila fogszakorvos részére, mindaddig, míg településünkön területi
ellátási kötelezettséggel fogorvosi tevékenységet végez. A R. 3. § (3) bekezdése alapján közérdekű célból
történőbérbeadás esetén szolgálati bérlakásra vonatkozó szerződést kell megkötni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, s a bérlő kijelölésére:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
a R. 17. §-a alapján javasolja a bérlakás közérdekből történő bérbeadását Dr.
Kerekes Attila fogszakorvos részére, mindaddig, míg településünkön területi
ellátási kötelezettséggel fogorvosi tevékenységet végez.

Döntési javaslat
"A bérlakás közérdekből történő bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
BÉRLETI SZERZŐDÉS
SZOLGÁLATI ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
mely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (képviseli Toldi Balázs
polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban, bérbeadó),
másrészről
Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Dr. Kerekes Attila

mint bérlő (továbbiakban: bérlő) között Gyomaendrőd Város
……………………számú határozata alapján az alábbi feltételek mellett:
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Önkormányzat

Képviselő-testületének

1.)5500 Gyomaendrőd, Magtárlaposi utca 16/3. szám alatti szolgálati bérlakás Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában áll, kezelője Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: lakótér + 2 szoba
A lakás alapterülete: 74,07 m2
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: 15 m²garázs és udvar
A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: 2.) Bérbeadó közérdekből bérbe adja az 1.) pontban megjelölt lakást 2019. október 1. napjától határozatlan
időtartamra, de maximum mindaddig míg Dr. Kerekes Attila fogszakorvos Gyomaendrődön területi ellátási
kötelezettséggel fogorvosi tevékenységet végez.
3.) A bérlő bérbe veszi az 1.) pontban megjelöltek szerinti lakást, amelynek használatáért és a szerződés keretében
a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásáért bért köteles fizetni az alábbiak szerint:
A lakbér mértéke: 20.770.-Ft/hó
Egyéb szolgáltatások megnevezése és díja: 1.540.-Ft/hó
Bérlő minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. Békés Takarékszövetkezetnél vezetett 53300232-18654697 sz.-ú számlájára
bérleti díjként: 20.770.-Ft-ot,
egyéb szolgáltatásokért 1.540.-Ft-ot,
összesen: 22.310.-Ft-ot.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
3.a.) A bérbeadó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a bérlők kiértesítését követő 90 nap elteltével jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01.
napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal.
4.) Bérbeadó átadta, bérlő átvette a lakást és a hozzá tartozó helyiségeket a lakásátadási jegyzőkönyv és leltár
szerint, amelyek a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Bérlő a bérlakást az ott megjelölt állapotban és
feltételekkel birtokába vette 2019. október 1. napján.
5.) Bérleti díjfizetési kötelezettség 2019. október 1. napjától áll fenn.
6.) Bérlő a lakás átalakítására, korszerűsítésére a feleknek a munkálatok megkezdését megelőzően létrejött külön
megállapodása alapján jogosult.
7.) Bérlő és a vele együtt lakó személyek a lakás rendeltetésszerű, a szerződésben foglaltak szerinti használatára
jogosultak és kötelezettek is egyben.
8.) A felek szerződésbeli jogai és kötelezettségei:
Bérbeadó részéről:
- a bérlemény rendeltetésszerű (komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel) használatra történő
birtokbaadása,
- megállapodás kötése bérlővel a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel elvégzésében és a
költségelszámolás feltételeiben,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésekben keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodás,
- életveszélyt okozó, az épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakások, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedés,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- a bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (üzemeltető) megnevezésével a bérlőt írásban tájékoztatni,
- bérleti és biztosított külön szolgáltatások esedékes díjainak számla ellenében érvényesítése,
- a bérlő helyett és költségére elvégeztetett munkák költségének számla és fizetési felhívás melletti érvényesítése,
továbbá kieső bérleti díjjal egyező mértékű használati díj igénylése,
- jogcím nélküli használat esetére a lakás kiürítési eljárás haladéktalan megindítása és ezzel összefüggésben a
használati díj (R. 24. § -ában meghatározott összegű) érvényesítése,
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, illetőleg a lakásberendezések állapota
szükségessé teszi,
- az általa vagy vele együtt lakó személyek magatartása miatt a lakásban vagy az épület központi berendezéseiben
keletkezett hiba haladéktalan kijavítása, bérbeadói felszólítás alapján a kár megtérítése,
- az épület karbantartásával (felújításával, helyreállításával, átalakításával, stb.) munkák tűrése, amennyiben az nem
eredményezi a lakás megsemmisülését,
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- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
9.) A bérlővel jelen szerződés alapján együtt költözők:
- Paróczai Tímea (
10.) A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról, hogy
- a lakásbérleményben a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbiak
kivételével: házastárs, gyermek (örökbefogadott, mostoha, nevelt gyermek), szülő (örökbefogadó, mostoha és
nevelő szülő), jogszerűen befogadott gyermektől született unoka,
- a beköltöző házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval erre vonatkozóan bérlőtársi
szerződést is megkötik a házastársak,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
11.) Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérlakást nem
cserélheti el, valamint a lakásbérleti jogviszonya tovább nem folytatható.
12.) A szerződés a 2. pontban meghatározott feltétel bekövetkezésével megszűnik. Bérlő a szerződés
megszűnésekor cserelakásra vagy más kártalanításra nem tarthat igényt.
13.) Szerződő felek rögzítik, hogy bérbeadó az ingatlan azonnali hatályú felmondására jogosult a bérlő súlyos
szerződésszegése esetén.
Ilyen magatartás különösen ha a:
- bérlemény bérlője vagy általa engedett használat során a használó olyan magatartást tanúsít, mellyel súlyosan
sérti az együttélés normáit, veszélyezteti az ingatlan és berendezéseinek állagát, állapotát, értékét.
- a bérlő bérbeadó engedélye nélkül arra jogosulatlan személynek enged használatot ill. ilyen személyt az ingatlanba
befogad.
- a bérleményt albérletbe adja,
- közüzemi szolgáltatások díjának nem fizetése miatt.
14.) A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles a lakást kiüríteni és a lakásberendezéseket
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni, amelyről jegyzőkönyv készül.
15.) Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítésével kapcsolatban Bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései és Gyomaendrőd Város
Önkormányzat rendeletében foglaltak irányadók.
Gyomaendrőd, 2019. október 1.

……………….
Dr. Kerekes Attila
bérlő

……………………..
Toldi Balázs
polgármester

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló szerződés
Varjú Róbert
Toldi Balázs polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 1 évre szóló megbízási szerződést kötött a Magyar Állam 1/1 tulajdonában lévő
Gyomaendrőd 01130/11 hrsz-ú, „a” alrészlet szántó, valamint „b” alrészlet legelő művelési ágú, mind összesen
75,78 AK értékű földrészletre a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel (NFA, 2019. július 01. után jogutódja NFK). A
megbízási szerződés 2019. október 15. napján megszűnik. Az Önkormányzat ezt a területet jelenleg mezőgazdasági
közmunkaprogram keretéiben használja, mely programot továbbra is folytatni szeretné.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat, ezen a területen továbbra is folytatni tudja a gazdálkodást, a jó gazda
gondosságával a jogszabályi feltételeknek teljes körűen megfelelve, mint jogszerű földhasználó, földhasznosítási
kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést kell kötnie a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló
Nemzeti Földügyi Központtal (NFK). A megbízási szerződés legfeljebb egy évre köthető.(Vagyonkezelési jogviszony
létesítéséhez szükséges pályázatot az év második felében kiírták, melyre a képviselő testület döntésének
megfelelően a pályázati anyag határidőben benyújtásra került. A pályázat elbírásáról annak eredményéről
információt még nem kaptunk).
Az Önkormányzatnak már a nyilatkozat megtételekor a szerződéskötést megelőzően vállalnia kell azt az anyagi
terhet, mely az állami föld használatának ellenértékeként 1350,- Ft/AK/év megállapítottak. Ez tavalyi 2018. évhez
képest változatlan 102.303.-Ft megbízási díj, amit az NFK számára kell megfizetni.
A termőfölddel kapcsolatos hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötéséhez, és
az azt megelőző nyilatkozat tételhez képviselő-testületi felhatalmazás szükséges, ezért kérem az előterjesztett
döntési javaslat elfogadását.
Döntési javaslat
"hasznosítási kötelezettség"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Mezőgazdasági ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Magyar
Állam 1/1 tulajdonában lévő Gyomaendrőd 01130/11 hrsz-ú, „a” alrészlet szántó, valamint „b” alrészlet legelő
művelési ágú, mind összesen 75,78 AK értékű földrészletre a Nemzeti Földügyi Központtal földhasznosítási
kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződést kössön mezőgazdasági közmunkaprogram céljára 2020.
október 15. napjáig, de legfeljebb egy év időtartamra.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a használat ellentételezéseként 1350,- Ft/AK/év, az-az 102.303.- Ft megbízási
díjat NFK számára megfizet.
A Képviselő-testület felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a földhasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló
megbízási szerződés megkötésére és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Varjú Róbert
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18. napirendi pont
18. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület
2019. szeptember 26-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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