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A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása
Tóthné Gál Julianna
Toldi Balázs polgármester
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) 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 98.686 E Ft-tal változott.
A szociális jellegű állami támogatások között szerepel 29.777 E Ft összegű ágazati pótlék, mely a Térségi Szociális
Gondozási Központ és a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében jelentkezik kiadásként.
A költségvetésbe beépítésre került a 2020. július 31.-ig időszakra a Térségi Szociális Gondozási Központ részére az
állami támogatásként átutalt bérkompenzáció 444 E Ft összege, melyet az intézmény személyi juttatására és a
hozzá kapcsolódó járulékok összegére fordítottunk.
Az állam a kulturális ágazatban a helyi önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2020. évben is
biztosítja a kulturális illetménypótlékhoz kapcsolódó többlettámogatást. A költségvetésbe beépítésre került a 2020.
január 1.-től augusztus 31.-ig terjedő időszakra eső állami támogatásként átutalt kulturális pótlék 2.975 E Ft
összege, melyet a kulturális intézményeink, a Határ Győző Városi Könyvtár, a Szent Antal Népház és a Kállai
Ferenc Kulturális Központ személyi juttatására és a hozzá kapcsolódó járulékok összegére használtunk fel.
A költségvetési törvény 2. melléklete alapján kiegészítő állami támogatást kapott önkormányzatunk 50.076 E Ft
összegben, melyből az intézmények önkormányzati kiegészítő támogatásának kiváltásával kapcsolatos összeg
bekerült a tartalékok közé.
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
496 E Ft összegben állami támogatás csökkenés keletkezett a 2020. október 1.-i beíratott gyermeklétszám változás
miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központban az időskorúak nappali intézményi ellátása szolgáltatásnál 570 E
Ft, a fogyatékos személyek nappali intézményi ellátásánál 3.790 E Ft, és a szociális étkeztetésnél 1.078 E Ft az
állami támogatás csökkenés, a szakosított bentlakásos idősotthoni ellátásnál 5.038 E Ft, a gyermekétkeztetésnél
381 E Ft plusz igény keletkezett az ellátotti létszám változásának hatására. Ezen összegek beépítésre kerültek a
költségvetésbe.
A 275/2020. Korm. rendeletben foglaltak szerint a veszélyhelyzet során nyújtott többletmunkájuk elismeréseként az
egészségügyben dolgozókat egyszeri rendkívüli juttatás illeti meg 500 E Ft/fő összegben, melynek alapján a Városi
Egészségügyi Intézmény 17.038 E Ft-ot kapott NEAK finanszírozásból.
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.
Az Önkormányzatnál a működési tartalékból kivezetésre kerültek a különböző alapokból a felosztott összegek a
megfelelő kormányzati funkciókra.
Képviselő-testületi döntések alapján a pályázatok benyújtásához szükséges önerő elkülönítése megtörtént a
költségvetésben.
A rendelet előzetes hatásvizsgálata
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál a 2020. évi költségvetés módosításának társadalmi és gazdasági hatása
nincs, a hangsúly inkább a költségvetési hatásra helyezhető. A 2019. évi LXXI. 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. Az egészségre gyakorolt
hatás kedvező, mivel a veszélyhelyzet kihirdetését követően hozott vírushelyzettel kapcsolatos polgármesteri
intézkedések, döntések kedvezően befolyásolják a településen élők helyzetét, egészségmegőrzését. A változások
beépítése a rendeletbe többletkönyvelési és adminisztrációs feladattal jár. A költségvetési rendelet módosításának
szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következménye az, hogy a város 2020. évi
költségvetési jelentéseinek és a beszámolójának elkészítése során a kötelező egyezőség nem lenne biztosított,
ezáltal az Önkormányzat nem tudna eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének. A rendelet alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetési
rendeletében szükséges átvezetni a rendelet megalkotását követően felmerült változásokat, így különösen a 2020.
évi költségvetés jóváhagyását követően a pályázat útján nyert, különböző alapoktól és egyéb szervezetektől kapott
pénzbeli támogatásokat, a Képviselő-testület határozatainak rendeleten történő átvezetését, intézményi módosítási
kezdeményezéseket, valamint a központi támogatásokról beérkező értesítések szerinti elirányzat-módosításokat.
Részletes indoklás
A költségvetési rendelet 1.§-ában meghatározott 3.753.903 E Ft bevételi és kiadási főösszeget a 2020. évi központi
költségvetésről szóló 2019. évi LXXI. 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 tartalékba lett helyezve. A költségvetési bevételek és kiadások a költségvetési
egyensúlyt biztosítják.
A rendelet 2. §-ában meghatározott bevételek előirányzott összegeit a 2020. 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 a költségvetési rendelet módosításának elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról minősített többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./...... (..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 14.) 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 2020.
évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ÖR.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § Gyomaendrőd Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
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a) bevételi főösszegét 3.753.903 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 3.753.903 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 előirányzataként 2.136.876 ezer forint,
b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 293.199 ezer forint,
c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 262.565 ezer forintot,
d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 1.061.263 ezer forintot
állapít meg 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 2.338.335 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatból:
a) személyi juttatás 626.309 ezer forint,
b) munkaadót terhelő járulék 99.916 ezer forint,
c) dologi kiadás 561.522 ezer forint,
d) működési célú támogatásértékű kiadás 699.021 ezer forint,
e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 155.229 ezer forint,
f) a működési célú céltartalék 148.861 ezer forint,
g) ellátottak pénzbeli juttatása 47.477 ezer forint
az 5. mellékletben részletezettek szerint."
4. § (1) Az ÖR. 7. § (1) és (2) és (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.374.315 ezer forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzatból:
a) az Önkormányzat felújítási kiadása 362.186 ezer forint,
b) beruházási kiadás 413.658 ezer forint,
c) az egyéb felhalmozási kiadás a felhalmozási célú céltartalékkal együtt 598.471 ezer forint."
(2a) A finanszírozási kiadások összege 41.253 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

4

1. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének mérlege

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

Megnevezés
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz 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
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési céltartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Felújítás
Beruházás
Egyéb felhalmozási kiadás
Felhalmozási kiadás összesen
Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Összes hiány:
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adatok ezer forintban
B
C
2020. eredeti
2020.
ei.
mód.ei.II.
130 806
123 513
435 851
461 295
7 300
7 300
459 260
399 260
1 031 329 1 145 508
2 064 546 2 136 876
56 347
18 918
226 505
242 402
3 100
0
285 952
73 970
733 708
3 158 176
600 732
96 501
533 602
620 156
141 412
93 943
52 170
2 138 516
337 070
650 750
31 840
1 019 660
0
3 158 176
0

3 100
28 779
293 199
262 565
1 061 263
3 753 903
626 309
99 916
561 522
699 021
155 229
148 861
47 477
2 338 335
362 186
413 658
598 471
1 374 315
41 253
3 753 903
0

2. melléklet a ..........önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2020. évben

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

Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz 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
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz 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
Határ Győző Városi Könyvtár
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz 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
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Intézményi működési bevétel
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Működési célú átvett pénzeszköz
Közhatalmi bevételek
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

2

adatok ezer forintban
B
C
2020.
2020.
eredeti ei. mód.ei.II
0
0
111 220 103 927
246 413 241 097
7 300
7 300
459 000 399 000
1 031 329 1 145 508
1 855 262 1 896 832
56 347
18 918
226 505 235 347
3 100
3 100
0
28 779
285 952 286 144
59 230 229 983
733 708 1 036 485
2 934 152 3 449 444
0
0
2 526
2 526
0
1 120
0
0
260
260
0
0
2 786
3 906
0
0
0
0
0
0
0
4 410
0
7 196
0
600
0
0
0
0
600
0
0

0
0
0
8 793
0
12 699
0
600
2 781
0
0
0
3 381
0
0

0
0
0
0
0
600
0
0
0
0
0
0

0
0
0
481
0
3 862
0
0
1 637
0
0
0

52 Működési bevétel összesen
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
55 államháztartáson kívülről
56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
57 Felhalmozási bevételek összesen
58 Finanszírozási bevétel-működési célú
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
60 Tárgyévi bevételek összesen
61 Szent Antal Népház és Művelődési Ház
62 Intézményi működési bevétel
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
64 Működési célú átvett pénzeszköz
65 Közhatalmi bevételek
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
67 Működési bevétel összesen
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
69 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
70 államháztartáson kívülről
71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
72 Felhalmozási bevételek összesen
73 Finanszírozási bevétel-működési célú
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
75 Tárgyévi bevételek összesen
76 Kállai Ferenc Művelődési Központ
77 Intézményi működési bevétel
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
79 Működési célú átvett pénzeszköz
80 Közhatalmi bevételek
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
82 Működési bevétel összesen
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
84 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
85 államháztartáson kívülről
86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
87 Felhalmozási bevételek összesen
88 Finanszírozási bevétel-működési célú
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
90 Tárgyévi bevételek összesen
91 Városi Egészségügyi Intézmény
92 Intézményi működési bevétel
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
94 Működési célú átvett pénzeszköz
95 Közhatalmi bevételek
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása
97 Működési bevétel összesen
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
99 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés
100 államháztartáson kívülről
101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása
102 Felhalmozási bevételek összesen
103 Finanszírozási bevétel-működési célú
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú
105 Tárgyévi bevételek összesen
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
107 Intézményi működési bevétel
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
109 Működési célú átvett pénzeszköz

3

0
0
0

1 637
0
0

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

0
0
0
202
0
1 839
0
5 750
2 377
0
0
0
8 127
0
0

0
0
0
0
0
5 750
0
6 000
0
0
0
0
6 000
0
0

0
0
0
419
0
8 546
0
6 000
5 807
0
0
0
11 807
0
7 055

0
0
0
0
0
6 000
0
4 710
189 438
0
0
0
194 148
0
0

0
0
7 055
608
0
19 470
0
4 710
206 476
0
0
0
211 186
0
0

0
0
0
10 330
0
204 478
0
130 806
435 851
7 300

0
0
0
22 079
24 778
258 043
0
123 513
461 295
7 300

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
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459 260 399 260
1 031 329 1 145 508
2 064 546 2 136 876
56 347
18 918
226 505 242 402
3 100
3 100
0
28 779
285 952 293 199
73 970 262 565
733 708 1 061 263
3 158 176 3 753 903

3. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek részletezése

A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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 (Fürdő, temető)
ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből
ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított
áfa nélkül)
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés
nettó bevétele (9744+381)
Közfoglalkoztatás egyéb bevételei bruttó
Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül)
Temető üzemeltetésből származó bevétel
Saját bevétel összesen:
Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök
Mezőőri járulék átvett pénzeszköz
Gyermekvédelmi támogatás
Közcélú munkavégzők támogatása 2019-ról áthúzódó
Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2020.-ban induló
Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2020.-ban induló
Földalapú támogatás

adatok ezer forintban
B
C
2020.
2020.
eredeti ei. mód.ei.II.
0
0
1 118
1 118
4 409
4 409
20 332
13 039
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
10 978
10 978
5 767
5 767
3 648
3 648
6 770
6 770
13 052

13 052

10 125
3 800
953
11 000
111 220
0
48 380
5 400
0
9 928
107 834
28 292
16 472

10 125
3 800
953
11 000
103 927
0
32 252
5 400
57
9 928
107 834
28 292
16 472

30 Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez
31 Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez

2 256
9 065

2 256
9 065

32 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2020. évi működéséhez
Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső
33 ellenőrzési feladathoz
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2019. évi működéséhez
34 önkormányzati hozzájárulás
EFOP-1.5.3-16-2017-00042 Humán szolgáltatások fejlesztése a
35 Gyomaendrődi Járásban
36 TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön
37 Békés Megyei Kormányhivatal "Nyári diákmunka" bérköltség támogatása
38 Körös-szögi Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz-KEOP pályázatból
39 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
40 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
41 Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés
42 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése
43 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése
44 Gyüszte kölcsön visszatérülés
45 Közalapítvány kölcsön visszatérülés
46 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen
47 Közhatalmi bevételek

6 447

6 447

540

540

1 409

1 409

2 638
7 752
0
0
246 413
0
3 000
1 000
700
2 000
600
7 300
0

2 638
7 752
3 602
7 153
241 097
0
3 000
1 000
700
2 000
600
7 300
0

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

5

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
105
106
107

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
Bérkompenzáció
Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása
Óvodaműködtetési támogatás
A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
Ágazati pótlék
Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás
Támogató szolgálat működési támogatása
Kulturális feladatok támogatása
Üdülőhelyi feladatok támogatása
Elszámolásból származó állami támogatás bevétel
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása
Önkormányzat működési költségvetésének támogatása
Működési bevétel összesen
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés
Terület értékesítés
Áfa visszatérülés VEF pály.(5.197 )és Fürdő beruházás (39.150)
Vízmű nettó bérleti díj bevétel rekonstrukciós munkákra
Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről
GINOP-7.1.2-15-2016-00002 Lapátos pályázat
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Gyomaendrőd-Öregszőlő útépítési projekt
Közös Hivatal energetikai pályázat többlettámogatás
VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00003 Belterületi vízrendezés többlettámogatás
Energetika korszerűsítés Kis Bálint Általános Iskola többlettámogatás
Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen
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
6

320 000 300 000
41 000
41 000
0
0
42 000
42 000
8 000
500
1 500
1 500
2 000
2 000
32 500
0
12 000
12 000
459 000 399 000
0
0
178 620 180 037
28 819
28 819
65 200
65 200
15 087
15 087
31 884
31 884
-35 310
-35 310
36 488
36 488
2 410
2 410
1 794
1 794
0
576
130 826 144 055
22 042
21 983
75 852
75 852
96 593 103 128
0
56 919
231 952 255 038
76 522
79 527
954
954
11 623
11 623
16 906
26 181
10 028
10 028
0
196
33 039
33 039
1 031 329 1 145 508
1 855 262 1 896 832
0
0
0
0
44 347
6 918
12 000
12 000
56 347
18 918
0
0
0
0
0
0
0
5 543
0
3 299
212 248 212 248
10 496
10 496
3 761
3 761
226 505 235 347
0
1 500
100
200
1 300

0
1 500
100
200
1 300

3 100
0
0
0
285 952

3 100
28 779
0
28 779
286 144

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

A

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

Megnevezés
Működési célú előző évi maradvány
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Határ Győző Városi Könyvtár
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Művelődési 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 és Művelődési Ház
Városi Egészségügyi Intézmény
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen
Maradvány mindösszesen
Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása
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adatok ezer forintban
B
C
2020.
2020.
eredeti ei. mód.ei.I.
0
0
59 230 229 983
0
481
0
202
0
419
10 330
22 079
0
608
4 410
8 793
73 970 262 565
0
0
333 708 636 485
0
0
0
0
0
0
0
24 778
0
0
0
0
333 708 661 263
407 678 923 828
400 000 400 000

5. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez

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

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2020. évben
adatok ezer forintban
A
B
C
2020.
2020.
eredeti ei. mód.ei.II.
Megnevezés
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
0
0
Személyi juttatás
208 363 209 725
Munkaadókat terhelő járulék
25 024
25 235
Dologi kiadás
336 782 341 851
Működési célú támogatásértékű kiadás
620 156 699 021
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
141 412 155 229
Működési céltartalék
93 943 148 861
Ellátottak pénzbeli juttatása
52 170
47 420
Működési kiadás összesen
1 477 850 1 627 342
Felújítás
334 757 359 797
Beruházás
622 480 377 096
Egyéb felhalmozási kiadás
31 840 598 471
Felhalmozási kiadás összesen
989 077 1 335 364
Finanszírozási kiadások
0
41 253
Tárgyévi kiadás összesen
2 466 927 3 003 959
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
0
0
Személyi juttatás
211 167 210 954
Munkaadókat terhelő járulék
39 257
39 039
Dologi kiadás
47 425
54 668
Működési célú támogatásértékű kiadás
0
0
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
0
0
Működési célú tartalék
0
0
Ellátottak pénzbeli juttatása
0
57
Működési kiadás összesen
297 849 304 718
Felújítás
0
0
Beruházás
300
935
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
300
935
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
298 149 305 653
Határ Győző Városi Könyvtár
0
0
Személyi juttatás
14 609
17 576
Munkaadókat terhelő járulék
2 523
2 818
Dologi kiadás
16 703
17 056
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
33 835
37 450
Felújítás
800
800
Beruházás
500
1 768
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
1 300
2 568
Finanszírozási kiadások
0
0
Tárgyévi kiadás összesen
35 135
40 018
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
0
0
Személyi juttatás
37 320
38 997
Munkaadókat terhelő járulék
6 499
6 661
Dologi kiadás
8 923
10 206
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
52 742
55 864
Felújítás
1 513
0
Beruházás
200
200
Egyéb felhalmozási kiadás
0
0
Felhalmozási kiadás összesen
1 713
200
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Finanszírozási kiadások
Tárgyévi kiadás összesen
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
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 Művelődési 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

9

0
0
54 455
56 064
0
0
18 256
20 759
3 205
3 498
9 855
10 778
0
0
0
0
0
0
0
0
31 316
35 035
0
0
770
770
0
0
770
770
0
0
32 086
35 805
0
0
19 302
25 062
3 389
4 044
12 763
11 563
0
0
0
0
0
0
0
0
35 454
40 669
0
1 589
6 500
8 111
0
0
6 500
9 700
0
0
41 954
50 369
0
0
91 715 103 236
16 604
18 621
101 151 115 400
0
0
0
0
0
0
0
0
209 470 237 257
0
0
20 000
24 778
0
0
20 000
24 778
0
0
229 470 262 035
0
0
600 732 626 309
96 501
99 916
533 602 561 522
620 156 699 021
141 412 155 229
93 943 148 861
52 170
47 477
2 138 516 2 338 335
337 070 362 186
650 750 413 658
31 840 598 471
1 019 660 1 374 315
0
41 253
3 158 176 3 753 903

6. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2020. évben

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

013350

adatok ezer forintban
C
D
2020.
2020.
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

10

0
0
0
5 624
312
0
0
0
5 936

0
0
0
5 024
312
0
0
0
5 336

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2 424
0
0
0
0
2 424

0
0
0
6 140
4 777
6 000
0
0
16 917
0
0
0
31 884
0
0
0
0
31 884

0
0
0
5 040
4 777
6 000
0
0
15 817
0
0
0
31 884
0
0
0
0
31 884

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
29 853
0
0

0
0
0
32 586
0
0

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
110
111
112
113
114
115

Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

066010

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

011130

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

016010

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

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

011220

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

016080

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

064010

Közvilágítás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
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0
0
29 853
0
0
0
11 000
0
24 400
0
0
35 400
0
26 448
4 628
0
0
7 500
0
0
38 576

0
0
32 586
0
0
0
11 000
0
24 400
0
0
35 400
0
27 810
4 839
0
0
7 500
0
0
40 149

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
625
0
0
0
625
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

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

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

018030

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

031030

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

045120

Útépítés
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

163 032020
164
165
166
167
168
169
170
171
172 047410
173
174
175
176
177
178
179

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
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
Ár- és belvízvédelem
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
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0
33 594
0
5 327
972
63 382
2 830
19 860
0
0
92 371
0
0
0
0
608 237
0
0
0
608 237
0
15 612
2 559
2 276
0
0
0
0
20 447
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 214
0
0
13 214

0
33 594
0
5 327
972
72 777
2 830
20 252
0
0
102 158
0
0
0
0
686 476
0
0
0
686 476
0
15 612
2 559
2 276
0
0
0
0
20 447
0
0
0
1 091
0
0
0
0
1 091
0
0
0
0
0
5 214
0
0
5 214

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
17 370
0
2 000
0
0

0
216
58
935
0
0
0
0
1 209
0
0
0
15 670
0
2 000
0
0

180
181 091140
182
183
184
185
186
187
188
189
190 092120
191
192
193
194
195
196
197
198
199 062020
200
201
202
203
204
205
206
207
208 091220
209
210
211
212
213
214
215
216
217 047410
218
219
220
221
222
223
224
225
226 047450
227
228
229
230
231
232
233
234
235 013350
236
237
238
239
240
241
242
243

Működési kiadás összesen
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
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
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
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
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
Működési kiadás összesen
Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi
rendelő)
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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19 370
0
0
0
0
0
893
0
0
893
0
0
0
7 000
0
0
0
0
7 000
0
620
106
2 276
0
0
0
0
3 002

17 670
0
0
0
0
0
893
0
0
893
0
0
0
3 300
0
0
0
0
3 300
0
620
106
2 276
0
0
0
0
3 002

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

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

0
0
0
267
0
0
0
0
267

0
0
0
267
0
0
0
0
267

244 091110
245
246
247
248
249
250
251
252
253 072112
254
255
256
257
258
259
260
261
262 076062
263
264
265
266
267
268
269
270
271 102021
272
273
274
275
276
277
278
279
280 104030
281
282
283
284
285
286
287
288
289 104051
290
291
292
293
294
295
296
297
298 106020
299
300
301
302
303
304
305
306

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:
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés,
rágcsálóirtás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Időskorúak bentlakásos ellátása
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
Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen
Gyermekvédelmi pénzbeli és 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
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 576
0
0
0
0
15 576

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 449
0
0
0
0
17 449

0
0
0
11 309
0
0
0
0
11 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
11 309
0
0
0
0
11 309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 420
0
0
4 420

0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0
21 780
21 780

0
0
0
0
0
0
0
21 780
21 780

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
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

107060

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

104030

TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrő
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

361 061030
362
363
364
365
366
367
368
369
370 107054

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
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
Családsegítés
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0
0
0
0
0
0
0
11 000
11 000
0
0
0
0
0
0
0
5 940
5 940
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
4 306
754
2 692
0
0
0
0
7 752
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
11 000
11 000
0
0
0
0
0
0
0
5 940
5 940
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
1 000
1 000
0
4 306
754
2 692
0
0
0
0
7 752
0
0
0
0
0
0
0
2 700
2 700

0
0
0
0
0
0
0
4 750
4 750
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
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

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

66020

TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum
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

082091

Működési kiadás összesen
Kállai kulcs projekt - TOP-7.1.1-16
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi kiadás
Működési célú támogatásértékű kiadás
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Működési célú tartalék
Ellátottak pénzbeli juttatása
Működési kiadás összesen

041237

Asztalos közmunka
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

041233

433 041237
434

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
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
Belvíz, mezőgazdaság, közút, helyi sajátosság 2019-ról
áthúzódó programelem
Személyi juttatás
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
4 000
0
13 131
2 808
16 236
0
0
0
0
32 175
0
2 562
438
1 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
220
0
0
0
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
0
0
0
4 000
0
13 131
2 808
14 636
0
0
0
0
30 575
0
2 562
438
200
0
9 725
0
0
12 925
0
0
0
2 624
0
0
0
0
2 624
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
27 991

0
27 991

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

2 449

2 449

0
0
0
0
30 440
0
0
0
0
0
4 340
0
0
4 340
0
101 998
9 592
39 550
0
0
0
0
151 140
0
0
0
0
0
7 000
0
0
7 000
0
0
0
8 890
0
41 585
0
0
50 475

0
0
0
0
30 440
0
0
0
0
0
3 840
0
0
3 840
0
101 998
9 592
39 550
0
0
0
0
151 140
0
0
0
0
0
19 200
0
0
19 200
0
0
0
7 339
0
41 585
0
0
48 924

0
10 152
660
7 473
0
0
0
0
18 285

0
10 152
660
7 473
0
0
0
0
18 285

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
1

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 2020-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

478 107080
479
480
481
482
483
484
485
486
487 092120
488
489
490
491
492
493
494
495

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
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
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496 086090
497
498
499
500
501
502
503
504
505 013320
506
507
508
509
510
511
512
513
514 056010
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531

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
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
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0
0
0
4 000
0
0
0
0
4 000
0
0
0
18 235
0
10 200
0
0
28 435

0
0
0
2 000
0
0
0
0
2 000
0
0
0
16 435
0
10 200
0
0
26 635

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
208 363 209 725
25 024
25 235
336 782 341 851
620 156 699 021
141 412 155 229
0
0
52 170
47 420
1 383 907 1 478 481
1 383 907 1 478 481

7. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2020. évben

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

Polgármesteri Alap
Kitüntetési és Kegyeleti Alap
Közművelődési Alap
Civil Alap
Sport Alap
Idegenforgalmi Alap
Városi rendezvényekre elkülönített keret (Sajt- és Túrófesztivál 7.500, Halfőző verseny
2.000, nemzeti ünnepek 350, besenyszegi gyereknap 150, Országos Diákszínjátszó
Fesztivál 1.500)
Főtéri sokadalom
Talajterhelési díj
Kállai adomány
Szolgáltatás vásárlás Turisztikai elemek Kállai és Népház
Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 2015-2019.
Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek
Képviselői tiszteletdíjról lemondás
Önkormányzati költségalapú bérlakások karbantartása
Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret
Húsgalamb tenyésztés közfoglalkoztatási programelem önerő
Fürdő kölcsön visszatérülés
Közmunka program előleg
Viziközmű előző évi maradvány
Állami támogatás rendezése előző évről áthúzódó
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- Óvodai feladattal kapcsolatos
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- közművelődési feladattal kapcsolato
Kiegészítő állami támogatás tartalékba helyezése- szociális feladattal kapcsolatos
Előző évi szabad maradvány
Értéktár működtetése

Működési céltartalék összesen
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adatok ezer forintban
B
C
2020.
2020.
eredeti ei. mód.ei.II.
700
545
1 300
1 300
6 300
0
900
0
14 500
0
3 500
0

11 500
1 000
2 000
10 000
2 000

5 500
1 000
2 000
10 000
0

3 000
0
0
6 024
26 319
1 600
3 000
0
0
0
0
0
0
0
300
93 943

3 000
0
1 049
2 946
12 461
1 600
3 000
12 942
0
9 542
1 979
5 811
7 561
66 325
300
148 861

8. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2020. évi felhalmozási kiadások 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
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Megnevezés
Felújítások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Járdafelújítás támogatási alap
Járdafelújítás
Fő út 81/2. felújítása
Utak felújítása
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program
Vízmű rekonstrukciós munkák 2020. évi bérleti díj terhére
Móra Ferenc utca útburkolat felújítása
Népligeti úti járda felújítása
Október 6. ltp zöldterület fejlesztés
Képtár homlokzat javítás
Tulipános óvaoda felújítás
Vásártéri óvoda felújítása
Selyem úti óvoda felújítása
TOP 2.1.2-16-BS1-2017-00001. Gyomai
városrész központjának
rehabilitációja
y
p j
j
önerő
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása önerő
TOP - Gyoma háziorvosi rendelő energetikai felújítása
Liget Fürdő felújítások
Határ Győző Városi Könyvtár épületének felújítása
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Határ Győző Városi Könyvtár
Épület felújítás
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Épület felújítás
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Épület felújítás
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Városi Egészségügyi Intézmény
Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen
Beruházások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Parkoló építés
Közvilágítási hálózat bővítése
Közvilágítási hálózat bővítése 2019. évről áthúzódó
Műszaki ellenőrzés útépítés 2019. évről áthúzódó
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése VEF-2019-44
Ünnepi díszvilágítás
Gyepmesteri telep fejlesztése
Térfigyelő kamerarendszer felszerelése 2019. évről áthúzódó
Temetői szoftver végszámla áthúzódó
Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC
beszezés, szoftver megújítások, beszerzések)
Új TESZK készítése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése
Irodai bútor beszerzés
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
Gyomai körtöltés vízjogi engedély
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola önerő
Sportudvar kialakítása Rózsahegyi K.Ált.Iskola
Vízműsor felszámolása
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés Gyomaendrődön
Gyomai orvosi rendelő parkoló, burkolás, kerékpártároló, klíma
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületének villamoshálózat rekonstrukciója
Kállai Ferenc Művelődési Központ épületénél parkoló építése
Sportcsarnok felújítás önerő
Kamera bővítés
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adatok ezer forintban
B
C
2020. eredeti
2020.
ei.
mód.ei.II.
0
0
334 757
359 797
2 500
2 500
5 000
5 000
3 000
3 000
20 000
34 561
32 054
32 054
12 000
34 479
11 000
11 000
4 500
4 500
2 500
500
2 500
0
1 100
1 100
3 000
3 000
1 500
0
192 398
6 682
2 652
21 871
10 000
500
0
800
800
0
0
1 513
1 513
0
0
337 070
0
622 480
18 000
5 000
378
330
24 444
3 000
2 000
1 540
450

192 398
6 682
2 652
21 871
4 000
500
0
800
800
1 589
1 589
0
0
0
0
362 186
0
377 096
20 640
5 000
378
330
24 444
0
2 000
1 540
450

7 450
35 019
5 000
1 700
184 150
1 400
5 000
5 552
16 656
20 000
212 248
6 000
1 800
4 000
20 000
3 000

3 950
0
0
1 700
8 095
1 400
0
6 602
16 656
20 000
212 248
6 000
1 800
4 000
0
1 500

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

Hulladékgyűjtő pontokon térfigyelő rendszer kiépítése
Temetők kerítés, vizesblokk,elektromos sorompó
Selyem úti járda építés és felújítása
Hösök tere kisfeszültségű hálózat átépítése
Selyem út 124. belső átalakítás (iroda és tárgyaló kialakítás, burkolat felújítás)
Erzsébet liget nyilvános illemhely kialakítása
TOP-7.1.1-16-H-ERFA Kulcs Program tárgyi eszköz beszerzés
Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Határ Győző Városi Könyvtár
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, hangosítás
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés
Kállai Ferenc Művelődési Központ
Tárgyi eszköz beszerzés (asztal, paraván, telefonos applikációs játék-5500)
Szent Antal Népház és Művelődési Ház
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (udvari kiülő, kiállítás bővítés bárka, 50 db
tárgyalószék)
Városi Egészségügyi Intézmény
Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen
Egyéb felhalmozási kiadások
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Fűzfás zugi áteresz
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.3 Csókás zugi áteresz
Támogatás visszafizetés TOP 2.1.2-15 Endrődi városrész rehabilitációja
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Szennyvízcsatlakozás támogatási alap
Környezetvédelmi alap pályázható keret
Első lakáshoz jutók támogatása
Zöldpark Kft-nek kölcsön biztosítása Damjanich u.épület álmennyezet kialakításra
Gyermekliget Óvodai Nonprofit Kft-nek játszótér kialakításhoz pénzeszköz átadás
Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért részére Kubinyi
támogatás
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása-lakáshitel
Felhalmozási céltartalék
TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék
Interreg pályázat önerő
VP Rózsahegyi Alapítvány (rendezvénysátor, sörpad) önerő
Vis maior támogatás-partfal leszakadással kapcsolatban
VP6-7.2.1. Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati pénz
VP gyepmesteri telep fejlesztése önerő
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda fejlesztési igény
Kállai Ferenc Művelődési Központ applikációs játék beszerzése
Liget Fürdő felújítások
Képtár homlokzat javítás
Október 6. ltp zöldterület fejlesztés
Ünnepi díszvilágítás
Informatikai beszerzések (elektronikus ügyintézés, honlap fejlesztés, PC
beszezés, szoftver megújítások, beszerzések)
Kamera bővítés
Új TESZK készítése
Holtágak vízutánpótlásának helyreállításának előkészítése
Fürdő csúszdapark építés és eszközbeszerzés
Templomzugi ivóvízhálózat kiépítése
Sportcsarnok felújítás önerő
Képviselő-testületi koncepciók megvalósítására elkülönített keret( társasház ép,
közvilágítás)
Eszközbeszerzés (röntgen beszerzés, számítógépes hálózat csere)
Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
Forgatási célú értékpapír vásárlása
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3 500
10 000
5 500
9 525
4 000
2 542
3 296
300
300
500
500
200
200
6 500
6 500
770

3 500
10 000
5 500
9 525
4 000
2 542
3 296
935
935
1 768
1 768
200
200
8 111
8 111
770

770
20 000
20 000
650 750
0
0
5 816
5 184
245
132
255
7 982
1 166
4 500
0
0
0

770
24 778
24 778
413 658
0
0
1 769
1 137
245
132
255
16 265
1 166
4 500
1 583
5 200
1 500

2 316
0
18 042
12 757
1 839
1 765
0
0
1 681
0
0
0
0
0
0

2 316
3167
577 270
11 666
1 839
1 765
5 287
3 299
1 722
4 047
5 500
6 000
2 500
2 000
3 000

0
0
0
0
0
0
0

3 500
1 500
35 019
5 000
138 626
5 000
20 000

0
0
31 840
0
0
0

300 000
20 000
598 471
41 253
41 253
0

9. melléklet a .......... önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek létszáma 2020. évben

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

A

B

Megnevezés

2020. engedélyezett
nyitó átlaglétszám (fő)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Polgármester
Mezőőr (közalkalmazott)
Közmunkaprogram irányítás dolgozói (munka törvénykönyvének hatálya alá tartozó foglakoztatott)
START Közmunkaprogram dolgozói
Tourinform Iroda dolgozója-közalkalmazott
nyári diákmunkában foglalkoztatott
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 és Művelődési Ház
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott
Kállai Ferenc Művelődési Központ
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó, nyári diákmunkában foglalkoztatott
Városi Egészségügyi Intézmény
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
közalkalmazott
közfoglalkoztatásban dolgozó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen
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109
1
5
4
96
1
0
2
55
46
3
3
2
0
1
5
5
0
5
5
0
6
6
0
24
24
0
10
10
0
214

C

D

változás (fő)

2020. tervezett
átlagos statisztikai
létszám (fő)

3
0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
3
3
0
3
6
0
6
0
0
0
2
0
2
18

112
1
5
4
96
1
3
2
56
46
3
3
2
1
1
8
5
3
8
5
3
12
6
6
24
24
0
12
10
2
232

2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Rövid távú szálláshelykiadással összefüggő felhatalmazás helyi rendelet
megalkotására
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az elmúlt hetekben számos hír jelent meg a rövid távú szálláshelykiadás feltételeinek szigorításáról. A szigorítás
tekintetében az Országgyűlés úgy döntött, hogy a helyi önkormányzatokat hatalmazza fel a szabályozás
megalkotására, figyelemmel arra, hogy így jobban érvényesülnek a helyi igények, a helyi sajátosságok.
2020. július 21-én megjelenő Magyar Közlönyben kihirdetésre került a rövid távú szálláshelykiadással összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi XCVI. törvény, amely a rövid távú, jellemzően turisztikai célból
történő lakás-, üdülő-, és egyéb nem kizárólag szálláshelyszolgáltatás folytatása céljából létesített épületben lévő
épületrész bérletével, kiadásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozását célozza.
A módosító törvény a magánszálláshely és az egyéb szálláshely fogalmát változatlan tartalommal a hatályos
kormányrendeletből átemeli a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvénybe.
Ennek megfelelően magánszálláshelynek minősül az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából,
magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és
hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb
tizenhat.
Egyéb szálláshelynek azokat a szálláshelyeket kell tekinteni, amelyek nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás céljából
létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által
hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrészek, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is
hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legfeljebb száz.
A kereskedelemről szóló törvény hatályos szabályozása értelmében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység
folytatásának részletes feltételeit kormányrendeletben kell megállapítani. A módosító törvény kiegészíti a
kereskedelmi törvénybe foglalt felhatalmazást azzal, hogy nem tartozik a kormányrendelet szabályozási körébe a
magánszálláshelyen és egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára
felhasználható napok számának meghatározása. A törvény e feladatot önkormányzati hatáskörbe utalja.
Ennek megfelelően a települési önkormányzat képviselő-testülete állapíthatja meg a magánszálláshelyen és az
egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát. Ha az
önkormányzat a felhasználható napok számát nem határozza meg, abban az esetben e tevékenység időbeli
korlátozás nélkül folytatható. Az önkormányzatok felhatalmazást kaptak továbbá arra, hogy a rendeletben foglaltak
megsértése esetére közigazgatási bírságot és tevékenység végzésétől történő eltiltást állapítson meg. A
szabályozás rugalmasságát így két tényező biztosítja: egyrészt, hogy a tevékenység korlátozására nem országosan
egységesen, hanem helyben kerül sor, továbbá, hogy az önkormányzat nem köteles korlátozó rendeletet alktoni,
hanem csak mérlegelése szerint abban az esetben és ezen belül is olyan mértékben, amely a helyi viszonyok
alapján indokolt.
Annak érdekében, hogy a korlátozásokról országos kép legyen kialakítható, a törvény előírja, hogy az
önkormányzatoknak a rendeletükben foglalt korlátozásról tájékoztatást kell adniuk a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére.
Az elfogadott javaslat indoklásában kifejtették, a rövid távú lakáskiadás nagyarányú elterjedése az ingatlan- és
albérletárakat is megnövelte a fővárosban, emellett a társasházi együttélésben is konfliktusokat okozott.
Településünkön a bejelentett és nyilvántartásba vett 58 db egyéb szálláshely közül 27 db, a 36 db magánszálláshely
közül 18 db belterületen helyezkedik el, jellemzően önálló családi házakban.
Az önkormányzati szabályozást elsősorban a fővárosban látjuk indokoltnak. Településünkön a külterületi egyéb és
magánszálláshelyek a horgászturizmushoz kapcsolódnak, jellemzően nem egész évben üzemelnek. Az elmúlt évek
során birtokvédelmi eljárás illetve egyéb bejelentés keretében nem került sor a turisták és az itt élők közötti konfliktus
miatti lakossági panasz kivizsgálására.
Fentiek miatt nem javaslom a Képviselő-testület számára a magán- és egyéb szálláshelyeken az egy naptári éven
belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számának meghatározását, a rövid távú szálláshelyszolgáltatási tevékenység időbeli korlátozását.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
5

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Rövid távú szálláshelykiadással összefüggő önkormányzati felhatalmazás "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván élni a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (5a) bekezdésben kapott felhatalmazással, nem alkot rendeletet a rövid távú szálláshelyszolgáltatási tevékenységet időbeli korlátozásáról, nem határozza meg az egy naptári éven belül szálláshelyszolgáltatás céljára felhasználható napok számát.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd Város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Dr. Csordás Ádám, Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
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!
Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése értelmében, feladatkörében
eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve
törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1991. (XII.23.) önkormányzati rendelete szabályozza
a városi címer és zászló használatát, viszont a településnek nincs olyan helyi rendelete, mely a Gyomaendrőd
városnév használatát szabályozná.
A településnév és településrésznév használatával kapcsolatban magasabb szintű jogszabályi rendelkezés nincs, így
annak szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ad felhatalmazást.
Fentiekre tekintettel a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal előkészítette Gyomaendrőd Város nevének
használatáról szóló …/2020. (…) rendelet-tervezetet.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
I. A rendelet társadalmi hatásai:
A tervezet társadalomra gyakorolt hatása nem jelentős.
II. A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek gazdasági és költségvetési hatása a lakosokra és az önkormányzatra nézve nincs.
III. A rendelet környezeti következményei:
A rendelettervezetnek környezetre vonatkozó hatása nincs.
IV. A rendelet egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nincs.
V. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán a közszolgáltatónál az adminisztratív terhek növekedése várható a névhasználati eljárásokkal
kapcsolatos ügyintézés miatt.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége:
Gyomaendrőd Város, valamint a történelmi településrészek nevének megóvása, jó hírnevének védelme érdekében a
rendelet megalkotása indokolt.
VII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Nem valósul meg a településnév használatának szabályozása, így egy esetleges jogellenes használat
jogkövetkezményeinek alkalmazására nincs lehetőség.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Az önkormányzati rendeletekhez indokolási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségessé teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Általános indokolás:
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/1991. (XII.23.) önkormányzati rendelete szabályozza
a városi címer és zászló használatát, viszont a településnek nincs olyan helyi rendelete, mely a Gyomaendrőd
városnév használatát szabályozná.
A településnév és településrésznév használatával kapcsolatban magasabb szintű jogszabályi rendelkezés nincs, így
annak szabályozására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés ad felhatalmazást.
Részletes indokolás:
az 1-3. §-hoz
Az 1.§ a rendelet célját, a 2.-3. § a rendelet hatályát határozza meg.
az 4-6. §-hoz
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A 4. § rendelkezik a névhasználat engedélyezéséről, mely jogkört átruházott hatáskörben a polgármester
hatáskörévé teszi. A 4. § rendelkezik továbbá az eljárás és a névhasználat díjmentességéről.
Az 5.-6. § szabályozza a névhasználati eljárás során szükséges beadvány tartalmi elemeit, valamint a pozitív döntés
esetén kiadott engedély tartalmi elemeit.
a 7. §-hoz
A tervezet 7. §-a rendelkezik azokról az esetkörökről, amikor az engedély megadását meg kell, vagy meg lehet
tagadni, továbbá azokról az esetkörökről is, amikor a már kiadott engedély vissza kell, vagy vissza lehet vonni.
a 8.§-hoz
A 8. § a város nevét jogalap nélkül használó személy(ek) ellen alkalmazható jogkövetkezményről rendelkezik.
A 9. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

a 9. §-hoz

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd Város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
…/2020. (…..) önkormányzati rendelete
Gyomaendrőd Város nevének használatáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § E rendelet célja, hogy szabályozza Gyomaendrőd város nevének, és a történelmileg kialakult városrészei
elnevezések jogszerű használatát.
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed azon természetes- és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre, valamint irodalmi, művészeti, tudományos vagy közéleti szerepléssel járó tevékenységet végzőkre,
akik a „Gyomaendrőd”, „Gyomaendrőd város” kifejezést, vagy ezek ragozott, rövidített, toldalékos, vagy
mozaikszóként felhasznált alakját (a továbbiakban együtt: „Gyomaendrőd” név), és Gyomaendrőd város
történelmileg kialakult városrészeinek elnevezését, vagy ezek ragozott, rövidített, toldalékos, vagy mozaikszóként
felhasznált alakját (a továbbiakban együtt: történelmi városrészi nevek):
a) megnevezésükben,
b) tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben,
c) rendezvényük elnevezésében, vagy
d) emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken
használni kívánják.
3. § (1) Nem köteles névhasználati engedélyt kérni az, akinek névhasználata e rendelet hatályba lépése előtt
megvalósult.
(2) Nem kell névhasználati engedély:
a) az önkormányzati szerveknek és az önkormányzat által alapított, alapítandó vagy részvételével megalakult,
megalakuló jogi személyeknek, egyéb szervezeteknek;
b) a város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező közhatalmi-, rendvédelmi-,
igazságszolgáltatási szerveknek, köztestületeknek.
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2. A névhasználat engedélyezése
4. § (1) A névhasználati engedéllyel kapcsolatos ügyekben a polgármester jár el és hoz döntést átruházott
hatáskörben.
(2) A névhasználattal kapcsolatos eljárás, valamint a névhasználat díjmentes.
5. § (1) A névhasználat engedélyezésére irányuló eljárásra vonatkozó beadványt írásban, Gyomaendrőd Város
Polgármestere részére kell benyújtani.
(2) A névhasználat engedélyezésére irányuló beadványnak tartalmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, tevékenységi körét, adószámát, képviselője nevét
és címét, gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát,
b) a városnév használatának célját, indokát és módját,
c) a használat időpontját, időtartamát,
(3) A kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy
a) tevékenységének jelentősége, a termék minősége, jellege indokolttá teszi a városnév használatát, és
b) az elnevezés, a tevékenység, áru vagy sajtótermék méltó a közfigyelem felkeltésére és alkalmas a város iránti
megbecsülés fokozására.
6. § (1) A névhasználati engedélynek tartalmaznia kell:
a) a jogosult nevét vagy megnevezését, lakóhelyét vagy székhelyét,
b) az engedélyezett névhasználat célját,
c) az engedélyezett névhasználat módját,
d) az engedélyezett névhasználat pontos szövegét,
e) az engedélyezett névhasználat időtartamát,
f) az engedély visszavonhatóságára történő figyelmeztetést és lehetséges okait, valamint
g) a névhasználattal kapcsolatos esetleges egyéb feltételeket, kikötéseket és előírásokat.
(2) A névhasználat
a) a kérelmező működési idejének időtartamára,
b) tevékenység folytatásának időtartamára,
c) meghatározott időpontig történő felhasználásra,
d) egy alkalomra,
e) meghatározott feltétel bekövetkezéséig vagy
f) határozatlan időre
engedélyezhető.
(3) A névhasználati engedélyekről, a megszűnt és visszavont engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
3. A névhasználat megtagadása, visszavonása
7. § (1) Meg kell tagadni a névhasználati engedély kiadását, ha
a) a névhasználat az önkormányzat jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti,
b) a névhasználat a város méltóságát sérti vagy veszélyezteti,
c) a névhasználat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
d) a névhasználat célja vagy módja a közízlést sérti vagy a jóerkölcsbe ütközik,
e) a névhasználat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy jogszabályba ütközik,
f) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, vagy forgalomba hozni kívánt termék minősége
vagy jellege a névhasználatot indokolja,
g) a névkizárólagosság elvébe ütközik,
(2) Meg lehet tagadni a névhasználati engedély kiadását, ha:
a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a polgármester
már névhasználati engedély adott, vagy
b) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de a város gazdasági érdekeivel ütközik,
c) a használat célja nem jogellenes, de a város lakossága nagy részének ellenérzéseit válthatja ki.
(3) A névhasználati engedélyt vissza kell vonni, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyike a használat során bekövetkezik,
b) a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárás során, jogerősen
szabadságvesztésre ítélik.
(4) A névhasználati engedélyt vissza lehet vonni, ha a (2) bekezdésben meghatározott feltételek bármelyike a
használat során bekövetkezik.
4. A jogalap nélküli névhasználat jogkövetkezménye
8. § Aki az E rendeletben meghatározott névhasználati engedély hiányában, jogalap nélkül használja a 2. § (1)
bekezdésben foglalt megnevezéseket százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
5. Záró rendelkezések
9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet módosítása
Pardi László 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!
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet
legutóbbi módosítása 2018. novemberében került elfogadásra és az azóta eltelt időszakban több változás is
bekövetkezett a rendszerben és az ágazatban.
A változtatások az alábbi részeket érintik:
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék kezelése már nem a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, Tanya. 104.; 0130/15. hrsz.) területén történik, ezért törölni kell a rendelet 4. § (3)
bekezdését.
A korábbi rendszerben házhozmenő lomtalanítás volt, melyet a közszolgáltató kivezetett a rendszerből és
visszaállt a „normál”, előre meghirdetett évi két alkalmas lomtalanítási rendszerre, ezért a rendelet 17. § (1)
és (2) bekezdését módosítani szükséges.
A házhozmenő szelektív hulladék gyűjtés bevezetésével okafogyottá vált több szelektív hulladékgyűjtő sziget
és a lakótelepeken található szigetek is át lettek mozgatva.
Mindezek miatt a rendelet 1. mellékletében felsorolt szelektív hulladékgyűjtő szigetek listáját is aktualizálni
kell.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
I.
társadalmi hatásai:
A tervezet társadalomra gyakorolt hatása nem jelentős.
II.
gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelettervezetnek gazdasági és költségvetési hatása a lakosokra és az önkormányzatra nézve nincs.
III.
környezeti következményei:
A rendelettervezetnek nincs jelentős környezet hatása.
IV.
egészségi következményei:
A rendelettervezetnek egészségügyi hatása nem jelentős.
V.
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A szabályozás okán az önkormáyzatnál és a közszolgáltatónál az adminisztratív terhek nem változnak.
VI.
megalkotásának szükségessége:
Az ágazati körülményekben bekövetkezett változások miatt szükséges a rendelet megalkotása.
VII.
a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi szabályozás módosításának elmaradásával a helyi rendelet korszerűtlen lesz.
INDOKOLÁS A RENDELETTERVEZETHEZ:
Jelen rendelettervezettel Gyomaendrőd Város Önkormányzata összhangba kívánja hozni a helyi
hulladékgazdálkodási szabályokat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hazai jogszabályok előírásaival és a
gazdasági szektorban kialakult változásokkal.
A 1. és 2. § összhangot teremt a rendelet és a közszolgáltató gyakorlata között..
A 3. § a szelektív hulladékgyűjtő szigetek listájának aktualizálását tartalmazza.
Az 4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik, valamint hatályon kívül helyezi az elkülönítetten gyűjtött hulladék
kezelési helyét szabályozó rendelkezést, így a rendelet összhangba kerül a közszolgáltató gyakorlatával.
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Döntéshozói vélemények
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Döntési javaslat
"Rendelet módosítás elfogadása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendeletet módosító rendeletet az alábbiak szerint:
…/2020. (…..) önkormányzati rendelet
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI. 28.) önkormányzati
rendeletet módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzata a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Hör 17. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A közszolgáltató évente két alkalommal, a hulladékgyűjtési naptárban megjelölt konkrét naptári napon gondoskodik
az ingatlanhasználó közszolgáltatásba bevont ingatlanából történő lomtalanítás megszervezéséről és
lebonyolításáról.
2. § A Hör 17. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A lomtalanítás során a közszolgáltató kizárólag a háztartásban képződött lomhulladékot szállítja el.
3. § A Hör. 6. melléklete helyére az 1. melléklet lép.
4. § (1) Ez a rendelet 2020. október 1-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Hör. 4. § (3) bekezdése.
1. melléklet a ../2020. (…….) önkormányzati rendelethez
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
1. Gyomaendrőd Ifjúsági ltp, belterület 6316 hrsz
2. Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
3. Gyomaendrőd Selyem út-Október 6. ltp, belterület 3409/12 hrsz
4. Gyomaendrőd Vásártéri ltp 19. épület, belterület 2919/16 hrsz
5. Gyomaendrőd Vásártéri ltp játszótér, belterület 2919/16 hrsz
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

3. fogorvosi körzet működtetése
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A 3. fogorvosi körzet működtetéséről jelenleg a Városi Egészségügyi Intézmény gondoskodik helyettesítés
formájában: a fogorvosi tevékenységet 2020. szeptember 1. napjától Dr. Pap Péter Sándor fogorvos látja el
megbízási szerződés alapján.
Dr. Pap Péter Sándor fogorvos írásban azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy praxisjog jogosultjaként
feladat-ellátási szerződés alapján a 3. fogorvosi körzetben fogorvosi alapellátási tevékenységet folytathasson.
Dr. Pap Péter Sándor 2020. évben Aradon fogorvos osztatlan képzési szakon mesterfokozatot és okleveles
fogorvosdoktor szakképzettséget szerzett. Dr. Pap Péter Sándor fogorvosi diplomáját az Állami Egészségügyi Ellátó
központ 2020. 02. 24. napján elismerte.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény által meghatározott előírásokra tekintettel
Önkormányzatunknak az alábbi döntéseket kell meghoznia ahhoz, hogy biztosítva legyen a körzet folyamatos
működtetése:
- Döntést kell hoznia az előszerződés megkötéséről. Az előszerződésben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy
területi ellátási kötelezettséggel a 3. fogorvosi körzetre feladat-ellátási szerződést kötnek.
- Döntést kell hoznia arról, hogy a praxisengedély kiadása esetén az önkormányzat megköti a feladat-ellátási
szerződést. A feladat-ellátási szerződésben kell rögzíteni a rendelő használatával, az ahhoz kapcsolódó rezsi
megfizetésével kapcsolatos feltételeket, a finanszírozási kérdéseket, valamint figyelembe kell venni az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-át, melyben meghatározásra kerültek a feladat-ellátási szerződés
főbb tartalmi elemei.
A törvény 2015. január 1. napjától előírja, hogy a praxisjoggal érintett önkormányzat az előszerződés megkötése
előtt köteles kikérni a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv véleményét. 2020.
január 1. napjától az engedélyező hatóság az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási és Ellátásszervezési
Osztálya.
Hivatalunk 2020. június 30. napján eleget tett fenti kötelezettségének. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapés Szakellátási Igazgatóság Alapellátási és Ellátásszervezési Osztálya (ÁEEK) 2020. július 6. napján megküldte
véleményét, mely az alábbiakat tartalmazza:
„Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala VI/637/2020. iktatószámú levélben tájékoztatást adott arról, hogy dr.
Pap Péter Sándor fogorvossal (opsz. 89266) a gyomaendrődi 3. számú fogorvosi körzet ellátására feladat-ellátási
előszerződést kíván kötni és ehhez praxisjogengedélyezésére jogosult államigazgatási szerv véleményét kérte.
A levélhez csatolta dr. Pap Péter Sándor fogorvosdoktori oklevelének, MOK igazolványának és az egészségügyi
szakmai alkalmassági véleményének másolatait.
Az előzőekben megjelölt mellékletek alapján nem látszik akadálya az Önkormányzat és dr. Pap Péter Sándor
fogorvos közötti feladat-ellátási elszerződés megkötésének.”
Az ÁEEK véleménye alapján a Képviselő-testület dönthet az elő- valamint a feladat-ellátási szerződés megkötéséről.
Tekintettel a praxis illetve, a működési engedélyezési eljárások ügyintézési határidejére 2020. december 1. napjától
javaslom a feladat-ellátási szerződés megkötését.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását:
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Dr. Pap Péter Sándor fogorvossal előszerződés megkötése"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Pap Péter Sándor fogorvossal (szül.: an.: ,
lakcíme. 5700 Gyula, Maróthy u. 8.) a praxisjog engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási szerv
előzetes támogató véleménye alapján a 3. fogorvosi praxis működtetésére előszerződést köt az alábbi tartalommal és
ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az előszerződés aláírására:

Előszerződés

amely létrejött egyrészről
Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhelye: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., képviseli Toldi Balázs
polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat)
másrészről Dr. Pap Péter Sándor egyéni vállalkozó fogorvos (szül.: . an.: , lakcíme. 5700 Gyula, Maróthy u. 8.
adószám: 56379446-1-24, székhelye: 5700 Gyula, Maróthy u. 8.) - a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató - között
a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. Az előszerződés tárgya a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. fogorvosi praxis (továbbiakban: Praxis)
feladatellátására vonatkozó az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (Öotv.) 2/B. § szerinti feladatellátási szerződés megkötése.
2. Az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel kötött
finanszírozási szerződés hatályba lépését követő naptól, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 30. szám alatti rendelőben
teljesíti.
3. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban. Ptk.)
6:73. §-a alapján a feladat-ellátási szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően, de
legkésőbb jelen előszerződés 5. pontjában rögzített határidőig kötelesek megkötni.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jogosultak határozott időre (6 év) szóló feladat-ellátási szerződést kötni a Praxis
fogorvosi feladatai ellátására, amennyiben Dr. Pap Péter Sándor a Praxisra vonatkozó praxisengedély megszerzését
igazolja. Dr. Pap Péter Sándor jelen előszerződést az Öotv. végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm.
rendeletben szabályozott praxisengedély kiadása iránti kérelemhez csatolja.
5. Az Önkormányzat köteles a 4. pontban foglaltak teljesülése esetén legkésőbb 2020. november 30. napjáig a
feladat-ellátási szerződés megkötésére.
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a feladatellátás feltételeit.
7. Jelen előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi és társadalombiztosítási
jogszabályokat, valamint a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ha valamely fél az 5. pont szerinti határidőn belül a
feladat-ellátási szerződés megkötését jelen előszerződés szabályaival ellentétesen megtagadja, a másik fél a Ptk.
6:73. § (1) bekezdése szerint a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását.
8. Szerződő felek bármelyike megtagadhatja a szerződés megkötését a Ptk. 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, továbbá a jelen előszerződésben előírt feltételek hiánya esetén.
9. Jelen előszerződés az aláírás napjától 2020. november 30. napjáig hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a
Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek.
10. Jelen előszerződést Szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
alulírott helyen és időben jóváhagyólag aláírták.
11. Jelen előszerződés 5 példányban készült, aKépviselő-testületaz előszerződést a …./2020. (…….) Gye. Kt.
határozatával fogadta el.
Gyomaendrőd, 2020. …………………….
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……………………………..
Dr. Pap Péter Sándor
személyes közreműködő fogorvos
egyéni vállalkozó

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

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Dr. Pap Péter Sándor fogorvossal feladat-ellátási szerződés megkötése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Egészségügy
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert, hogy a
gyomaendrődi 3. fogorvosi körzetre a praxisengedély kiadása esetén e praxis tekintetében 2020. december 1.
napjától a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Pap Péter Sándor egyéni
vállalkozó fogorvossal (adószám: 56379446-1-24, székhelye: 5700 Gyula, Maróthy u. 8., személyes közreműködő:
Dr. Pap Péter Sándor fogorvos) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § (1) bekezdése
szerinti feladat-ellátási szerződést megkösse.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2019/2020-as
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 2019/2020-as 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
Döntési javaslat
"Kft-k fenntartásában működő óvodák, bölcsődék vezetőinek 2019/2020-as nevelési évről készített szakmai
beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
1.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kftvel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában, valamint a 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt. határozatban foglaltak szerint
elfogadja a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft. intézményvezetőjének - Szabó Istvánnénak, a Selyem
Úti Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámolóit.
2.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. -vel kötött köznevelési szerződés 5. pontjában, valamint a 229/2018. (V. 31.) Gye. Kt.
határozatban foglaltak szerint elfogadja a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft.
intézményvezetőjének - Varjú Juditnak, a Vásártéri Óvoda és Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett
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tevékenységéről készített szakmai beszámolóit.
3.
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. intézményvezetőjének – Vasasné Giricz Annamária a
Tulipános Óvoda és Családi Bölcsőde 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéről készített szakmai
beszámolóit.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Óvodai beszámoló
2019/2020-as 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 2019/2020 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.

2020/2021 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 2019/2020. 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
tervezőmunkájában és annak ütemezésében. A pedagógusok

projektrendszerben építik fel tematikus terveiket, melyet differenciáltan
valósítanak meg.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a
csoportnaplókban, valamint a gyermeki produktumokban.
A pedagógiai munka megfelelt az éves tervezésben foglaltaknak, az
esetleges eltérések indokoltak voltak a március 16. után kialakult
vírushelyzet miatti rendkívüli zárva tartás, majd ügyeleti nyitva tartás miatt.

2020/2021 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 és a
járványügyi helyzet figyelembevételével.

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

A 2019/2020 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.
Intézményünkben sor került vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre 2019. 10.
01‐én, illetve intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre 2019. 11.07‐én.
Tervet készítettünk ezen folyamatok előkészítésére.
Ellenőrzésre került a Pedagógiai programunk, az egymást követő két
nevelési év munkaterve és beszámolója, az SZMSZ, a továbbképzési
program és beiskolázási terv, a mérési eredmények adatai és elemzésük és
a pedagógus ellenőrzések eredményeinek összegzése. Csoportnaplók,
projekttervek, óvodai rendezvények forgatókönyvei‐megvalósítás

dokumentumai, önértékelési dokumentumok, vezetői program,
panaszkezelési szabályzat, egészségfejlesztési terv. A helyszíni ellenőrzés
során elkészültek a munkáltatóval, vezetőtárssal, szülőkkel az interjúk. Az
ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben.

2020/2021 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 2019/2020. 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.

2020/2021 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 2019/2020. 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
óvodába érkezéstől egészen az iskolába menésig tart. 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.

2020/2021 évben
szükséges megvalósítása

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

•

Korrekció
•

•

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

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

Évente értékeljük nevelő munkánkat, levonjuk a tanulságokat,
meghatározzuk a fejlesztéseket, ha kell szükség szerint korrekciót végzünk
A 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. A kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátására hangsúlyosan figyeltünk, amely a
tervezésnél is látható volt. A fejlesztőpedagógusok külön egyéni értékelést
készítettek a szakvélemények által javasolt területek fejlődéséről. Az
óvodapedagógusok folyamatosan törekedtek új gyakorlatokat, ötleteket
megosztani a felmerülő nehézségek megoldására.

2020/2021 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 gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének
megvalósítása

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

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.
•
időjárástól függően „ovi foci edzéseket” tartottunk
• a város fürdőjében vízhez szoktatást tartottunk
• virágot ültettünk
• kutyával asszisztált foglalkozások szervezése.
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.
Ebben a nevelési évben került bevezetésre a szelektív hulladékgyűjtés,
mely keretében minden csoportszobába szelektív hulladékgyűjtők kerültek
beszerzésre.

2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

A kialakult vírushelyzet miatt a következő nevelési évben is kiemelt
figyelmet kell fordítani a gyermekek személyi higiénéjére,
fokozottan kell figyelni az alapos, gyakori , szappanos kézmosásra, a
köhögési etikett megtanítására



A pedagógiai programban rögzített személyiségfejlesztési feladatok
megvalósítása

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

2.2.

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).

Tudatos, tervszerű munka, nagyfokú odafigyelés.

Közösségfejlesztés

2.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

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
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.

2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

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

2.2.2. Intézményi közösségépítő tevékenységek
A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 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. Célunk volt, hogy a szülők érezzék, hogy számítunk rájuk és
törekszünk az együttműködésre.
A munkatervben betervezett közös programok a kialakult járványhelyzet
miatt módosultak, voltak olyan rendezvények, programok amelyek
elmaradtak (pl. anyák napja, kirándulás), volt ami más formában, illetve
később került megrendezésre (pl.:ballagás, pizsiparty).

Közösségépítő programjaink csoportszinten történő megtartása a
járványügyi intézkedések betartása mellett.

3.

Eredmények

3.1.

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

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A 2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

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.
Az intézkedési terv alapján a vállalások teljesítésének folyamatos
felülvizsgálata.

3.2.

Az intézmény szervezeti eredményei

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A 2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani
3.3.

Újabb pályázatok figyelése,a tehetségfejlesztés tovább folytatása

A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

3.4.

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: II. helyezés és különdíj
• Iciri‐piciri mesemondó verseny különdíj
• „Az én családom” megyei rajzpályázat: II. helyezés
• „Szeretem a természetet” rajzpályázat: 3 díjazott

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.

A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon követési
gyakorlata

A 2019/2020 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
• 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 2020/2021 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 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 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.

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 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/20201évben
szükséges megvalósítani

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

Tudásmegosztás a tapasztalt és a pályakezdő óvodapedagógusok között

4.3.

Az információátadás az intézményi gyakorlata

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

A2020/2021 évben
szükséges megvalósítani

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.
A járvány miatt kialakult helyzetben az óvodapedagógusok és a családok
számára új lehetőségeket is tartogatott a hirtelen változás okozta
krízishelyzetben bevezetésre kerülő online nevelés, mely a korábban
kialakult együttműködési gyakorlatok újra gondolását tette lehetővé az
óvoda és a családok részéről egyaránt. A bevezetésre kerülő online munka
célja: egymással, családokkal és a gyermekekkel történő folyamatos
kapcsolattartás, a szülői ház támogatása, gyermekeik nevelése és
fejlesztése.
A nevelőtestület tagjai folyamatosan konzultáltak egymással annak
érdekében, hogy a gyermekek számára változatos tevékenységeket
biztosító, a szülők számára pedig teljesíthető mennyiségű és könnyen
értelmezhető segítő tartalmak megosztására kerüljön sor.
Az óvodai beíratás is online történt. A szülők a gyermekek adatait,
jelentkezésüket az óvoda email címére eljuttatva, vagy személyesen az
intézménybe behozva tették meg jelentkezésüket.

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

5.

Az intézmény külső kapcsolatai

5.1.

Az intézmény legfontosabb partnerei

A 2019/2020 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

•
•

•

5.2.

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

5.3.

Gyermekjóléti Szolgálat
Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gyomaendrődi
Tagintézménye stb.
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói
számára.

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 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak

•

Az intézmény vezetése a jogszabályban előírt módon eleget tesz
tájékoztatási kötelezettségeinek, így az óvoda dokumentumai
megtalálhatóak az óvodavezető irodájában, az óvoda honlapján

szerint valósult meg
•
•

5.4.

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.

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

A 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult m

Az intézmény részt vesz a különböző társadalmi, szakmai szervezetek
rendezvényein.
A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi/regionális
rendezvényeken.
A megrendezésre kerülő felkéréseknek eleget tettünk pl. részt vettünk az
ovisok részére rendezett foci kupán, Ugri‐bugri sportnapon, a Kis Bálint
Általános Iskola által szervezett Iciri‐Piciri mesemondó‐és rajzversenyen.
Decemberben óvodásaink karácsonyi műsorral kedveskedtek az Őszi
Napsugár Idősek Otthon lakóinak.

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 2019/2020 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
• udvari játékok lefestése
• az udvari játékok alatti gumitégla keretbe helyezése
• az udvari játékok felújítása (pl.: mászóka hálójának cseréje)
• festés‐mázolás
 Az év folyamán folyamatosan történtek az épület
állagmegóvásához kapcsolódó karbantartási munkálatok.
Szeretnénk megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselő‐testületnekaz
óvoda folyosójának ajtó‐ablak cseréjét.

2020/2021 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

Nyílászárócsere folytatása, egyéb az év folyamán felmerülő munkálatok
elvégzése.

6.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjainak érvényesítése
A 2019/2020 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.

6.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének,
személyiségfejlesztésének tükrében
A 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 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,
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 a járványügyi helyzet adta
korlátokon belül.

6.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése

A 2019/2020 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 2019/20‐as nevelési évben megvalósult ünnepek és hagyományok az
alábbiak voltak:
• ismerkedési nap ősszel, melynek keretében lovaskocsival
ellátogattak a gyermekek és felnőttek az Endrődi Tájházba
ahol a tárlat megtekintése után mézeskalácssütéssel,kézműves
tevékenységekkel és vetélkedőkkel szórakoztatták a felnőttek a
gyerekeket.
• októberbe rendeztük meg „Halloween az óvodában”
projektünket. Fáklyás felvonulás közben a Kollmann lakótelep
előtti parkban Szedlák Réka és csapata szórakoztatta a
felvonulókat, majd az esemény zárásaként szülők és gyerekek
együtt nézhették meg óvodánk udvarán a Flame Flowers
társulat tűzzsonglőr műsorát.
• 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
•
•
•

•

•
2020/2021 nevelési évben
szükséges megvalósítani

Fenyőünnepségünket csoportonként ünnepelték gyermekeink
Farsangi mulatságunkat jelmezes felvonulás, tréfás játékok,
tánc színesítette, amelyet kicsik és nagyok egyaránt élveztek
A kialakult járványhelyzet miatt a ballagás(csoprtonként) és az
iskolába menő gyermekek részére az óvodában alvós pizsama
partyt vetélkedőkkel, bátorságpróbával, párnacsatával
júliusban került megrendezésre.
Ebben az évben is részt vettünk gyermekeinkkel a Szarvasi
Cervinus Teátrum bérletes gyermekelőadásain
Születésnapok, névnapok ünneplése.

Az intézményi ünnepek, hagyományok megszervezése, megtartása.

6.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata. A
munkatársak bevonásának gyakorlata a döntés előkészítésbe, fejlesztésbe (és
milyen témákban)

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2020/2021 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 2019/20‐as 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 2019/2020 nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

2019/2020 nevelési
évben szükséges
megvalósítani

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 felmerülő ötletekhez, megvizsgálja
azok beilleszthetőségét a fejlesztési folyamatokba.
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére,
alkalmazására nyitott a testület és az intézményvezetés.
A 2019/20‐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

Pedagógiai és oktatáspolitikai változások nyomonkövetése.

6.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak
A 2019/2020 nevelési

Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel
rendelkezik a nevelő munka humánerőforrás szükségletéről. Az intézmény

évben az alábbiak
szerint valósult meg

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 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

7.2.

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.

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása,
intézményi eredmények

A 2019/2020. nevelési
évben az alábbiak
szerint valósult meg

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.
A 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.

8.

Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

Alapító okirat szerint ellátott feladat
8.1. adattábla
adat

2019/202
0.
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
70
4
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 mutatói2019/2020 nevelési év

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

01.szept

01.okt

31. dec

31. máj

31.aug

70
4
70
0

70
4
70
0

70
4
70
0

70
4
70
0

70
4
70
0

Felvételi adatok
8.3. adattábla
adat

beiratkozott elutasított
gyermekek gyermekek
létszáma
létszáma

A felvételt
nyert
gyermekek
létszáma

felvételt
nyert: Nemek
aránya
fiúk lányok

2019/2020.
nevelési év

26

26

13

0

13

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
2019/2020.
nevelési év

6

4

6

2019.10.01

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

Engedélyezett
álláshelyek
száma

6

4

12

technikai

Óvodavezető

Óvodavezető helyettes

1

1

Minősítő vizsga, minősítő eljárás adatai
8.5. adattábla
adat

2019/2020. nevelési év

Minősítő vizsga
Érintettek száma

1

A vizsga
időpontja

A vizsga
eredménye

Elért fokozat

2020. 07. 07.

73%

Ped. I.

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

2019/20‐as nevelési évben gyermekbalesettel kapcsolatos intézkedésre nem került sor

A szülőkkel, szülői szervezettel való kapcsolattartás
8.7. adattábla
2019/2020.
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
2019/2020.
nevelési év

A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
•

Május 25‐től óvodánk újra a megszokott rendben fogadta a gyermekeket.
Ettől az időponttól kezdve 40‐50 fő kisgyermek vette igénybe az óvodai
nevelést.

•

Az óvoda nyári időszakáról az adott óvodapedagógusok a csoportnaplójukban
készítik el a nyári tervezést és annak értékelését ( 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
•

•

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

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 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.

•

•

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

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.

•

•

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
•

•

Hogyan történik az intézmény jövőképének kialakítása?

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.

•

•

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.

•

•

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.

•

•

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

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.

•

•

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

•

•

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

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.

•

•

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

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 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.

•

•

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

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.

•

•

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 nyugodt munkavégzésre alkalmas, pozitív klímát és támogató kultúrát
teremt?

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.

A beiratkozott gyermekek száma alapján a 2020/2021‐es nevelési évben is 3 csoporttal
tud működni intézményünk.
A járvány miatt kialakult helyzetben közös a felelősségünk, hogy a családi nevelést a
szokásostól eltérő formában és tartalommal kell segítenünk oly módon, hogy a
gyermekek számára mindez a lehető legkevesebb nehézséget jelentve, tevékeny és
élményekkel teli legyen. Ugyanakkor lehetőség is ez az időszak a szakmai megújulásra,
az együttgondolkodásra, módszertani eszköztárunk bővítésére, a tudatos önfejlődésre.
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, 2020. szeptember 4.
Pádi‐Klein Ildikó
óvodavezető
sk.

Varjú Judit
ügyvezető
sk.

BESZÁMOLÓ

2019/2020

Készítette: Véha Emese bölcsődevezető
Varjú Judit ügyvezető

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.
 2019 évben a kihasználtság: 100 %
 2019 évben beíratott gyermekek száma: 52 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 dajka néni látja el, aki aktív,
együttműködő tagja kollektívánknak, elfogadja a közösen kialakított értékrendszerünket, jól
képviseli azokat, aszerint dolgozik.
Jól felkészült, tapasztalt szakember, aki nélkül nem oldható meg a gyermekek nevelése,
gondozása, egyéni fejlesztése.
A bölcsődei dajka munkakörbe átsorolt személyeknek legkésőbb 2019. december 31.-ig
kellett megfelelni a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képesítési követelményeknek,
melynek eleget tett.
Közhasznú dolgozó foglalkoztatása segíti még munkájukat.
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
Egyéni beszélgetés, 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
2020. aug. 31.-én a bölcsődében az alábbiak szerint alakult a kedvezményes étkeztetés :
100 %-os normatív térítési díjkedvezményre
jogosult gyermekek
rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény

22 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

2 fő

nevelésbe
vételét
gyámhatóság

elrendelte

a

2 fő

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

18 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.
- Udvari játékok lefestése
- Szükséges festés, mázolás elvégzése
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.
Ez év tavaszától új kihívások, feladatok gördültek elénk a vírushelyzet miatt. Mindennapi munkákat
átszőtték a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében tett intézkedések:
 Az intézményünk márciusban a Polgármesteri Hivatallal történt egyeztetés alapján bezárt, nem
fogadta a gyermekeket, majd pedig ügyeleti rendszerben maximum öt fős csoportban láttuk el
feladatainkat.

 A veszélyhelyzet alatt a szülők nem jöhettek be intézményünk területére. A gyermekek
átvétele a kapuban történt, majd alapos kézmosás és átöltöztetés után mehettek be a
csoportba.
 Figyeltünk a gyakori alapos szappanos kézmosásra.
 A gyermekek számára megtanítottuk a köhögési etikettet.
 Az intézmény egész területén nagy hangsúlyt fektettünk a napi többszöri szellőztetésre, a
gyermekek által használt játékokat, eszközöket naponta fertőtlenítettük.
 Naponta többször fertőtlenítettük azokat a felületeket, amelyeket gyakran érintettünk.
 A bevezetésre kerülő online munka során célunk volt a családokkal a kapcsolattartás, a szülők
támogatása, segítése.

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.
2018-tól a bölcsődei ellátás esetében is bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás. 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

A március 16. utánra tervezett rendezvényeinket a vírushelyzet miatt nem tartottuk meg.
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.

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.
ÖSSZEGZÉS:

A kialakult járványhelyzet mellett is törekedtünk a kiegyensúlyozott és nyugodt működési
feltételek folyamatos biztosítására, a szervezési feladatok intézményi szintű koordinálására.
A 2020/2021-es év is új feladatokat , új kihívásokat tartogat számunkra. A járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrend betartása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a
jövőben is munkatársaink magas színvonalú szakmai munkájára, hiszen ezzel biztosíthatjuk
az intézményben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését,
nevelését.
Kérjük a Tisztelt Képviselő – testületet a beszámoló elfogadására.

Gyomaendrőd, 2020. szeptember 4.
Véha Emese
bölcsődevezető sk.

Varjú Judit
ügyvezető sk.
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Ezen beszámolómmal intézményünk 2019. 09.01-től 2020. 08.31-ig terjedő nevelési
évének értékelését kívánom bemutatni.
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR


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


A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési
intézmények
névhasználatáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200020.EMM
229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény
egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról
http://www.budapestedu.hu/data/cms150367/229_2012._VIII._28._Korm._ren
deletet_a_nemzeti_koznevelesrol_szolo_torveny_vegrehajtasarol_MK_12_112
.pdf


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


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


1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV
2015.
évi
CCXXIII.
törvényegyes
szociális,
gyermekvédelmi,
családtámogatási
tárgyú
és
egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
http://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=A1500223.TV


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




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


328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeleta személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az
igénylésükhöz
felhasználható
bizonyítékokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100328.KOR
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működésérőhttp://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM


48/2012.
(XII.
12.)
EMMI
rendelet
a
pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokban
való
közreműködés
feltételeiről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200048.EMM
Oktatási Hivatal:
Önértékelési kézikönyv óvodák számára. MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/onertekele
si_kezikonyv_ovoda_160127.pdf
Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára.
HARMADIK, JAVÍTOTT KIADÁS
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/PSZE_
kez ikonyv_ovodai_160128.pdf
Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II.
fokozatba lépéshez. Harmadik, javított változat
http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmuta
to_ a_pedagogusok_minositesi_rendszereben_3jav.pdf

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a
pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez
Óvodai nevelés Negyedik, javított kiadás
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_negyedik.pdf
és Kompetenciaelemzések indikátorpéldák
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/ovoda_k.pdf
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BEVEZETŐ
Az éves értékelés, a 2019/2020-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.
Az Önértékelési kézikönyv, a Tanfelügyelethez és a Minősítéshez kapcsolódó
útmutatók alapján a dokumentumaink átdolgozása folyamatosan történik.
1. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
1.1 Tervezés :
A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP,
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves
munkaterv,
munkaközösségi tervek elkészítése)

Óvodánk pedagógiai programja a Selyem Úti Óvoda Integrált Nevelési Pedagógiai
Programja.
Céljai és tartalma összhangban van az Óvodai Nevelés Országos
Alapprogramjának célrendszerével és tartalmával, valamint az Alapító Okirattal.
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.

A Selyem Úti Óvodában hároméves kortól kötelező az óvodába járás. Az itt töltött idő
alatt a 2019/2020-es nevelési évben is kötelességünk volt:
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A terület értékelése során elsősorban tehát a Pedagógiai Programban vagy más
stratégiai dokumentumban megtalálható a célok elérését biztosító elsősorban
pedagógiai folyamatok tervezési, ellenőrzési és értékelési rendjének tudatosságát, az
eredményeknek megfelelő és szükséges korrekciók elvégzésének hatásosságát,
fejlesztő jellegét kell vizsgálni.
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 intézmény mérési
(az eredmények értékelési területénél felsorolt adatok), 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 történik, az intézmény
munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.
Az intézményi önértékelési ciklust lezáró intézkedési terv és a stratégiai és operatív
tervezés dokumentumainak összehangolása megtörténik.
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a
munkaközösség terveivel.
A2019-2020-as 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 alapköve.
A csoportok kialakításánál homogén életkorú csoportok szervezésére
törekszünk, amíg ez tartható intézményünkben.
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Az óvodai élettevékenység formái:
Játék
A külső világ tevékeny megismerése
Verselés, mesélés
Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
Mozgás
Munkajellegű tevékenységek
Tevékenységben megvalósuló tanulás
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
fejlődésünket és más módunk volt felzárkóztatásra, tehetséggondozásra is.
Nagy hangsúlyt fektettünk az anyanyelvi nevelésre.
Elengedetlen 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. Tevékenységüket meghatározott
napokon logopédus, fejlesztőpedagógus és gyógypedagógus segítette.
A következő nevelési évben 2020/2021-ben:
Fejlesztendő területek: Szabályozások folyamatos aktualizálása, esetleges
kiküszöbölése, újonnan bevezetésre kerülő szabályzatok elkészítése.
A törvényi változások következtében a meglévő dokumentumokat felülvizsgáljuk, a
törvényi rendelkezések értelmében, ha szükséges azok módosítása.
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 óvoda stratégiai dokumentumaival.
A következő nevelési évben 2020/2021-ben 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.
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A következő nevelési évben, 2020/2021 – ben feladatom:
A jogszabályi változások folyamatos figyelése,
és beépítése az 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 önértékelési rendszerben.
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 folyamatosa 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 összefüggését, 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, státusz vizsgálatok, mozgásos
tevékenységek szervezése).
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A tehetség gondozás keretén belül heti rendszerességgel vesznek részt a gyermekek:
néptánc, társastánc, idegen nyelv, kézműves, informatikai tehetséggondozásban.
A 2019/2020 nevelési évben a következő programok valósultak meg:
-

Őszi kirándulás
Termés kiállítás
Állatok Világnapja- állatsimogatás
Színházlátogatás
Városi sportrendezvény
Mikulás várás
Adventi Játszóház
Karácsonyi Ünnepség
Farsangi mulatság
Tavaszi játszóház nem valósult meg az óvoda bezárás miatt
Vízvilágnapja
nem valósult meg az óvoda bezárás miatt
Nyíltnap
Anyák napja online köszöntés a gyermekek által készített rajzok
felhasználásával
Évzáró, ballagás A szülők és családtagok bevonása nélkül .
A ballagó óvodásokat az óvoda dolgozói bensőséges ünnepség
keretében búcsúztatták el.
Gyermeknap helyett családi napot tartottunk június 19-én az óvoda udvarán
Kirándulás Tájházba kerékpárral

A következő évben 2020/2021-ben 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 megfeleltség szempontjából azonban a nevelési évben
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kötelező volt az óvodapedagógusok számára a csoportnaplóba éves tevékenységi
tervet készíteni.
A tematikus terv egységesen egy feldolgozásra kerülő téma köré épül. Nevelési cél,
a
feladatrendszerben
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:
o Csoportnapló
o Felvételi és mulasztási napló
o Az egyéni fejlődést nyomon követő dokumentáció
o 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 követező nevelési évben 2020/2021- ben feladatunk:
A helyi nevelési pedagógiai programban rögzíteni azokat a szabályzásokat, 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 vezető társaimmal
megosztottam. Az egyes értékelésekről értékelő lap készült.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés fajtái:
 a pedagógus ellenőrzése,
 az intézményvezető ellenőrzése,
 az intézményellenőrzése.
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Intézményünkben az elmúlt nevelési évben tanfelügyeleti ellenőrzés volt.
A pedagógusok belső ellenőrzésére az alábbi táblázat szerint került sor, a pedagógus
kompetenciákat figyelembe véve:
Ellenőrzésre
kijelölt
óvodapedagógusok

Önértékelés

Tevékenység
látogatás ideje

Ellenőrzést végzők

Kis csoport 2 fő
óvodapedagógus

2020. 02.12.

2020.02.03.
2020.02.10.

Középső 2 fő
óvodapedagógus
csoport
Nagy csoport
2 fő óvodapedgógus

2020.02.25.

2020.02.24.
2020.02.12.

2020.02.19.

2020.02.07.
2020.02.14.

Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin
Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin
Szabó Istvánné
Gircz Klára
Farkas Katalin

Az ellenőrzések és az önértékelések a fenti táblázatban szereplő időpontok szerint
valósultak meg.
A intézményben belső ellenőrzést végeztem. Spontán és tervezett megfigyeléssel,
dokumentum ellenőrzéssel.
Spontán megfigyelés: a nap bármely időszakában történt: szeptemberi beszokatás,
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 2020/2021-ben feladatunk:
A tervezésben (vázlatokban) a cél meghatározásánál: mit szeretnénk elérni,
feladat meghatározásánál: hogyan szeretnénk elérni.
A tervezésben (vázlatokban) szervezeti forma: kötött vagy köteletlen, munka-forma:
frontális, A heti terv valóban a téma céljáról, feladatáról, szóljon, a részletes
kidolgozása a csoportnapló heti tervében kell, hogy megtörténjen.
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Értékelés

1.4.1.
Az intézményi értékelés megvalósulása (intézményi önértékelés,
pedagógusok szakmai munkájának értékelése).
Intézményi értékelésre ebben a tanévben kerül sor.
Az intézményvezető ellenőrzése az alábbi területekre terjedt ki:
- az intézményi pedagógiai folyamatok - nevelési, tanulási, tanítási, fejlesztési,
diagnosztikai - stratégiai vezetése és irányítása,
- az intézmény szervezetének és működésének stratégiai vezetése és operatív
irányítása,
- az intézményi változások stratégiai vezetése és operatív irányítása,
- az intézményben foglalkoztatottak stratégiai vezetése és operatív irányítása,
- a vezetői kompetenciák fejlesztése
Az ellenőrzéseket az óvodavezető, és az óvodavezető helyettes végezték. A nevelési
évben lebonyolított ünnepélyek jól szervezettek, színvonalasak voltak, a
gyermekeknek maradandó élményt nyújtottak. Alkalmasak voltak a gyermekek
érzelmi, közösségi nevelésére. A vezetői munkatervben tervezetteknek
megfelelően csak részben valósult meg. Az intézmény március 18-tól zárva tartott a
koronavírus járvány miatt, így a körülmények miatt későbbi időpontban tudtuk
megvalósítani a tervezett tevékenységek egy részét, illetve online módszerek
segítségével napi szinten. 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., hiányolták a játszóház, anyák napi ünnepség és
a ballagás elmaradását, valamint az autóbuszos gyermeknapi kirándulás elmaradását.
Szülői értekezletek, fogadóórák ellenőrzése

A Szülői értekezleteket az óvodavezető és a helyettesek látogatták
Az óvodapedagógusok jól felkészültek. A szülői értekezleten a csoport aktuális
fejlettségének ismertetése mellett egy – egy nevelési téma is megbeszélésre került,
amikhez meghívtak logopédust, pszichológust, védőnőt, gyermekorvost is.
A nevelési év során a szülők tájékoztatása fogadóórákon (szükség szerint
vezetői részvétellel), családlátogatáson, nyílt napokon, egyéni beszélgetések során
valósultak meg.
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A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak teljesítmény
értékelése.
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. 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 írnak, melyet évvégén megismételnek,
összesítik a kapott eredményeket, melyekből pedagógiai értéket kapnak.
A szülőket évente két alkalommal tájékoztatják a mérési eredményekről.
A következő nevelési évben, 2020/2021 – 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 Pedagógiai Programot felülvizsgáltuk, aktualizáltuk.
1.5

1.5.2. Mérési értékelési eredmények (elégedettség mérés, pedagógusértékelés, a
gyermekek megfigyelésén alapuló és egyéb mérések)
A gyermekek megfigyelésén alapuló mérések, értékelések és egyéb mérések,
értékelések megtörténtek.
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 a tehetségek fejlesztésére, gondozására. A közösség fejlesztő
tevékenység az intézmény hagyományaival és a gyermekek személyes kompetenciáinak
fejlesztésével történt meg.
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2.1. Személyiségfejlesztés
A pedagógiai programba rögzített személyiség- közösségfejlesztési
feladatok megvalósulása
Az elmúlt nevelési évben, vagyis 2019/2020-ban, az intézményben
voltak hospitálásra kijelölt napok, amikor az óvodapedagógusok
egymást látogatva szereztek és cseréltek tapasztalatokat, ezzel is emelve
munkájuk színvonalát. Az „Esélyteremtő Óvoda” EFOP-3.1.3. pályázat 2
fő óvodapedagógus részére nyújtott személyiség fejlesztő lehetőségeket.
A hospitálások képet adtak a pedagógusról:
 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 2019/2020-as 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 - ban is.
Az ebben foglalt feladatok az egész óvodai életet meghatározzák, befolyásolják a
közösségi programokat is.
Fő célunk, hogy tiszta környezetben, egészséges, és biztonságos óvodai életben éljék a
gyermekek mindennapjaikat.
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,
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az óvodapedagógusokkal
összegyűjtötték a gyermekek és megbeszélték jelentőségét.

együtt

A 2019/2020-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.
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 tükröznek.

A 2019/2020-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:

Vezetőként ösztönzöm az óvodapedagógusokat arra, 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 biztosítása



SNI gyermekek teljes körű integrálsa

2.1.3.A gyermekek hátrányainak enyhítésének gyakorlata
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében (itt most 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
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
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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, 2020/2021 az óvodában helyi szinten lévő
esetmegbeszéléseket legalább évente 3-4 alkalommal be kell tervezni és meg kell tartani.

tevékenységekben megvalósuló tanulás,
ismeretszerzés,
a
képességfejlesztés intézményi gyakorlata:
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 építettünk, érdeklődésükre, 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
sajátosságaik maximális figyelembevételére, hiszen a játék a legfőbb
tevékenységük A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentációban az
óvodapedagógusok rendszeresen rögzítették megfigyeléseiket a gyermekek
képességeinek fejlődéséről.
2.1.4. A

A következő nevelési évben 2020/2021-ben:
Az intézmény dolgozóit írásban egyénileg értékeljük a nevelési év végén.

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: 9 fő
 Logopédia: 21 fő
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Iskolaérettség vizsgálat
Nagycsoport

Csoport
létszám

Vizsgálat
nélkül
visszamaradt
óvodában

Iskolába
ment

Iskolaérettségi
vizsgálatot
szakszolgálat
végezte

Megyei
Szakértői
Bizottság
végezte

Ebből
SNI

30 fő

30 fő

0fő

27fő

2fő

1 fő

1 fő

Tehetséggondozás csak nagycsoportosok körében
Műhely neve

Vezetői

Gyermekek száma

Játékos idegen
nyelv-angol

Wolfné Kereki
Tünde

12 fő

Kézműves

Földváriné Uhrin
Zita
Weigertné Gubucz
Edit

8 fő

Néptánc

Nyíltnapok
időpontja
2019.03.14.
elmaradt

20 fő
elmaradt

Társastánc

Giricz Annamária

6 fő

elmaradt

Játékos PC világ

mindenkori
nagycsoportos
óvodapedagógus

27 fő

elmaradt

A következő nevelési évben 2020/20201 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
egymással. Óvodánkban eddig hagyomány volt a szülővel való beszoktatás, ahol a
szülő érezhette, hogy a gyermeke biztonságban van, ahol a csoportokba járó gyerekek
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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 2020/2021 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, mindaddig amíg ez a
járvány miatt lehetséges volt. (Pl.: Szent Antal Népházba kerékpáros
kirándulás, Termés kiállítás, családi nap).
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 szemében. A szülők többsége kéri a pedagógusok szakmai
véleményét: a nevelésben, testvér születéskor, esetleg a fejlesztésben.
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A következő nevelési évben 2020/2021-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 2019/2020-as nevelési tanévben a
tanköteles korú gyermekek körében
Eredmények
Tanköteles korú gyermekek száma
Közülük várhatóan a 2020/2021-as
tanévben az iskolai tanulmányaikat
elkezdők száma aránya a tanköteles
korúakhoz viszonyítva
Várhatóan
2020/2021-es
tanévben
óvodában maradó tanköteles korúak
száma, aránya a tanköteles korúakhoz
viszonyítva
Felzárkóztató foglalkozásokon részvevő
gyermekek száma:
Logopédiai fejlesztés
Gyógytestnevelés
Fejlesztő pedagógia
Gyógypedagógiai fejlesztés

Adatok
Fő
27 fő

%
100%

25 fő

100%

1 fő

4%

21 fő
22 fő
14fő
2 fő

60 %
84%
53%
8%
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12 alkalom
2 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.
2020/2021-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 , melyet a
koronavírus járvány miatt december 31-ig hosszabbítottak meg.
Gyermekek által nyert pályázatok:
 Iciri piciri rajverseny
 Iciri piciri mesemondó verseny
 „Szeretem a természetet”- rajzpályázat
 „Felelősség a földért” -rajzpályázat
A következő nevelési évben 2020/2021 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.
Iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermek eredményét a vizsgálatot végző szakember
beszélte meg a szülővel.
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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

2019. október 15 16:30

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium

2019. 11.30.

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola és
Kollégium
Selyem úti óvoda

Meglepetés műsor óvodánkban
2019.12.06.
Interaktív foglalkozás a
nagycsoportos gyermekek részére
a szülők bevonásával

Elmaradt

Óvónők látogatása az első
osztályokban

2019. 11.07
2019.12.

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

2020.03.14.

Teadélután a gyermekek részéreóvodapedagógusokkal

Elmaradt

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

A következő nevelési évben 2019/2020-ben továbbra is feladatunk kapcsolatok
fenntartása és programok működtetése.

4.
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.
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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
Mindhárom csoportban fontos feladat:
A gyermekek hátrányainak kompenzálása.
Az információk áramlásáért felelős: az óvodavezető.
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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 2020/2021-as nevelési évben feladat: a közösség erejében rejlő további lehetőségek
kihasználását a kevésbé aktív kollegák bevonását a 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

Békéscsabai
Pedagógiai
Oktatási Központ

Továbbképzés ideje

2017.09.14. – 2020ig
folyamatosan havi
rendszerességgel

Továbbképzés
témája
Óvodai esélyteremtő
intézményfejlesztési
program és
eszközrendszer

Részt vett
óvodapedagógusok
száma

2 fő

Egyéb továbbképzések:
- 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
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áramlását. Igyekeznek alkalmazkodni a modern kor megváltozott körülményeihez,
minden tudásukkal, akaratukkal szeretnének megfelelni az elvárásoknak. Ehhez
intézményvezetőként megfelelő tárgyi feltételeket biztosítottam .
A következő 2020/2021-es tanévben feladat: a kollégák IKT eszközök ismereteinek
bővítése.
5.AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
5.1. Az intézmény legfontosabb partnerei
A 2019-2020-as 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 2020-2021-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.
Egy-egy szülői értekezleten szakemberek a szülők által megjelölt témában tartanak
előadást. Ebben az évben az „Esélyteremtő Óvoda” pályázat adta lehetőség
keretein belül 1 fő logopédus és 1 fő fejlesztőpedagógus tartott a szülőknek
előadást és válaszoltak a szülők részéről felmerült kérdésekre.
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
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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.
 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.
Az óvoda udvarának ütéscsillapító gumitéglával történő burkolásához mely
4.010.000,--Ft-ba került amihez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1.500.000,-Ft-tal járult hozzá. Köszönjük támogatásukat.
 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. Márciustól ezek elmaradtak a járvány miatt.
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 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,
ami ebben a tanévben elmaradt.) 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 2020/2021-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: Gondozási
Központ - Idősek Karácsa, Szent Antal Népház – Három királyjárás, valamint a városi
és megyei rajzversenyeken való részvétel.
6 A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
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.
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. Az udvari játékainkat a Fogyasztóvédelem
munkatársai ellenőrizték és rendben találták. Köszönhető ez az új ütéscsillapító
gumitégla burkolatoknak is. Csoportszobáink az óvoda belső tere otthonos,
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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.
A következő nevelési évben 2019/2020-ban is szeretnénk folytatni az udvar további
fejlesztését.
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 2019/2020-es nevelési évben az udvari játékok felülvizsgálata és ellenőrzése
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. Az óvoda óvodapedagógusa aki gyógypedagógus végzettséggel
rendelkezik heti 1 alkalommal fejlesztette a gyerekeket. A Pedagógiai Szakszolgálat
által biztosított fejlesztőpedagógus heti 1 alkalommal végezte fejlesztő tevékenységét.
Óvodánkban a pedagógiai munkát segítő munkakörben pedagógiai asszisztenst is
alkalmaztunk.
A következő nevelési évben 2020/2021-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.

28
Selyem Úti Óvoda
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.

Nevelési év beszámolója 2019/2020

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 kiállítás
 Állatok Világnapja
 Óvoda vacsora
 Mikulás ünnepség
 Adventi Játszóház
 Karácsonyi Ünnepség
 Farsang
 Húsvét előtti játszóház (sajnos elmaradt)
 Anyák napja (online köszöntés volt)
 Ovi olimpia (elmaradt)
 Évzáró ünnepség (zárt óvodán belüli)
 Gyermeknapi kirándulás nagycsoportosok kerékpáros kirándulása a Tájházba
 Gyermeknap az óvoda udvarán (elmaradt)
 Családi nap
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A következő nevelési évben 2020/2021-ban feladat a szervezeti kultúra szinten
tartása.
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 2020/2021-es 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 (alkalmi jelleggel)
- 1 fő adminisztrátor (alkalmi jelleggel)
- 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 IRYS terapeuta (óraadó)
- 1 fő logopédus (SNI gyermekek mellé) óraadó
A fenti pedagógusok bére a Pedagógiai Szakszolgálat megjegyzéssel ellátottakat
kivéve az óvoda költségvetését terhelte.
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.
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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:
- Házirend
- SZMSZ
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 több évvel ezelőtt elballagott óvodásaink is szívesen vissza jönnek egyegy 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 gyermekeinkbe 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.
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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 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
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
feltételeit.
5. A feladat ellátást szolgáló vagyon: az intézmény ingatlan vagyonnal nem
rendelkezik, a működéshez szükséges ingatlant Gyomaendrőd Város
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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

2 fő

2 fő

0 fő

1 fő

8.3. Felvételi adatok 2020- 2021 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

24 fő

0 fő

0fő

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 2020/2021-as tanév feladata. Úgy gondoljuk, hogy mindkét
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intézmény (Bölcsőde és Óvoda) 100%-os kihasználtsága az
(óvodapedagógusok és dajkák) színvonalas munkájának köszönhető.

itt

dolgozó

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 2019/2020-as tanévben nem volt igazolatlan
hiányzás.
Gyermekvédelmi támogatásban részesül: 5 fő
Fejlesztésre járt gyermekek száma:13 fő
8.5. Minősítő vizsga, minősítő vizsga adatai: A 2019/2020 nevelési évben nem
történt pedagógus minősítés.
8.6. Gyermekbalesetek megelőzésre tett intézkedések, gyermekbalesetek száma:
A 2019/2020-es nevelési évben nem történt gyermekbaleset intézményünkben, ezért
intézkedésre nem volt szükség.
8.7. A szülőkkel, és szülői szervezettel való kapcsolattartás
A 2019/2020-as nevelési évben tartott szülői értekezletek és időpontjai:

Csoportok neve
Kis csoport

Középső csoport

Szülői értekezlet
időpontjai
2019.szeptember 10.
2020. februás 13.

Nyílt nap

-

2019.szeptember 10.
2020. februás 13.

-

Nagy csoport

2019.szeptember 10.
2020. februás 13.

2019.
március 14.

SZMK értekezlet

2019. szeptember 19-én

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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2019.szeptember 10.
2020. februás 13.

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.
Június 19-én családi napot tartottunk az óvoda udvarán. Ötletes játékokkal várták az
óvónők a családokat. Az állomásokon teljesített feladatok után világítós karkötő és
limonádé volt a jutalom. A délutánt táncházzal zártuk. Jó hangulatban telt el a délután,
gyermek, szülő egyaránt jól érezte magát.
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. Az ütéscsillapító gumitéglával burkolt udvar még a soksok eső ellenére is biztosította a gyermekek szabadban történő mozgásos játékának
lehetőségét.
A homokozókban remek alkotások, homokvárak készülnek, a természet adta
kincsekből, ágakból, gallyakból. Az elkészült homokvárakat zászlóval díszítették. 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 saját
kulacsokból víz, tea és hűsítő üdítő italok fogyasztására természetesen a megfelelő
higiénia betartása mellet.
Minden délelőtt többször is fogyasztanak a gyerekek gyümölcsöt, pattogatott kukoricát
és egyéb nassolni valót. 11 óra után már csak az árnyékos helyeken tartózkodunk.
Hőség 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.
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Szívesen rajzolnak az aszfaltra krétával, de rendelkezünk táblával is ahol szintén
tudnak alkotni.
9. AZ 5 ÉVES
IDŐSZAKA

VEZETŐI

STRATÉGIA

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

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 2019/2020-es nevelési év kiemelt feladatai voltak:
 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
Csoportvezető
Feljegyzések,
alkalmával
közösségi
óvodapedagógusok
határozatok
megbeszélve, igény
oldalainak
felmérés
kialakítása,
működtetése
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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 miatt egyeztetve,
karbantartása
megvalósítása
karbantartó
5. Udvari
játékok elmaradt.
ellenőrzése
Szervezeti kultúra fejlesztése
6.
Intézményi
Intézményi érték és
klíma
fejlesztése normarendszer
(közsösség)
erősítése. Nyugodt,
biztonságot nyújtó
munkahely
kialakítása. Egymást
segítő,
egymásra
odafigyelő
emberi
kapcsolatok
kialakítása
7.
Kompetens
Munkatársak közötti
személyek kiválasztása, egyenlő
terhek elosztása
munkamegosztás

8.
Egymást segítő Közösség alakítása
egymásra odafigyelő
emberi
kapcsolatok
alakítása. A közösségi
feladattudat
a
kezdeményezőkészség,
a
véleményalkotás
segítése. Azonosulás a
kitűzött célokkal. Nyílt
őszinte kommunikáció,
az együttműködés a

Óvodavezető
Óvodapedagógusok

Partneri
mérőlapok
Munkaterv
Intézményi
Önértékelés

Óvodavezető
Óvodavezető
helyettes
Csoportvezető
óvodapedagógusok
Óvodavezető,
Óvodavezető
helyettes
Csoportvezető
óvodapedagógusok

Partneri
mérőlapok
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bizalom erősítése
Intézményértékelés
9. Teljesítmény
Pedagógusok és a Óvodavezető,
Értékelő, minősítő
értékelés
pedagógusok
Óvodavezető
lapok, fejlesztési
lebonyolítása,
munkáját
segítők helyettes
terv
mérőlapok
teljesítmény
csoportvezető
elkészítése
értékelése,
óvodapedagógusok
minősítése
10. A
gyermeki Hozzáadott
Óvodavezető,
Fejlettségmérő
teljesítmények
pedagógiai
érték óvodavezető
lapok
folyamatos
felmutatása
helyettes
mérése
Óvodapedagógusok
11. Lebonyolítás
Pedagógusok
Óvodavezető
Hospitálási
önértékelése a kézi
szempontsor,
könyv szempontsora
önértékelő lapok,
alapján
munkatársi
értékelő
lapok,
jegyzőkönyv

Szakmai célok
12.
Szakmai
kompetencia erősítése,
kölcsönös
segítségnyújtással,
tapasztalatcserével, az új
pedagógusok
megismertetése
az
óvoda
értékeivel,
elvárásokkal.
Az
óvodai
dokumentumokkal való
ismerkedés
13.
A
gyermek
önmagához
mért
optimális
fejlődése,
fejlesztése
14.
A
munkaterv
szerinti
működés
biztosítása,
belső
hospitálások szervezése.
Tapasztalatcsere

Óvodavezető,
óvodavezető
helyettes
óvodapedagógusok

Csoportnapló,
fejlődési
napló,
HPP.Szabályzatok,
munkaterv

Óvodapedagógusok,
fejlesztőpedagógus

Fejlettségmérő
lapok,
dokumentációját
követő kérdőívek
Pedagógiai
program,
éves
munkaterv

A
szakmai
munkaközösség
autonómiájának
szélesítése
a
pedagógiai
programban,
megfogalmazott
célok érdekében
15.
Értékek
Hagyományápolás
Óvodavezető,
megőrzése,
óvodai
óvodavezető
hagyományok
jeles
helyettes
napok
tartalmának
óvodapedagógusok
bővítése, színvonalának

Munkaterv
Éves terv
Heti terv

38
Selyem Úti Óvoda
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
emelése
16.
Logopédus,
A
gyermek
fejlesztőpedagógus
beszédfejlődésének,
alkalmazása
és
személyiség
fejlődésének segítése
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Óvodavezető,
Szükséges
óvodavezető
dokumentációs
helyettes
napló
logopédus, fejlesztő
pedagógus
Pedagógiai célkitűzések és feladatok- Szolgáltatások
17.
Közös
Családóvoda Óvodavezető,
programok szervezése
kapcsolatának
óvodavezető
erősítése, minőségi helyettes,
változása
óvodapedagógusok
18.
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 a
Selyem úti Óvoda épületének elavult fűtési rendszerét korszerűsíteni szíveskedjenek.
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 szeretetre, egymás
megértésére és a másság elfogadására neveljük. Igyekszünk minden lehetőséget
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 az emberi
környezetben megmutatkozó szépre és jóra. Tisztelik és megbecsülik azt.
„Kisgyermekem, csak nézzél szerte szét, érted van itt minden ami szép.”
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Úgy érezzük, hogy a nehézségek ellenére, melyet a koronavírus járvány okozott a
lehetőségekhez mérten maximálisan elláttuk feladatainkat. Meg kellett szervezni az
ebédosztást, majd az ügyeletet az óvodai csoportokban. Az óvodapedagógusok online
is tartották a kapcsolatot a családokkal mesék, versek, játékos feladatok küldése
formájában. A beiratkozást a szokástól eltérő módon online, vagy az óvoda kapujára
kitett jelentkezési lapok kitöltésével és a postaládába való behelyezésével tudták a
szülők megoldani.
Reméljük, hogy a következő tanévet zökkenőmentesen tudjuk kezdeni.
Kérem beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.

10.LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK
A Selyem úti óvoda nevelőtestülete 100% arányban a 2020. augusztus 26-án kelt nevelő
testületi határozat alapján a 2019/2020-es nevelési év beszámolóját elfogadta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020 szeptember 02.
……………………………..
intézményvezető

A Selyem úti óvoda irattárában 1./2020 iktatási számú határozat igazolja , hogy a
fenntartó megismerte és elfogadta a 2019/2020-as nevelési év beszámolóját.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. szeptember 02.

………………………………
fenntartó
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11. MELLÉKLET

Képek az óvoda életéről és progamjairól
Maci napi tevékenység közben

Mesemondós lányok
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Rajz és Mesemondó verseny résztvevői

Farsang az óvodában

Nevelési év beszámolója 2019/2020
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Március 15. megjelenítése játékközben
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Kirándulás a Tájházba

Nevelési év beszámolója 2019/2020

45
Selyem Úti Óvoda
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.

Nevelési év beszámolója 2019/2020

Gyermekliget Nonprofit Kft. Bölcsődéje
Nevelési év beszámolója
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
2019/2020
__________________________________________________________________________________

BESZÁMOLÓ
A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ
NONPROFIT KFT. BÖLCSŐDÉJE
MŰKÖDÉSÉRŐL
2019. szeptember 1-től
2020. augusztus 31-ig

Készítette: Szabó Istvánné
Intézményvezető

1

Gyermekliget Nonprofit Kft. Bölcsődéje
Nevelési év beszámolója
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
2019/2020
__________________________________________________________________________________

TARTAOLOMJEGYZÉK

1.Működési feltételek alakulása

3

2. Szakmai munka

4

3. A bölcsődénk pedagógiai hitvallása

5

4.A bölcsődei gondozás főbb helyzetei

6

5.Bölcsődénk élete

7

6.Szolgáltatásaink

9

7.Ellenőrzések

9

8.Legimitációs záradék

11

9.Melléklet

12

2

Gyermekliget Nonprofit Kft. Bölcsődéje
Nevelési év beszámolója
5502. Gyomaendrőd, Selyem út 103/1.
2019/2020
__________________________________________________________________________________

Ezen beszámolóval intézményünk 2019. szeptember 01-től - 2020. 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 48 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 10 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.
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 nevelésgondozás 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 higiéniás szokások kialakításának biztosításával.
Mindezt a testi - lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend
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
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érdekeit figyelembe lévő napirendet és a vele összhangban lévő csecsemő és
kisgyermeknevelői munkarendet állítottunk össze.

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
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5.6.Egyéb kapcsolatok:
Gyermekorvos:
A gyermekek egészséges fejlődését a bölcsőde orvosa Dr. Varga Géza) figyelemmel
kíséri. Heti rendszerességgel elvégzi a szükséges vizsgálatokat, szűréseket, majd
ezeket dokumentálja. A felmerülő egészségügyi problémát a gondozónővel, szülővel
megbeszéli, illetve a szülőt írásban értesíti.

A védőnő: alkalmanként, bizonyos időszakonként látogatja a bölcsődét, ha szükséges
javaslatokat tesz, tanácsokat ad.
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 volt
újdonság egy új, óvodai környezetelfogadása.
Az elmúlt év közös rendezvényei:
 havi rendszerességgel OVI MOZI (kivéve a járványos időszakot)
 Mikulás várás
 Karácsonyi ünnepség
 Játszóház (adventi)
 Bábszínház(november) a további elmaradt a járványos időszak miatt
 Farsangi mulatságon való részvétel (jelmezbe volta öltözve a bölcsődések is)
 Gyermeknap helyett júniusban családi napot tartottunk.
 Ballagás a járványhelyzet miatt elmaradt.

6.Szolgáltatásaink:
6.1.Zene Bölcsi (Ölbeli Zenés délután)december végéig.
A Zene Bölcsit külső szakember (óvodapedagógus) bevonásával működtettük.
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.
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Az élet első éveiben az önfeledt együttjátszás, a lovagoltatók, cirókázók érzelmi
biztonságot nyújtanak, mely a korai anya gyermek és apa gyermek kapcsolat
meghatározója és az értelmi és érzelmi fejlődés alapja. A foglalkozás két részből áll az
első félóra mondókázás és éneklés után további fél órában a szülők kötetlen, illetve
irányított beszélgetésen vesznek részt kisgyermekkel kapcsolatos témákban, amíg a
kicsik a játszószőnyegen játszanak.

7.Ellenőrzések:
Az elmúlt nevelési évben nem volt külső szakmai ellenőrzés.
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 2020. szeptember 2-án
kelt nevelő testületi határozat alapján a 2019/2020 nevelési év beszámolóját elfogadta.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. szeptember 2.

……………………………..
intézményvezető

A Gyermekliget Nonprofit Kft. irattárában 2./2020 iktatási számú határozat igazolja, hogy a
fenntartó megismerte és elfogadta a 2019/2020 nevelési év beszámolóját.
Kelt: Gyomaendrőd, 2020. szeptember 2.

………………………………
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
alapító okiratával 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:
2019-2020-as 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.
Az elmúlt nevelési év egy igen szokatlan helyzet elé állított minket a digitális oktatás
bevezetésével. A Facebook-os zárt csoportunkat használtuk a kapcsolattartásra. Minden nap
adtunk ajánlást a szülők számára egy téma köré csoportosítva, tartva magunkat az éves
tervhez. Igyekeztünk a szülők számára érthető módon leírni az adott tevékenységet.
Készültünk videókkal mellyen báboztunk, mesét mondtunk, verset tanítottunk vagy éppen
egy vizuális tevékenység megvalósítását mutattuk meg a gyerekeknek. Sajnos azt
tapasztaltuk, hogy nagyon kevesen reagáltak a felkérésünkre és még kevesebben csatolták
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vissza gyermekeik munkáit. Sok helyen nem volt megfelelő technikai eszköz kivitelezni
egyes feladatok megoldását. Ez a nevelésnek, főleg az óvodai nevelésnek egy nagyon
nehezen hasznosítható területe, de igyekeztünk a helyzetből a legjobbat kihozni.
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
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 fejlettségi 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.
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Sor került a hiányzó dokumentumok pótlására valamint módosítására. Kollektívánk az 2018
augusztusában módosított pedagógiai program szerint dolgozik. Programunk szakértő által
minősített és elfogadott integrált nevelési program.
Óvodánkban többrétű fejlesztés, iskolára való előkészítés folyik, mellyel a hátrányos
helyzetű gyermekeket is igyekszünk iskolaéretté tenni.
Integrált óvodai nevelési programunkat 2002. szeptember 01-től vezettük be. A programban
kitűzött célok megvalósulását, illetve a gyermekek fejlődését a csoport naplójában rögzítjük.
Az 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. Ez sajnos az ide nevelési év sajátossága miatt elmaradt.
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 a GMP áll rendelkezésünkre, valamint a 2019/20-as
nevelési évben a Difer mérést is házon belül meg tudjuk oldani. A többi eszközt a Pedagógiai
Szakszolgálat segítségével tudjuk igénybe venni, melynek lehetőségével élünk is.
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Forrás: PP, Vezetési
program, Munkaterv

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

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
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
Szempont:
gyermekek
enyhítése?
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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.
Jellemző, hogy sok gyermek reggeli nélkül érkezik az óvodába. Már második éve sikerül az
óvodatej programban részt vennünk, ennek eredményeként érkezéskor minden gyermek egy
pohár tejet kaphat, mellyel éhségét csillapíthatja a tízóraiig.

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

3. Eredmények

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
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
2019. őszén törvényességi ellenőrzésen esett át az intézmény, ahol hiányosságot nem tártak
fel.
2020. márciusában mindkét pedagógust szaktanácsadó látogatta meg segítve a pedagógia
munkát és a reflexiót.
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Eredmények

Ssz.

1.

2.

Adatok

Rövid, sz

Fő
%
Beiskolázási adatok:
10
Tanköteles korú gyermekek száma 2019-2020-as évben
6 Fő
%
Közülük a 2020-2021. tanévben az iskolai tanulmányaikat
elkezdők száma, aránya
4 Fő
%
2020-2021. 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

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
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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?

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.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Forrás: PP,
ÖP, vezetési
Munkaterv

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,
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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
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.

5.

-

Csoport faliújság

Külső kapcsolatok - Szöveges értékelés

védőnő, gyámügy, gyermekjóléti szolgálat
Gyermekjóléti
megbeszélések

szolgálat,

gyámügy,

belső

szülők felé
szülők felé
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6.

-

Meghívó

Szülők, partnerek

7.

-

Közösségi oldal

Zárt Facebook csoport, a szülők részére

8.

-

Levél

szülők, partnerek felé

9.

-

Egyéb

A pedagógiai munka feltételei

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
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. Új szőnyegeket vásároltunk az óvodai illetve a bölcsődei csoportba is. A
gyakori és hatékony szellőztetés céljából még két ablakra szereltettünk szúnyoghálót és a
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bejárati ajtóhoz is felszereltettünk egy szúnyoghálós ajtót, valamint a hatásosabb fertőtlenítés
érdekében egy ózongenerátort is beszereztünk.
A gyermekmosdóba új törölköző és fogmosó pohártartók kerültek fel.
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 néhány pedagógiai munkát segítő könyvvel bővítettük.
Az elmúlt évben igen nagy létszámú szakirodalma állt 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 az udvari szín új tetőt kapott,
valamint a játszóudvar egy része térkövezve lett, így sáros időben is tudnak levegőzni
gyermekeink. Egy adománynak köszönhetően 4 kerékpárt és egy futókerékpárt kaptunk,
melyet szintén a térkövezett részen tudnak gyermekeink használni.
Önerőből lebetonoztuk a két külső raktár aljzatát, tisztasági meszelés történt,
kifestettük az irodát, ahová új bútort vásároltunk.
Egy pályázat keretében projektort és vetítővásznat vásároltunk, mellyel kiváltjuk az
ovimozit.
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.

Két kolléga vett részt kettő alkalommal országos óvodai szakmai összejövetelen.
Egy kolléga Difer képzésen vett részt.
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
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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 2019/20-as 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
jelenlegi
és
jövőbeli
igényeinek,
elvárásainak.
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 élmény gazdag fejlődési lehetőséget biztosítunk
minden kisgyermek számára.
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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.

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

6.30-17.30

óvo
dai
cso
port
ok
szá
ma
1

aug. 31.
27
29
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gyermekek
létszáma

27

27

28

27

9.3 Felvételi adatok
beiratkozott
gyermekek létszáma
8

2019/2020 nevelési
év

elutasított gyermekek felvételt nyert
létszáma
gyermekek létszáma
0
8

9.4 Intézményi év végi értékelés
engedélyezett
álláshelyek száma

2019/20
20
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
2019/2020 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

szülők felé
16
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Csoport faliújság
Meghívó
Közösségi oldal

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.
A járványhelyzetre való tekintettel csak kevés gyermek vette igénybe nyáron az óvodát.
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, valamint ellátogattunk a helyi strandra is.
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.
Milyen szerepet kap a fejlesztő célú értékelés, a visszajelzés, a reflektivitás a napi
gyakorlatban?
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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

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.
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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 2019/2020-as nevelési évet eredményesnek ítéljük meg. Arra törekszünk,
hogy a gyermekeket egymás elfogadására, megértésére, szeretetére neveljük.

Gyomaendrőd, 2020. szeptember 7.

Vasasné Giricz Annamária
óvodavezető
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TULIPÁNOS CSALÁDI BÖLCSŐDE

BESZÁMOLÓ
2019/2020 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 kényszerszünet alatt a kapcsolattartás digitálisan folyt a szolgáltatást nyújtó
dolgozó, és a gyermekek illetve szüleik között. Ajánlásokat tettünk közzé a zárt
facebook csoportban az otthoni tartalmas együttlétre.
A bölcsődei gondozás főbb helyzetei:
1. Játék
2. Mozgás
3. Gondozás
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4. Mondóka, ének, anyanyelvi nevelés
5. Alkotó tevékenységek
6. Környezet megismerése
JÁTÉK:
A gyermek legfontosabb tevékenysége, segít a világ megismerésében és
befogadásában. Elősegíti a testi, értelmi, érzelmi, szociális fejlődést, valamint a
kreativitást. Lehetőséget ad a társas kapcsolatok fejlődésére és örömforrás a
gyermek számára.
Célunk: lehetőség szerint minél nagyobb, összefüggő időszakok álljanak a
gyermekek rendelkezésére játék céljából. A játékeszközök folyamatos
bővítéséről lehetőséghez mérten gondoskodunk.
ÉTKEZTETÉS:
A gyermekek napirendjén belül a kulturált étkezés feltételeit és a
szabályrendszer kialakítását is feladatnak tekintjük.
Gyermekeink ebédjét a Térségi Szociális Gondozási Központ biztosítja, a
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 havi anyagi juttatással 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, 2020. szeptember 7.

Tisztelettel:
Vasasné Giricz Annamária
intézményvezető
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as
nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 25/2018. (V. 29.)
határozatával meghatározta a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda számára a szakmai
beszámoló tartalmai elemeit.
A Kistérségi Óvoda intézményvezetője Kovács Péterné ennek megfelelően elkészítette az intézmény 2019/2020-as
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, mely dokumentum elfogadását kéri a Társulási
Tanácstól. A dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi.
A fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontja alapján értékeli a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai
munka eredményességét, mely kötelezettségének az intézményvezető által elkészített intézményi beszámoló
elfogadásával tesz eleget.
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni, a Kistérségi Óvoda beszámolóját
a 2019/2020-as nevelési évről elfogadni a határozati javaslat szerint.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as nevelési évben végzett tevékenységéről
készített beszámoló elfogadása "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a GyomaendrődCsárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda fenntartója a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2)
bekezdés h) pontja alapján elfogadja a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2019/2020-as
nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya
Kistérségi Óvoda
(Gyomaendrőd, Kossuth út 7.)

ÉVES BESZÁMOLÓ
2019-2020-as nevelési évről
Intézmény OM - azonosítója: 201827

Intézményvezető
…………………………….……………
aláírás
Legitimációs eljárás

Nevelőtestület nevében

Alkalmazotti közösség nevében

……………………………………………
aláírás

……………………………………….
aláírás

Szülői szervezet nevében

Fenntartó nevében

……………………………………….
aláírás

……………………………………….
aláírás

A dokumentum jellege: Nyilvános
Ph.
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TARTALOMJEGYZÉK
1. ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁS JELLEMZŐ ADATAI
1.1 Alapító okirat szerint ellátott feladat
1.2 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
1.3 Felvételi adatok a 2018 – 2019 -es nevelési évre
2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK
3. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
3.1. Személyiségfejlesztés
3.2. Közösségfejlesztés
4. EREDMÉNYEK
5. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS
6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
7. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
7.1. Tárgyi, infrastrukturális és működési feltételek
7.2. Humánerőforrás az intézményben
8. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN ELVÁRÁSOKNAK
ÉS A PEDAGÓGIAI PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT
INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
8.1. Intézményi év végi értékelés
8.2. Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
8.3. A nyári időszak pedagógiai tevékenységének értékelése, programok
9. AZ 5 ÉVES VEZETŐI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐSZAKA
MELLÉKLET -FOTÓK
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Tisztelt Társulási Tanács!
Tisztelt Bizottság!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése alapján a fenntartó részére
évente egy alkalommal az intézmény tevékenységéről átfogó módon beszámoló készül.
A 2019/20-as nevelési év beszámolója a fenntartó által meghatározott szempontok alapján készült, mely
koherens a tanfelügyeleti rendszer által elvárt tartalmi elemekkel. Ugyanakkor a járványveszély által
kialakult helyzet a beszámoló tartalmi elemeinek átgondolását tette szükségessé.
Ennek megfelelően beszámoló első részében a fenntartó által előírt szempontok alapján teljesült
működési jellemzők kerülnek bemutatásra a 2019. 09.01. és 2020. március 10. közötti időszakban.
A második részben az országos veszélyhelyzet kihirdetésétől a nevelési év végéig tartó működési
jellemzők kerülnek bemutatásra.
Tisztelettel kérem a Társulási Tanácsot az Éves beszámoló elfogadására.
Az értékelés törvényi háttere:


2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2)



20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról



326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben
történő végrehajtásáról



Önértékelési kézikönyv óvodák számára negyedik, javított kiadás, az Oktatási Hivatal által
módosított, az emberi erőforrások minisztere által 2018. augusztus 31-én jóváhagyott
tájékoztató anyag



363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról

Bevezető - „Ez az év más, mint a többi….”
A 2019/20-as nevelési évet a megszokott lendülettel, szakmai tervekkel, célokkal és feladatokkal kezdtük
meg szeptember 1-jén. Mégis, valahogy semmi sem úgy alakult már a kezdetektől, ahogy azt szerettük
volna.
Először az őszi nagyszabású hagyományos szüreti programunkat folyamatosan elmosta az eső, majd az
ünnepi karácsonyi műsorunkra a felújítás miatt nem tudtunk készülni a Művelődési Központban, majd
februárban eddig még nem tapasztalt intenzitással, szinte minden gyermeket és dolgozót érintő
„agresszív” megbetegedések nehezítették a megszokott óvodai életünket.
Márciustól pedig egyedül abban lehettünk csak biztosak, hogy nagyfokú bizonytalanság vesz körül
bennünket.
A gyermekek életében az óvodai éveket meghatározó nagy mérföldkövek is elmaradtak, hisz a leendő
óvodásokat nem tudtuk az ovikóstolóra hívni, a nagyok által várt iskolai találkozások sem valósultak meg
az év második részében, a régen várt erdei oviról is le kellett mondanunk és az óvodai búcsúzás ünnepi
hangulata is más volt most.
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Talán még soha nem zártunk nevelési évet ilyen bizonytalan, elégedetlen, lehangolt és
békétlenhangulatban, mint most.
A mögöttünk álló nevelési év jelentős változásokat idézett elő az óvodai dolgozók, gyermekek, családok
mindennapjaiban, és felkészültnek kell lennünk a változások kezelésére az előttünk álló időszakban is.

1. ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINTI FELADATELLÁTÁST JELLEMZŐ ADATOK

1.1 Alapító okirat szerinti ellátott feladatok
A költségvetési szerv közfeladata: Óvodai nevelés, mely a gyermek három éves korától a
tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes óvodai életet átívelő foglalkoztatásokat és a gyermek
napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat, intézményi étkeztetés feladatát is magába foglaló
óvodai nevelési tevékenység
Államháztartási szakágazati besorolása:
851020 – Óvodai nevelés
Alaptevékenység:


Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

Iskolás kor előtti oktatás, az óvodai nevelés és iskola-előkészítés. Hátrányos helyzetű valamint
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Beilleszkedési, tanulási és
magatartási nehézséggel küzdő gyermekek nevelése.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.


Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátása: mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási),
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

-

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

Magyar nyelvű roma kulturális nevelést folytató óvodaként roma nemzetiséghez tartozó
gyermekek óvodai nevelése kizárólag magyar nyelven.
Csemetekert Óvoda 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.

-

Német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű óvodaként az intézmény, mint nemzetiségi
nevelést (német nyelven) folytató kétnyelvű óvoda a nemzetiségi nevelés országos
alapprogramjában meghatározottak figyelembe vételével látja el a nemzetiséghez tartozók
nevelését.
Százszorszép Óvoda Tausendschön Kindergarten
5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

Oktatásban résztvevők étkeztetése
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Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.
Óvoda – 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Óvoda – 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Óvoda – 5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.

1.2 Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
Engedélyezett férőhelyek és csoportok száma
Óvoda neve

férőhelyek száma

csoportok száma

Százszorszép Óvoda

108 fő

4

45 fő

2

74 fő

3

25 fő

1

Gyomaendrőd, Kossuth út 7.
Margaréta Óvoda
Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.
Csemetekert Óvoda
Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 8.
Napraforgó Óvoda
Csárdaszállás, Kossuth utca 23.
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Statisztikai adatok a 2019/20-as nevelési évben

Feladat-ellátás adatai
Ssz.

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

Óvoda

Óvoda

Óvoda

Óvoda

Összesen

2019.

2020.

2019.

2020.

2019.

2020.

2019.

2020.

2019.

2020.

10.01.

05.31.

10.01.

05.31.

10.01.

05.31.

10.01.

05.31.

10.01.

05.31.

1.

Férőhely (fő)

107

45

74

25

2.

Új felvétel (fő)

21

22

22

27

16

18

3

5

62

72

3.

Felvett gyermekek száma (fő)

104

100

39

44

70

72

9

11

224

227

4.

HH gyermek fő)

3

3

1

1

15

15

0

0

19

19

5.

HHH gyermek (fő)

4

4

3

3

14

14

1

1

22

22

6.

Rendszeres gyermekvédelmi

8

8

4

5

18

18

4

4

34

35

93

93

38

70

72

9

11

205

214

13

13

1

2

20

20

6

8

40

43

2

2

1

1

0

0

1

1

4

4

4

4

5

5

4

4

1

1

14

14

2

2

2

2

2

3

0

0

6

7

kedvezményben részesülő (fő)
7.

Szülői nyilatkozat alapján

33

térítésmentesen étkezők (fő)
8.

3, vagy több gyermeket nevelő
családban élők (fő)

9.

Tartósan beteg vagy fogyatékos,
vagy családjában tartósan beteg
vagy fogyatékos gyermeket
nevelnek (fő)

10. Beilleszkedési magatartási, tanulási
zavarral küzdő gyermek(fő)
11. Speciális étrendet igénylő gyermek
(fő)
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2. PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK –Tervezés, megvalósítás, ellenőrzés,
korrekció

A pedagógiai folyamatok alapja a stratégiai dokumentumaink koherenciájának kialakítása.
Nevelőtestületünk a központi szakmai szabályozó dokumentum – Óvodai Nevelés Országos Programja alapján tervezte meg a pedagógiai folyamatokat. Megtörtént a pedagógiai programunk felülvizsgálata,
melyben megállapítást nyert, hogy a szakmai eredményeink és jó gyakorlataink alkalmasak arra, hogy a
korábban adaptált programunkat egy önálló, saját szakmai arculattal rendelkező program váltsa fel,
összhangban a stratégiai dokumentumainkkal. A dokumentumelemzést valamint a nevelőtestülettel történt
egyeztetést követően kezdtük meg a program teljes átdolgozását, mely várhatóan 2020 év végére készül el
végleges formában.
A 2019/20-as nevelési év munkatervében kitűzött kiemelt célok megvalósítását célzó feladatok beépítésre
kerültek a pedagógiai munkába:
--szociális kommunikációs képességek fejlesztése
- hátrányokkal küzdő gyermekek és családjaik segítése
- szakmai kompetenciák fejlesztése
- önértékelési program működtetése
A tervezés és megvalósítás során aktívan részt vállalt a feladatokból a nevelőtestület minden tagja, valamint
a pedagógiai munkát segítő kollégák is. Az óvodai folyamatok tervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk
bemeneti és kimeneti szakaszok eljárásrendjére. A „beóvodázási folyamat” hosszas előkészítést követően
kezdődött meg szeptemberben, melynek fontos sikerkritériuma volt a családok óvodai nevelésbe történő
bekapcsolása. A „beiskolázási folyamat” új törvényi változásai sok bizonytalanságot okoztak a pedagógusok
és szülők körében. Az iskolakezdési halasztás kérdésében lassan és pontatlanul érkeztek a hivatalos
információk, így folyamatos egyeztetéseket kezdeményeztünk a pedagógiai Szakszolgálattal.
A közösen megjelölt pedagógiai, szervezeti értékeket együttműködve, egymást segítve, egymástól tanulva
igyekeztünk elérni a kollektívával. Az óvodapedagógusok tervező munkájuk során figyelembe vették az
intézményi belső elvárásokat, sajátosságokat, a gyermekek és csoportok egyéni- és életkori fejlettségét. A
pedagógusok rugalmasan alkalmazkodnak a spontán kialakult helyzetekhez, a gyermeki igényekhez,
lehetőségekhez, aktualitásokhoz (pl. élményszerző séták, óvodán kívüli programok, pályázati források
programjai). A szakmai tervezési dokumentumok (csoportnapló, nevelési terv, tevékenységi tervek, egyéni
fejlesztés) rendszerbe foglalják a pedagógiai folyamatainkat, jó alapot adnak az adott csoport és az egyes
gyermekek szükségleteit, fejlettségi szintjét figyelembe vevő pedagógiai munkának. A kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek nevelésének, fejlesztésének lehetőségei megjelennek a tervező munkában, a három
szintű tervezésben is. A tervezőmunka és a gyermeki produktumok reálisan tükrözik a csoportokban folyó
nevelő-fejlesztő tevékenységet.
Az önértékeléssel, gyermeki mérésekkel, megfigyelésekkel, a kapott eredményeket elemezzük, a tervezésmegvalósítás-ellenőrzés-intézkedés logikáját követve, mely biztosítja a folyamatos fejlődést, ezáltal az
elégedettség növelését, az elvárásoknak való megfelelést. A gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal
fogadóóra keretében tájékoztattuk a szülőket novemberben, a beiskolázási folyamat elemeként. A belső
ellenőrzési rendszerünket az önértékelési csoporttal közösen működtetjük, melynek tartalmát a látogatások,
hospitálások, dokumentumok ellenőrzése és az önértékelés jelentik. A belső ellenőrzés legfontosabb
feladata az intézményben folyó tevékenység hatékonyságának mérése, annak feltárása, hogy milyen
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területeken kell és szükséges erősíteni a pedagógus, a vezető, az intézmény munkáját. A konkrét ütemezett
és mindenki számára ismert önértékelési rendszert igyekszünk kiterjeszteni a pedagógiai munkát segítő
munkatársak ellenőrzési rendszerére. Az ellenőrzések, önértékelések eredményeit felülvizsgálva igyekszünk
azokat beépíteni a szakmai munkába, az intézményi és pedagógus elvárásokba.
A szakmai kompetenciák fejlesztése terén a nevelőtestület tagjai továbbra is előnyben részesítik az online
képzéseket, működik az intézményen belüli jó gyakorlatok megosztása, és az innovatív pedagógiai elemek
beépítése a szakmai munkába.
Színvonalas működésünket nagyban segíti a fenntartóval és az önkormányzattal való optimális
kapcsolatrendszer, melyet a kölcsönös együttműködés jellemez. Lehetőség szerint támogatást kapunk a
minőségi munkavégzéshez, fejlesztő szándékú terveink. A fenntartó felé beszámolási, tájékoztatási
kötelezettségünknek rendszeresen eleget teszünk.

3. SZEMÉLYISÉG- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS
Valljuk, hogy az óvoda, mint közösség, egyre fokozottabb szerepet játszik a gyermek fejlődésében, egyúttal
azonban a társadalmi szintű nevelés feladatát is ellátja. Tapasztalataink szerint változó társadalmunkban a
családok funkciója megváltozott, újszerű családtípusok alakultak ki, melyekből más és más közösségi
tapasztalatokkal érkeznek a gyermekek az óvodába. A gyermekek szeretetében gyakran értékválság alakult
ki, egyre több a magányos gyermek, nincsenek ésszerű korlátok, keveset beszélnek, foglalkoznak a szülők a
gyermekekkel.
Minden csoportunkban közösen kialakított szokások, szabályok, elfogadott normák szerint folyik a nevelés,
mellyel erősítjük a „Mi” tudatot és fejlesztjük a közösségi érzést. Mindehhez nyitott légkör, demokratikus és
szeretetteljes irányítás társul, ezzel tág teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési
képességének kibontakoztatása irányában. A nevelőközösség belső tartásával, gyermekszeretetével, kivívott
tekintélyével és világos, pontos, tudatos, célirányos nevelő tevékenységével igyekeztünk elérni, hogy a
gyermekközösségekben mindenki egyéni sajátosságaihoz mérten megtalálja a helyét, és a közösség fontos
tagjává váljon.
Továbbra is alapelv, hogy az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek
fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.
Ahhoz, hogy a családok sajátosságait, szokásait, esetleges elvárásait és a leendő csoporttagokat megismerjük
az együttműködés többféle lehetőségét kezdeményezzük: szülői értekezletek, családokkal közös programok,
nyílt napok, fogadó órák - szülők, nagyszülők „többleteinek” felhasználása alkalmanként.
Nevelőtestületünk sokoldalúan képzett, nyitott a gyermeki fejlődés problémáinak kezelésére, ugyanakkor
gyakran nehézséget jelent a szülők megnyerése és bevonása a gyermekek személyiségfejlesztő folyamatába.
A személyiség-és közösségfejlesztés terén innovatív szakmai törekvésünk a „Boldogság Program”
megismerése és alkalmazása nevelőmunkánk során. Nagyon örültünk a lehetőségnek, új módszertani
játékos ötletek bevezetésének, melyet a nevelőtestület tagjai egyhangúlag támogatnak és folyamatosan
keresik az ezzel kapcsolatos képzéseket, tréningeket.
A módszer alkalmazása során feladatunk, hogy a kooperatív tevékenységek alkalmazásával készségszintűvé
tegyük a pozitív beállítódást. Fontos azoknak a technikáknak a megtanítása, és kompetenciáknak a kiépítése,
melyek segítséget nyújtanak a gyermekek pozitív érzelmi hangolódásában, mentális jólétük fokozásában.
Pedagógiai Szakszolgálathoz benyújtott Pedagógiai, pszichológiai vizsgálati kérelmek a nevelési
évben:
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A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása évről évre kihívások elé állítja az intézményt mind működési,
mind pedig szakmai oldalról. A nevelési évben 12 sajátos nevelési igény megállapítását igazoló szakértői
vélemény alapján láttuk ezt a feladatot. Befogadó intézményként kötelességünknek tekintjük biztosítani az
inkluzív nevelés személyi és tárgyi feltételeit, ugyanakkor gyakran kerülünk kényszerhelyzetekbe. A
Százszorszép Óvodában nem rendelkezünk az egyéni fejlesztéshez szükséges funkcionális fejlesztő szobával.
A meglévő helyiségben logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus órákat kell össze koordinálnunk,
miközben felnőtt öltözőként, szertárként és olykor szülői fogadó óra helyszínéül is szolgál a 15 m2-es szoba.
A közösségi térként is szolgáló 50 m2-es tornaszobánkban jelentős mennyiségű tornaeszközt is tárolunk,
mely igen helyigényes. A csoportok mindennapos mozgásos tevékenységeit a fejlesztő szakemberek
órarendjéhez igazítjuk, így téli időszakban, rossz időben nem tudjuk biztosítani a rendszeres mozgás
lehetőségét.
Az intézményben foglalkoztatott pedagógiai asszisztens státusz 3 fő, az ő munkakörükbe főként az
óvodapedagógus szakmai feladatainak segítése, a differenciált tevékenységekben való aktív részvétel tartozik.
A magatartási, érzelmi problémákkal küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek folyamatosan igénylik
jelenlétüket, figyelmüket, így feladatkörük gyakran ide koncentrálódik.
Befogadó intézményként óvodapedagógusaink attitűdje és felkészültsége kulcsfontosságú tényező az
integráció

sikeressége

szempontjából.

Ehhez

folyamatosan

önképzéssel,

továbbképzésekkel,

esetmegbeszélésekkel és a fejlesztésben részt vevő szakemberekkel történő konzultációval igyekszünk
megfelelni, mely gyakran túlmutat az óvodapedagógus kompetenciáján és nagyon sok figyelmet von el az
óvodai nevelés alapfeladataitól.

Diagnózis

létszám

Szakember szükséglet

Óvoda

Izomdystrophia G71

1

Kevert specifikus fejlődési zavar F83

4

Autizmus spektrum zavar F84.9

1

5

int.kép.zav. tüneteivel F83

TSMT,
Logopédus,
Szenzoros
integrációs terápia

1

Óvoda

Kevert specifikus fejlődési zavar F83

Napraforgó

Szomatopedagógus,
Gyógypedagógus

Kevert specifikus fejlődési zavar

Óvoda

Csemetekert

Százszorszép

(fő)

Az ünnepek, ünnepélyek jelentős események az óvodában, és a közös átélés élményével hatnak a gyermekekre.
Az ünnepre hangoló, örömteli közös tevékenységek a gyermekek szociális viselkedésére maradandó hatást
gyakorolnak, erősítik a közösséghez, az óvodába tartozás élményét. Az ünnepek előzményei, megvalósításai
illeszkednek az óvodai élet mindennapjaiba, nem zavarják meg azok ritmusát, szokásait, de kiemelkednek a
mindennapokból, jelezve ezzel fontosságukat. Minden ünnepet öröm, várakozás és készülődés előz meg, és
minden ünnepnek megvan a saját jellege, hangulata. A csoportok ünnepi díszbe „öltöznek” a gyermekek
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közreműködésével. Ügyelünk arra, hogy ne terheljük túl a gyermekeket, hogy megőrizhessük az örömteli
várakozás hangulatát.
Megvalósult ünnepeink: születésnapok, őszi mulatság (Százszorszép), Tökmagavatás (Margaréta), Mikulás várás,
Advent, Karácsonyváró ünnepségek, Farsang, Maci nap, Zöld jeles napok-állatok világnapja, Ballagás
Szintén a közösséghez való tartozást erősítik a nagyobb gyermekek számára szervezett kisebb-nagyobb
kirándulások, Ugra-bugra Sportnap, Iciri-piciri mesemondó verseny
A Cseppke Óvodai Alapítvány céljainak megfelelően támogatja szakmai működésünket. Az ovi-bál és a
hulladékgyűjtés megszervezésében, a támogatók felkutatásában nagy szerepet vállal, így támogatva anyagi
erőforrásainkat, mellyel a gyermekek óvodai környezetének színvonalát emeljük.
4. Eredmények
A 2019/20-as nevelési év egyik kimagasló eredményének tartjuk, hogy óvodáink teljes kihasználtsággal
működtek, ugyanakkor eredményesen zárult a következő nevelési évre meghirdetett beiratkozási kampányunk
is annak ellenére, hogy nem tudtuk megtartani programjainkat. A gyomaendrődi óvodáinkba összesen 67
kisgyermeket írattak be szüleik, Csárdaszálláson pedig 5 gyermeket. Fenntartói engedéllyel a Margaréta
Óvodában kialakítottunk egy új kiscsoportot 21 fővel, melyből a korábbi egyeztetéseknek megfelelően 4
kisgyermeket helyeztünk át 2020. ősztől a Százszorszép Óvodába. A beiratott gyermeklétszám alapján erre a
csoportunkra továbbra is szükség van. Szintén kimagasló eredménynek tartjuk a fenntartó önkormányzatok és
intézményünk közötti partneri kapcsolatot, melynek hatására intézményünk szilárd alapokon álló, stabil,
kiszámítható és fejlődő szervezetként tud működni.
Az óvodai nevelés alapprogramjában egyértelműen megfogalmazódnak az óvodáskor végére elérendő elvárt
jellemzők. A gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követjük, a szükséges területeken korrekciót tervezünk,
további szakembereket vonunk be. Ez évig a beiskolázási gyakorlatunk szerint ha nem volt egyértelmű a gyermek
iskolaérettsége, vagy abban az esetben ha a szülő és az óvodapedagógus nem értett egyet a gyermek
fejlettségének megállapításában, a nevelési tanácsadó vizsgálatát kértük.
A beiskolázás minden évben kardinális kérdés. A mi feladatunk elsősorban a gyermekek egyéni fejlődési
ütemének megfelelő óvodai vélemény kialakítása a szülők bevonásával, a jogszabályok betartásával. Szakértői
véleményeket abban az esetben kértünk, ha a szülő és pedagógus véleménye nem volt megegyező.
Beiskolázási adatok
Százszorszép
Tanköteles korú gyermekek

Margaréta Csemetekert

Összesen

Napraforgó

38

7

28

73

5

31

5

25

61

0

7

2

3

12

6

száma
a 2020-2021. tanévben az
iskolai tanulmányaikat
elkezdők száma
a 2020-2021. tanévben
óvodában maradó tanköteles
korúak száma
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Difer vizsgálatok eredményei
Százszorszép
Óvoda
36 fő
Szocialitás
fejlődése
Írásmozgás-

Csemetekert
Óvoda
28 fő

81%

67%

Befejező

Haladó

Margaréta
Óvoda
8 fő

Napraforgó
Óvoda
4 fő

Átlag

80%
Befejező

75%
Befejező

76%
Befejező

50%
Haladó

33%
Kezdő

42%
Kezdő

50%
Haladó

42%

80%
Befejező

41%
Kezdő

71%
Befejező

66%
Haladó

66%

88 %
Befejező

77%
Haladó

82%
Befejező

98%
Optimum

87%

81%
összefüggés-megértésBefejező

66%
Haladó

69%

Relációs szókincs

67%
Kezdő

59%
Haladó
70%
Haladó

80%
Befejező
83%
Befejező

75%

45%
Előkészítő

83%
Befejező

74%
Haladó

72%

56,5%

69,5%

71,1%

koordináció
Tapasztalati
következtetés
Beszédhanghallás
fejlődése
Tapasztalati

fejlődése

83%
Optimum

Elemi számolási
készség fejlődése

83%
Befejező

Átlag

69,4%

Kezdő

Haladó

Befejező

Haladó

Haladó

Haladó

Kétnyelvű német nemzetiségi nevelésben 25 gyermek vett részt a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában. A német
nyelvű dalok, mondókák, mesék és körjátékok, mozgásos játékok napirendbe történő beépítésével a gyermekek
játékos, spontán és nem tudatos módon sajátíthatják el a német nemzetiségi, vagy a német mint idegen nyelvet.
A nevelés két nyelven zajlik, a nyelvet közvetítő óvodapedagógusok felkészültek, innovatív szemlélettel végzik
munkájukat. A nemzetiségi önkormányzat támogatásával bővíteni tudtuk eszköztárunkat (táncos ruhák), és
programjaink színvonalát. Ebben a nevelési évben a csoportból 6 gyermek kezdte meg iskolai tanulmányait a Kis
Bálint Általános Iskolában, ahol várhatóan jó alapokkal indulhatnak tanulmányaik a német nemzetiségi program
keretében. Bekapcsolódtunk a Márton napi városi rendezvénybe, illetve rajzpályázatokba, pedagógusainkkal
részt vettünk német nemzetiségi óvodai programon, látogatjuk a nemzetiségi önkormányzati üléseket.
Tovább folytattuk a generációk közötti programjainkat óvodáinkban a Térségi Szociális Gondozási Központ
dolgozóival együttműködve. A szociális kompetenciák fejlesztésének egyik fontos területe ez a program, hisz a
közös játék, tevékenykedés alkalmával nemcsak tudáscsere, értékek közvetítése zajlik, hanem a gyermekek
könnyebben tudják kezelni az idős, esetleg sérült emberekkel való találkozást, az öregedés, elmúlás folyamatát
megérteni. Nagyon megható és érzékeny pillanatok tanúi lehettünk ezeken a foglalkozásokon, melyek pozitív
személyiségfejlesztő hatása is bizonyossá vált.
Nevelőtestületünk szakmai kompetenciája folyamatosan fejlődik, megújul, a pedagógusok nyitottak a
változásokra, az új szakmai irányelvek befogadására, alkalmazására.
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Büszkék vagyunk a környezettudatos szemléletformálásban végzett munkánkra, mely mára már kezd a családok
életében is megjelenni, így közösen hatékonyabban tudunk a gyermekek ez irányú nevelésében dolgozni. A
Százszorszép Óvoda januárban átvette az „Örökös Zöld Óvoda” címet, melynek előzményeként már 9 éve
bevezette nevelő munkájába ezt a gyakorlatot. A Margaréta Óvoda harmadik, a Csemetekert Óvoda pedig
második alkalommal vette át a cím fenntartásáról szóló oklevelet.
A gyermekek egészséges életmódra nevelése szintén kiemelt nevelési terület. Ennek keretében csatlakoztunk
minden óvodánkkal nagy sikerrel az Európai Mézes Reggeli Programhoz, mellyel a helyi méhészek segítségével
minden gyermekkel megismertetjük a mézet, mint egészséges táplálékot és a méhek életét. A gyermekek napi
háromszori intézményi étkeztetését a TSZGK biztosítja a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi
előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján. Változatos, egészséges étrenddel, szükség szerint a
diétás étrend biztosításával és rugalmas tervezéssel, az együttműködés jegyében kapjuk ezt a szolgáltatást, ezzel
is támogatva az egészséges életvitel kialakítását.
Nagy sikerrel folytattuk a Százszorszép Óvodában az intézményi Bozsik program keretében az Ovi-focit, mely
lehetőséget ad a kimagasló képességekkel rendelkező gyermekek fejlesztésére, de kiváló lehetőséget nyújt a
bátortalanabb gyermekek önbizalmának növelésére, az állóképesség fejlesztésére is. Részt vettünk Grassrootsprogramon, ahol a csapatszellem mellett sok sikerélménnyel gazdagodnak a gyerekek.
Eredményesen működtetjük a Margaréta Óvodában a „SportManó” programot, melyhez pályázati forrásból
rendkívül gazdag eszköztárral rendelkezünk.
A nevelési év során 4 óvodapedagógus várakozott PEDII fokozat megszerzése céljból minősítő eljárásra, mely a
járvány miatt szeptemberre tolódott, az intézményvezető pedig benyújtotta a mesterfokozathoz szükséges
portfóliót, a meghallgatás várhatóan novemberben történik meg. A tavaszi jelentkezési határidőig további 3
pedagógus nyújtotta be jelentkezését.
Továbbra is elmondhatjuk, hogy kollektívánkban csekély mértékű a fluktuáció, jellemzően összetartó,
együttműködő dolgozói légkör jellemző. Ebben az évben egy dajka és egy óvodatitkár kérte közös
megegyezéssel történő jogviszony megszüntetését, helyére kisgyermek gondozói végzettséggel rendelkező,
valamint ügyintézői munkakörben jártas személy került.
A csárdaszállási intézménybe a törvényi előírások alapján megtörtént a tervezett egy fő dajka állás és a
részmunkaidős óvodapedagógus állás betöltése. Itt a főállású óvodapedagógus esetében hosszas egyeztetést
követően közös megegyezéssel történt meg a jogviszony megszüntetése. A megüresedett álláshelyre történő
pályáztatás jelenleg folyamatban van.

5. BELSŐ KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ
A szervezeti struktúránkat nagyban meghatározza a feladat-ellátás tartalma, a jogszabályi előírások és a
földrajzilag széttagolt intézményi környezet. A vezetői team tagjai: intézményvezető, intézményvezető
helyettesek (2 fő), telephely vezetők (2 fő). Vezetőségi értekezletet havi rendszerességgel tartunk, ezt követően
minden egységünkben tájékoztatást kapnak a kollégák az aktuális információkról. A vezetőség és alkalmazotti
kör felelőségi- és hatáskörét évente felülvizsgáljuk, aktualizáljuk annak érdekében, hogy tisztázottak legyenek az
alá- fölérendeltségi viszonyok, a feladatok.
Külsős munkatársak is jelen vannak intézményünk életében, kihasználva a különböző foglalkoztatási
támogatásokat. Ebben az évben 2 főt tudtunk így foglalkoztatni karbantartói és pedagógiai munkát segítő
munkakörben.
A korábban már fejleszthető területként megjelölt belső kommunikációs rendszerünket folyamatosan
felülvizsgáljuk és igyekszünk a helyzetnek megfelelő formákat előnyben részesíteni.
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A gyermekek egész napos ellátásának feltétele az óvodapedagógus jelenléte, így nehéz olyan alkalmat találni
rendszerességgel, mely alkalmas munkaértekezletek megtartására akár intézményenként is. A Százszorszép
óvodában nincs mód nevelői szoba kialakítására, így a pedagógusok adminisztrációs munkájukat otthonukban
tudják elvégezni. A szakmai kapcsolattartás, megbeszélések, információk átadásának színhelye szintén a nevelői
szoba lenne.
A nevelés nélküli munkanapokat évnyitó és évzáró értekezletekre, illetve szakmai kompetenciáink fejlesztésére
használjuk fel. A maximálisan felhasználható 5 napból 3 napot használtunk ki a nevelési évben.
A szervezeten belüli információáramlás hatékonysága érdekében felhőszolgáltatást és zárt facebook csoportokat,
valamint google drive alkalmazást működtetünk.

6. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAI
Intézményünk külső partneri köre széleskörű. A partnerközpontú együttműködés alapvető fontossággal bír az
intézmény életében, igyekszünk a nyitott, korrekt és a gyermekek érdekeit szolgáló szakmai kapcsolatainkat
ápolni és kiépíteni.
Közvetlen partnereink közül a kapcsolattartás szülőkkel, az iskolákkal és fenntartóval, a védőnői szolgálattal, a
családsegítő központtal, szakszolgálattal a leggyakoribb.
A jogszabályi előírásoknak eleget téve működtetjük a Szülői Szervezetet, melynek tagjai képviselhetik a szülők
csoportjának érdekeit, illetve biztosítják a kapcsolatot az intézmény és a családok között. A Cseppke Óvodai
Alapítvány folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, melyekkel gazdagítani tudja óvodáinkban a pedagógiai
és tárgyi környezetet, a gyermekek személyiségfejlesztését.
Az óvoda-iskola egymás munkája iránti kölcsönös érdeklődés hozzájárul a nevelési célok, elképzelések
megismeréséhez, közelítéséhez, támogatásához.
Célunk, hogy az intézmények közös szakmai értékrendjéhez kapcsolódó tevékenység tartalmai biztosítsák
gyermekeink számára, hogy megváltozott helyzetben is önállóak, magabiztosak, nyitottak, érdeklődőek
legyenek, sikeres legyen az iskolakezdésük. Fontosnak tartjuk, hogy a beiskolázás egyéni fejlettségük, iskolai
alkalmasságuk, készültségük szerint történjen, az egyéni sajátosságok figyelembevételével, élve a rugalmas
iskolakezdés lehetőségével. Mindhárom iskolával törekszünk az átmenet megkönnyítése érdekében a
folyamatos, rendszeres, hagyományteremtő- és megtartó kapcsolat kialakítására.
Szakmai partnereinkkel (óvodák, iskolák, szakszolgálat, családsegítő, kulturális intézmények, védőnők) való
kapcsolatunkat a kölcsönös együttműködés jellemzi.
2020-ban csatlakoztunk az Óvodavezetők Országos Szakmai Egyesületéhez és az Óvodák Országos
Közösségéhez, melynek vezetői a hazai óvodapedagógia kimagasló szakemberei.
Óvoda - fenntartó kapcsolatrendszere meghatározó az intézmény mindennapos működésében. Tartalmát
tekintve kiterjed a működési és szakmai feladatokra egyaránt. Az elmúlt években kialakított gyakorlat során az
alábbi területeket helyeztük fókuszba: az intézmény működtetése, működési feltételek biztosítása, az intézményi
dokumentumok jóváhagyása, tervek, beszámolók elfogadása, jóváhagyása, intézményfejlesztési koncepció
kidolgozása, megvalósítása, pályázati tevékenység és a közös programokon való részvétel.
Intézményünk működtetési feladatainak ellátásban kiemelten jó kapcsolatot tart fenn Gyomaendrőd Város
Önkormányzatával, illetve a Képviselő-testület tagjaival.


Polgármester úrral: Intézményvezetői tájékoztató, esetenkénti konzultáció, rendezvényeinken való
részvétel, levelezés



Polgármester asszonnyal: intézményi költségvetési tájékoztatás, intézmény tárgyi feltételeinek javítása,
statisztikai adatok egyeztetése



Jegyző asszonnyal: szükség szerint a törvények értelmezése, betartása, betartatása
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Közigazgatási osztállyal: napi kapcsolat operatív ügyekben, konzultáció, beszámolók, reflektálások,
adatszolgáltatás



Pénzügyi osztállyal: adatszolgáltatás az intézményi költségvetés elkészítéséhez, az állami támogatás
igényléséhez, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok betartása, értelmezése



Városüzemeltetési osztály: ingatlanok felújítása, kezelése



Fejlesztési osztállyal: pályázatok koordinálása, benyújtása, megvalósítása



A Képviselő-testület ülésein rendszeresen részt veszek, a képviselőtestület tagjai szívesen látott
vendégek óvodáinkban és rendezvényeinken

A nem önkormányzati fenntartásban működő óvodákkal a vírushelyzet következtében a kapcsolattartás
gyakorisága megnövekedett, törekedtünk az együtt gondolkodásra.
Külső szakmai kapcsolataink bővítését szolgálja a közelmúltban támogatásra ítélt projekt is, melyben
partnerintézményként veszünk részt. Az ERASMUS+ Mobilitás projekt KA229-F2C9F3BE-Szeresd! Ismerd! Védd!
- Zöld Óvodák szellemében két Romániában (Szatmárnémeti és Nagyenyed), illetve két Magyarországon
(Gyomaendrőd és Debrecen) működő intézmény részvételével jött létre, mely a környezeti nevelés,
környezetvédelem témakörében sokszínű tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít mind a 4 intézményben a
gyermekek számára 13 hónapon keresztül. Intézményünk a nemzetközi találkozó keretében óvodapedagógiai
szakmai napot szervez járási szinten 201 őszén. Az elnyert támogatás intézményünkre eső része 10 950 Euro. A
projekt 2020. 09.01. és 2021. 10. 30. közötti időszakra terjed ki.

7. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI
7.1 Tárgyi, infrastrukturális és működési feltételek
Óvodáink külső-belső környezete minden évben folyamatosan szépül, fejlődik. Gyomaendrőd és Csárdaszállás
Önkormányzata és Képviselő-testülete, valamint intézményünk nevelőtestülete közös célok mentén, a
gyermekek érdekét előtérbe helyezve tervezi és valósítja meg azokat a fejlesztéseket, felújításokat, melyek
szükségesek a biztonságos, korszerű és gyermekbarát óvodai környezet kialakításához.
Novemberben vettük birtokba a Blaha úti Csemetekert Óvodában a TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00007
azonosítószámú, projekt keretében az új épültszárnyat, mely ezentúl optimális körülményeket biztosít a
tartalmas nevelőmunkához. Intézményi finanszírozásban új gyermeköltöző bútor, és beépített tárolóbútor került
beszerzésre, kialakítottuk a fejlesztő szobát is. Megújult az udvar, mely biztonságos és esztétikus környezetet
biztosít.
Önkormányzati közfoglalkoztatás keretében készült 70 db fa gyermekszék, mely lényegesen korszerűbb
gyermekbarát környezethez járul hozzá.
Tovább folytatódott a gyermek fektetőágyak cseréje is, így most már minden óvodában egységesen higiénikus,
és a gyermekek sajátosságaihoz igazodó ágyak szolgálják a pihenést.
A Százszorszép Óvodában további csoportszoba és az iroda padlózata került cserére.
Az udvari fajátékok korrekciója megtörtént, betonburkolat került javításra.
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A Magyar Falu Program keretében a nyár folyamán felújításra került a csárdaszállási Napraforgó Óvoda
vizesblokkja.
További fejlesztések szükségszerűségének indoklása:
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 2. melléklet jegyzéke alapján az alábbi hiányosságok jelentkeznek intézményünkben:
Előírt
helyiség
jogszabályban
Logopédiai
foglalkozató, egyéni
fejlesztő szoba

Jogszabály szerint mennyiségi
mutató
Óvodánként (székhelyen és
telephelyen) 1

Jelenlegi megoldás

Intézményvezetői
iroda

Óvoda székhelyén

Intézményvezetőhelyettesi iroda

Ha
az
óvodában
Intézményvezető-helyettes
alkalmazása
kötelező
(székhelyen és telephelyen) 1
Ha az óvodában az óvodatitkár
alkalmazása kötelező az óvoda
székhelyen 1

nincs
természetes
szellőzési
lehetőség és fényforrás, jelenleg
fogadószoba, nevelői szobaként
is használjuk
Nincs erre alkalmas helyiség
jelenleg

Óvodatitkári iroda

Nevelőtestületi szoba,
szülői
fogadásra,
tárgyalásra alkalmas
helyiség
Felnőtt öltöző

Óvodánként 1-1

Óvodánként (székhelyen és
telephelyen), amennyiben az
óvodai csoportok száma több
mint hat , 2 db

Jelenleg szertár, öltöző
fejlesztő szoba egyben

és

Szertárként
funkcionáló
helyiségben került kialakításra,
nyitott, az iratok tárolása, az
ügyintézés szempontjából nem
megfelelő
Kivétel Csemetekert Óvoda

Nincs ilyen, a dolgozók személyes
tárgyai a folyosókon, nem zárt
helyen kerültek elhelyezésre.

A pedagógiai program megvalósításához gazdag eszköztárral rendelkezünk, de kivételt képeznek a kültéri
játékeszközök, melyek állaga folyamatosan romlik, beszerzésük pedig költséges.
A Fogyasztóvédelem által lezajlott udvari kültéri játékok ellenőrzése során feltárt hiányosságok kezelése nagy
terhet és felelősséget ró intézményünkre. A munkálatok finanszírozásában igyekszünk az intézményi
költségvetési forrásokat felhasználni, emellett önkormányzati támogatást is igénybe vettünk. Nagy gondot
jelent a megfelelő szakember hiánya ezen a területen.
7.2 Humánerőforrás az intézményben
A 2019/20-as nevelési évben engedélyezett státuszok jogszabály szerint betöltöttek voltak, nem keletkezett
üres álláshely.
Engedélyezett álláshelyek száma az intézményben
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Munkakör

Százszorszép

Margaréta

Csemetekert

Napraforgó

Összesen

Óvoda (fő)

Óvoda (fő)

Óvoda (fő)

Óvoda (fő)

(fő)

Óvodapedagógus

9

4

6

1+0,5

20,5

Dajka

4

2

3

1 (03.01-től)

9

Pedagógiai

3 ebből 2 fő pedagógus végzettséggel

3

Óvodatitkár

1

1

Karbantartó

1

1

asszisztens

Összesen

34,5

Pedagógusaink jól képzettek, nyitottak a szakmai változásokra, a korszerű ismeretekre. Ebben az évben is
lehetőséget kaptak a kollégák a szakmai kompetenciák fejlesztésére, érdeklődési körüknek és az intézmény
érdekeinek megfelelően.
Az intézmény érdekeit szolgáló feladatok vállalásában törekszünk az egyenlő terhelésre, de ez nagyban
függ a kollégák kompetenciájától, időgazdálkodásától, terhelhetőségétől.
A nevelőmunkát segítő dajka munkakörnek nagy szerepe van a gyermekek gondozási feladataiban a
pedagógusok irányításával. A takarítás, konyhai feladatok ellátása mellett megfelelő koordinálással és
rugalmas munkavégzéssel kell ellátni ezt a munkakört, mely nem mindig zökkenőmentes. Minden
épületünkben szükség lenne a takarítói munkakörre, így a dajkák kapacitása megfelelő lehetne a 25 fős
csoportok gondozási feladatainak segítéséhez. A betegség miatti létszám hiánynál komoly szervezési
problémák adódnak, mely ezen feladatok ellátását tovább nehezíti. A dajkák közvetlen felettesei a
helyettesek, illetve a telephely vezetők, így közvetlenül irányítható munkakörük.
A három épület és játszóudvar karbantartására és rendben tartására egy álláshely biztosított, mely évek óta
kevésnek bizonyul. Ebben az évben sikerült erre a feladatra alkalmas foglalkoztatási támogatott személyt
felvenni.

8. AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMBAN
MEGFOGALMAZOTT ELVÁRÁSOKNAK ÉS A PEDAGÓGIAI
PROGRAMBAN MEGFOGALMAZOTT INTÉZMÉNYI CÉLOKNAK
VALÓ MEGFELELÉS
Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a stratégiai célok megvalósulásának folyamatos nyomon
követése, értékelése, melyet a tartalmi szabályozók, a környezet változása, valamint az intézményi
eredmények ismeretében felülvizsgálunk, szükség esetén korrigálunk.
Jelenleg zajlik intézményünkben a Pedagógiai program átdolgozása, melybe beépítésre kerülnek az óvodai
nevelés országos alapprogramjának 137/2018. korm.rendeletben előírt módosításai is:
8.1 Intézményi év végi értékelés
A 2019/20-as nevelési év szakmai és működési feltételei megfelelő alapot nyújtottak az intézményi célok és
feladatok teljesítéséhez. Óvodáink sajátos arculatát igyekeztünk úgy fejleszteni, hogy az minden esetben a
hozzánk járó gyermekek mindenek felett álló érdekét szolgálja. A nevelési év az együttműködés jegyében
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telt, melynek eredményei jelentősen hozzájárulnak az intézmény jó hírnevéhez. Ezt bizonyítja a tavaszi
beiratkozás is, hisz minden óvodánk teljes kihasználtsággal kezdhette meg az új nevelési évet.
Szeretném kiemelni Csárdaszállás Község és Gyomaendrőd Város önkormányzatának és Képviselőtestületének hozzáállását intézményünk fejlődéséhez, színvonalas működtetéséhez. Az önkormányzatok
kötelező feladat-ellátásának jegyében „jó gazdái” intézményünknek, a közös érdek mentén folyamatosan
keresik az optimális működéshez szükséges fejlesztési lehetőségeket, építő szándékú javaslatainkat,
kezdeményezéseinket nyitottan fogadják. Az önkormányzati dolgozók készséges, előzékeny és
problémamegoldó hozzáállása szintén segítette a zavartalan működést, biztosítva a jogszabályi hátteret.
8.2 Gyermekbalesetek megelőzésére tett intézkedések, gyermekbalesetek száma
A gyermekbalesetek megelőzése az intézmény minden dolgozójának kötelessége. A kültéri játszóeszközök
rendszeres felülvizsgálata ebben az évben is megtörtént, mely alapján igyekszünk megszüntetni a hibákat.
A jogszabályi előírásnak megfelelően munkavédelmi felelőst alkalmazunk, aki részt vesz az intézményi
bejáráson is és megfelelően kezeli a működéshez szükséges hatósági dokumentációt.

9. AZ 5 ÉVES VEZETŐI STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK
IDŐSZAKA
“Ha nem becsülöd meg az embereket, ők sem becsülnek meg Téged. De a jó vezetőnek, a kevés
beszédűnek, munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: ez közös munka volt” (Lao Csu Tao)
A 2015-2020. között eltelt időszakra meghatározott pedagógiai, szakmai célkitűzéseket, fejlesztési
elképzeléseket a már meglévő szakmai értékekre és szokásokra, a fenntartói elvárásokra, valamint
korábbi vezetői tapasztalataimra alapoztam.

A megvalósítás során az intézményben dolgozó

gyermektisztelő, nagy szakmai tudással és hivatástudattal rendelkező óvodapedagógusok és nevelő
munkát segítő összes alkalmazott aktív együttműködésével érthettük el a felsorolt eredményeket.
Mindehhez segítségünkre van intézményünk fenntartója, a képviselő-testületek és az önkormányzati
dolgozók is.
Vallom, ha a vezető helyesen értelmezi szerepét, a folyamatokat jól tervezi, szervezi, koordinálja és
fejleszti, ha tisztázottak az elvárásai, kiszámítható a működés, ott a dolgozók jól érzik magukat,
megvalósíthatják elképzeléseiket, azonosulni tudnak az intézmény céljaival. Bízom benne, hogy ezen az
úton vezettem az intézményt és meg tudtam felelni a fenntartói, munkahelyi, partneri elvárásoknak.
Úgy gondolom, hogy a partnerközpontú együttműködés az 5 éves vezetői ciklus alatt az intézményben
szervezeti és szakmai szinten is minőségi fejlődést eredményezett. Ezúton köszönetemet fejezem ki az
intézmény fenntartásáért felelős polgármestereknek, képviselő-testületeknek, hivatali dolgozóknak,
szülői közösségeknek és nem utolsó sorban kollégáimnak az intézményért végzett színvonalas
munkájáért, felelősségteljes és támogató szándékú munkájáért.
A vezetői ciklus végén további öt évre bízott meg a fenntartó az intézmény vezetésével, mivel a
törvény lehetővé teszi a 2. vezetői ciklusra a pályáztatás nélküli vezetői megbízást. Ezúton is
köszönöm a nevelőtestület és a fenntartó egyhangú döntése alapján a megtisztelő bizalmat,
továbbra is a tőlem elvárható színvonalon igyekszem ellátni az intézmény vezetését.
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10. Intézményi működés a járványveszély időszakában
A világjárvány miatt kialakult helyzet következtében március 16-tól polgármesteri intézkedés által
elrendelésre került a gyomaendrődi óvodákban is a rendkívüli szünet. A kialakult helyzet a gyermekeket,
szülőket és az óvodák dolgozóit egyaránt újszerű élethelyzet elé állította, sok-sok bizonytalansággal. Mégis
elmondhatjuk, hogy minden család higgadtan, megértéssel és rugalmasan reagált a megváltozott
körülményekre, határidőre be tudtuk zárni óvodáinkat. Ettől kezdve új alapokra kellett helyeznünk az
óvodáink működését. Követve a felsőbb szervek utasításait, folyamatos tájékoztatókat tettünk közzé a
szülők részére a zárt facebook csoportokban. Megszerveztük a nyáron szokásos nagytakarításokat
épületeinkben, ami magába foglalta az összes játék, a textíliák, bútorok fertőtlenítését. Selejteztünk,
rendszereztünk, játékokat, eszközöket javítottunk, újítottunk fel. A nyárra tervezett felújítás egy része is
megvalósult, önkormányzati támogatással egy újabb csoportszobánk kapott laminált parketta burkolatot a
régi elavult linóleum helyett és az udvari játékok is felújításra kerültek a gyomai óvodáinkban. A
továbbiakban is folytatjuk az udvari padok és játékok festését, karbantartását. A Csemetekert óvoda dajkái
több száz szájmaszk elkészítésében vettek részt az önkormányzat megbízásából.
Szakmai téren az új helyzethez alkalmazkodva igyekeztünk meghatározni azokat az irányvonalakat, amely
szerint a családokkal való folyamatos kapcsolattartásra a szokásostól eltérő módon és formában kerülhetett
sor. Nehéz helyzetbe kerültünk, mivel az óvodai nevelőmunka sajátossága a személyes kontaktus, az a
pedagógiai tevékenységrendszer és tárgyi környezet, mely sokoldalúan biztosítja az óvodáskorú gyermekek
fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. A gyermeki közösségben végezhető sokszínű - az
életkornak és fejlettségnek megfelelő - tevékenységek, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető
játék nevelőmunkánk alapját képezik. Az online kommunikáció az egyetlen csatorna volt, melyen a
folyamatos kapcsolattartást meg tudtuk valósítani a családokkal. Az Oktatási Hivatal és az Emberi Erőforrás
Minisztériumának tájékoztatóit figyelemmel kísérve így mi is elindítottuk az úgynevezett „e-ovis”
programunkat a már jól működő zárt óvodai csoportjaink segítségével. Az otthon töltött napok tartalmas
kihasználásához hetente egy alkalommal küldtünk áprilistól ajánlásokat a különböző tevékenységekhez,
melyek által tovább fejlődhetnek a gyermekek egyéni képességei. Az óvodai életre tervezett tevékenységek
közül azokat ajánlottuk a szülőknek, melyekhez többnyire adottak lehettek az otthoni feltételek is.
Hangsúlyt fektettünk az iskolába készülő gyermekek további fejlődésének folyamatos segítésére, ehhez
számítottunk a szülők felelősségteljes együttműködésére. Szívesen fogadtuk a visszajelzéseket, a gyerekek
alkotásait, vagy fotókat, kis videókat is, erre nagyon sok példát tudunk mondani. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a szülők milyen kreatívan és aktívan valósítják meg hétről-hétre gyermekeikkel a javasolt
tevékenységeket. Április 6-tól polgármester úr elrendelte a kiscsoportos ügyelet megszervezését, melyet
hosszas előkészítő munka előzött meg. Ennek feltételeit a város és az intézmény honlapján tettük közzé. A
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Százszorszép Óvodában 4 kisgyermek ügyeleti ellátását biztosítottuk kezdetben a beérkezett kérelmek
alapján.
Az óvodák újra nyitását követően a nyári időszakban is tartalmas, tevékenységekben gazdag napirendet
biztosítottunk az óvodát igénylő gyerekek részére, folyamatosan elláttuk továbbra is a higiéniás előírásokat.
Bízunk benne, hogy a szülők és mi pedagógusok ebben a szokatlan helyzetben is megálltuk a helyünket,
hisz közös érdekünk a gyermekek mindenek felett álló érdeke!

Kelt: Gyomaendrőd, 2020. 08. 31.

Ph.
……………………………………
óvodavezető aláírása
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Csárdaszállás- Napraforgó Óvoda
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Gyomaendrődi óvodáink fotói
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Bölcsődei ellátási szerződések felülvizsgálata
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Hivatal felülvizsgálta a bölcsődékkel kötött ellátási szerződéseket, és megállapította, hogy a Tulipános Nonprofit
Kft. valamint a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. által fenntartott bölcsődék
esetében kötött feladat-ellátási szerződéseket ki kell egészíteni a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. XXXI: tv. 97. §-ában valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
121. §-ában foglalt kötelező tartalmi elemekkel.
Az ellátási szerződések egyebekben nem módosították a szerződésben rögzített feltételeket. Augusztus hónapban
mindkét bölcsőde fenntartó megismerte a szerződés-tervezetet, egyetértett a szerződések kiegészítésével.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a döntések meghozatalára.

Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Ellátási szerződés kiegészítése - Tulipános Nonoprofit Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipános Nonprofit Kft.-vel 2015. február 1. napjával
kötött ellátási szerződést kiegészíti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: tv. 97. §ában valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglalt tartalmi
elemekkel és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szerződés aláírására:
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
képviseli: Toldi Balázs polgármester, adószám: 15725527-2-04) mint átadó, továbbiakban Átadó,
másrészről a Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése:
Tulipános Nonprofit Kft. székhelye: 5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1. sz., képviseli: Vasas György Péter,
adószáma: 21904363-1-04) mint átvevő, továbbiakban Átvevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek
szerint:
Előzmény:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2015. február 1. napján létrejött szerződés rendelkezéseit módosítják
és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. A módosítás oka a szerződés kiegészítése a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: tv. 97. §-ában valamint a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglalt tartalmi elemekkel. Ezáltal jelen egységes
szerkezetű szerződés az előző helyébe lép.
A szerződést a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjára való tekintettel kötik meg.
1.
Az Átadó közfeladat ellátása érdekében használatba adja az Átvevőnek a bölcsődei intézményt, a 2019. április 1.
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napján kötött szerződés alapján. A Felek megállapodnak, hogy az Átvevő ellátja a jelen szerződésben
meghatározott feladatokat.
2.
A Felek kijelentik, hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (a továbbiakban Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvényt (a
továbbiakban Sztv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet, továbbá
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek részére nyújtható természetbeni
ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletét.
3.
Az Átvevő vállalja, hogy a Gyvt. 43. § alapján gyermekek napközbeni ellátásának minősülő bölcsődei ellátását:
családi bölcsőde biztosítja a Gyomaendrődön lakóhellyel rendelkező lakosok részére a jogerős működési
engedélyében foglaltak szerint.
4.
Az Átvevő a 3. pontban meghatározott feladatát az általa fenntartott bölcsőde intézményben, a működési
engedélyben meghatározott címen, természetben 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. szám alatt látja el.
5.
Az Átvevő a családi bölcsőde működtetése során a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával
kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát. Az Átvevő jelen megállapodás aláírásával egyben
nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai illetve
nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul
ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az
előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon
térítésmentesen köteles szolgáltatni.
6.
Az Átvevő vállalja maximum 7 fő gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermek napközbeni
ellátását az általa fenntartott Bölcsődében.
Az Átvevő a feladatot az általa fenntartott családi bölcsődében, a véglegessé vált működési engedélyben
meghatározott címen 5502 Gyomaendrőd, Polyákhalmi u. 1. szám alatt köteles ellátni.
Az Átvevő a Békés megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedély alapján jogosult a szerződés tárgyát
képező bölcsődei feladat ellátására.
7.
A Felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és végrehajtási rendelet szabályai
szerint.
8.
Az Átvevő köteles az Átadót tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.
9.
Az Átvevő tájékoztatási kötelezettsége:
- Az Átvevő köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit -a megküldéssel egyidejűleg - az
Átadó részére is eljuttatni.
- Az Átvevő köteles tájékoztatni az Átadót, amennyiben cége tulajdonosi szerkezete-bármilyen mértékben is megváltozik.
- Az Átvevő ellenőrzés esetén köteles az Átadónak vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges
valamennyi iratot, illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi
adatok védelméről szóló 1997. évi XLVI 1. törvényben meghatározott egészségügyi adatok.
10.
Átvevő tudomásul veszi, hogy bölcsődei feladatellátás teljesítésének elmulasztása, illetve nem szerződésszerű
teljesítése esetén az Átvevő, illetve vezető tisztségviselője a rá vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel
tartozik a Felek megegyezése alapján.
11.
A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén az Átvevő köteles azt kivizsgálni, valamint írásban 30 napon
belül tájékoztatni az Átadót a panasz megalapozottságáról.
12.
Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Gyomaendrődi Közös
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Önkormányzati Hivatala maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében az Átvevő
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Átadó részére megadja.
13.
Átvevő tudomással bír arról, hogy Átadó jogosult a tevékenységét bármikor ellenőrizni.
14.
Az Átvevő a feladat ellátásának finanszírozását a gyermeklétszám után járó költségvetési normatívából biztosítja.
Az Átvevő köteles az alapító okiratában üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett vállalkozási
tevékenységből eredő bevételét a közhasznú feladat finanszírozására fordítani.
15.
Az Átvevő vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal. Az Átvevő
tudomásul veszi, hogy az Átadónak évente köteles beszámolni a beiratkozott gyermekek és végzett gyermekek
létszámáról, köteles a tevékenység összegzéséről szakmai beszámolót készíteni.
16.
Az átadó az átvevőnek a bölcsődei alapszolgáltatás ellátásához minden beíratott, az alapszolgáltatást igénybe vevő
bölcsődés korú gyermek után, de maximum az engedélyezett 7 fő ellátott után havi 6.565.-Ft, azaz Hatezerötszázhatvanöt forint összegű támogatást biztosít, amennyiben legalább 10 gondozási napot igénybe vesz az
ellátott. Az átadó az átvevő részére, a Képviselő-testülethez előzetesen bejelentett, elfogadott és engedélyezett
bölcsődei létszám alapján biztosítja az önkormányzati támogatást.
A támogatási összeget az átvevő minden tárgyhót követő 10. napjáig számlázhatja az átadó felé. A megbízott
vállalja, hogy a „Határozat felvételről – beiratkozásról” és az „Értesítés bölcsődeváltoztatástól” szóló
dokumentumokat használja és vezeti, melyek alátámasztják az önkormányzati támogatás igényléséhez számlákhoz csatolt gyermeknévsorokat.
A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen fel kell tüntetni az
igénybevevők adatait: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, beiratkozás időpontja.
Átvevő jogosult az előző évi támogatás mértékének – Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló
törvényben rögzített fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű - növelését kérni tárgyév január 15. napjáig. Az
esetleges növelésről és annak mértékéről Átadó az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletének
elfogadásával dönt.
17. Az Átvevő az Átadó döntése alapján a 7.1. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 1.2. pontban
meghatározott feladat ellátásának fedezésére, a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
18. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem a
meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Átadó jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Ebben az esetben az Átadó kötelezheti a Átvevőt a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének -a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten történő - visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a
támogatásból.
19.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést, határozatlan időtartamra kötik. Az átadó jogosult a jelen szerződést
évente, a mindenkori költségvetési év végéig, felülvizsgálni.
20.
Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
21.
A szerződés megszűnik:
- a Felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- rendkívüli felmondással,
- ha az Átvevő a szerződés tárgyát képező tevékenysége bármely okból megszűnik.
22.
Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
23.
Rendkívüli felmondás:
23.1.
Az Átadó azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, amennyiben
- az Átadó a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi.
- az Átadó működési engedélyét visszavonják.
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- ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy az Átvevő bármely szerződést érintő tárgyban szándékosan valótlan
adatot közölt.
- az Átadó az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.
23.2.
Az Átvevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az Átadó súlyos szerződésszegése esetén, így
különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 hónapi késedelemben van.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2020. szeptember …..

Átadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
nevében
Toldi Balázs polgármester
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Átvevő
Tulipános Nonprofit Kft.
képviseletében
Vasas György Péter
5502 Gyomaendrőd, Sugár u. 59/1.

Pénzügyi ellenjegyző: Szilágyiné Bácsi Gabriella ………………………………….
Jogi ellenjegyző: Pap-Szabó Katalin jegyző ………………………………………….
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Ellátási szerződés kiegészítése - Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft."
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és
Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2004. június 25. napjával kötött szerződést kiegészíti a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: tv. 97. §-ában valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglalt tartalmi elemekkel és ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására:
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzata (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.,
képviseli: Toldi Balázs polgármester, adószám: 15725527-2-04) mint átadó, továbbiakban Átadó,
másrészről a Szivárvány Gyermekkert Szociális, Oktatási és Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 5500
Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27. B. lház. fszt. 1., képviseli: Varjú Judit, adószáma: 21905924-1-04) mint átvevő,
továbbiakban Átvevő között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
Előzmény:
Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2004. június 25. napján létrejött szerződés bölcsődei feladat-ellátásra
vonatkozó rendelkezéseit módosítják és új egységes szerkezetű szerződést fogadnak el. A módosítás oka a
szerződés kiegészítése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI: tv. 97. §-ában
valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 121. §-ában foglalt tartalmi
elemekkel. Ezáltal jelen egységes szerkezetű szerződés az előző helyébe lép.
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A szerződést a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 8. pontjára való tekintettel kötik meg.
1.
Az Átadó közfeladat ellátása érdekében használatba adja az Átvevőnek a bölcsődei intézményt, a 2019. április 1.
napján kötött szerződés alapján. A Felek megállapodnak, hogy az Átvevő ellátja a jelen szerződésben
meghatározott feladatokat.
2.
A Felek kijelentik, hogy részletesen ismerik a gyermekek védelméről és gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényt (a továbbiakban Gyvt.), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvényt (a
továbbiakban Sztv.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletet, továbbá
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekek részére nyújtható természetbeni
ellátásokról és a személyes gondoskodásról szóló 21/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendeletét.
3.
Az Átvevő vállalja, hogy a Gyvt. 43. § alapján gyermekek napközbeni ellátásának minősülő bölcsődei ellátását:
bölcsőde biztosítja a Gyomaendrődön lakóhellyel rendelkező lakosok részére a jogerős működési engedélyében
foglaltak szerint.
4.
Az Átvevő a 3. pontban meghatározott feladatát az általa fenntartott bölcsőde intézményben, a működési
engedélyben meghatározott címen, természetben 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 2924. helyrajzi szám alatt látja
el.
5.
Az Átvevő a bölcsőde működtetése során a jogszabályi rendelkezések szerint, valamint a feladat ellátásával
kapcsolatos szakmai elvárásoknak megfelelően látja el feladatát. Az Átvevő jelen megállapodás aláírásával egyben
nyilatkozik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeket, valamint a szakmai illetve
nyilvántartási követelményeket, továbbá az adatkezelés és adatvédelem szabályait betartja, azokat maradéktalanul
ismeri, egyben vállalja, hogy adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíti. Az
előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, a megszabott határidőben, és a meghatározott módon
térítésmentesen köteles szolgáltatni.
6.
Az Átvevő vállalja maximum 24 fő gyomaendrődi állandó lakóhellyel rendelkező bölcsődés korú gyermek
napközbeni ellátását az általa fenntartott Bölcsődében.
Az Átvevő a feladatot az általa fenntartott bölcsődében, a véglegessé vált működési engedélyben meghatározott
címen 5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 2924. helyrajzi szám alatt köteles ellátni.
Az Átvevő a Békés megyei Kormányhivatal által kiadott működési engedély alapján jogosult a szerződés tárgyát
képező bölcsődei feladat ellátására.
7.
A Felek jelen megállapodásukban rögzítik, hogy a szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve
törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik a mindenkor hatályos Gyvt. és végrehajtási rendelet szabályai
szerint.
8.
Az Átvevő köteles az Átadót tájékoztatni a szolgáltatásért fizetendő térítési díjakról.
9.
Az Átvevő tájékoztatási kötelezettsége:
- Az Átvevő köteles a Központi Statisztikai Hivatal részére küldött éves jelentéseit -a megküldéssel egyidejűleg - az
Átadó részére is eljuttatni.
- Az Átvevő köteles tájékoztatni az Átadót, amennyiben cége tulajdonosi szerkezete-bármilyen mértékben is megváltozik.
- Az Átvevő ellenőrzés esetén köteles az Átadónak vagy a megbízottjának átadni az ellenőrzéshez szükséges
valamennyi iratot, illetve köteles biztosítani az iratokba való betekintést, ez alól kivételt képeznek az egészségügyi
adatok védelméről szóló 1997. évi XLVI 1. törvényben meghatározott egészségügyi adatok.
10.
Átvevő tudomásul veszi, hogy bölcsődei feladatellátás teljesítésének elmulasztása, illetve nem szerződésszerű
teljesítése esetén az Átvevő, illetve vezető tisztségviselője a rá vonatkozó szabályok szerint kártérítési felelősséggel
tartozik a Felek megegyezése alapján.
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11.
A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panasz esetén az Átvevő köteles azt kivizsgálni, valamint írásban 30 napon
belül tájékoztatni az Átadót a panasz megalapozottságáról.
12.
Amennyiben egy hónapon belül több panasz érkezik a szolgáltatásra vonatkozóan, a Gyomaendrődi Közös
Önkormányzati Hivatal maga intézkedik a panaszok kivizsgálásáról. Ennek elősegítése érdekében az Átvevő
kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges információkat, valamint tájékoztatást az Átadó részére megadja.
13.
Átvevő tudomással bír arról, hogy Átadó jogosult a tevékenységét bármikor ellenőrizni.
14.
Az Átvevő a feladat ellátásának finanszírozását a gyermeklétszám után járó költségvetési normatívából biztosítja.
Az Átvevő köteles az alapító okiratában üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végzett vállalkozási
tevékenységből eredő bevételét a közhasznú feladat finanszírozására fordítani.
15.
Az Átvevő vállalja, hogy folyamatosan kapcsolatot tart a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatallal. Az Átvevő
tudomásul veszi, hogy az Átadónak évente köteles beszámolni a beiratkozott gyermekek és végzett gyermekek
létszámáról, köteles a tevékenység összegzéséről szakmai beszámolót készíteni.
16.
Az átadó az átvevőnek a bölcsődei alapszolgáltatás ellátásához minden beíratott, az alapszolgáltatást igénybe vevő
bölcsődés korú gyermek után, de maximum az engedélyezett 24 fő ellátott után havi 7.615.-Ft, azaz Hétezerhatszáztizenöt forint összegű támogatást biztosít, amennyiben legalább 10 gondozási napot igénybe vesz az
ellátott. Az átadó az átvevő részére, a Képviselő-testülethez előzetesen bejelentett, elfogadott és engedélyezett
bölcsődei létszám alapján biztosítja az önkormányzati támogatást.
A támogatási összeget az átvevő minden tárgyhót követő 10. napjáig számlázhatja az átadó felé. A megbízott
vállalja, hogy a „Határozat felvételről – beiratkozásról” és az „Értesítés bölcsődeváltoztatástól” szóló
dokumentumokat használja és vezeti, melyek alátámasztják az önkormányzati támogatás igényléséhez számlákhoz csatolt gyermeknévsorokat.
A számlákhoz minden esetben mellékelni kell a szolgáltatást igénybevevők névsorát, melyen fel kell tüntetni az
igénybevevők adatait: a gyermek neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, beiratkozás időpontja.
Átvevő jogosult az előző évi támogatás mértékének – Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló
törvényben rögzített fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű - növelését kérni tárgyév január 15. napjáig. Az
esetleges növelésről és annak mértékéről Átadó az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletének
elfogadásával dönt.
17. Az Átvevő az Átadó döntése alapján a 7.1. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 1.2. pontban
meghatározott feladat ellátásának fedezésére, a Szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
18. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen Szerződés alapján biztosított céljellegű támogatást nem a
meghatározott feladat megvalósítására használja fel, úgy az Átadó jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Ebben az esetben az Átadó kötelezheti a Átvevőt a felmondás időpontjáig történt kifizetés összegének -a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelten történő - visszafizetésére, és a következő 5 évig kizárhatja a
támogatásból.
19.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződést, határozatlan időtartamra kötik. Az átadó jogosult a jelen szerződést
évente, a mindenkori költségvetési év végéig, felülvizsgálni.
20.
Felek a szerződést hatálya alatt kölcsönös megegyezéssel bármikor módosíthatják.
21.
A szerződés megszűnik:
- a Felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,
- rendkívüli felmondással,
- ha az Átvevő a szerződés tárgyát képező tevékenysége bármely okból megszűnik.
22.
Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
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23.
Rendkívüli felmondás:
23.1.
Az Átadó azonnali hatállyal megszünteti a szerződést, amennyiben
- az Átadó a szerződésből adódó ellátási kötelezettségét folyamatosan, súlyosan megszegi.
- az Átadó működési engedélyét visszavonják.
- ellenőrzés során bizonyítottá válik, hogy az Átvevő bármely szerződést érintő tárgyban szándékosan valótlan
adatot közölt.
- az Átadó az állami normatíva igénylésére jogosulatlanná válik.
23.2.
Az Átvevő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést az Átadó súlyos szerződésszegése esetén, így
különösen, ha saját hibájából a támogatás átutalásában több mint 2 hónapi késedelemben van.
24.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadóak.
Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott
helyen és napon jóváhagyólag aláírták. Jelen szerződés 4 példányban készült és 4 számozott oldalt tartalmaz.
Gyomaendrőd, 2020. szeptember …..

Átadó
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
nevében
Toldi Balázs polgármester
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Átvevő
Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft.
képviseletében
Varjú Judit
5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 27. B. lház. 1.

Pénzügyi ellenjegyző: Szilágyiné Bácsi Gabriella ………………………………….
Jogi ellenjegyző: Pap-Szabó Katalin jegyző ………………………………………….
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

A Térségi Szociális Gondozási Központ 2019. évről szóló szakmai
beszámolója
Keresztesné Jáksó Éva osztályvezető, Mraucsik Éva
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Társulási Tanács!
Mraucsik Éva a Térségi Szociális Gondozási Központ vezetője elkészítette beszámolóját az intézmény 2019. évben
végzett tevékenységéről, mely beszámolót jelen előterjesztéssel a fenntartó elé terjesztünk elfogadásra.
Az intézményvezető a fenntartó 35/2010.(XII. 15.) sz. határozatával meghatározott formai és tartalmi
szempontrendszer alapján készítette el beszámolóját:
I. Az adott év költségvetési főösszegeinek bemutatása
II. Szolgáltatás
II. 1. Szervezetben bekövetkezett változások – alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat változásai,
módosításai
II. 2. Alapellátás – feladatok szakmai tartalmának bemutatása, feladatonként az ellátotti létszám alakulásának
bemutatása
-·Étkeztetés
-·Házi segítségnyújtás
-·Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
-·Támogató szolgálat
-·Tanyagondnoki szolgálat
-·Nappali ellátás idősek részére
-·Fogyatékosok nappali ellátás
II. 3. Szakosított ellátás - feladatok szakmai tartalmának bemutatása, feladatonként az ellátotti létszám alakulásának
bemutatása,
-·idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
-·tartós elhelyezés idősek otthona
III. Térítési díjak – feladatonként a finanszírozás alakulása: az állami normatíva, önkormányzati kiegészítés
összegének alakulása
IV. Személyi és tárgyi feltételek alakulása az ellátott feladatokra lebontva
V. Nem szakma specifikus ellátó egységek
VI. Az adott évben megvalósult fejlesztések
VII. Intézmény szakmai és gazdasági munkájának ellenőrzései
VIII. Az adott évben benyújtott pályázatok
IX. Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség
X. Tervek
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot szíveskedjen a beszámolót megvitatni és elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"A Térségi Szociális Gondozási Központ 2019. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mint a Térségi
Szociális Gondozási Központ fenntartója elfogadja a Térségi Szociális Gondozási Központ szakmai beszámolóját a
2019. évben végzett tevékenységéről.
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Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT
Gyomaendrőd–Csárdaszállás-Hunya
5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u. 1-5.sz.
Tel/fax:66/284-603, Tel:66/386-991/108
E-mail:gondozasikp@gyomaendrod.hu

2019. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya Települési Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Térségi
Szociális Gondozási Központ 2019. évi eredeti költségvetésének mérleg fő összege 736 929 E Ft.
Az intézmény költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében a fő összeg magában foglal 30 409 E Ft
önkormányzati támogatást.
Az intézmény engedélyezett közalkalmazotti létszáma 142fő, továbbá Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya
Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 3/2019.(II.14) határozata alapján az idős otthoni
feladatellátáson lehetőségünk van plusz 2 fő dolgozót foglalkoztatni 2019. március 1. napjától 2020. február 29.
napjáig.
Dolgozóink a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. mellékletét képező bértábla, a
törvénynek a szociális ágazatban történő végrehajtására kiadott kormányrendelet, illetve a kormány garantált
bérminimumra vonatkozó szabályozása alapján kapják havi illetményüket.
Minden ellátási formában rendelkezünk a szakmai jogszabályokban előírt minimum létszám feltételekkel.
Munkavállalóink közül 2019. évben 1 fő élt a nők 40 éves szolgálati idő alapján történő nyugdíjba vonulásának
lehetőségével.
I. SZOLGÁLTATÁSAINK
1 . ALAP ELLÁTÁS
1.1. Étkeztetés
Intézményünk a napi egyszeri meleg ételt a 1993. évi III. Szoc. törvény 62.§, valamint a 2/2009. (I.30.) Gye. Kt.
rendeletbe foglaltak alapján a szociálisan rászorult személyek részére biztosítja, saját főzőkonyháján, illetve
Hunya községben a közétkeztetést bonyolító konyhán előállított ételek kiszolgálásával, önálló elvitellel vagy
házhoz szállítással.
Az étkezők nyilvántartása, az ételhordókba szedett ebéd kiszolgálása illetve a helyben történő elfogyasztás
lebonyolítása a nappali ellátást biztosító klubokban történik. 2019. évben az engedélyes telephelyeken a szociális
étkeztetést kiszolgáló tálalókonyhák szociális konyha elnevezést kaptak, megfelelve ezzel a jogszabályi
előírásoknak.
2019.évben a hét öt napján átlagban 165 fő ellátott vette igénybe az étkezést.
A szociális étkeztetést igénylő ellátottaink változó számban kérik az ebéd házhozszállítását. 2019. december
31-én Gyomaendrődön 51 fő, Hunyán 12 fő részére vittük házhoz az ebédet. Gyomaendrődön hétköznap az
ebédeket a Dácia Duster gépkocsival szállítjuk házhoz, szombati napokon pedig 3 fő társadalmi gondozó
végzi az átlag 45 ebéd kiszállítását

Azon étkezőknek, akik vasárnap és ünnepnapokon csak az intézmény által tudnak főtt ételhez jutni, az ételszállító
Toyota gépkocsink viszi házhoz az ebédet.
Étkezők által igénybe vett ebéd, havonta egységenként

2019.

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Összesen

1. sz.
Idősek
Klubja
Mirhóháti
u. 1-5.

3. sz.
Idősek
Klubja
Kondorosi
u. 1.

1338
1131
1078
1085
1199
1033
1219
1195
1182
1209
1073
946
13688

443
415
417
419
427
390
416
348
350
355
310
294
4584

4. sz.
Idősek
Klubja
Mester u.
19.

5. sz.
Idősek
Klubja
Blaha L.
u. 2-6.

186
858
185
858
0
1114
0
1120
0
1253
0
1078
0
1195
0
1053
0
1007
0
970
0
894
0
917
371
12317
44 221adag/ év

6. sz.
Idősek
Klubja
Hunya
Rákóczi
u. 31.

Esély
Klub
Magtárla
posi u.
11-19.

728
710
765
759
888
803
921
713
827
808
744
585
9251

481
463
454
445
465
426
454
401
409
455
410
411
4010

A városban egyedüli szolgáltatóként biztosítjuk a különböző betegségek terápiájában alkalmazott diétákat.
Intézményünk megbízásos jogviszonyban dietetikust foglalkoztat, aki rendszeresen felügyeli étlapjainkat,
szükség esetén egyéni speciális diéta sort állít össze.
Az étkeztetéssel kapcsolatban sokféle véleményt megfogalmaznak fogyasztóink. A korábbiaktól eltérően mára
időseink is megszokták az egészséges táplálkozás érdekében kiszolgált ételféleségeket, melyek elkészítésénél
igyekszünk a leg messzebb menőkig törekedni a hagyományos ízvilág megtartására. Összességében
elmondható, hogy a szociális étkeztetésben kiszolgált ételekkel többségében elégedettek fogyasztóink.
Az étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő problémákra igyekszünk azonnal reagálni és a szabályok betartása
mellett a fogyasztók igényeinek megfelelő ételeket kiszolgálni.
1.2. Házi segítségnyújtás
1.2.1 Házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei:
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
– takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
– mosás
– vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
– bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
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– gyógyszerkiváltás
– segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
– mosogatás
– ruhajavítás
– közkútról, fúrtkútról vízhordás
– tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
– télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
– kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés
Személyi gondozás keretében:
A szociális segítés körébe tartozó feladatok végzésén túl az alábbi szakképesítéshez kötött feladatokat is ellátják a gondozók.
a) Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
– információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
– családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
– az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
– ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
b) Gondozási és ápolási feladatok körében:
– mosdatás
– fürdetés
– öltöztetés
– ágyazás, ágyneműcsere
– inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
– haj, arcszőrzet ápolás
– száj, fog és protézis ápolás
– körömápolás, bőrápolás
– folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
– mozgatás ágyban
– decubitus megelőzés
– felületi sebkezelés
– sztómazsák cseréje
– gyógyszer kiváltása
– gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
– vérnyomás és vércukor mérése
– hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
– kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
– a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia
határáig)”

A házi segítségnyújtásnál a gondozás rendszerességét és napi időtartamát mindenkor az ellátást igénylő
gondozási szükségletei határozzák meg.
2019. évben átlagosan 77 fő ellátottal volt megállapodása intézményünknek. 77 fő részére személyi gondozás
körébe tartozó feladatokkal, 2 főnek pedig esetenként szociális segítéssel biztosítottuk az önálló ételvitelét saját
környezetében. Gyomaendrődön átlagosan 63 főnek, Hunyán 14 főnek nyújtottunk személyi gondozást.
A személyi gondozást 11 fő szakképzett szociális gondozó, a szociális segítés körébe sorolt feladatokat 1 fő 100
órás tanfolyamon részt vett közalkalmazott látja el.
Az idősek nappali ellátását igénybe vevők szociális segítést vehetnek igénybe, mellyel a klubtagok otthoni
környezeti higiénéjének megtartásában nyújtunk segítséget.
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Személyi gondozás és a szociális segítés óraszámai havi bontásban
hónap

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

személyi
megállapodások
gondozás(óra)
száma
1620
1507
1505
1543
1906
1569
1922
1634
1692
1654
1326
1428

77
72
72
77
90
75
91
78
80
79
63
68

szociális
segítés
(óra)
2
0
3
4
1
3
3
1
5
2
3
4

Ellátottak
száma
1
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
4

Házi gondozottak kor és nem szerinti megoszlása 2019. december 31-én

Meglévő személyi feltételeinkkel minden gondozási igényt ki tudunk elégíteni. A házi gondozók szabadsága
vagy megbetegedése idején a nappali klubban dolgozók, illetve a támogató szolgálat személyi segítői végzik a
helyettesítést. Integrált intézményi szervezetünk minden előnyét kihasználva szükség szerint sikerrel
alkalmazzuk a munkavállalók átirányításának lehetőségét egyik munkaterületről a másikra (idősek nappali
ellátásából - házi gondozásba). A munkatársak pozitív, rugalmas hozzáállással jól alkalmazkodnak az időleges
feladatváltozásokhoz, ami által az ellátást igénybe vevők kiegyensúlyozott - szükségletekhez igazodó - zavartalan
ellátása valósulhat meg.
1.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívót megfelelően használni képes időskorú vagy fogyatékos személyek részére nyújt
segítséget az önálló életvitel megtartásához illetve a felmerülő krízis helyzetek elhárításához.
A szolgáltatás biztonságot nyújt a rendszerben lévőknek, hiszen a nyakban hordozható csepp és ütésálló kis
nyomógomb segítségével bármikor (nappal – éjjel) segítséget kérhetnek (rosszullét, baleset, stb. esetén).
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A feladatellátás Mezőberény és Gyomaendrőd városok Önkormányzatai között létrejött megállapodás alapján
valósul meg.
Hunyán 2 készülék van felszerelve, Gyomaendrődön 10 készülék üzemel. Az év folyamán 9 esetben vonultunk
riasztáshoz, melyből 2 hívás volt téves. Az idősek leggyakrabban rosszullét, vagy elesés miatt jeleznek. A
kiérkező gondozó a helyzet és az idős állapotának felmérése után dönti el, hogy szükséges-e orvosi
beavatkozás, vagy mentő hívása.
Folyamatosan fennálló probléma a gondozók és a gépkocsi vezetők ügyeletbe történő beosztása, tekintettel arra,
hogy a kisgyermeket nevelők, továbbá a gyermeküket egyedül nevelők nem oszthatók ügyeletbe.
Az ügyeletet nem szívesen vállalják a dolgozók, mivel annak ideje alatt nem hagyhatják el a várost, mert a
jelzéstől számított 30 percen belül a helyszínre kell érkeznie az ügyeletesnek. Az ügyeleti készenlétért havonta
mindössze 4000,-Ft-ot kaphatnak a gondozók és 2000,-Ft tiszteletdíjat tudunk fizetni a gépkocsivezetőknek,
ami rendkívül kevés az ügyelettel járó kötöttségek ellentételezéseként.
Sajnos a rendszer kezd elavulni, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a jelzések nem, vagy késleltetve jutnak el
a diszpécserközpontba.
1.4. Nappali ellátás idősek részére
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló személyek részére biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra.
Lehetőségük van az ellátottaknak társas kapcsolatokat kiépíteni, ami nagy szerepet játszik a magány, az
elszigetelődés és az időskori demencia kialakulásának megelőzésében.
2019. évben- a kihasználtság folyamatos csökkenése okán - a Társulási Tanács a 4/2019 (II.4) számú
határozatával a nagylaposi 4.számú idősek klubját megszüntette, így 2019. március 1. napjától 4 telephelyen
biztosítjuk az idősek nappali ellátását.
3 egység Gyomaendrődön, 1 egység Hunyán működik. A nagylaposi klubtagokat az 5.számú idősek klubjában
láttuk el, ahová a területen működő tanyagondnok segítette a bejutást. Év végére azonban a nagylaposról járó
klubtagjaink száma nullára csökkent, elhalálozás, illetve a miatt, hogy a területen működő civil szervezet által
nyújtott szolgáltatást veszik igénybe.
Sajnos az 5.számú idősek klubja ellátotti létszáma év közben folyamatosan csökkent, mivel ellátottaink vagy
elhaláloztak, vagy az egészségi állapotuk romlása miatt saját otthonukban házi segítségnyújtást igényeltek.
A tényadatok alapján 2019. év végén a működést engedélyező szakmai hatóságnál kezdeményeztük a szolgáltatói
nyilvántartásba bejegyzett ellátható létszám 44-ről 30 főre történő csökkentését.
Nappali ellátás keretében a segítő tevékenység az alábbi szolgáltatási elemek révén realizálódik:
• tanácsadás
A klubtag bevonásával történő interakció, melynek során a véleményének figyelembe vételével a felmerült kérdéseire, élethelyzetére,
szükségleteire reagáló vélemény, javaslat kialakításának a folyamata. Információ átadása valamilyen egyszerű vagy szakértelmet
igénylő témában, ami az ellátottat valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönzi, vagy a nem kívánt cselekvés magatartás ellen
irányul.
• készségfejlesztés
A klubtag társadalmi beilleszkedését segítő magatartás formáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, fejlődését szolgáló
helyzetek, alternatívák kidolgozása és lehetőségek biztosítása azok gyakorlására
• háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
Segítségnyújtás a mindennapi életvitelben, a személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyek intézésében. Lehetőségek,
eszközök biztosítása a személyi szükségletek kielégítéséhez, ha az ellátott saját otthonában nem biztosított
• esetkezelés
Segítő kapcsolat kialakítása révén együttműködésen alapuló segítségnyújtás a klubtag szükségleteinek kielégítésében, problémáinak
megoldásában, melynek során természetes és mesterséges támaszok kerülnek mozgósításra a célok elérése, a probléma megoldása,
vagy újabb probléma elkerülése érdekében.
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• Felügyelet
Az igénybe vevőnek a nappali klubban fizikai és lelki biztonságot nyújtó környezetben, a szükségleteinek megfelelő eszközök és
személyes kontroll biztosítása.
• Gondozás
Segítségnyújtás mindazon tevékenységekben amelyeket az ellátott maga végezne ha arra képes lenne. Olyan testi-lelki támogatás,
mely az adott körülmények között elősegíti a számára elérhető lehető legjobb életminőség elérését, családi, társadalmi státuszának
megtartását, vagy visszailleszkedését.

Idősek nappali ellátását igénylők átlag létszáma 2019. évben
Egység

1.sz IK
Gye. Mirhóháti u. 1-5
3.sz IK
Gye. Kondorosi u. 1
4.sz IK
Gye. Mester u.19.
5.sz IK
Gye. Blaha L. u.2-6.
6.sz IK
Hunya Rákóczi u. 32.

engedélyezett
férőhely

átlagos
igénybevétel
fő/gondozási
nap

30

29

25

23

15

8

44

32

30

25

kihasználtság
%

vezetőgondozó

97
Krutek Judit
92

Papp-Rávai Lívia
2019. február 28-ig üzemelt

73

Papp Rávai Lívia

83
Giriczné Pintér Erzsébet

Klubtagjainknak sokféle programot szervezünk a klubokban és azon kívül is. Segítjük a klubtagok részvételét a
város kulturális rendezvényein. A közlekedést segítve a gondozó egységektől távol lakó klubtagokat az
intézmény gépkocsijaival szállítjuk az egységekbe. Gondozóink segítséget nyújtanak a hivatalos ügyek
intézésében, a postai csekkek befizetésében, gyógyszerfelíratásban kiváltásban, illetve minden olyan támogatás
elérésében, amelyek bizonyos esetekben enyhítik a szociális hátrányokat. Pl.: részletfizetési kedvezmény,
rehabilitációs felülvizsgálat intézése, települési segély intézése, közgyógy igazolvány megújítása stb.
A komfort nélküli lakásokban élők a napi tisztálkodásukat a klubokban végzik. Klubtagjainkat folyamatosan
ellátjuk tanácsokkal, illetve figyelmüket a testi higiénia fontosságára irányítjuk, melynek megtartására
eredményesen motiválják a gondozók az érintetteket.
Modern mosó-szárító gépeinkkel igény szerint a ruhák tisztítását is elvégezzük.
Amennyiben a klubtag nem képes önállóan gyógyszereit adagolni, úgy napi, vagy hetes gyógyszeradagolóba
rakjuk gyógyszerét, segítve ezzel, hogy a megfelelő időben a megfelelő gyógyszere kerüljön bevételre.
Rendszeresen mérjük, ellenőrizzük ellátottaink vérnyomását, vércukor szintjét, testsúlyát, melyről a házi orvost
is tájékoztatjuk adott esetben. A háziorvosokkal és a szakorvosokkal rendszeres, jó kapcsolatot ápolunk.
Klubtagjaink között vannak gondnokság alatt állók is, akiknek törvényes képviselőivel az egység vezetője
folyamatos kapcsolatot tart.
A napi foglalkozásokon, a rendezvényekre és ünnepekre való készülődésben nagy örömmel vesznek részt
időseink. Mindenkor nagyon nagy hangsúlyt kap a mentálhigiénés gondozás. Klubtagjaink, de különösen az
egyedül élők lelki egészségének megőrzése, vagy helyreállítása. A lelki egyensúly megőrzése által megelőzhető
az időskori elmagányosodás, a befelé fordulás illetve az elszigetelődés.
Mindennapi feladatainkhoz tartozik a különböző ünnepségek, emléknapok, aktuális évszakoknak megfelelő
ünnepségek, közösségformáló programok szervezése, bonyolítása.
Férfi klubtagjainknál folyamatosan fennálló probléma az esetenkénti túlzott alkoholfogyasztás, melynek
következtében konfliktusok alakulnak ki.
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Minden egységben megünnepeljük a klubtagok névnapját, egyházi és nemzeti ünnepeinket. A házi ünnepségekre
időseink nagy szeretettel készülnek. Az egységekben nagy hangsúlyt fektetünk a régi szokások felelevenítésére,
kapcsolataink ápolására, továbbá nagy figyelmet fordítunk ellátottaink mindennapjainak színesebbé,
kellemesebbé tételére. Programjainkban mindenkor alkalmazkodunk az igényekhez.
Idősek nappali ellátásának állandó programjai:
• Január:
Pótszilveszter
• Február:
Farsangi mulatságok Fánk sütés
• Március:
Nőnap - Teadélután
• Április:
Locsolónap
• Május:
Anyák napja Tavaszköszöntő Majális
• Június:
Kirándulások
• Július:
Nyársalás
• Augusztus: Szent István napi ünnepi megemlékezés, Kenyérszentelés
• Szeptember: Őszi kirándulás ,Kulturális seregszemle keretében Ki-Mit-Tud megrendezése
• Október:
Idősek napja Szüreti Bál Bográcsolás
• November: Mindenszentek napi megemlékezés
• December: Télapó várás, Adventi készülődés
Az állandó programokon túl a különböző telephelyeken ellátást igénybe vevők aktuálisan felmerülő ötletei
alapján szerveznek programokat a gondozók. Az idősek klubja közelében működő óvodákkal nagyon jó
kapcsolatot sikerült kialakítani az elmúlt évben, így ezek a generációk között kialakult barátságok ebben az évben
tovább erősödtek azzal, hogy az óvodások kis műsoraikkal nagyon nagy örömöt szereznek a nagymama és
dédmama korú klubtagoknak. A klubtagok büszkén tanítgatják a kisgyermekeket a régi szokásokra, mutatják
meg neki, hogy ők milyen egyszerű játékokkal játszottak gyermek korukban.

ÉLETKÉPEINK

Generációk találkozása a klubban

Ovisok az idősek klubjában
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5. Fogyatékosok nappali ellátása / Rózsakert Esély Klub /Gye. Magtárlaposi u. 11-17./
Klubvezető: Fekécs Gabriella
Fogyatékosok nappali ellátását 2002. október 21. napjától biztosítunk 30 fő részére.
A klub szolgáltatásait az intézményt fenntartó önkormányzatok területén élő fogyatékkal élők vehetik igénybe.
2019. évben a társult településekről nem jelentkezett igény a fogyatékos nappali ellátása iránt így klubtagjaink
gyomaendrődi lakosok. 2019. évben átlagosan 26 fő vette igénybe a nappali ellátást.
A klubtagjaink életkora 10 évtől – 70 évesig terjed, a többség életkora 30-60 év közé tehető.
Legfiatalabb klubtagunk 7 éves volt, legidősebb 83 éves. Nemek szerinti megoszlásban december 31-én 16 fő
nő és 14 fő férfi vette igénybe a szolgáltatást.
Ellátottak megoszlása fogyatékossági típus szerint
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Ellátottak nemek és kor szerint 2019. december 31-én
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A Rózsakert Esély Klubban elsődlegesen nagykorú fogyatékos személyek részére biztosítjuk a nappali ellátást.
Azonban a törvényi szabályozásnak megfelelően igény esetén kiskorú fogyatékos személyeket is gondozunk,
amennyiben harmadik életévüket betöltötték, önkiszolgálásra részben képesek és állandó felügyeletre szorulnak.
Kiskorú fogyatékos ellátottaink tankötelesek, így a szorgalmi időszakban valamelyik oktatási intézményben
tanulnak. A nyári szünetben azonban néhányan szívesen veszik igénybe a nappali ellátást. A közösséghez szokott
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iskolába járó gyerekek szünidei napközbeni felügyelete, a speciális igényeik intézményes kielégítése nagy
segítséget jelent a családoknak.

Fogyatékosok nappali intézményében az idősek nappali ellátásában alkalmazott szolgáltatási elemeken túl az
igénylők speciális szükségleteire is reagálunk az alább ismertetett gondozási elemekkel:
• étkeztetés
Klubtagjaink részére egyszeri meleg étkeztetést (ebédet) biztosítunk.
• gyógypedagógiai segítségnyújtás
A fogyatékosságból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló – gyógypedagógia körébe tartozó – komplex tevékenységrendszer, mely
segíti klubtag funkciózavarainak korrekcióját és rehabilitációját azzal, hogy a klubtagot, a családját, és a környezetét együttesen
segíti a szükséges képességek kibontakozásában.
• pedagógiai segítségnyújtás
Szocializációs, pedagógiai, andragógiai és gerontológiai eszközökkel végzett tervszerű tevékenység, folyamat. A segítségnyújtás
során közvetve vagy közvetlenül átadásra kerülnek olyan viselkedések, attitűdök, értékek, ismeretek, képességek és gyakorlási
lehetőségek , aminek eredményeként a klubtagnak lehetősége nyílik képességeinek kiteljesítésére, ezzel egy magasabb fejlődési szint
elérésére
• szállítás
A fogyatékosokat ellátó nappali klubunkba az önállóan bejárni nem tudó vagy távol lakó igénylőket az intézmény gépkocsijával
szállítjuk be. Ezen szállító szolgáltatásunkat vehetik igénybe a társult településeken élő klubtagok is.

A szakszerű ellátás érdekében - a jogszabályi követelményeknek megfelelve - terápiás munkatársat alkalmazunk,
aki egyéni és csoportos foglalkozásokat szervez ami által elősegíthető a klubtagok fejlődése, vagy meglévő
képességeik megtartása.
A napi foglalkozásoknak része az életre nevelés, a mindennapi életvitelhez kapcsolódó tevékenységek önálló
elvégzésének elsajátítása. A klub mindennapi életében aktívan részt vesznek ellátottaink, segítenek az étkezések
előkészítésében, a külső és belső környezet rendben tartásában.
A klubban törekszünk a családias és otthonos légkör fenntartására. Az ellátottak között előforduló konfliktus
helyzetek, problémák megoldásába eredményesen avatkoznak be a gondozók. Amennyiben a helyzet megkívánja
úgy a hozzátartozót illetve szakembert is bevonunk egy-egy probléma kezelésébe.
A klubtagok napi rendszerességgel veszik igénybe a klub szolgáltatásait, 70% ebédet is igényel, melyet a klubban
fogyasztanak el. A komfort nélküli lakásokban élők igénylik a mosást, fürdetést, illetve rendszeresen kérik a
gyógyszeríratást és kiváltást, hivatalos ügyek intézését.
A gondozók nagyon sok energiát fordítanak ellátottaink egészségi állapotának megóvására, illetve a megromlott
egészségi állapotuk helyreállítása érdekében a megfelelő egészségügyi intézménybe való eljuttatásukra.
A gondnokság alatt álló klubtagjaink esetében 11 főnél a közvetlen hozzátartozó látja el a gondnoki feladatokat,
két ellátottunknak hivatásos gondnoka van.
Klubtagjaink mentális támogatás iránti szükséglete az idő előre haladtával fokozódik, mely gyakran a fizikai
gondozás igényének emelkedésével párosul. Az ellátottak mentális állapotának folyamatos monitorozása a
gondozóktól nagy figyelmet és maximális alkalmazkodást igényel.
A klub kihasználtságának növelése érdekében a megüresedett helyek betöltése érekében az intézményben
dolgozók folyamatosan aktív szervező munkát végeznek. Figyelemmel kísérjük azon fogyatékkal élők
élethelyzetét, akik még nem klubtagjaink, és igyekszünk mindenkinek bemutatni a klub igénybevételével járó
előnyöket.
A klub családias, barátságos, meleg környezete és az ott dolgozó munkatársak empatikus hozzáállása pozitívan
befolyásolja a klub kihasználtságát. Az azonban mindenképp említést érdemel, hogy a klubtagok szüleinek
öregedése, illetve esetenkénti elhalálozása, az ellátotti létszám évről -évre történő csökkenését hozza magával,
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mivel a magukra maradt, önálló életre nem képes fogyatékkal élő klubtagok részére a biztonságot
nyújtó környezetet csak tartós elhelyezést nyújtó intézményekben lehet megteremteni.

Rózsakert Esély klub 2019.évi programjai
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Újév köszöntése
Vízkereszt- fenyőfa
lebontása, farsangi
időszak kezdeteJövő évi programok
tervezéseszervezése

Medve nap a klubban.
keresztrejtvény,,mozgásos
játékok-mézes kenyér
Valentin nap híres párok,
szívkereső, vicces
jókívánságok, csiga
készítése papírból szív
alakú házzal, csoki
szívvel a gondozottakkal
közösen
Farsang- dekoráció és
álarcok készítése,
játékok, tánc
csörögefánk sütése
Télbúcsúztató kiszebáb
égetés

Nőnap- puncsszeletet
sütöttünk- öltöztetős
játék memória próba,
kézműves
foglalkozás-vi-dám,
virágos bokrok
készítése
Március 15.
események
felelevenítése.
Beszélgetés a
forradalomról.
Nemzetiszínű rózsák
készítése
Víz világnapja-séta a
Fűzfás zugi holtághoz
„TE SZEDD” akciószemétszedés

Ápr.-1 „Szeszélyes nap”
tréfás feladatok, rejtvények, mézes krémes a
konyháról
Magyar költészet napjakedvenc versek közös
elszavalása
Húsvét: vetélkedő,
játékos-tojásos
feladatok.
Fűzfavesszőből asztali
díszt készítettünk, tojás
díszítés
Méhek napja
Balogh Lajos a Magyar
Királyi Honvéd légierő
makettekben című
kiállítás a könyvtárban
Locsoló bál

Tej napjabeszélgetés a
fontosságáról-finom
gyümölcsös joghurt
elfogyasztása
Gyereknap-„Hadd
legyek újra gyerek!”
Piskóta tekercset
sütöttünk és saját
készítésű barack
lekvárral töltöttük
meg
Ünnepi könyvhétKönyvtár látogatás.
Meggyes kevert
sütemény készítése

Július

Augusztus

Szeptember

Október

Májusfa állítása a
klub előtt,
Anyák napjaversek
visszaemlékezés a
gyermekkorra,
pirográffal díszített
hűtő mágnes
készítése
Bodzaszörp
készítés.
Fagylalt napjégkrémezés a
klubban
Gyula- Sérült
Fiatalok Megyei
Találkozója
Virágültetés a
kertben
Kihívás Napja- séta
a Vajda tóhoz közös torna
Szent Imre
templom
megtekintése
Séta az újjáépített
Hősök terén
November

Séta az átalakított
Hősök terén
Szent Imre
templom
megtekintése,
fagylaltozás
Pudingkészítés
Görögdinnye
vásárlása a piacon,
közös elfogyasztása

Kirándulás Szarvasra
Körösvölgyi
Látogatóközpont
Hajókázás, ebéd a
Régimódi vendéglőben
Aug.20.-ai megemlékezés
Limonádé, kompót
készítése- hűtve
fogyasztása
Séta a Fűzfás-zugi
holtághoz

Népmese napja
Termés kiállítás
Sündisznót
készítettünk
napraforgóból őszi
képet krumpli
nyomdával
Takarítás Világnap-a
klub
környékének
rendbetétele
Kávé nap-a kávézás
története
Almakompót főzés

Seregszemle
Könyvtár Hete- Balogh
Lajos digitális
fotókiállítás a
könyvtárban.
Őszi séta a ligetben
Aradi Vértanúkemlékezés
Tojás-és kenyérnaptojáskrémes zsemle, tea
Látás hónapjalátással,érzékszervekkel
kapcsolatos játékos feladatok

Mindenszentek
napja
Halloween buliseprűtáncboszorkány
választás, mécses
tartó készítése
Márton naplibazsíros kenyér
lilahagymával
Banya bál-Idősek
Alapítványa

Mezőberény
Fogyatékosok Napjafellépés verssel,
mesével.
.Mikulás –
ajándékozás
Örömsüti,
A klub ünnepi
díszítése
Klubkarácsony.
Idősek Városi
Karácsonya.

December

életképeink
s zarvasi kirándulás

Játszótéren
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Endrődi Szent Imre templomban

endrődi szökőkútnál

kézműves foglalkozás

Sérült fiatalok találkozója Gyula

„Télapó itt van….”
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1.6. Támogató szolgálat
Szolgálatvezető: Tímárné Hanyecz Klára
A szolgáltatással 2003. december 15. napjától nyújtunk segítséget a társult településeken élő fogyatékos
személyek önálló életviteléhez.
Ellátási területe Gyomaendrőd és Hunya településekre terjed ki.
Támogató szolgálat szolgáltatási elemei:
• Gondozás
Az ellátott bevonásával történő segítségnyújtás mindazon tevékenységekben amelyeket az ellátott maga végezne
ha arra képes lenne. Olyan testi-lelki támogatás, mely az adott körülmények között elősegíti a számára elérhető
lehető legjobb életminőség elérését, családi, társadalmi státuszának megtartását, vagy visszailleszkedését.
• Készségfejlesztés
Az igénylő társadalmi beilleszkedését segítő magatartás formáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását,
fejlődését szolgáló helyzetek, alternatívák kidolgozása és lehetőségek biztosítása azok gyakorlására
• Tanácsadás
Az ellátott bevonásával történő interakció, melynek során a véleményének figyelembe vételével a felmerült
kérdéseire, élethelyzetére, szükségleteire reagáló vélemény, javaslat kialakításának a folyamata. Információ
átadása valamilyen egyszerű vagy szakértelmet igénylő témában, ami az ellátottat valamilyen cselekvésre,
magatartásra ösztönzi, vagy a nem kívánt cselekvés magatartás ellen irányul.
• Szállítás
Javak vagy szolgáltatások eljuttatása az igénybevevőhöz, vagy az igénybevevő eljuttatása a közszolgáltatások,
szolgáltatások, közösségi programok, családi kapcsolatok helyszínére, amennyiben szükségleteiből adódóan ez
más módon nem oldható meg
• Felügyelet
Az igénybe vevő saját környezetében nyújtott fizikai és lelki biztonság, a szükségleteinek megfelelő eszközök és
személyes kontroll biztosítása által.
• Gyógypedagógiai segítségnyújtás
A fogyatékosságból eredő hátrányok kompenzálását szolgáló – gyógypedagógia körébe tartozó – komplex
tevékenységrendszer eszközeivel segíti az ellátott funkciózavarainak korrekcióját és rehabilitációját úgy, hogy
az ellátást igénybe vevőt, a családját, és a környezetét együttesen segíti a szükséges képességek
kibontakozásában.
• Háztartási segítségnyújtás
Segítségnyújtás a mindennapi életvitelben, a személyes környezet rendben tartásában, mindennapi ügyek
intézésében. Lehetőségek, eszközök igénybevételének biztosítása a személyi szükségletek kielégítéséhez, ha az,
az ellátott saját otthonában nem biztosított.
• Esetkezelés
Segítő kapcsolat kialakítása révén együttműködésen alapuló segítségnyújtás az ellátott szükségleteinek
kielégítésében, problémáinak megoldásában, melynek során természetes és mesterséges támaszok kerülnek
mozgósításra a célok elérése, a probléma megoldása, vagy újabb probléma elkerülése érdekében..
A támogató szolgálat személyi segítői a fogyatékos személyek otthonában nyújtanak segítséget az önálló
életvitel minél további fenntartásában. A szállító szolgáltatás elsősorban a közszolgáltatások, közoktatási nevelési
intézmények elérését, a személyi segítés pedig a lakáson belüli speciális szükségletek kielégítését, hivatalos
ügyekben való segítségnyújtást, kulturális programokon való részvételhez nyújt segítséget.
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A szolgáltatásra való jogosultságot a szociális rászorultság alapozza meg. A szociális rászorultság vizsgálatakor
a fogyatékosság tényét, a szociális helyzetet és az egészségügyi állapotot együtt vizsgáljuk.
A törvényi szabályozás lehetővé teszi, hogy a teljes önköltség megfizetése mellett olyan személyek is igénybe
vegyék a szolgáltatást, akik szociálisan nem rászorultak.
Intézményünkben 2019 évben csak szociálisan rászorult személyek részére nyújtottuk a szolgáltatást.
2019. december 31. napján 31 fő vette igénybe az ellátást, melyből 12 főnek személyi segítést, 24 főnek
pedig szállítást biztosítottunk. A szolgáltatást igénybe vevők közül 11 fő tagja az Esély klubnak.
2019. évben naponta személyi segítést biztosítunk egy fő részére a város Szarvas felé eső távoli külterületi
tanyáján. Tekintettel a nagy távolságra és a munkaidő jobb kihasználtságára a személyi segítőt a támogató
szolgálat gépkocsijával juttatjuk a helyszínre.

2019 évben a 2018/2019-es tanév második félévében 10 tanköteles gyermeket szállítottunk oktatási intézménybe.
3 főt Békésre, 4 főt Gyulára, 3 főt pedig Békéscsabára.
2019. szeptemberétől az illetékes tankerület biztosítja a fogyatékkal élő tanköteles gyermekek szállítását a
részükre kijelölt oktatási intézménybe.
Az oktatási intézményekbe történő napi szállítás megszűnése a szállítási igények más irányú kielégítését tette
lehetővé, így az idősek klubjába járó ellátottainkat is segíteni tudjuk a szakrendelőbe való eljutásban is.
A támogatószolgálat gépkocsija a 2/2009.(I.30.) Gye. Kt rendeletben szabályozottaknak megfelelően
térítésmentesen naponta be és haza szállítja a fogyatékosok nappali klubjába bejáró ellátottakat is.
Intézményünk 3449 feladatmutatóval került befogadásra a finanszírozási rendszerbe.
2019-ben teljesített feladategységek
Hónap

személyi
segítés

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

114,5
118,33
129,5
117,83
158,5
108
139,33
122
152,83
127,666
99,3333
106
1493,8193

személyi
szállítás összesen
seg.
szállításnál
64
625,6
804,1
68
587,8
774,13
78
673
880,5
72
562,8
752,63
102
704,2
964,7
28
268,2
404,2
59,2
198,53
56,8
178,8
82
234,83
93 220,6666
74,4 173,7333
68,8
174,8
412
3855,8 5761,619

2019. évben - az előző évekhez hasonlóan- a finanszírozási rendszerbe befogadott 3449 feladategységet túl
teljesítettük. A befogadott feladategységen túl pótigény beadására ebben az évben sem volt lehetőség.
Fenntartói megállapodás alapján a támogató szolgálat gépkocsija kedden és csütörtökön segíti a hunyai lakosokat
bejutni a gyomaendrődi szakrendelésekre, melyért a hunyai önkormányzat térítést fizet.
1.7 Tanyagondnoki szolgáltatás
A tanyagondnoki szolgálat a külterületen, a tanyákon élő személyek alapvető szükségleteinek kielégítésében,
életvitelük segítésében működik közre. A tanyagondnok segítséget nyújt a közszolgáltatások, egészségügyi és
egyéb alapszolgáltatások, az életvitelhez kapcsolódó hivatalos szervek, juttatások elérésében.
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A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, melyért az igénybe vevőnek térítést nem kell fizetnie. A szolgáltatás
iránti igényt közvetlenül a tanyagondnoknak, a körzetben működő szociális intézmény vezetőjének is be lehet
jelenteni telefonon, vagy akár személyesen.
A szolgáltatásunk elsődleges célja az életfeltételek javítása, a területen élők esélyegyenlőségének növelése.
•

•
•

Megkeresés keretében tanyagondnokok a szociális problémák által érintett vagy veszélyeztetett
személyeket közvetlen vagy közvetett módon próbálják elérni, vagy felkutatni annak érdekében, hogy a
jogosult a releváns szolgáltatásokhoz hozzá tudjon jutni.
Szállító szolgáltatással segíti a tanyagondnok a különböző javak, szolgáltatások igénylőkhöz való
eljutását, illetve a tanyákon élők eljutását különböző célpontokra.
Közösségi fejlesztés keretében a tanyagondnok az illetékességi területén integrációs szemléletű,
bátorító, ösztönző, informáló, kapcsolatszervező tevékenységet végez, ami által a különböző célcsoportok
speciális igényei felszínre kerülnek. Szolgáltatásokat kezdeményez, közösségi együttműködéseket valósít
meg.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Közreműködik a tanyagondnok a körzetében élő házi gondozottak szükségleteinek kielégítésében,
szükség esetén segíti a házigondozó munkáját.
Szállítja a házi gondozót, végzi és bevásárló járatokkal segíti a bevásárlásokat, egyéb beszerzéseket,
Önálló feladatként végzi a tanyagondnok a területén élők egészére kiterjedően mindazon
tevékenységeket, melyekhez nem szükséges szakgondozói képesítés. Pl: tüzelő felvágás, hó
eltakarítás, apró háziállatok részére takarmány beszerzése, fűnyírás, egyéb a háztartásban előforduló
szakértelmet nem igénylő kisebb javítási munkák, ügyintézés.
Részt vesz a körzetben élők étkeztetésének bonyolításában, az ebéd házhozszállításában
Segíti a lakókat az alap és szakorvosi rendelésekre való eljutásban
Tanyagondnok feladata a közérdekű információk terjesztése, hivatalos ügyek intézésének segítése,
közösségi rendezvényekre történő szállítás
Nyári időszakban fűnyírásban, lakókörnyezet akadálymentesítésében, téli időszakban tűzifa
beszerzésében, hasogatásban, és a lakókörnyezet csúszásmentessé tételében segédkeznek
Rendszeres kérés továbbá a táp beszerzése a kis állatoknak, vagy éppen maga a kisállat beszerzése
mint pl naposcsibe, téli időszakban a tüzelő beszerzésében való közreműködés, valamint a villanyórák
töltése is.
A külterületen működő Szent Imre Idősek Otthona udvarának, közvetlen utcafrontjának rendben
tartása is a tanyagondnokok feladata.

Időseknél jellemzőbben jelenik meg a szociális segítségnyújtás iránti igény, mint pl a szabad kijárást akadályozó
gallyak levágása, télen a csúszós járda letakarítása, míg fiatalabbak inkább ügyeik intézésében és gyermekeik
orvoshoz szállításában kérik a segítséget.
Tanyagondnok tagja a család és gyermekvédelmi jelzőrendszernek, tehát jelentős szerepe és felelőssége van a
kialakult veszélyeztetettség észlelésében, a krízis helyzetek megoldásában, illetve ezek megelőzésében. Ennek
különösen nagy a jelentősége a téli időszakban, főleg amikor a szélsőséges időjárás miatt fokozott segítségre
szorulnak a területen élők.
Tanyagondnokok:

001-es körzet : Kucsmik István
002-es körzet: Timár Károly (2019. május 31-ig)
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001 Tanyagondnoki körzet
Közterület neve

Lakos szám

Álmosdomb utca

26 fő

Bacsalaposi út

15 fő

Diófa utca

40 fő

Határ út

0 fő

Szőlőskert utca járdás oldal

39 fő

Ugari út járdás oldal

24 fő

Polyákhalmi utca

34 fő

Kis utca

13 fő

Kör utca

67 fő

Összes lakos szám

258 fő

A körzet lakosainak száma az elmúlt években csökkenő tendenciát mutat. A körzetben évről évre csökken az
idősek száma, és a megüresedett ingatlanokban több gyermekes, halmozott szociális hátránnyal küzdő családok
költöznek.
A tanyagondnok szállítja az ebédet a területen működő Tulipános óvodába, illetve a Szent Imre Idősek Otthonába.
A tanyagondnok a szociális étkezést igénylő 15-17 fő részére minden nap személyesen viszi házhoz az ebédet.
002 Tanyagondnoki körzet (2019 május 31-ig)

Közterület neve
Páskumi utca
Szarvai út
Kondorosi út
Iskola út
Tanya II. ker (Gyomaendrőd-Endrőd
táblától)
Tanya III. ker. (Öregszőlő, Ugari úttól
kifelé a Kondorosi u. jobb és bal
oldala)
Összes lakos szám

Lakos szám
10 fő
34 fő
34 fő
78 fő
46 fő
19 fő

221 fő

Ebben a körzetben is csökkent a lakosok száma. Itt is megfigyelhető az idősek számának folyamatos, illetve a
lakosság városba, vagy vidékre történő elköltözése.
Az itt élők többsége aktív korú, akik szerény körülmények között élnek, gyakran megélhetési gondokkal
küzdenek és segítségre szorulnak. A gyermekeik nevelésében szoros kontrollt gyakorol a gyermekjóléti szolgálat,
illetve a gyámhivatal.
Az intézményt fenntartó önkormányzati társulás Társulási Tanácsa a 26/2019.(IV.25) számú határozatával arról
döntött, hogy 2019. június 1. napjától a tanyagondnoki szolgáltatást egy tanyagondnoki szolgálat fenntartásával
biztosítja, így a döntésnek megfelelően az említett időponttól 001-es tanyagondnoki körzetben látjuk el a
feladatot. A feladatellátás zavartalan, a külterületi lakosok igényei maximálisan kielégítettek. A tanyagondnoki
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szolgálat szűkítése semmilyen fennakadást és problémát nem okozott a településrészen lakók megszokott
életvitelének fenntartásában.
A külterületi utak szilárd úttá alakításával jelentősen javultak a területen élők életfeltételeit, illetve a házak
gépkocsival történő megközelíthetősége. A szilárd, esős időben is biztonsággal járható utak révén az idős vagy
mozgásában korlátozott lakosok lakásról történő szállítása sokkal könnyebbé vált.
A tanyagondnok arról számolt be, hogy a külterületi lakások komfort fokozata nem javult, sőt romlott, mert több
helyen kikapcsolták a közműszolgáltatást, számla kifizetési hátralékok miatt. A külterületen egyre több az
elhanyagolt, lakatlan ingatlan, amit folyamatosan szétlopnak. Ha megürül, egy ingatlan azt általában feltörik.
A tanyagondnok jól ismeri a körzetekben élőket. Jó kapcsolatot ápol mindenkivel. A lakosok bizalommal
fordulnak hozzá. Jelentős segítséget nyújt a tanyagondnok a szociálisan rossz körülmények között élő
családoknak, vagy személyek a különböző természetbeni és pénzbeni támogatások igénylésében.

II. SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK
1. Idősek átmeneti elhelyezése /gondozóház/
Vezetőgondozó: Dávid Béni Andrea
Idősek átmeneti elhelyezését a Blaha Lujza u. 2-6.szám alatti Rózsakert Idősek Otthonán belül 10 férőhelyen
biztosítunk. A szolgáltatást az intézményt fenntartó önkormányzatok közigazgatási területén élők igényelhetik.
A gondozóházban azokat a személyeket látjuk el, akiknek betegségük, vagy más okból otthonukban az
alapellátás keretében időlegesen nem megoldható az ellátásuk, ugyanakkor fekvőbeteg egészségügyi intézeti
kezelést nem igényelnek.
Az átmeneti elhelyezés időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben további egy évvel
meghosszabbítható.
Elsődleges feladatunk, hogy a komplex ellátást nyújtva az igénylőnek, a rehabilitáció által képessé váljon
arra, hogy otthonába visszatérjen és az alapellátásban nyújtható szolgáltatásokkal - vagy anélkül - folytathassa
önálló életvitelét.
Az átmeneti elhelyezést többnyire, egyedül élő valamilyen hirtelen bekövetkező egészségromlás nyomán
kialakult betegséggel küzdő személyek igénylik, de előfordul az is, hogy az időseket gondozó hozzátartozók
egészségügyi problémája, vagy akadályoztatása miatt igénylik az időleges segítséget.
Az idősek gondozó házában elhelyezettek az esetek 99 %-ában, tartós elhelyezést igényelnek, mivel sem
fizikailag, sem értelmileg nem következik be oly mértékű javulás, hogy visszatérhessenek otthonaikba, ezért a
biztonságot számukra a 24 órás felügyelettel lehet megteremteni.
Az átmeneti elhelyezés ágyai egész évben 100 %-osan kihasználtak voltak.

2. Tartós elhelyezés (Idősek otthona)
Tartós elhelyezést négy telephelyen, 168 férőhelyen vehetnek igénybe az ellátottak. Minden ellátó
egységünkben átlagos szintű tartós elhelyezést biztosítunk az idősotthonokban.
Az idős otthonban azok a személyek helyezhetők el akik meghatározott gondozási szükséglettel rendelkeznek.
Jogosult az ellátásra az is, aki 80 év feletti és egyedül él, továbbá a jogszabályban sorolt egyéb körülmények
fennállása alapján indokolt az elhelyezés.
A jogosultságot minden esetben az intézményvezető vizsgálja melyről, a külön jogszabályban meghatározott
értékelő adatalapon állít ki igazolást.
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Egység
Őszi Napsugár Id.O.

férőhely
42

Gye. Mirhóháti u. 8.

Őszikék Id. O.

Vezetőgondozó
Gondáné Cserenyecz Andrea

56

Gye. Mirhóháti u.1-5.

Rózsakert Id. O.

50

Gye. Blaha u. 2-6.

Szent Imre Id. O.

Dávid Béni Andrea
20

Gye. Kondorosi u. 1.

Jellemző az idős otthoni ellátást igénylők körében, hogy rossz egészségi állapotban, többnyire fekvőbetegként
kerülnek az intézménybe. Azonban az ellátottaink többségének fizikai és mentális egészségi állapota – a
gondos ápolásnak köszönhetően - javul a beköltözést követően. Az idős otthonokban biztosított rendszeres
napi életritmus, a biztonságos környezet, a mindenkori szükségletekhez igazított gondozás, minden téren
javulást eredményez.
Az idős otthonokban élőknek rendszeresen lehetősége van a vallásgyakorlásra, az intézményben megtartott,
egyházi szertartásokon való részvételre. Támogatjuk, segítjük a családi, rokoni, társadalmi, baráti kapcsolatok
stabilitásának megőrzését, helyreállítását. A lakók elvárásainak, illetve a helyi szokások hagyományok mentén
kínálunk sokféle alkalmat a kikapcsolódásra, a hasznos időtöltésre.

Isten tisztelet Gábor Atyával
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Idősek gondozóházában és az idősek otthonaiban lakók nem és kor szerinti megoszlása 2019. december 31-én
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A dementált lakók ellátása intenzívebb gondozást, és nagyon nagy figyelmet igényel a gondozók részéről. Az
idős otthonokban ahol lehetett a fő bejárati ajtókra biztonsági kilincseket szereltünk, megakadályozva azzal is a
demens lakók elbolyongását.
A demens ellátottak átlagos száma 2019. december 31-én
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Folyamatos törekvésünk, hogy az idős otthonokban élők mindennapjait sokszínű programok által töltsük meg
tartalommal. Heti rendszerességgel adunk lehetőséget kereskedőknek, hogy az idős otthonokban „elhozzák „ a
boltot, biztosítva ezzel lakóinknak a személyes vásárlás lehetőségét. Alkalmanként a TIBI cukrászda is el
hozza finom süteményeit. Piaci napokon lakóink részére Bankó János lángosos kicsi lángosokat süt, melyet
nagyon szeretnek időseink.
Gondozó egységeinkben a mindennapi rutinfeladataink mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk ellátottaik
lelki egészségének megőrzésére, a hasznosság érzésének fenntartására, illetve a szabad idő célszerű hasznos
eltöltésére.
Az óvodákból, iskolákból szívesen jönnek el a gyermekek, akik az aktuális ünnepségeinken kis műsorukkal
kedveskednek az időseknek. Fontosnak tartjuk a generációk közötti kapcsolatok ápolását, erősítését.
Az ellátottak kulturális rendezvényeken való részvételének finanszírozásában nagy segítségére van az
intézménynek a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány is.
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Farsang 2019. Őszikék Idősek Otthona

Torna

Óriás puzzle
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Torna a Rózsakertben

Almakompót készül

IV. TÉRÍTÉSI DÍJAINK
Intézményünkben a törvényi előírásnak megfelelően 2019. évben is önköltségszámítás alapján kerültek
meghatározásra az intézményi térítési díjak.
Hatályos szabályozás szerint az önköltséget a tárgy évi tervezett kiadások és a feladathoz a költségvetési
törvényben meghatározott tárgy évi állami támogatás (normatíva) alapján kell számítanunk. Az intézmény
társulási keretek között történő fenntartása lehetőséget biztosít egyes feladatoknál – étkeztetés, idősek nappali
ellátása, házi segítségnyújtás - társulási normatíva igénybevételére. Ez kedvezően befolyásolja az intézményi
térítési díjak összegét, így a fizetőképesség alakulását is.
Kedvezően befolyásolja továbbá az étkeztetési szolgáltatásaink térítési díjának alakulását az, hogy intézményünk
közbeszerzéses eljárással szerzi be az élelmezési alapanyagokat.
Ellátási forma
Alapszolgáltatás
Szociális étkezés
Étkezés kiszállítási díja
Házi segítségnyújtás személyi gondozás
Házi segítségnyújtás szociális segítés
időskorúak nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül
fogyatékos személyek nappali ellátása étkezéssel
Támogató szolgálat
személyi segítés szociálisan rászorult részére
szállítás szociálisan rászorult részére
szem.segítés szoc.nem rászorult részére
szállítás 2/2009.(I.30.) Gye Kt 12/A§ alapján
Szakosított ellátás
Tartós elhelyezés idősek otthonában
Átmeneti elhelyezés

Intézményi térítési díj
560,-Ft/adag
100,-Ft/nap
215-Ft/óra
1055,-/ óra
50,-Ft/nap
50,-Ft/nap
490,-Ft/nap
230,-Ft/óra
95,-Ft/km
1400,-Ft/óra
150,-Ft/km
3060,-Ft/nap 91 800,-Ft/hó
3060,-Ft/nap 91 800,-Ft/hó
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V. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEINK
Intézményünk közalkalmazott munkavállalóinak engedélyezett létszáma 2019. évben 142 + 2 fő.
A Térségi Szociális Gondozási Központban a személyi feltételek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3.számú
mellékletében foglaltak szerint minden szakfeladaton minimum létszámon biztosítottak. A fenntartó döntésének
köszönhetően az idős otthoni szakfeladaton 2019-ben is lehetőségünk volt az idős otthoni szakfeladaton plusz 2
fő foglalkoztatására. A plusz 2 fő foglalkoztatásával az ellátás zavartalansága még abban az időszakban is
biztosítható volt amikor a dolgozók nagy számban voltak betegállományban.

Az egyes szakfeladatokon 2019. december 31-én foglalkoztatott munkavállalók létszámát a következő táblázat
foglalja össze:
Ellátó egység

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

ellátható
gondozotti
létszám

42 fő
56 fő
50+10fő
20 fő
30fő
25 fő
30 fő
30fő
30 fő
77 fő
165 fő

1700
adag/nap

szakképzett dolgozó
(vezető, mentálh, eü. ,
gondozó) + fenntartói
döntéssel foglalkoztatottak
száma

kisegítő
munkakörben
dolgozó

13 + 1
15 + 1
16
6
3
1
4
2
5
11
1
4
1
12

6
8
7
2
1
0
0
0
0
1
1
0
0
7

1

6

5+2

0

104

40

Az alapszolgáltatásban és a szakosított ellátásban is 100 %- osan szakképzettek a dolgozók. A nem szakma
specifikus munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képesítéshez kötött munkaköröket
(gazdasági csoport, gépkocsivezető) az előírt szakmai képesítéssel, a szakmai képesítéshez nem kötött
munkaköröket pedig képesítés nélkül látják el (technikai, mosó-takarító).
Intézményünknél minden telephelyünkön a karbantartók végzik a külső és belső környezetben felmerülő
karbantartási, javítási, felújítási munkákat. Fűtési szezonban ők ellenőrzik naponta a tüzelő berendezések
állapotát, a szaktudást nem igénylő fűtésrendszerek karbantartását, esetleges kisebb javítását. Szükség esetén
helyettesítik a gépkocsivezetőket, illetve az egységek technikai dolgozóit.
Karbantartóink mindegyike szakmunkás (kőműves, lakatos, asztalos, festő-mázoló, gépszerelő) így a felmerülő
javítási, karbantartási munkákat azonnal, a lehető legolcsóbban meg tudjuk oldani, amivel jelentős költséget is
meg tudunk takarítani. Az épületek belső karbantartása, festése-mázolása folyamatosan zajlik. A festő
21

szakmunkás karbantartó éves munkáját 100%-ban az egységek tisztasági meszelései, mázolási munkálatai teszik
ki.
2019-ben folytatódott a közfoglalkoztatásban dolgozók létszámának további csökkenése. December 31-én 10 fő
segítette közfoglalkoztatottként munkánkat. A közfoglalkoztatás jó lehetőséget teremt arra is, hogy
közalkalmazotti státusz megüresedésekor a már jól ismert – és munkájukat megfelelően végző –
közfoglalkoztatottak közül kerüljön ki az új közalkalmazott.
A közfoglalkoztatottakon felül a nyári időszakban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap finanszírozása által
lehetőségünk nyílt diákok foglalkoztatására is. 2019. évben július -augusztus hónapban összesen 16 diák segítette
az intézményben folyó, elsősorban technikai feladatok ellátását.

Tárgyi feltételeink:
Örömmel mondhatjuk, hogy intézményünkben a tárgyi környezetet évről évre - kis léptekkel ugyan – de
modernizálni tudjuk.
Takarékos gazdálkodásunknak, a térítési díj bevételeink kedvező alakulásának, az év közbeni plusz állami
támogatásnak illetve magánszemélyek adományainak köszönhetően az alábbi karbantartási munkálatokat tudtuk
megvalósítani:
• Az Őszikék Idősek Otthonában az épület legrégebbi szakaszán a tetőszerkezet és a héjazat felújítása, a
közös mosdók, a mosoda, a tisztaruha kezelő helységek burkolatának cseréje, melyet karbantartóink
végeztek el. Az épület alsó szakaszán nővér pult került kialakításra.
• A Rózsakert Idősek Otthonában a folyton omladozó salétromos falat esztétikus, fertőtleníthető műanyag
lambériával burkoltuk be. Kmellár János nagy összegű adományának köszönhetően az épület
homlokzatán található ajtók helyébe műanyag ajtók kerültek, illetve az összes ablak felújítása, mázolása
megtörtént.
• A Szent Imre Idősek Otthonában a folyosó elkopott pvc. burkolatának kerámia burkolatra való cseréje,
illetve az épület falának salétrom mentesítése újra vakolása.
• Az Őszi Napsugár Idősek Otthonában az épület emeleti ablakaira redőnyt szereltettünk, elősegítve ezzel
is a nyári meleg időszakban a lakrészek árnyékolását.
• Vitéz Váry József 2019. évben immáron második alkalommal segítette adományával az idősek
otthonában élők tárgyi környezetének javítását. A 2000 E Ft összegű adományból a Rózsakert Idősek
Otthonában a társalgók több mint 15 éves bútorait cseréltük le, illetve a Rózsakert, Őszikék, és Őszi
Napsugár Idősek Otthonában klíma berendezés került felszerelésre.
• A nappali ellátást biztosító egységeink közül a fogyatékosokat ellátó nappali klubban az épület udvar
felőli ablakaira redőnyöket szereltettünk, biztosítva ezzel a nagy melegben a belső helységek
árnyékolását.

VI. SZÁLLÍTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK
Az intézmény 4 gépjárművet üzemeltet.
 A TOYOTA gépkocsi, az ÁNTSZ előírásoknak megfelelően ételszállításra van kialakítva. A szociális és
a nevelési, oktatási intézményekbe összesen 15 telephelyre szállítja egész nap az ételeket. A gépkocsin
két gépkocsivezető és egy ételkísérő dolgozik. A gépkocsivezetők napi 12 órás munkaidő beosztással,
hetes váltásban, a gépkocsikísérő a hét öt napján napi 8 órás munkaidő beosztásban dolgozik. Mind a
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gépkocsivezető, mind a kísérő személy az ételszállítások közötti szabad időben besegítenek a főzőkonyha
előkészítő munkáiba.
 A Támogató szolgálat OPEL VIVARÓ gépkocsija a támogató szolgálati ellátásban részesülő igénylők
szállítását végzi. 2019. júniusig napi rendszerességgel 7 kiskorú fogyatékos gyermeket szállított Békés,
Békéscsaba, Gyulára oda-vissza. A távolsági szállítások közötti időben a személyi segítésben részesülő
ellátottak körében felmerülő szállítási feladatokat végezte. 2014. őszétől Hunya községgel kötött
megállapodás alapján a hunyai lakosokat keddi és csütörtöki napokon a városi egészségügyi intézetbe
szállítjuk szakorvosi rendelésekre. 2019. ősztől az oktatási intézményekben tanuló fogyatékos diákok
szállítása megszűnt, így a helyben jelentkező szállítási igényeket maximálisan ki tudjuk elégíteni.
 A Tanyagondnoki szolgálat RENAULT TRAFIC gépkocsija is részt vesz az ebédszállításban. A
tanyagondnoki körzetben levő óvodába és az idősek otthonába ez a gépkocsi szállítja az ebédet. Továbbá
a tanyán élők részére az ebéd házhozszállítását is végzi. Szükség esetén szállítják a tanyagondnoki
körzetekben élő házi gondozottakhoz a házigondozót, illetve a körzetben lakók részére szállító
szolgáltatást végeznek az igényeknek megfelelően.
2019. évben a 002-es Tanyagondnoki körzetben történő feladatellátást megszünésével az OPEL ZAFIRA
gépkocsi feleslegessé vált, így az átadásra került a tulajdonos gyomaendrődi önkormányzatnak.
 A DACIA DUSTER négykerék meghajtású gépkocsink elsődlegesen a szociális étkeztetésben látja el
feladatait. Az igénylők részére a hét öt napján házhoz szállítja ételhordókban az ebédet. Másodlagos
feladata az idősek klubjába egyedül bejárni nem képes ellátottak besegítése a klubba.
Minden gépkocsink gondosan tervezett útvonalakon jár, ügyelve arra, hogy egyetlen fölösleges kilométert se
tegyen meg.

VI. NEM SZAKMASPECIFIKUS ELLÁTÓ EGYSÉGÜNK
Élelmezési csoport /Központi főzőkonyha/
Az intézmény által biztosított élelmezési szolgáltatás legfelső szintű koordinátora a gazdasági vezető.
Főzőkonyhánk 2000 adag ebéd főzésére rendelkezik szakhatósági engedéllyel.
2019. évben naponta átlagosan 1583 adag ebédet főztünk a bölcsődés kisgyermektől az agg korosztályig. Ha
mindent összeadunk- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora-, naponta 3200-3300 adag étel kiszolgálását végzik
a konyhán dolgozók. A normál étkezésen túl minden korosztály számára biztosítjuk a diétás étkezést is.
Eleget téve a jogszabályi elvárásnak, dietetikust alkalmazunk megbízásos jogviszonyban. Ő hetente részt vesz az
ételsorok, illetve a diéták szakszerű összeállításában.
A feladatokat az élelmezési csoport minden tagja nagy elhivatottsággal végzi. A közoktatási intézményekben
tanulók részére az ételszolgáltatás logisztikailag jól szervezett rendszerben, gördülékenyen működik.
Az év minden napján üzemeltetjük főzőkonyhánkat. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát, és ezek
körében mindenféle speciális diétát kiszolgálunk az igénylőknek. Kedvező áron tudunk mindenféle rendezvényre
hidegtálakat, süteményeket, tortákat és egyéb ételeket elkészíteni.
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Intézményünk egyéb közétkeztetési feladatai 2019 évben
2019. évben az előző évekhez hasonlóan intézményünk egyéb közétkeztetési feladatokat is ellátott, nem csak a
szociális ellátás területén, hanem az óvodai és iskolai feladatellátás vonatkozásában is.
A különböző korcsoportba tartozó étkezők által naponta átlagosan igénybe vett étkezések számát az alábbi
táblázat szemlélteti:
Megnevezés
Reggeli Tízórai
Ebéd
Uzsonna Vacsora
Bölcsőde
46
Óvoda*
173
322
173
Általános Iskola**
329
651
301
Gimnázium
35
***
Idős ellátás
178
178
418
178
178
Munkahelyi étkezést igénybe
48
vevők száma
Összesen

178

680

1520

652

178

az óvodai ebéd létszámban szerepel átlagosan 170 fővel a vállalkozók által fenntartott óvodai étkezést igénybe vevők száma
**
az általános iskolai ebédszámban a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium is benne van (Ált isk: 165 fő, Gimn: 35 fő)
***
az idős ellátás ebéd létszámában szerepel a Református Szeretetotthon igénybevételi létszáma, mely átlagosan 43 fő.
*

A nyári időszakban az alábbi szervezetek is igénybe vették intézményünk étkeztetési szolgáltatását:
• Ifjúsági és Sporttábor, napi átlag 70-80 fő
• Szent Antal Népház, napi átlag 20-25 fő (időszakos)
• Hétszínvirág Tüskevár Nonprofit Kft, napi átlag 30 fő (időszakos)
• Jelen és jövő Gyermekeiért Alapítvány
• Kis Bálint Általános Iskola tábor
• Országos Diákszínjátszó Találkozó
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése:
Tavaszi szünetben:
28 fő
Nyári szünetben:
114 fő
Őszi szünetben:
45 fő
Téli szünetben:
42 fő
Az étkeztetési feladat ellátásához mind a gyermekétkezés, mind a szociális ellátás vonatkozásában állami
támogatás és térítési díj biztosítja a fedezetet.
2019. évben ezek a források elegendő fedezetet biztosítottak a kiadások finanszírozására, a feladat ellátásához az
önkormányzatnak saját bevételeiből nem kellett forrást átcsoportosítania. Év közben a gyermek étkeztetés
szakfeladaton 2 millió Ft plusz állami támogatást kaptunk, melyet a tárgyi eszközök modernizálására fordítottunk,
illetve ez a forrás lehetőséget adott arra, hogy a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tálaló konyhájában a
megkezdett karbantartási feladatokat folytatni tudjuk. A főzőtér külső nyílászárójának cseréje és a főzőtér
burkolatának felújítása megtörtént, illetve rozsdamentes kiszolgáló asztalokat is be tudtunk szerezni.
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VII. INTÉZMÉNY SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI MUNKÁJÁNAK ELLENŐRZÉSEI
Ellenőrzést végző szerv
NÉBIH
Belső ellenőrzés

Ellenőrzés időpontja
egész évben
folyamatosan
májustól

Békés Megyei Rendőrfőkapitányság

október

Téma
minőség vezérelt közétkeztetési program, ételek
összetételének ellenőrzése
Az intézmény átfogó pénzügyi ellenőrzése,
vagyonnyilvántartás, pályázati pénzeszközök
felhasználása.
Fokozottan ellenőrzött szerek ( kábítószerek) rendészeti
ellenőrzése

Az ellenőrzések alkalmával hiányosság nem került feltárásra.
VII.1.Szakmai munka vezetők által végzett belső ellenőrzése (FEUVE)
Az alap és szakosított ellátást biztosító ellátási formákban, a vezetői ellenőrzést a szervezeti hierarchiában
közvetlenül a feladat irányítását és koordinálását végző középvezetők végzik. Ezen ellenőrzések az intézmény
működését alapvetően meghatározó belső szabályzatok, törvényi rendelkezéseknek való megfelelés szerinti,
illetve az ellátotti csoport és egyéni szükségletek kielégítésének folytonosságát hivatottak figyelemmel kísérni.
Az egységek vezetői szükség szerint azonnal, egyébként havonta írásban rövid beszámolót készítenek az
irányításuk alá tartozó egységben történtekről, a szakmai munkáról.
Az egységvezetők napi ellenőrzésein túl az intézményvezető, a szakmai vezető (intézményvezető helyettes) és a
gazdasági vezető is ellenőrzik az egységekben folyó szakmai és gazdasági munkákat. A különböző
szakterületekhez tartozó dokumentációk ellenőrzése havonta történik.
Az ellenőrzés az ellátásra vonatkozó szabályozók betartására, az ellátotti szükségletek kielégítésének
folyamatára, a szükséges változtatások feltárására, illetve a vezetői, felsővezetői utasítások végrehajtására
irányulnak.
VIII. 2019. ÉVI PÁLYÁZATAINK
2019. évben az intézmény munkájához, illetve működéséhez kapcsolódó pályázatok nem jelentek meg, így
nem volt lehetőségünk pályázatot benyújtani.

IX. EGYÉB KÖZÉLETI SZEREPEINK
•

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány szervezésében évente megvalósuló „Kulturális Seregszemle”
elnevezésű rendezvény immáron hagyományokkal büszkélkedhet és évről évre gyarapszik az előadók
száma. 2019. évben a korábbi évektől eltérően az intézmény ellátottain túl, a város nyugdíjas lakói közül
is többen részt vettek előadóként ezen a rendezvényen. Az Alapítvány ősszel „Banyabál”-at rendezett az
endrődi Népházban, a város idősei részére. A rendezvény nagyon vidám hangulatban telt, nagyon jól
érezték magukat időseink.

•

Hagyományainkhoz híven 2019-ben is karácsonyváró ünnepségre invitáltuk városunk szépkorú polgárait.
A megszokottól eltérő helyszínen a polgármesteri hivatal üresen álló nagy termében került megrendezésre
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az ünnepség. Vendégeinknek karácsonyi bejglivel és teával kedveskedtünk. Minden évben igyekszünk
látványos, szórakoztató élményt nyújtó emlékkel megajándékozni a társult településeken élő időseket.
Az idősek nagyon fontos eseménynek tartják a karácsonyváró ünnepséget, mely - elmondásuk szerint alkalmat kínál arra is hogy a rég nem látott ismerősökkel találkozzanak. A karácsonyi ünnepre való
előkészületek időszakában örömmel vesznek részt a rendezvényen.

XI. TERVEINK
Jövőbeni elképzeléseink, terveink:
1. Alap és szakosított ellátás infrastruktúrájának további fejlesztése.
2. Alapszolgáltatás körébe tartozó szolgáltatásainknál a 100 %-os kihasználtság elérése, megtartása.
3. Közfoglalkoztatottak minél nagyobb létszámú foglalkoztatása.
4. Épületeink, elhasználódott tárgyi eszközeink további megújítása, modernizálása
5. Pályázati lehetőségek kihasználása.
6. Közétkeztetési szolgáltatásunk fogyasztói létszámának növelése
7. Gyomaendrőd Mirhóháti u. 6. szám alatti portán park kialakítása
Intézményünk működési stratégiájának SWOT analízise
Erősségeink
- elhivatott szakembereink
- sok éves tapasztalatunk,
- elkötelezett szakmaiságunk
- innovatív, kreatív gondolkodásunk
- integrált intézményhálózatunk
- rugalmas
flexibilis
alkalmazkodó
képességünk
- modern központi főzőkonyhánk
- munkánkat segítő alapítvány közreműködése
- szerteágazó sokszínű kapcsolati tőkénk
- a fenntartó települések összefogásában rejlő
erő
Lehetőségeink
- pályázati források
- fenntartói támogatás
- ellátottaink adományai
- kapcsolati hálónk bővítése
- kihasználtság fokozása
- szolgáltatásaink minőségi fejlesztése
- közfoglalkoztatottak alkalmazása

Gyengeségeink
- fiatal munkavállalók hiánya
- épületeink adottságai
- a
szakma
alacsony
érdekérvényesítő
képessége
- nyugdíjkorhatárhoz
közeli
dolgozóink
teherbírásának csökkenése
- táppénzes napok miatti ellátási nehézségek
- telephelyeink szétszórtságából eredő többlet
kiadásaink

Veszélyek
- munkaerő utánpótlás nehézsége
- nagy számú intenzív gondozást ápolást
igénylő ellátott
- szolgáltatás iránti kereslet csökkenése
- bevételeink csökkenése
- pályázati lehetőség hiánya
- más szolgáltatók túlzott jelenléte a városban
- előre nem tervezhető nagy összegű váratlan
kiadás

1. Erősségeink között tartjuk számon továbbra is humán tőkénket, erőforrásainkat, szakmai tudásunkat,
emberi értékeink hatékony hasznosítását, ami által valamennyi ellátási formában fejlődés
tapasztalható. Kreativitásunk, találékonyságunk segíti integrált intézményi szervezetünket abban,
hogy minden téren a lehető legkisebb ráfordítással a legnagyobb hasznot érjük el.
2. Intézményhálózatunk egészében arra törekszünk, hogy ellátottaink elégedettek legyenek
szolgáltatásainkkal. Az egyes ellátási formák kihasználtsága elérje a maximális szintet. Minden
felmerült gondozási szükségletre adekvát, azonnali választ kapjon a hozzánk forduló egyén és családja
egyaránt.
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3. A tevékenységünkre gyengítően ható tényezők ellen megpróbálunk tenni. Tudásunkat, lelki
egészségünket a különböző tanfolyamokon, a rekreációt segítő rendezvényeken folyamatosan karban
tartjuk. Mindennapi munkánk során takarékosságra törekszünk. Épületeinket és a munkánkhoz
szükséges tárgyi eszközeinket apránként felújítjuk, kicseréljük, pótoljuk.
4. A negatív hatású események kibontakozását igyekszünk megelőzni, meggátolni. Törekszünk arra,
hogy szolgáltatásainkat a lehető legmagasabb színvonalon nyújtsuk az igénybe vevőknek.
Törekszünk továbbá arra, hogy szociális szolgáltatásaink működtetése - a jogszabályi kereteken belül
- a lehető legkisebb költséggel és fenntartói kiegészítő támogatással tudjon megvalósulni.
Összegzésként elmondható, hogy intézményünk 2019.évben is takarékosan és hatékonyan tudta
felhasználni a rendelkezésére álló pénzeszközöket. Szakmai munkánkkal az igénylők nagy többsége
elégedett, a felmerült problémákat igyekszünk azonnal kezelni, a legoptimálisabb megoldást
megkeresni. Intézményünk integrált szervezete minden lehetőséget magában hordoz arra, hogy a
szociális problémával küszködő egyén vagy család mindenkor a neki legmegfelelőbb ellátásban
részesüljön.
A szakmai beszámolót készítette: Mraucsik Éva intézményvezető
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megtárgyalására jelen előterjesztéssel kerül sor.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Pál Jánosné benyújtotta az intézmény 2019.
évben végzett tevékenységéről készített beszámolót.
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központ),
- Személyi és tárgyi feltételek
- Az intézmény szakmai ellenőrzése 2019-ben,
- Pályázati tevékenységek,
- Egyéb tevékenységek,
- Az intézmény további tervei.
Az intézményvezető széleskörűen és részletesen bemutatja az intézmény által 2019-ben ellátott feladatokat. A
beszámoló az előterjesztés mellékletében olvasható.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján a fenntartásában működő Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évben végzett szakmai tevékenységéről szóló beszámolót a „Beszámoló
Család- és Gyermekjóléti Központ 2019” megnevezésű dokumentum szerint elfogadja.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I.

Bevezetés

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény
módosította A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és A gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (Gyvt.) szociális, családsegítő- és
gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó egyes paragrafusait.
A módosítás következményeként a járásszékhely településeken 2016. január 1-től létre kellett hozni a családés gyermekjóléti központokat, valamint minden településen kötelezően megvalósítandó feladat a család-és
gyermekjóléti szolgálatok működtetése.
A szolgálatnál dolgozó családsegítők feladata a tevékenységek segítő elemeinek ellátása, míg a központnál
dolgozó esetmenedzserek akkor foglalkoznak a családokkal, ha már hatósági intézkedésre is szükség van:
védelembe vétel, ideiglenes elhelyezés vagy nevelésbe vétel. Ők már egyfajta kontrolláló funkciót látnak el a
családok életében.
A változások többek között azt a célt szolgálják, hogy ne történhessenek gyermek-tragédiák a jelzőrendszer
és a szociális ellátó rendszer hiányossága miatt.
Ezért az új törvényi rendelkezések fokozottan megerősítik az észlelő-és jelzőrendszereket, és a nemrégiben
létrejött család-és gyermekjóléti szolgálatok kiemelkedő feladatává teszik a működtetést.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Önkormányzati Települési Társulás 2015. szeptember 29-i ülésén
döntött arról, hogy a feladatok ellátását továbbra is a Térségi Szociális Gondozási Központ intézményén belül,
annak szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységeként valósítja meg.
A feladatok ellátása Gyomaendrődön továbbra is a Fő út 2. szám alatt történik.
Csárdaszálláson és Hunyán az eddigi gyakorlatnak megfelelően a helyi Községháza irodájában van lehetőség
az ügyfelek fogadására, míg Dévaványán és Ecsegfalván a helyi család-és gyermekjóléti szolgálat ad helyet a
központ munkatársainak feladataik elvégzéséhez.
A család- és gyermekjóléti központ fenntartója 2017. január 1-től Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete lett, és részben önálló intézményként működik tovább
Az intézmény új neve: Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ.
Az intézmény elérhetősége és tevékenysége nem változott.
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II.

Feladatok ellátása 2019-ben

2019-ben a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ látta el a Szolgálat és a Központ feladatait is az
alábbiak szerint.

1. Család-és gyermekjóléti szolgálat
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
A családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátása tájékoztatás nyújtásával, szociális
segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével
történik.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet az
intézmény. A kapott jelzés alapján feltérképezésre kerülnek az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek, és személyesen felkeresve történik a tájékoztatásuk
a szolgálat keretében nyújtható segítségről.
Az észlelő és jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a házi
gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogó felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- a munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
• az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális
szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
• a szociális segítőmunka, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok
megoldásának elősegítése,
• közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
• tanácsadás a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási
problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a
pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek
és családtagjaik részére
• kríziskezelés, illetve nehéz élethelyzetben élő családokat támogató szolgáltatások elérésének segítése,
• a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter általi kijelölés alapján menedékjogról szóló
törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedés segítése
A gyermekjóléti szolgáltatás kliense a gyermek, az intézmény az ő mindenekfelett álló érdekét képviseli. A
család gondozása elsődlegesen ezt a célt szolgálja. Ennek egyik fontos, de nem egyetlen eszköze, a szülői
képességek kiteljesítése, a szülői felelősség megerősítése.
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Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok:
- a településeken élők szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése,
- a kliens panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedések megtétele,
- önálló helyettes szülők foglalkoztatása,
- nyilvántartás vezetése a helyettes szülői férőhelyekről,
- a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatellátásának segítése,
- felkérésre környezettanulmány készítése,
- a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése,
- a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségek biztosítása,
- részvétel a külön jogszabályban meghatározott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában,
- a családok tájékoztatása a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító és egyéb
támogatásokról, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
- családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek
megelőzését célzó tanácsadások vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
- a válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése, valamint a szociális szolgáltatásokhoz
és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető
ellátáshoz történő hozzájutás szervezése,
- szabadidős programok szervezése,
- a hivatalos ügyek intézésének segítése.
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint
magánszemélyek részvételének segítése,
• a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
• tájékoztatás nyújtása az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek
örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében iskolai szociális munka biztosítása.
Feladatok a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
• a gyermekkel és családjával végzett szociális segítő munkával elősegíteni a gyermek problémáinak
rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,
• részvétel a családi konfliktusok megoldásában, különösen a válás, gyermekelhelyezés és a
kapcsolattartás esetében,
• szükség esetén egyéb gyermekjóléti alapellátások, szociális alapszolgáltatások, egészségügyi
ellátások, vagy pedagógiai szakszolgálatok igénybevételének kezdeményezése.

2. Család-és gyermekjóléti központ
Ellátási terület:
- Gyomaendrőd
- Csárdaszállás
- Hunya
- Dévaványa
- Ecsegfalva
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenység ellátása, amelynek keretében
o a gyermek védelembe vételének vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezésének, nevelésbe vételének kezdeményezése,
o javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére,
illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége
teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási
5

o

o

o
o

helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának
mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,
együttműködés a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítő munka koordinálása
és végzése - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző
intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez,
javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
utógondozás végzése a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,
védelembe vett gyermek esetében a gondozási-nevelési terv elkészítése, szociális segítő munka
koordinálása és végzése, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási terv készítése.

Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő gyermekjóléti szolgálatok számára.
A központ feladatai közé tartozik a pszichológiai tanácsadás nyújtása, melyet 2016-tól Dobóvári Béla
klinikai szakpszichológus bevonásával biztosít az intézmény Gyomaendrőd és Dévaványa településeken.
2016. április 1-től lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére, mely feladatot Gyomaendrődön
és Dévaványán is Dr Varga Imre látja el.
A központban dolgozó óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek,
a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.
Munkája során segíti a gyermek:
- szociális kompetenciáinak növelését,
- köznevelési intézménybe való beilleszkedését,
- tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztését,
- beiskolázásához, tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei
kibontakoztatását,
- mulasztásának, tanulmányi kötelezettségének teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását,
- veszélyeztetettségének kiszűrését prevenciós eszközök alkalmazásával, valamint az észlelő-és
jelzőrendszer hatékony működésének segítségével.
Feladatellátása körében segíti a gyermek családja és a gyermek, valamint a család és a köznevelési intézmény
között kialakult konfliktusok feloldását, valamint a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő
kérdésekben, nevelési problémák esetén.
Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az intézményt érintő
gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel
együttműködésben látja el.
Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásának kereteit a család- és gyermekjóléti központ és a
köznevelési intézmény között kötött együttműködési megállapodás adja.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkája során segíti a pedagógusokat, érzékenyítő és tudást fejlesztő
programokat szervez a tantestület tagjai számára, részt vesz az iskolai rendezvényeken, együttműködik az
iskolai szakemberekkel, szülői közösségekkel, illetve a partner intézményekkel.
A központban dolgozó szociális diagnózist készítő esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely
tartalmazza
• a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
• a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat.
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Jogosultság függvényében szociális diagnózist készít a meghatározó szerepet betöltő szolgáltatást nyújtó
szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során bevonja a nem járásszékhely településen működő
családsegítést ellátó szolgáltatót is
A szociális diagnózis kiterjed az egyén
• személyi állapotára és családi kapcsolataira,
• lakhatási körülményeire,
• egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságaira,
• mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
• kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
• munkaerőpiaci státuszára,
• krízishelyzetek kezelésére vonatkozóképességére,
• támogatást igénylő életterületeinek felmérésére,
• számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a szociális diagnózis elkészítése során
• az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének vagy hiányának,
valamint jogosultságának megállapítása,
• a megfelelő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása,
• az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről vagy hiányáról, szükség
esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.
A szociális diagnózist készítő esetmenedzser feladata a járás területén elérhető szociális szolgáltatások,
gyermekjóléti alapellátások, egészségügyi, munkaerőpiaci, karitatív és egyéb szolgáltatások feltérképezése és
a rájuk vonatkozó információk évenkénti aktualizálása.
A szociális diagnózis elkészítésének célja:
• az igénylő problémájának megismerése, definiálása, és ennek alapján a szükségleteinek és
jogosultságának megállapítása
• a szükséges szolgáltatások megállapítása
• az elérhető szolgáltatások és szolgáltatók feltérképezése
• az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása
• az igénybevevő ellátásának nyomonkövetése.
A központ létrehozásával új szolgáltatási elem a készenléti ügyelet: nyitvatartási időn túl készenléti telefon
áll rendelkezésre sürgős esetekben. Krízishelyzet esetén hívható a 20/938-97-08-as telefonszám, ahol
szakképzett kollégák nyújtanak azonnali telefonos segítséget.

III.

Beszámoló a 2019-ben végzett tevékenységekről

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat
A családsegítő szolgáltatásban a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával a szociális és
mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személlyel vagy családdal az okok
megszűntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából egy segítő munkafolyamatban
működünk együtt.
Amennyiben a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le a szolgálat
családsegítője a szolgáltatást igénybe vevő nagykorú személlyel együttműködési megállapodást köt
A kapcsolatfelvétel jelzés alapján történik, amely érkezhet a jelzőrendszer tagjaitól – közoktatási intézmények,
egészségügyi szolgáltatók, gyámhatóság, rendőrség, gyermekjóléti központ, magánszemélyek, stb.-, valamint
érkezhet magától a klienstől személyes megkereséssel. A jelzést követően a családsegítő 3 munkanapon belül
felveszi a kapcsolatot a jelzett személlyel.
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Az alábbi táblázat a szolgálatnál 2019-ben megjelent személyek és családok számát mutatja.

A szolgálatnál megjelent személyek és családok száma
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A család - és gyermekjóléti szolgálat komplex családgondozást végez. Az együttműködési megállapodást a
család- és gyermekjóléti szolgálat a törvényes képviselővel/gyámmal köti meg, de a segítő munka kiterjed a
család többi tagjára is, ezért az Ő nyilvántartásba vételükre is sor kerül amit rögzítünk a KENYSZI
rendszerben.
Az együttműködési megállapodás megkötését követő 15 napon belül a családsegítő cselekvési tervet készít.
A család- és gyermekjóléti szolgálat szociális segítő munka keretében segíti az igénybe vevőket a családban
jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében. Az
igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémáinak megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és
mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében fellelhető erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat,
amelyek bevonhatók a célok elérése érdekében.
2018-as évhez képest többen fordultak segítségért a családsegítő szolgálathoz, a felmerült problémák
megoldásának elősegítése érdekében. 2018-ban eseti segítségnyújtást igénybe vevő személyek száma 220 fő,
míg 2019-ban 228 fő. Együttműködési megállapodás alapján 2018-ban 154 fő állt kapcsolatban a szolgálattal,
míg 2019-ben 307 fő.
A növekedés egyik oka lehet az, hogy folyamatosan törekszünk a pozitív kapcsolat, kialakítására mind a
jelzőrendszer tagjaival és a lakossággal egyaránt.
A következő diagram bemutatja a szolgáltatást igénybe vevők gazdasági aktivitás szerinti megbontását.
A szolgáltatást igénybevevő személyek száma
gazdasági aktivitás szerint 2019. évben
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A klienseink körében nem tapasztalható, hogy a közfoglalkoztatás rendszeréből a nyílt vagy elsődleges
munkaerő piacra integrálódtak volna. Ennek egyik oka jellemzően az alacsony iskolai végzettség, amely
nagyban korlátozza a munkavállalási lehetőségeket.
Az igénybevevők legmagasabb iskolai végzettségét a következő diagram mutatja.
A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb
iskolai végzettség szerint 2019. évben
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Az iskolai végzettség tekintetében a kiskorú igénybe vevők miatt magas az általános iskolai végzettség hiánya,
vagy éppen a 8 osztályos végzettség. Ha csak a felnőtt klienseket vesszük figyelembe megállapíthatjuk, hogy
a felnőtt igénybe vevők 8%-a rendelkezik érettségivel, 26%-a pedig szakmunkás, vagy szakiskolai
végzettséggel. Felsőfokú végzettséggel a hozzánk fordulók 2%-a rendelkezik. A segítő munka során több
esetben is azt tapasztaltuk, hogy hiába rendelkeztek klienseink szakmával, vagy magasabb iskolai
végzettséggel ez a tudás már elavult, illetve olyan régen szerezték meg, hogy már képtelenek visszailleszkedni
a munkaerőpiacra.
Az elsődleges probléma szerint a szolgáltatást igénybe vevő családok számát a következő táblázat tartalmazza.
Az elsődleges probléma szerint a szolgáltatást igénybe vevő családok
száma
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Az elsődleges, vagy hozott probléma az a nehézség, melyet a jelzőrendszer tagja jelez, illetve amellyel a kliens
fordul a szolgálathoz.
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Az alapellátás keretén belül gondozott családok esetében jellemzően életviteli, gyermeknevelési és anyagi
problémák, elhanyagolás, családi- kapcsolati konfliktusok a meghatározóak, amelyek további halmozott
problémákat generálnak az adott családon belül. Fontos megemlíteni a gyermekeket veszélyeztető további
működési zavarokat, mint a szenvedélybetegség (alkohol, drog), elhanyagolás, gyermeknevelési ismeretek
hiánya, lelki- mentális, pszichiátriai betegségek.
Az anyagi problémák esetében célirányos, hiányosságok pótlására irányuló segítségnyújtás történik. A
szolgálat családsegítői ezért minden esetben igyekeznek tájékoztatást nyújtani a szociálisan rászoruló
személyek számára szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, családtámogatási és egyéb ellátások
igénybevételének lehetőségét. Továbbá a szolgálatnál helyben igénybe vehető természetbeni ellátásokhoz
segíteti hozzá (élelmiszer adomány, ruha adomány, stb). Ezek mind gyors és kézzel fogható segítséget
jelentenek a családok számára. 2019. évben 421 alkalommal, 318 fő részére nyújtott adományt a szolgálat.
A családi konfliktus mint probléma, jelentős nagyságrendet képvisel. Ezek hátterében gyakran a gyermek,
vagy a szülő mentális problémája, a család diszfunkcionális működése húzódik meg. A gyermekkel és
családjával végzett szociális munka során, a családban jelentkező zavarok ellensúlyozására összetett, akár egy
időben történő több fajta szakmai tevékenység biztosítására lehet szükség.
Az alábbi táblázat részletesen szemlélteti a szakmai tevékenységünket esetek számának függvényében a
beszámolási évre vonatkozóan.
Megnevezés

Szakmai tevékenységek
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A szolgálat a helyi önkormányzat felkérése alapján az érdemi döntés elősegítése érdekében
környezettanulmányt készít a gyermekvédelmi kedvezményt igénylő családoknál függetlenül attól, hogy
gondozásban van-e a család. A Járási Kormányhivatal Gyámügyi osztályának felkérésére szintén
közreműködik környezettanulmány elkészítésében a gondnokolt illetve családba fogadott személyek éves
elszámolásához kapcsolódóan. 2019. évben összesen 98 alkalommal készített környezettanulmányt a
szolgálat.
A szolgálat munkatársai 17 alkalommal kezdeményeztek esetkonferenciát 2019. évben. Az esetkonferenciák
alkalmával a veszélyeztetettség mértékének feltárására, hatósági intézkedés kezdeményezésének
szükségességére, valamint - a problémamegoldásának érdekében - a család és az őt körül vevő erőforrások
feladatainak megtárgyalására került sor.
Ügyfélfogadási időben a klienseknek lehetősége van személyes eseti segítségnyújtást igénybe venni. A
teljesség igénye nélkül ide sorolható a közüzemi szolgáltatók felé fogyasztói mérőóra állás bejelentése,
nyomtatványok kitöltése (nyugdíjjal, családtámogatási ellátásokkal, egészségkárosodás megállapításával
kapcsolatos, stb.) segítségnyújtás, kormányablakba, városi önkormányzathoz való irányítás. A kliens
tájékoztatása a városi szociális ellátórendszerben igénybe vehető szolgáltatásokról (házi segítségnyújtás,
fogyatékosok nappali ellátása, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, stb) a szolgáltatókkal való
kapcsolatfelvétel módjáról.
A 2019-es évben Hunya településen 11 fővel, 5 családdal kötöttünk együttműködési megállapodást.
Eseti segítségnyújtásban összesen 18 fő részesült, ami 12 családot jelent.
Családi összetétel tekintetében megállapítható, hogy az 5 családból 2 fő egyedül él, 1-1 család pedig
kapcsolatban él gyermek nélkül és gyermekkel.
Az iskolai végzettséget figyelve 4 fő rendelkezik általános iskolánál kevesebb végzettséggel, melyből 2 fő
kiskorú. 3 fő rendelkezik szakmunkás végzettséggel, 3 fő nyolc általánossal és 1 fő felsőfokú végzettséggel.
Elsődleges probléma szerint 2 családnak életviteli, 2 családnak gyermeknevelési és 1 családnak égészségi
problémái voltak.
Az alábbi táblázat részletesen szemlélteti a szakmai tevékenységünket esetek számának függvényében a
beszámolási évre vonatkozóan.

Megnevezés

Szakmai tevékenységek

Szolgáltatásban részesülők
száma

Információnyújtás

52

11

Segítő beszélgetés

59

11

Tanácsadás

43

11

Ügyintézéshez
segítségnyújtás

17

5

Konfliktuskezelés

2

2

Kríziskezelés

-

-

12

3

30

4

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez (pénzbeli,
természetbeni)
Közvetítés másik
szolgáltatáshoz

11

Közvetítés család- és
gyermekjóléti központhoz

2

2

Esetkonferencia

-

-

Esetmegbeszélés

-

-

Esetkonzultáció

19

5

Környezettanulmány
készítése

-

-

Családlátogatás

120

11

Adományközvetítés

4

2

A 2019-es évben Csárdaszállás településen 13 fővel, 4 családdal kötöttünk együttműködési megállapodást.
Eseti segítségnyújtásban összesen 5 fő részesült, ami 1 családot jelent.
Családi összetétel tekintetében megállapítható, hogy a 4 családból 3 esetben a szülő egyedül neveli gyermekét,
1 család pedig kapcsolatban él egy gyermekkel.
Az iskolai végzettséget figyelve 5 fő rendelkezik általános iskolánál kevesebb végzettséggel, melyből 3 fő
kiskorú. 1 fő rendelkezik szakmunkás végzettséggel, 7 fő nyolc általánossal és 0 fő felsőfokú végzettséggel.
Elsődleges probléma szerint 2 családnak oktatási, nevelési elhanyagolás, 1 családnak gyermeknevelési és 1
magatartászavar, teljesítményzavar voltak.
Az alábbi táblázat részletesen szemlélteti a szakmai tevékenységünket esetek számának függvényében a
beszámolási évre vonatkozóan.
Megnevezés

Szakmai tevékenységek

Szolgáltatásban részesülők
száma

Információnyújtás

30

13

Segítő beszélgetés

40

3

Tanácsadás

24

3

Ügyintézéshez
segítségnyújtás

14

3

Konfliktuskezelés

2

2

Kríziskezelés

-

-

-

-

12

2

1

1

Esetkonferencia

1

1

Esetmegbeszélés

-

-

Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáféréshez (pénzbeli,
természetbeni)
Közvetítés másik
szolgáltatáshoz
Közvetítés család- és
gyermekjóléti központhoz

12

Esetkonzultáció

3

4

Környezettanulmány
készítése

-

-

Családlátogatás

148

13

Adományközvetítés

4

2

Észlelő és jelzőrendszer működtetése
A Gyomaendrődi Család és Gyermekjóléti Központ Család - és Gyermekjóléti Szolgálata működteti a
veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert, a Gyomaendrődi Járás 3 településén, Gyomaendrődön, Hunyán
illetve Csárdaszálláson. A jelzőrendszer feladata és felelőssége a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a
család, a személy krízishelyzetét észlelni, jelezni, illetve a tagok a saját kompetenciahatáraikon belül kötelesek
a szükséges lépéseket megtenni.
Az 1997. XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, rögzíti a gyermekvédelmi
jelzőrendszer tagjait. A jelzőrendszerhez tartozó intézmények, oktatási intézmények, hatóságok, egészségügyi
szolgáltatók, szervezetek az alapfeladatuk végzése mellett el kell látniuk gyermekvédelmi feladatokat is.
Gyermeknél tapasztalt veszélyezettség esetén kötelesek jelzéssel élni intézményünknél, és a segítőfolyamat
további részében is együtt kell működniük a veszélyezettség megszűntetése érdekében.
A 2019-es évben 111 jelzés érkezett intézményünkhöz. A jelzések többségében, 103 esetben kiskorú, 8
esetben nagykorú személy vonatkozásában érkeztek.
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat jelzőrendszeri felelőse a hét utolsó munkanapján összesíti a héten az
intézménybe érkező jelzéseket, és ezeket egy heti összesítő jelentésben elektronikus formában megküldi a
Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ jelzőrendszeri tanácsadója felé, minden hét első
munkanapján.
A jelzések elsősorban a köznevelési intézményektől, óvodáktól, iskoláktól érkeztek intézményünkhöz, tavaly
54 esetben, ebből 2 esetben nagykorú vonatkozásában. 10 esetben más településen levő család-és
gyermekjóléti szolgálat jelzett a településünkön letelepedő családok vonatkozásában. 17 alkalommal
egészségügyi szolgáltató, ezen belül 12 alkalommal védőnői szolgálat kereste meg az intézményt. Hatóságtól
10 jelzés érkezett, 5 a Gyámhivataltól, illetve a rendőrség az eljárásai során 5 alkalommal intézkedett olyan
családoknál ahol kiskorú is érintett, ezekben az esetekben a rendőrségtől is megkaptuk a tájékoztatást. 20
alkalommal küldtek jelzést magánszemélyek is, ezekből 6-ot felnőtt személy vonatkozásában tették meg.
Intézményünkben egy jelzőrendszeri felelős látja el a napi teendőket Gyomaendrőd, Csárdaszálás és Hunya
tekintetében. A jelzőrendszer működtetésével kapcsolatosan folyamatos kapcsolattartásra, informálásra van
szükség a tagok részére valamint közöttük is folyamatos kapcsolattartásra van szükség attól függetlenül, hogy
milyen szakmaterületet képviselnek.
Minden év február 28-ig meg kell szervezni az éves szakmai tanácskozást, amire a jelzőrendszeri tagok írásbeli
beszámolókat kell, hogy készítsenek. A jelzőrendszer koordinált működése érdekében évente legalább 6
alkalommal szakmaközi megbeszélésekre kerül sor, amelyek témáit általában a jelzőrendszeri tagok által
leghangsúlyosabbnak ítélt problématerületek adják.
A jelzőrendszer tevékenységét az éves intézkedési terv határozza meg, amit minden év március 31-ig kell
településenként elkészíteni a jelzőrendszeri felelősnek, melyek megküldésre kerülnek a Békés Megyei
Kormányhivatal számára is.
A 0-18 éves korosztály tekintetében a legszorosabb kapcsolat a védőnői szolgálat védőnőivel,
gyermekorvosokkal, a gyámhatósággal, az óvodákkal illetve a köznevelési intézményekkel van. A 0-3 éves
korosztály esetén még nem kötelező gyermekintézménybe járnia a gyermeknek, ezért az egészségügyi
szolgáltatók, a védőnői szolgálat és a házi gyermekorvosok azok, akik legtöbb információval tudnak szolgálni
a kiskorúak kapcsán. Az elmúlt 2 év vonatkozásában az egyik legfontosabb változás, hogy a védőnői
szolgáltatás igénybevétele kötelező, az vissza nem utasítható a családok részéről. Abban az esetben, ha nem
veszi igénybe egy család a szolgáltatást és elmulasztja a kötelező státuszvizsgálatot, már önmagában
veszélyeztető okot szolgáltatnak az intézményünkhöz történő jelzésre.
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Az első kötelező intézmény az óvoda egy gyermek életében. Az óvodapedagógusokkal való folyamatos
kapcsolattartás elengedhetetlen annak érdekében, hogy családokban felmerülő diszfunkciók és az esetleges
veszélyezettség látótérbe kerüljenek és a jogszabályok adta lépéseket megtegyük a kiskorúak védelmének
érdekében.
A gyermek a következő életszakaszában leghosszabb ideig általános iskolai tanulóként folytatja a
tanulmányait. Kijelenthető, hogy legtöbb jelzés intézményünkhöz az általános iskolákból érkezik.
2017-től az óvodai –és iskolai szociális segítők jelenléte egyfajta kapocs az oktatási intézmények és a
jelzőrendszert működtető intézményünk között, ennek tapasztaljuk a kézzelfogható előnyeit. Az oktatási
intézmények pedagógusai számára a szociális segítők tájékoztatást nyújtanak, amelyek segítik a problémákra
utaló jelek időbeni észlelést és a gyorsabb információáramlást.
A járásban működő középiskolák pedagógusai, illetve a gyermek - és ifjúságvédelmi feladatot ellátó kollégái
is aktív szereplői a jelzőrendszernek. A 15-18 éves korosztály problémáival ők találkoznak leggyakrabban a
napi munkavégzésük során. A gyermekek tankötelezettsége addig a tanévig tart, amelyben a kiskorú be nem
tölti a 16. életévét. Ebben az életkorban az életkori sajátosságoknak és a kortárs csoport hatásainak, valamint
a családi háttérnek megfelelően újabb és másabb jellegű problémák kerülnek jelzésre mint az jellemző volt az
általános iskolákban. A deviáns magatartásformák megnyilvánulása, a tankötelezettség elmulasztása gyakran
ebben az életkorban rajzolódnak ki legélesebben.
Az eltelt három évben az egészségügyi szolgáltatókkal való együttműködésünk, különösen a házi orvosokkal
és házi gyermekorvosokkal történő együttműködés is szorosabbá vált.
Kríziskályha illetve krízistüzelő biztosítása
Az elmúlt évben is érkeztek olyan jelzések intézményünk felé, amelyek arról számoltak be, hogy családok
nem tudják önerőből megoldani az ingatlanuk fűtését.
2019-ben 3 alkalommal kellett a fűtési időszakra kihelyezni kríziskályhát olyan családokhoz ahol saját erőből
nem tudtak kályhát venni. A kihelyezett kályhák a használatba adási szerződés értelmében rendeltetésszerűen
vannak használva, 1 kályhát tartós használatba adtunk, a másik két kályhát a használók visszaadták az
intézmény számára.
Jelenleg 7 db kríziskályha áll rendelkezésre a fűtési nehézséggel küzdő személyek megsegítésére.
2019-ben is volt lehetőség arra, hogy krízishelyzetbe kerülő családok esetén azonnali fűtőanyagot biztosítsunk
a számukra. Az önkormányzat minden éven biztosít települési támogatás keretén belül a helyi rendelet szerint
téli tüzelőt az arra rászorulóknak, ennek az igénylése nyomtatványon keresztül történik, azonban az ügyintézés
több napot vesz igénybe.
Az elmúlt évben ez a tüzelő szenet jelentett, mert annak folyamatos beszerzése biztosított ellenben a tűzifával,
amely esetében gyakran előfordult a korábbi években, hogy akadályokba ütközött a szükséges mennyiség
biztosítása. Több esetben tapasztaltunk olyan élethelyzetet, amikor azonnali segítségre volt szükség. Ezekre
az alkalmakra az önkormányzat a saját hatáskörünkre bízott fűtőanyagot, hogy beérkező jelzés esetén rögtön
segítséget tudjunk nyújtani fűtési nehézséggel küzdő személyek számára.
A 2019-es évben 10 alkalommal kellett krízishelyzetbe kerülő család számára eljuttatni tüzelőt. A családok
helyzetétől függően ez alkalmanként 3-5 mázsa mennyiséget jelentett. A kiszállításban segítséget nyújtott a
Zöldpark KFT., akik minden esetben azonnal, már az adott munkanapon eljuttatták a tüzelőt a nehéz helyzetbe
került családok otthonába.
Adományok gyűjtése, osztása
Az intézmény fogadja a lakosság által felajánlott ruhaneműket és játékokat, és kiosztja azokat a rászorulók
között.
Ennek egyik módja, hogy kiértesítésre kerülnek az ügyfelek, illetve a partner intézmények közvetítésével
ajánlott rászorulók, és meghatározott időpontban jöhetnek be válogatni a ruhák és egyéb adományok között.
Az osztás másik módja, hogy a betérők aktuálisan válogathatnak és vihetnek el adományt. Az adományok
osztásánál kiemelt figyelmet kap, hogy minél több rászoruló részesüljön belőle.
Ezen kívül, amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van tartós élelmiszer vásárlására és biztosítására,
abban az esetben ebben is közreműködik az intézmény.
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2. Család- és gyermekjóléti központ
A Család- és Gyermekjóléti Központ munkájának legjelentősebb részét a hatósági ügyekhez kapcsolódó
tevékenységek teszik ki.
A központ esetmenedzserei számára akkor kerül nyilvántartásba az egyes család és annak tagjai, amikor a
gyámhivatal védelembe vételt vagy nevelésbe vételt, esetleg ideiglenes elhelyezést elrendelő határozata
jogerőre emelkedik. Ugyanakkor már a gyámhivatal felé indított javaslattétel elkészítése is a központ
dolgozóinak feladata. Amennyiben a gyámhivatal úgy dönt, hogy nem rendeli el a hatósági intézkedést, akkor
a nevezett család egyáltalán nem jelenik meg a központ nyilvántartásában. Ezáltal a későbbiekben bemutatott
esetszám nem fedi le teljesen az esetmenedzserek gondozási tevékenységét.
A szociális segítő tevékenységet a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője végzi, de az
esetmenedzser is folyamatosan kapcsolatot tart a családdal.
Emellett koordináló szerepe van, ami azt jelenti, hogy követi és összefogja a veszélyeztetettség
megszűnéséhez szükséges szolgáltatásokat. Eszerint figyelemmel kíséri, hogy az egyéni gondozási-és nevelési
tervben foglaltak megvalósulnak-e, az előírt szolgáltatásokat (pl.: családsegítés, pszichológusi szolgáltatás,
önsegítő csoport, nevelési tanácsadó, egészségügyi szolgáltatás, oktatási intézmény stb.), igénybe veszi-e,
milyen az együttműködési készsége. Ezek összegzésével, figyelembe vételével, és a családdal végzett munka
alapján teszi meg javaslatát a szükséges hatósági intézkedésre, vagy annak megszüntetésére.
A családsegítő és az esetmenedzser szoros együttműködése elengedhetetlen a segítő munka sikeressége
érdekében. Ezért rendszeres a személyes, telefonos konzultáció az adott üggyel kapcsolatban. Átlagosan 3
havonta kér az esetmenedzser írásos tájékoztatást a segítő folyamatról. Szükség esetén közösen történik a
családlátogatás is. A családsegítő meghívására az esetmenedzser rendszeresen részt vesz esetkonferenciákon
megelőzés céljából. Itt a szakemberek, valamint az ügyben érintett jelzőrendszeri tagok a családdal együtt
közösen próbálnak megoldást keresni a felmerült problémára annak érdekében, hogy ne kerüljön sor hatósági
intézkedésre.
Hatósági intézkedés során (védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel) az esetmenedzser
családlátogatást végez, írásos véleményt kér a családdal kapcsolatban álló jelzőrendszeri tagoktól tárgyi ügyre
vonatkozóan, esetkonferenciát szervez, vagy meghívottként részt vesz, tárgyalásokon vesz részt, valamint a
nevelésbe vett gyermekeket meglátogatja a gondozási helyén a nevelőcsaládnál. Védelembe vett családoknál
minden esetben jelen van a családsegítő.
A nevelésbe vett családok gondozási folyamata során főként a járás területén élő szülőkkel van kapcsolat.
Elsődleges feladat a gyermekek hazagondozása, valamint a rendszeres kapcsolattartás elősegítése. Ezen
folyamat során rendszeres a kapcsolattartás a családdal, gyermekvédelmi gyámmal, nevelőszülővel, szükség
esetén bevonásra kerül családsegítő is.
2019-ben jogerős határozat alapján a központ esetmenedzserei 137 főt gondoztak 44 családban, ebből a
jogerős határozattal érintett gyermekek száma: 108.
A településenkénti gyermekszám megoszlása az alábbi:
Gyomaendrőd: 69
Csárdaszállás: 1
Hunya: 0
Dévaványa: 23
Ecsegfalva: 15
Szociális diagnózis:
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A szociális diagnózis a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján meghatározza az igénybe venni
javasolt szociális szolgáltatásokat és – ide nem értve a gyermekek napközbeni ellátását – a gyermekjóléti
alapellátásokat. A jogosultsági feltételek fennállása esetén a szociális diagnózis kötelezi a szociális,
gyermekjóléti szolgáltatókat és intézményeket, amelyek kötelesek a szolgáltatásra vonatkozó igényt
nyilvántartásba venni.
A Gyvt. 40/A. § d) pontja rögzíti a család- és gyermekjóléti központok feladatai között a szociális diagnózis
Szt. 64/A. § szerinti elkészítését.
Szociális diagnózis 2019. január 1-től a következő esetekben készítendő:
-

szolgálatnál megjelenő új eset
központnál megjelenő új eset,
elakadás.

A 2019-es évben összesen 40 diagnózis készült a Gyomaendrődi Járás területén, 10 esetben a központ, 30
esetben a szolgálat kezdeményezésére.
A diagnózis felvétel a család otthonában, valamint az intézmény irodájában történik. Kérdőív formájában
térképezzük fel a kliens élethelyzetét, különös tekintettel a családi kapcsolatokra, munkaviszonyra,
egészségügyi problémákra, fogyatékosságra, vagy gyermekekkel felmerült problémákra.
A diagnózis felvételét követően a felvételi esetmenedzser szociális és nem szociális szolgáltatásokat ajánl a
kliensnek, annak érdekében, hogy a felmerült problémák megoldódjanak.
Tapasztalataink szerint a kliensek általában együttműködőek a felvétel során, kérdésekre válaszolnak, a
szolgáltatásokat elfogadják.
Pszichológiai és jogi tanácsadás:
A tanácsadók Gyomaendrődön és Dévaványán fogadják az ügyfeleket. A szolgáltatás igénybevételéhez
előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyeket Gyomaendrőd vonatkozásában a központnál, Dévaványán
pedig az ottani család- és gyermekjóléti szolgálatnál lehet kérni.
2019-ben a pszichológusnál 220 megjelenés volt, ez 76 főt érintett.
Az igény folyamatos a szolgáltatásra, kb. 2-4 hétre tudunk időpontot adni. Emiatt különösen komoly
problémát jelent, hogy még mindig gyakran előfordul, hogy az ügyfelek a meghatározott időpontban nem
jönnek el, és ha nem jeleznek, vagy csak az utolsó pillanatban, akkor más már nem tudja igénybe venni azt az
időpontot.
Minden évben indítunk tematikus csoportokat a pszichológus vezetésével, mellyel az igénybevevők körének
bővítése a cél.
2019-ben az alábbi csoportok indultak:
Erőszakmentes kommunikáció: 4 alkalom, résztvevők száma: 11 fő.
A csoporton a jelzőrendszer tagjai, társszakmák képviselői, és egyéb érdeklődők vettek részt előzetes
elbeszélgetést követően, melyet a pszichológus végez.
Belső képzési csoport az intézmény munkatársai részére: 5 alkalom, résztvevők száma: 9
A jogásznál 2019-ben 18 megjelenés volt mely 14 főt érintett, a megjelenések és érintett kliensek száma 2016.
óta nagyjából egyenletes.
Nagyon fontos ez a szolgáltatás is, hiszen a rászoruló réteg gyakran azért nem tudja jogait érvényesíteni, mert
számára megfizethetetlen a jogi segítség.
Készenléti ügyelet:
A család-és gyermekjóléti központoknál kötelező feladat a készenléti ügyelet biztosítása, mely egy mobil
telefonszám hivatali időn túli elérhetőségét jelenti, ahol szakképzett kollégák válaszolnak a felmerülő
kérdésekre.
A készenléti telefonon 2019. évben egy szakmai segítséget igénylő hívás volt.
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Kapcsolattartási ügyelet:
Kapcsolattartási ügyelet igénybevételére azokban az esetekben szokott sor kerülni, amikor a szülők
(nagyszülők) és gyermekek közötti kapcsolattartás - többnyire konfliktusok miatt - ellehetetlenül. Ilyenkor a
gyámhivatal vagy a bíróság elrendelése alapján, egy semleges helyszínen, esetenként szakember felügyelete
mellett történik a kapcsolattartás.
2019-ben 5 kapcsolattartás volt leszabályozva, mindegyik felügyelt, ami azt jelenti, hogy szakembernek is
bent kell lenni.
A kapcsolattartási ügyelet biztosítása munkaidőben, rendszerint a pszichológus helyiségében történik, mivel
az barátságosan berendezett, de az egyik esetnél a nagyterem ad helyt a kapcsolattartásnak, mivel 6 kiskorú
gyermek érintett, plusz a két szülő, és szükséges a nagyobb helyiség.
Utcai és lakótelepi szociális munka:
A törvény előírásai szerint szükséges utcai illetve lakótelepi szociális munka végzése is.
A Gyomaendrődi járásban a települések és a lakótelepek nagysága nem indokolja a „klasszikus” utcai szociális
munkát, nem jellemzőek az utcán, lakótelepeken csapatosan csellengő lógó diákok, illetve pláza sincs, ahol
gyülekeznének.
A hajléktalanság sem okoz jelentős gondot, jellemzőbb a településen, hogy van ház, vagy lakás, ahol
meghúzódhatnak, csak vagy nincs mivel fűteni, vagy esetleg a ház állapota nagyon elhanyagolt.
Téli időszakban már évek óta biztosított a krízishelyzetek elkerülésére illetve megoldására a korábban már
említett krízistüzelő, illetve kríziskályhák biztosítása, valamint a jelzőrendszer működtetése.
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység 2018. szeptember 1.-től járásunkban kötelezően minden
nevelési-oktatási intézményben bevezetésre került. Járásunkban ez összesen 13 intézmény 25 telephelyét
jelenti.
Óvodai és iskolai szociális segítő státuszon 2019-ben 2,5 fő látta el feladatát. Minden intézményben személyes
fogadóórát tartanak, ennek keretében mind a diákok, a szülők, mind pedig a pedagógusok fordulhatnak
segítségért a szakemberhez, aki fogadóórákon kívül munkaidőben telefonon, illetve személyesen is elérhető.
A személyes fogadóórákon kívül az óvodai és iskolai szociális segítő az intézmények igényei alapján tart
csoport illetve közösségi foglalkozásokat, előadásokat is, amennyiben ezekre igény merül fel, a diákok a
pedagógusok, vagy a szülők részéről.
Intézményünk 2017 szeptemberében nyerte el az EFOP -3.2.9-16-2016-00048 számú pályázatot Óvodai és
iskolai szociális segítő tevékenység bevezetésére, melynek a lezárása 2019. február 28.-án történt meg.
A pályázat keretében 2019-ben megvalósult programok:
Kamaszkori felvilágosítás, amelynek megvalósítása a Rózsahegyi Kálmán és a Kis Bálint Általános Iskola
12-14 éves lány diákjait érintette,
Prevenciós szülőcsoport az eltérő fejlődésű gyermek témakörében, melyre bármelyik szülő jelentkezhetett.
Internethasználat veszélyei címmel előadásokat tartottunk a 6. osztályokban a Rózsahegyi és a Kis Bálint
Általános Iskolák diákjainak,
Üzemlátogatásokat szerveztünk a Skylotech Hungary Kft, és az Italiamilk Kft. telephelyeire, a járás 7.
osztályos diákjai részére pályaorientációs célzattal, valamint főzőiskolát a Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskola felső tagozatos diákjainak.
A pályázatnak köszönhetően azt tapasztaltuk, hogy a bevont intézményekben a későbbi, már kötelezően
ellátandó munkát lényegesen megkönnyítette az, hogy az eltelt időben az intézmények nevelőtestülete, a
gyermekek, a szülők, és a segítő megismerhette egymást, és ennek hatására kialakulhatott a kezdeti
együttműködés. Ennek ellenére azonban az óvodai és iskolai szociális segítőknek folyamatosan dolgozniuk
kell azon, hogy ez a munka mind a tantestületek, mind a diákok és családjaik számára befogadható, és
elfogadott legyen.
2018. szeptember 1-jén azokban az oktatási intézményekben is elindult tevékenység, melyek a pályázatba nem
kerültek bevonásra. Ezekben az intézményekben egyeztetések után 2019. január 1-jén indultak a személyes
fogadóórák, valamint a tényleges és gyakorlati közös munka a segítő és az intézmények között. Kezdetben
innen kevesebb megkeresés érkezett a szociális segítő felé, azonban az intézmények a felajánlott közösségi és
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csoportos foglalkozásokat, tájékoztató előadásokat a diákok számra szívesen fogadták, ezeknek köszönhetően
a segítőt is jobban megismerhették az intézmények dolgozói és a diákok is, így a későbbiekben nőtt a
személyes megkeresések száma is. Sikerült minden olyan intézménnyel kialakítani a pozitív kapcsolatot, ahol
a segítő korábban nem volt jelen a pályázat keretében.
A tavalyi évben összesen 45 egyéni esetben nyújtottak segítséget az iskolák és a diákok számára.
6 esetben szerveztek olyan csoportfoglalkozásokat 1-1 osztály számára, amelyek a diákok részéről
személyiség-feltárást igényeltek, ezek közül 4 csoportfoglalkozás esetében 5-6 alkalommal ültek össze az
adott csoporttal. Ezeken foglalkozásokon a diákok kivétel nélkül szülői beleegyezést követően vettek rész. A
csoportfoglalkozások alatt azt tapasztalták, hogy hatásukra csökkentek az osztályokban a feszültségek,
nyíltabbá vált a társas kommunikáció, és növekedett a diákok empátiás készsége. A csoportfoglalkozások
osztályközösség építő jellegűek voltak, kommunikációs, és empátiás készségek fejlesztésére irányultak.
Különféle információs, tájékoztatást adó előadásokat is több esetben végeztek a szakemberek a köznevelési
intézményekben, ezek az úgynevezett közösségi tevékenységek. Ide tartoznak a tantestületi értekezleteken
nyújtott tájékoztatások a pedagógusok részére, diákoknak szervezett információs előadások különböző
témákban, illetve szülői értekezleteken nyújtott tájékoztatások.
A 2019-es évben ilyen közösségi tevékenységet 36 alkalommal nyújtottak.
A diákok részére szerveztek előadásokat több esetben egészséges-egészségtelen életmód, iskolai zaklatás,
bántalmazás, illetve internethasználat veszélyei témakörökben. Több alkalommal megjelentünk tantestületi
értekezleteken is, hogy tájékoztatást nyújtsunk a munkánkat, feladatainkat illetően a pedagógusoknak,
valamint szülői értekezleten is részt vettünk.
Örömmel tapasztaljuk, hogy bár az intézményekkel való munkakapcsolat kialakításában vannak még
nehézségek, de ennek ellenére egyre többször keresik a pedagógusok, a szülők, illetve a diákok az óvodai és
iskolai szociális segítőt, és egyre több probléma megoldásában kérnek tőlük segítséget.

IV.

Személyi és tárgyi feltételek

A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központban 2019. évben 10 fő dolgozott közalkalmazotti
jogviszonyban.
Az intézmény vezetője szakvizsgázott szociális munkás, 2019-ben elvégezte a szociális vezetőképzést, és
ellátja a jelzőrendszeri tanácsadó feladatait is.
A család-és gyermekjóléti szolgálatnál 3,5 fő családsegítő foglalkoztatott: 1 fő szociálpedagógus, 2,5 fő
szociális munkás.
A központnál 2 fő esetmenedzser látja el a feladatokat: egy fő szociális munkás, 1 fő pedig szociálpedagógus
végzettséggel rendelkezik. Ezen kívül tanácsadó munkakörben megbízási szerződéssel 1 fő pszichológus és 1
fő ügyvéd dolgozik még itt, akik a járás egész területén élők számára biztosítják a pszichológiai illetve a jogi
tanácsadást.
Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet az EFOP-3.2.9-16-2016-00048 számú projekt keretében 1
fő szociális munkás 8 órában, és 1 fő szociológus 4 órában látta el 2019-ben. A feladat kötelezővé válása miatt
2018. november 1-től plusz 1 fő szociálpedagógus foglalkoztatása valósul meg 8 órában. 2019. március 1-től
mindhárman közalkalmazotti jogviszonyban dolgoznak.
Ezen kívül 1 fő szociális diagnóziskészítő esetmenedzser foglalkoztatására került sor osztott munkakörben. (1
fő családsegítő heti 20 órában, illetve az esetmenedzserek heti 10-10 órában megbízási szerződéssel).
Az intézmény feladatainak ellátása Gyomaendrődön a Fő út 2. szám alatt történik. Az épület könnyen
megközelíthető, teljes körűen akadálymentesített, minden helyiség bútorzata megfelelő.
A dolgozók számára külön iroda áll rendelkezésre, melyben számítógépek, internet elérés és nyomtatók segítik
a munkát.
Az ügyfelek fogadása külön interjúszobában történik, mely megfelelően felszerelt.
A pszichológus és a jogász által használt helyiség barátságosan berendezett, itt van lehetőség a kapcsolattartási
ügyelet biztosítására is.
18

Az épületben van egy nagyobb terem, mely kb. 40 fő befogadására alkalmas, itt kerül sor a szakmai
tanácskozások, éves konferencia, illetve egyéb, nagyobb létszámú rendezvény megszervezésére, valamint az
esetkonferenciákra is, ahol a család és a velük foglalkozó szakemberek beszélik meg a teendőket a
segítségnyújtás érdekében.
Az intézmény személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a vonatkozó rendeletekben foglaltaknak, de
amennyiben a központok feladatait tovább bővítik, idővel több helyiségre lesz szükség.

V.

Intézmény szakmai ellenőrzése 2019-ben

2019-ben a Békés Megyei Kormányhivatal végzett szakmai ellenőrzést, melynek határozata idén került
megküldésre.
Az ellenőrzés során kisebb adminisztratív hibákat tártak fel, melyek kijavítása megtörtént.

VI.

Pályázati tevékenységek

Elnyert pályázatok:
Még 2018-ban a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetésére nyújtott be pályázatot az intézmény, melyet
támogatásban részesítettek, a programok megvalósítására 2019-ben került sor.
2016-ban került benyújtásra a Gondozási Központ részeként egy közel 35 millió forintos pályázat "Segíteni
jöttünk!" Óvodai és Iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése a Gyomaendrődi Járásban címmel (EFOP3.2.9-16-2016-00048). A pályázatot támogatásban részesítették, az igényelt és elnyert támogatás: 34.932.250
Ft, a pályázat támogatási intenzitása 100%.
A projekt megvalósítási időszaka: 2017. szeptember 1. – 2019. február 28.
A projekt során a 2018. szeptember 1-től kötelezően megvalósítandó óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység modellálása történt, a pályázók tapasztalatai alapján történt meg a tevékenységi protokoll
kidolgozása.
A program 2019-ben lezárult.
Benyújtás alatt álló pályázat:
Jelenleg nincs benyújtás alatt álló pályázat.
Pályázatok, melyben az intézmény illetve dolgozói partnerként vesznek részt
A Gyomaendrődi Járás 5 településére vonatkozóan, 2018. március 1-től elindult az EFOP 1. 5. 3. -16 „Humán
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Gyomaendrődi járásban” elnevezésű pályázat, melynek
megvalósításában az intézmény és szakemberei is aktívan közreműködnek.
Az intézmény együttműködési megállapodást írt alá a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az
RSZTOP-1.1.1 és RSZTOP-2.1.1 konstrukcióban való együttműködésre, melynek során az intézmény
vállalta, hogy az SZGYF által szervezett adományosztásokról kiértesíti a jogosultakat, illetve helyet biztosít
az osztásnak.

VII. Egyéb tevékenységek
1. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése:
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Gyomaendrőd Város Önkormányzata a család- és gyermekjóléti központ feladatai közé integrálta a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének koordinálást.
A Fórum elnöke Lehoczkiné Timár Irén alpolgármester asszony, titkára a központ intézményvezetője.
A szervezet koordinálását, az ülések megszervezését, adminisztrációt, illetve a pályázatok elkészítését az
elnök és a titkár koordinálja.
A KEF minden évben pályázatot nyújt be programjainak megvalósítására.
A 2018-ban elnyert pályázat alábbi programjai 2019-ben kerültek megvalósításra:
Március 8-án Pál Feri atya látogatott el Gyomaendrődre, a Határ Győző Városi Könyvtárba, ahol kb. 170
érdeklődő hallgatta meg előadását arról, hogyan segítsünk magunknak és másoknak.
A pályázati program másik, márciusban megvalósult eleme a Gyomaendrődi Járási Hivatallal közösen
szervezett neves sportoló (Ugyan Anita hegymászó) előadása volt, a településen tanuló nyolcadikos diákok
számára.
Május 3-án a Fórum tagjai látogatást tettek a Szegedi Drogambulancián, ahol részletes tájékoztatást kaptak az
intézmény történetéről, szervezeti felépítéséről és tevékenységéről.
Május 29-én, a Kihívás Napja alkalmából Egészségpiac és Sportmajális volt városunkban a Varga Lajos
Sportcsarnokban és a csarnok előtti téren, ahol a KEF is részt vett, lehetőséget adott Drog-totó kitöltésére,
illetve a részeg szemüvegek kipróbálására.
Még májusban került meghirdetésre egy rajzverseny „Mutass jó példát, élj egészségesen!” címmel, melyre a
településünkön tanuló általános és középiskolások rajzait vártuk.
Az eredményhirdetésre június 26-án, a Kábítószer ellenes Világnapon került sor. 35 db pályázat érkezett be,
a pályaművek értékelése korcsoportonként történt, külön díjakat kaptak az alsós illetve felsős gyermekek. Idén
középiskolás pályázat nem érkezett.
A Kábítószer ellenes Világnapon, a rajzpályázat eredményhirdetése után Dr Juhász Éva pszichiáter szakorvos
tartott előadást a nyugtatók káros hatásairól.
Sajnos 2019-ben nem írtak ki pályázatot a Fórumok működtetésére illetve programok szervezésére.
2. Együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2017 végén együttműködési megállapodást kötött az
intézménnyel RSZTOP pályázathoz kapcsolódóan, mely tevékenység 2018-ban és 2019-ben is folytatódott.
Ennek során az intézmény vállalta, hogy az SZGYF által szervezett adományosztásokról kiértesíti a
jogosultakat, illetve helyet biztosít az osztásnak.
Jelenleg 2 célcsoport részesül az adományokban. Az egyik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, 3 év alatti gyermeket nevelő szülők, ők havonta kapnak tartós élelmiszert tartalmazó csomagot.
Másik célcsoport a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 7-14 éves
gyermeket nevelő szülők

VIII. További terveink
Az intézmény munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a beadható pályázati kiírásokat, ezen kívül
továbbra is részt vesznek más intézmények, különösen az önkormányzat projektjeinek tervezésében és
megvalósításában, melyek az intézmény tevékenységi körét érintik.
A jelzőrendszeri tagokkal a kapcsolatunk folyamatos, ennek a kapcsolatnak a további ápolása, kiterjesztése is
a céljaink között szerepel.
Az intézmény jelenlegi helyzetét az alábbi SWOT tábla mutatja be:
Erősségek

Gyengeségek
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-

szakképzett dolgozók
sok éves szakmai tapasztalat, folyamatos
továbbképzés
innovativitás, kreativitás
rugalmasság
megoldásközpontú hozzáállás
széleskörű kapcsolati háló a településen
széleskörű kapcsolati háló a megye család- és
gyermekjóléti központjaival
csapatszellem
sokszínű munkatársak
könnyen
elérhető
épület
megfelelő
berendezéssel
intézményi gépkocsi

Lehetőségek
-

pályázati források kihasználása
fenntartó támogatása
folyamatos feladatbővülés az intézményben
képzések
konzorcium projektekre más intézményekkel
pozitív jogszabályi változások
szakmai jó gyakorlatok átvétele

-

pszichológus alacsony óraszámban tud jelen
lenni
a növekvő feladatokhoz kevés a szakemberek
száma
a növekvő létszámhoz kevés a helyiségek
száma
a géppark és az eszközök elöregedőek

Veszélyek
-

pályázati lehetőség hiánya
előre nem tervezhető nagyobb összegű
váratlan kiadás
a
szakma
alacsony
érdekérvényesítő
képessége
a feladatok bővüléséhez nem kap az
intézmény státuszt
a folyamatos feladatbővülés ellátásához kevés
a képzett szakember
kötelező továbbképzési rendszer átalakulása
miatti bizonytalanság

Az intézmény erősségét jelentik a szakképzett és elhivatott kollégák, akikre lehet építeni. Folyamatosan
továbbképzik magukat, figyelemmel kísérik a törvényi és szakmai változásokat, és ezeket beépítik mindennapi
tevékenységeikbe.
A dolgozók rugalmassága a biztosítéka annak, hogy minden, az intézmény hatáskörébe tartozó problémát
hatékonyan és minél gyorsabban meg tudjanak oldani.
A szociális szférában kötelező továbbképzési rendszer van, mely biztosítja a munkatársak ismeretének
aktualizálását. Jelenleg a rendszer átalakítás alatt van, ez okoz némi bizonytalanságot a továbbiakat illetően,
de 2019-ben több képzés uniós forrásból valósult meg, ami elősegítette a szükséges kötelező pontok
megszerzését.
A család- és gyermekjóléti központok létrehozásával szorosabbá vált a járásszékhelyen működő intézmények
együttműködése, havi rendszerességgel lehetőség van workshopokon részt venni a megye többi központjának
részvételével, ahol megbeszélésre kerülnek az aktualitások, és az új információkat továbbítani lehet a
szolgálatok fele.
Az EFOP pályázat lehetőséget adott szupervízió igénybevételére, mely óriási segítséget nyújtott abban, hogy
a munkatársak kiégése megelőzhető legyen, így munkájukat hatékonyan, saját mentális egészségüket is védve
tudják végezni.
A munkavégzés hatékonysága érdekében a figyelem középpontjában áll az ellátások infrastruktúrájának
további fejlesztése, az elhasználódott eszközök megújítása, épület karbantartása, modernizálása.
A közfoglalkoztatottak foglalkoztatása kiemelt fontosságú a munkatársaink munkájának segítésében.
Összességében elmondható, hogy az intézmény a jelen felállásában harmadik évét sikeresen zárta. Pénzügyek
terén a működtetés takarékos és hatékony volt.
A szakmai munkánkra jellemző a magas színvonal, a társintézményekkel a kapcsolatunk megfelelő,
folyamatos a törekvés a további javításokra.
A munkatársaink aktívan részt vettek és részt vesznek az esélyegyenlőségi programok kidolgozásában,
módosításában illetve megvalósításában.
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Folyamatos a pályázati és egyéb források keresése a tevékenységek még magasabb színvonalú, hatékonyabb
elvégzése érdekében.
Gyomaendrőd, 2020. augusztus 17.

Tisztelettel:

Pál Jánosné
intézményvezető
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

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

Tisztelt Képviselő-testület!
Pál Jánosné a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője kérelemmel fordult az
intézmény fenntartójához, melyben az intézményi alapdokumentumok jóváhagyását kéri.
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Szakmai programja tartalmazza az intézmény
szervezeti ábráját, melyben szerepelnek az egyes munkaköröket betöltők szakmai képzettségének megnevezései is,
azonban a belső változások, átszervezések miatt ezek többször változhatnak. Miután ez nem kötelező eleme az
intézmény szervezeti ábrájának, ahhoz, hogy ne legyen szükséges a változásoknál újabb alapdokumentum
módosítás, célszerű ezeket kivenni a dokumentumokból.
Intézményvezető asszony a felülvizsgálatot és a szükséges módosításokat elvégezte (a módosításokat a
dokumentumok piros betűszínnel jelölik), jelen előterjesztéssel kéri a Képviselő-testületet a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapdokumentumok jóváhagyását.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ alapdokumentumainak jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontja
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d)
pontja alapján jóváhagyja az intézmény szervezeti ábrája miatt módosított szakmai programját a „Gyomaendrődi
Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program” megnevezésű dokumentum valamint szervezeti és működési
szabályzatát a „Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat”
megnevezésű dokumentum alapján.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ
fenntartója elfogadja, hogy a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Program függelékét képezi
a mindenkor hatályos, a szakminisztérium által kiadott protokoll, illetve a módszertani intézmény által kiadott
útmutató, szakmai ajánlás.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és
HATÁLYA
1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja
Gyomaendrőd település Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és
gyermekjóléti alapellátások biztosítása érdekében működteti a Gyomaendrődi Család-és
Gyermekjóléti Központot.
A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az
intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat
a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Az SZMSZ az intézmény szakmai programjaiban rögzített cél- és feladatrendszer racionális és
hatékony megvalósítását szabályozza.
1.2 Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

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

4. AZ INTÉZMÉNY SZAKFELADATAI
4.1 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104042Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043Család és gyermekjóléti központ
4.2 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
104012Gyermekek átmeneti ellátása
4.3 Közfoglalkoztatás
Kormányzati funkció szerinti megjelölés:
041231Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041233Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Vállalkozási tevékenységet a költségvetési szerv nem folytat.
5. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL HASZNÁLT BÉLYEGZŐK
Hosszú bélyegző:
GYOMAENDRŐDI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
5502 Gyomaendrőd Fő út 2.
Telefon/fax: 06 (66) 282-560
Adószám: 15834845-1-04
Körbélyegző: Középen az ország címere, a címer körül az intézmény neve.
Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak:
Hosszú bélyegző: intézményvezető, családsegítő, esetmenedzser, szociális diagnózist készítő
esetmenedzser, óvodai és iskolai segítő beosztásban dolgozók
Körbélyegző:
intézményvezető
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II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI
Az intézmény a személyes gondoskodást nyújtó szociális illetve gyermekjóléti alapszolgáltatásai által
nyújt segítséget mindazon szociálisan rászorult személyeknek, akik életvitelükben részleges vagy
teljes segítségre szorulnak.
1. Magasszínvonalú szolgáltatás nyújtás elve: Intézményünk, az ellátás lehető legmagasabb
színvonalú megvalósulása érdekében kapcsolatot tart mindazon társadalmi-, érdekképviseleti
szervezetekkel, társintézményekkel, illetve hatósági feladatot ellátó szervezetekkel melyeknek
együttműködése az ellátottak, kliensek életminőségének javulásához hozzájárulhat.
2. Emberi jogok védelmének elve: Segítő tevékenységünk végzése során minden munkavállaló
alapvető kötelessége maximálisan tiszteletben tartani az ember – mint önálló individuum alaptörvényben elismert jogait. A törvényben megjelölt gyermeki, emberi, és szociális jogok
megvalósulása érdekében az intézmény munkatársai mindenkor a kliens érdekeit képviselve
kötelesek tevékenykedni.
3. Törvényes képviselői jogok érvényesülésének elve: Mindenkor biztosítani kell, hogy a
korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kliensek érdekeinek védelme mellett a
szülők, a gyám, illetve más törvényes képviselő felügyeleti jogköre sérelmet ne szenvedjen.
4. Takarékosság elve: Működésünk során törekszünk humán erőforrásunk és pénzeszközeink
hatékony, takarékos felhasználására.
5. Az önkéntesség és a kliens mindenek felett álló érdekvédelmének elve: Az intézmény a
kliensekkel és családjukkal az önkéntesség alapján alakít ki együttműködést. Kivételt képez a
gyámhatóság által határozatban a családgondozás igénybevételére kötelezettek köre.
6. Személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának elve: Az intézmény
alkalmazottainak a feladatvégzés során tudomására jutott, személyiségi jogokat érintő adatok és
tények kezelésére, továbbítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan kötelezően
betartandó szabályok A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben, A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben, az 1993. évi III .Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvényben, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében lefektetett elvárások.
7. Kompetencia határok betartásának elve: Az intézmény hatósági feladatokat nem végezhet,
annak ellátásával nem bízható meg.
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III. AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK
1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által végzett feladat
A családsegítés célja a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás biztosítása.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a családok segítése érdekében nyújtott segítő munkája során
a) Tájékoztatási feladatai körében
Szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja
aa) a szülőt, illetve – ha azt a gyermek védelme szükségessé teszi önállóan, a törvényes képviselő
tudomása nélkül is, fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában levő gyermeket
mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének, vagy a gyermek
számára szükséges védelem biztosításának elősegítésével,
ab) a válsághelyzetben levő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról,
támogatásokról és ellátásokról,
ac) a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt
és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást
elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos
örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és
elérhetőségéről,
ad) az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető
szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
b) Szociális segítőmunka keretében
ba) segíti az igénybevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
bb) az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése
érdekében számba veszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb
problémák megelőzésébe,
bc) koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban,
szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
bd) az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember bevonásával, a
közös problémadefiniálás, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes
megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – az előbbiek mellett – a család
problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő
személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével
esetkonferenciát szervez,
be) a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képviselő)
közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés
eredményességét,
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bf) közreműködik a válsághelyzetben levő várandós anya problémáinak rendezésében.
c) Az ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében
ca) folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve családot veszélyeztető
körülményeket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
szükségleteit,
cb) a más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítése érdekében
együttműködik a területén található szolgáltatókkal, segítséget nyújt a szolgáltatások, ellátások
igénylésében,
cc) a válsághelyzetben levő várandós anyát segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén
a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban,
cd) segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, az
átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti a gyermek
mielőbbi hazakerülését.
d) a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából
da) olyan szabadidős és közösségi programokat szervez, amelyek megszervezése, vagy az azokon
való részvétel a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna,
db) kezdeményezi a köznevelési intézményeknél, az ifjúsággal foglalkozó szociális és kulturális
intézményeknél, valamint az egyházi és a civil szervezeteknél a da) pont szerinti programok
megszervezését.
e ) A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés körében
ea) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
eb) tájékoztatást nyújt az igénybe vehető jogi képviselet lehetőségéről,
ec) a gyámhivatal, valamint a család- és gyermekjóléti központ felkérésére a gyermekvédelmi
nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt készít,
ed) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6)
bekezdése alapján tájékoztatást nyújt az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről
és a családba való beilleszkedéséről.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a család- és gyermekjóléti központ szakmai támogatását
igényli, vagy a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó szolgáltatás, intézkedés
szükségessége merül fel, esetmegbeszélést kezdeményez.
A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti központ
értesítése mellett közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.
A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert működtet.
A jelzés alapján a családsegítést nyújtó intézmény feltérképezi az ellátási területen élő szociális és
mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja
őket a szolgáltatás céljáról és tartalmáról.
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f ) Családsegítés keretében biztosítjuk továbbá:
-

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

-

-

-

-

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

-

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

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

-

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

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

2. Család- és Gyermekjóléti Központ által végzett feladatok
-

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

-

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
• kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
• javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
 a gyermek védelembe vételére, illetve
 a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására,
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•
•

•
•

a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására,
a gyermek családjából történő kiemelésére,
a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint
a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és
megszüntetésére,
együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
utógondozást végez - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - a területi
gyermekvédelmi gyámmal együttműködve, a gyermek családjába történő
visszailleszkedéséhez,
védelembe vett gyermek esetében elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet,
szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a
családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó
pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít,

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

3. Önálló helyettes szülő foglalkoztatása
A gyermekjóléti alapellátások közül az átmeneti elhelyezést biztosító helyettes szülői szolgáltatás
célja, hogy a rászorultság mértékében segítse a családot a gyermeknevelésben. Ha szükséges,
ideiglenesen pótolja a gyermek számára a szülői gondoskodást annak érdekében, hogy erősödjön a
család megtartó ereje.
Célja, hogy ne alakuljon ki a gyermekek veszélyeztetettsége, vagy ha kialakult, azt helyben a
szükségletekhez igazodva lehessen megszüntetni.
A szolgáltatás elősegíti a vérszerinti szülő akadályoztatása esetén a gyermekek meleg elfogadó
légkörben családias körülmények közötti gondozását.
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V. ELLÁTÁSOK BIZTOSÍTÁSÁNAK RENDJE
Gyomaendrőd, Hunya és Csárdaszállás vonatkozásában a család- és gyermekjóléti szolgálat valamint a
család- és gyermekjóléti központ, míg Dévaványa és Ecsegfalva vonatkozásában a család- és
gyermekjóléti központ feladatai kerülnek ellátásra intézményünkben.
Az óvodai és iskolai szociális segítő a járás köznevelési intézményeiben és azok tagintézményeiben
fogadóórákat tart az intézményekkel egyeztetett időpontokban
Ügyfélfogadás Gyomaendrőd településen a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat irodájában:
ÜGYFÉLFOGADÁS IDEJE
NAP
DÉLELŐTT
DÉLUTÁN
HÉTFŐ
8.00 -12.00
12.30 – 16.00
KEDD
8.00 -12.00
----------------SZERDA
--------------12.30 - 16.00
CSÜTÖRTÖK
8.00 -12.00
----------------PÉNTEK
---------------12.30 - 16.00
Ügyfélfogadás a Gyomaendrődi Járás többi településén:
Hunya
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Hunya Községháza kijelölt helyisége
Hunya Rákóczi út. 19.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Csárdaszállás
A család- és gyermekjóléti szolgálat és központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi önkormányzat
épületében. A községben a szolgáltatást 1 fő családsegítő és 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Csárdaszállás Községháza kijelölt helyisége
Csárdaszállás, Petőfi u. 17.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
Dévaványa
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A városban a szolgáltatást 2 fő esetmenedzser látja el.
Helyszíne: Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Dévaványa Eötvös u. 44.
Időpontja: előre egyeztetett időpontban
Ecsegfalva
A család- és gyermekjóléti központ munkatársa ügyfélfogadást tart a helyi család-és gyermekjóléti
szolgálat épületében.
A községben a szolgáltatást 1 fő esetmenedzser látja el.
A fogadóóra helyszíne: Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Ecsegfalva, Ady u. 5.
Időpontja:
előre egyeztetett időpontban
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VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS VEZETÉSE
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti alapfeladatot ellátó
költségvetési szerv – szociális intézmény. Munkavállalóinak engedélyezett létszáma: 7 fő.
1. Szervezeti ábra
1 fő intézményvezető
Szakvizsgázott szociális munkás

Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat

Család- és Gyermekjóléti
központ

Helyettes szülői tevékenység

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

2 fő esetmenedzser
1 fő szociális diagnózist készítő
esetmenedzser

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

(1 fő szociális munkás
1 fő szociálpedagógus)
2,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő (1 fő szociális
munkás, 1 fő szociálpedagógus,
0,5 fő szociológus végzettségű
megbízásos jogviszonyban
1 fő pszichológus tanácsadó
1 fő jogász tanácsadó
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)

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

beszámolóra.

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

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

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

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

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

-

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

-

A család és gyermekjóléti központ kliensei részére jogi tanácsadást nyújt
Amennyiben a kliens problémájának megoldása meghaladja a tanácsadás kompetenciahatárait,
ill. a jogász kompetenciáját, úgy más szakemberhez irányítja.
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-

A családsegítők, esetmenedzserek kérésére segítséget nyújt egy-egy esethez.
Azonnali intézkedést igénylő esetben haladéktalanul megteszi a legszükségesebb
intézkedéseket, vagy arra másokat felkér.
Felkérésre aktívan részt vesz az esetmegbeszéléseken.
Vezeti a munkakörben előírt dokumentációt.
Minden kliens esetén személyes adatokat vesz fel, melyet a titoktartási kötelezettség
értelmében titkosan kezel.
Felkérésre részt vesz a munkaértekezleteken, szükség esetén egyéni konzultációt biztosít a
családsegítők, esetmenedzserek számára.
A tevékenységét érintő jogszabályok ismeretében, az Etikai kódex szellemében jár el.
f. Óvodai és iskolai szociális segítő

-

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

Helyettesítés rendje:
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársat óvodai és iskolai szociális segítő munkakörben
foglalkoztatott munkatárs helyettesítheti.
Az óvodai és iskolai szociális segítő munkatárs az ellátás zavartalan biztosítása érdekében - szükség
esetén – családsegítő és esetmenedzser feladatkör ellátására átirányítható.
g. Szociális diagnózist készítő esetmenedzser
A központban dolgozó szociális diagnózist készítő esetmenedzser szociális diagnózist készít, mely
tartalmazza
• a család szociális helyzetének átfogó vizsgálatát
• a vizsgálat alapján igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat.
Jogosultság függvényében szociális diagnózist készít a meghatározó szerepet betöltő szolgáltatást
nyújtó szolgáltatóra vonatkozóan, melynek elkészítése során bevonja a nem járásszékhely településen
működő családsegítést ellátó szolgáltatót is
A szociális diagnózis kiterjed az egyén
• személyi állapotára és családi kapcsolataira,
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•
•
•
•
•
•
•
•

lakhatási körülményeire,
egészségi állapotára és esetleges fogyatékosságaira,
mindennapi életvitelére, egyes képességei hiányából fakadó nehézségeire,
kommunikációjára, személyes kapcsolataira,
munkaerőpiaci státuszára,
krízishelyzetek kezelésére vonatkozóképességére,
támogatást igénylő életterületeinek felmérésére,
számára igénybe venni javasolt ellátások, szolgáltatások meghatározására.

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

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

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

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

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

XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ ezen Szervezeti és Működési Szabályzatát
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a _____________________ számú
határozatával jóváhagyta.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
jóváhagyásával lép hatályba.
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével a korábbi szabályzatok hatályukat vesztik.
Gyomaendrőd, 2020. augusztus
Pál Jánosné
intézményvezető
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2/c Melléklet Gépjármű üzemeltetési szabályzat
I. A gépjárműhasználattal kapcsolatos általános szabályok
A Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi
hátteret – különösen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény, valamint a közúti járművek az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati
erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás elszámolható mértékértől szóló 60/1992.
(IV.1.) Kormányrendelet előírásait – az alábbiak szerint határozza meg a saját tulajdonában lévő
gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályokat.
1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Számla szerinti
érték (Ft)
mennyiség
(liter)

1

2

3=(1x2/100)

4

5

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

összege
(Ft)

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

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

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

III.

fejezet

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

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

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

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

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

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

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

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

A szolgáltató, intézmény neve, székhelye, telephelye;

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

II.

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

Az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

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

III.

A szolgáltatás célja, feladata, alapelvei

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

A szolgáltatás alapelvei
•
•

•

IV.

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

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

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

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

-

-

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

c) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében
•

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

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

és

ennek

alapján

a

12

•
•

az igénylőknek a szolgáltatókhoz történő irányítása
az igénybevevő ellátásának nyomonkövetése.

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

belüli

és

más

intézményekkel

történő

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

Család- és Gyermekjóléti
Központ

Helyettes szülői tevékenység

közalkalmazotti jogviszonyban
4 fő családsegítő

1 fő intézményvezető
(szakvizsgázott szociális
munkás)

(3 fő szociális munkás,
1 fő szociálpedagógus)

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

1 fő helyettes szülő
(megállapodásban foglaltak
szerint)

2,5 fő óvodai és iskolai
szociális segítő
(1 fő szociális munkás, 1 fő
szociálpedagógus, 0,5 fő
szociológus)
megbízásos jogviszonyban
1 fő pszichológus tanácsadó
1 fő jogász tanácsadó
2 fő tanácsadó
(1 fő klinikai szakpszichológus
1 fő jogász)

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

2. Más intézményekkel történő együttműködés
2.1 Család- és gyermekjóléti szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, a
kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében veszélyeztetettséget észlelő és jelző
rendszert működtet.
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A feladatok ellátása és koordinálása a települési jelzőrendszeri felelős feladata.
Ennek keretében:
- figyelemmel kíséri a településen élő családok, gyermekek, személyek
életkörülményeit, szociális helyzetét, gyermekjóléti és szociális ellátások,
szolgáltatások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást
igénylő helyzetét,
- a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban - krízishelyzet
esetén utólagosan - történő teljesítésére, veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet
észlelése esetén az arról való tájékoztatásra,
- tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén
élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
- fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad,
- a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó intézkedést tesz a veszélyeztetettség kialakulásának
megelőzése, illetve a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
- az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt, feltéve, hogy annak személye
ismert, és ezzel nem sérti meg a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti zárt adatkezelés
kötelezettségét,
- a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti
rendszerességgel jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
- a
jelzőrendszeri
szereplők
együttműködésének
koordinálása
érdekében
esetmegbeszélést és szakmaközi megbeszélést szervez, az elhangzottakról feljegyzést
készít,
- egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó
részvételével, lehetőség szerint az érintetteteket - beleértve az ítélőképessége
birtokában lévő gyermeket - és a velük foglalkozó szakembereket is bevonva
esetkonferenciát szervez,
- éves szakmai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít, és
- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal
Esetkonferencia külső szereplőkkel:
Az esetmegbeszélés állandó meghívottja az adott gyermek vagy gyermekek ügyében illetékes
védőnő, a bölcsőde, óvoda munkatársa, iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a
nevelési tanácsadó munkatársa, valamint a járási jelzőrendszeri tanácsadó.
Az esetmegbeszélésre a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét meg kell hívni, ha olyan család
ügyét tárgyalják, melynek bármely tagja fiatalkorúak pártfogó felügyelete alatt áll.
A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó más személyeket, illetve intézmények képviselőit
szükség szerint kell meghívni, így különösen akkor, ha részvételük az egyes gyermekkel
kapcsolatos probléma megoldásához, illetve a gyermekek nagyobb csoportját érintő
veszélyeztető tényezők megszüntetését célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Szakmaközi megbeszélés
A család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre
meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szakmaközi megbeszélést kell
szervezni.
16

A szakmaközi megbeszélésre meg kell hívni a gyermekvédelmi jelzőrendszer azon tagjait,
akik részvétele a gyermekek nagyobb csoportját érintő veszélyeztető tényezők megszüntetését
célzó cselekvési terv kidolgozásához szükséges.
Éves szakmai tanácskozás:
A család-és gyermekjóléti szolgálat minden év február 28-ig tanácskozást szervez, amelyen
- a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan
értékelik a jelzőrendszer éves működését,
- áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és
szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására.
A szakmai tanácskozásra meg kell hívni:
- az ellátott települések polgármestereit, a képviselő-testületek tagjait és a jegyzőket,
- a gyermekjóléti alapellátást és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások
fenntartóit,
- a településen szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmények
képviselőit,
- a jelzőrendszer tagjainak képviselőit,
- a gyámhivatal munkatársait,
- a fiatalkorúak pártfogó felügyelőjét, megelőző pártfogó felügyelőjét, és
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalban működő gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátort.
Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves szakmai
tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el.
Az intézkedési terv tartalmazza
- a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
- az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
- az éves célkitűzéseket, és
- a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
A szolgálat kapcsolatot tart továbbá minden olyan szereplővel, aki a kliens problémájának
megoldásában releváns közreműködő lehet.
Ha a család- és gyermekjóléti szolgálat a jelzőrendszer működtetése körében a család- és
gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről szerez
tudomást, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
2.2 Család-és gyermekjóléti központ
A család-és gyermekjóléti központ koordinálja a család-és gyermekjóléti szolgálat által
működtetett veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert.
A feladat ellátása a járási jelzőrendszeri tanácsadó feladata.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,
- szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás
szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához,
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összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri
intézkedési terveket,
a család- és gyermekjóléti szolgálat 9. § (7) bekezdése szerinti megkeresése alapján
segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik,
segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti
konfliktusok megoldásában,
megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,
megteszi a Gyvt. 17. § (4) bekezdése szerinti jelzést, és
a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében
folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálattal.

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

VI.

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

A családok gondozásának elsődleges módszere az egyéni esetkezelés, szociális segítő munka.
A klienssel történő kapcsolatfelvétel történhet a szolgálat irodájában, vagy a kliens
otthonában. A klienseknek csak egy része keresi meg önként a segítő intézményt, többeket a
jelzőrendszer tagjai irányítanak az intézményhez..
Az emberek segítő munkával kapcsolatos elképzelései többnyire bizonytalanok, akik nem
önkéntesen keresik fel az intézményt gyakran elutasítóak. A kapcsolatfelvétel során az első,
legfontosabb feladat oldani a feszültséget, támaszt nyújtani, megerősíteni a klienseket abban,
hogy gondjait megfogalmazhatja. Az első találkozás a probléma megfogalmazása, feltárása,
ebből kell megérteni a helyzetét, az adott körülményeket. Az első interjú rendszerint hosszabb
időt vesz igénybe azért, hogy valamennyi lényeges tényt feltárjunk. Ekkor kerül sor az
együttműködési megállapodás megkötésére is. A megkötéstől számított 15 napon belül kell
elkészíteni a további adminisztrációt.
Ennek során a kliens megfogalmazza problémáját. A családsegítő irányított beszélgetéssel
segíti elő azoknak a tényezőknek a feltárását, melyek a kialakult helyzetért felelősek.
Ha a családsegítő megítélése szerint a probléma megoldása érdekében egyéb szolgáltatás
igénybevétele is szükséges, erre javaslatot tesz, és közvetít a szolgáltatás elérésében.
Az ügyféllel való kapcsolattartás történhet személyesen, az otthonában vagy az intézmény
irodájában, illetve telefonbeszélgetés útján.
A folyamat egésze során időről időre szükség van az egész kapcsolatrendszer átgondolására.
A gondozási folyamat értékelése félévente történik.
Amennyiben a kitűzött cselekvési terv alapján nem sikerül megoldani a problémákat, a
sikertelenség okait felvázolva meg kell fogalmazni a szükséges változtatásokat.
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Az eset értékelésénél a családsegítő és a kliens közösen számadást készít arról, hogy mit értek
el, mi az, amit a kliens hosszabb távon is hasznosítani tud, és mi az, ami nem oldódott meg.
Utóbbiak kapcsán olykor szükségessé válik az eset átadása, vagy a szerződés újrafogalmazása
és a segítő munka továbbvitele új feltételek között.
A szolgálat által végzett szociális segítő munka során sor kerülhet az esetátadásra. Az
esetgazda esetei ilyenkor egy másik szakemberhez kerülnek. Ennek oka lehet személyi
változás, intézményen belüli átszervezés valamint személyes okai is lehetnek a váltásnak.
Ez utóbbi esetben a segítő szakember esetleges bevonódásáról lehet szó, amely miatt úgy érzi,
hogy nem tud vagy nem képes szakmailag helyes lépéseket tenni az adott ügyben a személyes
érzései miatt. Ilyen esetekben a szakember ezt köteles jelezni az intézményvezetőnek, mert a
kialakult helyzet nagyban hátráltatja a szociális segítő munka eredményességét. Az esetátadás
előtt indokolt egy esetmegbeszélést tartani a team tagjainak részvételével, ahol az eset
ismertetésre és megbeszélésre kerül. Ha a folyamat végeztével az esetet hozó szakember
érzései változatlanok, valamint a munkacsoport tagjai véleménye szerint is indokolt egy
másik szakember kijelölése, akkor ez az intézményvezető hozzájárulásával történhet meg.
A segítő személyének változásáról a klienst korrekten tájékoztatni kell, és az új segítő
szakember bemutatása is meg kell, hogy történjen.
Az esetátadás előtt a távozó szakembernek ismertetni kell az ügy jelenlegi állását, az elért és a
még megvalósításra váró feladatokat az új esetgazdával.
Az esetátadáson az intézményvezető valamint a szolgálat érintett munkatársai vesznek részt.
Az eset átadását az esetnaplóban rögzíteni kell.
Amennyiben a gondozási terv alapján a feltérképezett problémák megoldódnak, az
elérhetőségek és további szolgáltatások lehetőségének megadásával az eset lezárásra kerül.
A lezárás az intézményvezető jóváhagyásával, az esetnaplóban dokumentálva történik.
Az intézményben a segítségnyújtás során pénzbeli ellátás nyújtására nincs lehetőség. A
szolgáltatások igénybe vétele térítésmentes.
Ellátási területünkön biztosított szolgáltatások:
a. a családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő
jelzőrendszer működtetése
Az eddig a családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat által külön működtetett jelzőrendszer
integrálásával megvalósul a teljes ellátási terület lefedése.
Az éves szakmai tanácskozáson már a teljes jelzőrendszer kapott tájékoztatást az új
feladatokról. Az eddigi tapasztalatok és a jelzőrendszeri tagok beszámolói alapján elkészített
éves intézkedési terv foglalja magában a tapasztalt problémákat és a megoldási stratégiát.
A szakmaközi megbeszéléseket a beszámolókban és a jelzőrendszeri tagok által
megfogalmazott témákban tartjuk. Jogszabályi változások esetén az érintett jelzőrendszeri
tagok számára rövid időn belül tartunk megbeszéléseket.
Ellátási területünkön viszonylag kicsi a települések lélekszáma, nagyon jelentős a személyes
ismeretség, kapcsolatunk a jelzőrendszeri tagok többségével napi-heti szintű, ami nagyban
megkönnyíti a jelzőrendszer működtetését.
A jelzések megtehetők személyesen, telefonon vagy írásban, az intézmény elérhetőségein.
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A jelzéseket az aktuálisan ügyeletet ellátó munkatárs fogadja, és mérlegeli az eset
súlyosságát. Amennyiben jelzőrendszeri tagtól érkezik a jelzés, felhívja a figyelmet a jelzés
írásban történő megküldésére is.
Ha azonnali intézkedés szükséges, akkor a jelzésben szereplő információkról tájékoztatja az
intézményvezetőt vagy helyettesét és egyeztetik a további teendőket. Amennyiben nem
igényel azonnali intézkedést, a jelzésről feljegyzés készül, az intézményvezető eldönti, melyik
családsegítő munkatárs kapja az esetet, és ő végzi a további feladatokat.
Az intézkedések megtétele után az illetékes családsegítő visszajelzést küld a jelzést tevő
számára, amennyiben ismert és kéri.
A jelzésekről a jelzőrendszeri felelős heti jelentést ír, és továbbítja a jelzőrendszeri tanácsadó
felé.
A téli krízisidőszakban fokozottabb a jelzőrendszer feladata. Ilyenkor egy mobil telefon áll
rendelkezésre, melyet a jelzőrendszer tagjai (mezőőrök, településőrök, rendőrök, polgárőrök,
tanyagondnokok) ismernek, és ezen a nap 24 órájában jelezhetnek, ha veszélyeztetett
emberről vagy családról szereznek tudomást. Ilyen esetben intézményünk munkatársa részt
vesz a probléma megoldásában, szükség szerint intézkedik pl. hajléktalanszállóra szállításról.
Az intézmény a jelzőrendszeri tagok jelzései alapján összeállította a hajléktalansággal és/vagy
kihűléssel fenyegetettek listáját (veszélyeztetettségi lista). Itt jellemzően idős, egyedül élő
személyek szerepelnek.
A tél elején, illetve a hidegebb időszakokban intézményünk munkatársa bejáráson egy
polgárőrrel végiglátogatja azokat az embereket, akik a veszélyeztetett listán szerepelnek.
Felmérik aktuális állapotukat, illetve megadják a krízis telefon számát, hogy probléma esetén
azon jelezzenek. A veszélyeztetettségi listát folyamatosan felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.
b. szociális, életvezetési, és mentálhigiénés tanácsadás
A tanácsadások többsége egyénileg illetve családi körben történik. Ha több kliensnek is
hasonló a problémája, akkor csoportot szervezünk adott témakörben.
Tapasztalataink szerint a nehézségek leggyakrabban gyermekneveléssel, illetve
pénzkezeléssel kapcsolatban jelentkeznek.
c. az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz,
továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése
Az intézmény munkatársai napi kapcsolatban állnak a polgármesteri illetve a járási hivatal
dolgozóival minden ellátott település vonatkozásában. A kitöltendő adatlapok elektronikusan
rendelkezésre állnak, azok nyomtatásában és kitöltésében segítünk a klienseknek. A
rendkívüli támogatások esetében a hivatalok kikérik a véleményünket, és javaslatunk esetén
támogatják a klienseket.
A Térségi Szociális Gondozási Központ Tanyagondnoki és Támogató Szolgálattal is
rendelkezik, így szükség esetén megoldható a kliensek szállítása is a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés biztosítása érdekében.
Felmértük az ellátási területünkön működő civil szervezeteket, melyek céljai hasonlóak
intézményünkéhez. Felvettük velük a kapcsolatot, és kölcsönösen segítjük egymás munkáját.
Vannak olyan civil szervezetek, melyek programokat szerveznek, ezekben igény szerint
segítünk. Ezen kívül gyakran kérik a segítségünket adományok osztásában, a rászorulók
megtalálásában is.
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Intézményünk munkatársa részt vett a Helyi Esélyegyenlőségi Program kidolgozásában és
felülvizsgálatában, ahol a helyi problémákra specifikus megoldási javaslatokat dolgoztak ki.
d. a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának
elősegítése
A család diszfunkcionalitása lehet időszakos vagy tartós. Az első esetben többnyire egy adott
élethelyzetről, esetenként krízisről beszélünk, mely az addig egészségesen működő család
életét felborítja. Tartós működési zavar hátterében gyakran áll valamely családtag
szenvedélybetegsége, esetleg más krónikus betegség.
Intézményünk a kóros működésről, konfliktusokról többnyire a jelzőrendszer tagjain keresztül
értesül. Ilyenkor a családdal felvéve a kapcsolatot családi konzultációt, megbeszéléseket
szervezünk az okok kiderítésére és megoldására. Amennyiben megítélésünk szerint
szükséges, más szakembereket is bevonunk a folyamatba: pszichológus, orvos, addiktológus
stb.
Konfliktusok történhetnek a családon belül is, de egyre gyakoribb az intézményekben,
különösen iskolákban előforduló konfliktus, mely történhet a gyermekek között, vagy a
pedagógus és a gyermek között.
Ezekben az esetekben a jelzés alapján felvesszük a kapcsolatot az érintettekkel, és külső
konzulensként segítjük a konfliktus feloldását. A külső, a konfliktusba nem bevonódott
személy racionálisabban látva a konfliktus forrását segítséget tud nyújtani abban az esetben is,
ha az érintettek már reménytelennek látják a helyzetet.
Meghívásra részt veszünk az iskolákban szervezett esetmegbeszéléseken, illetve
intézményünk hívja össze az érintetteket. Szükség esetén más szakembereket: pszichológus,
rendőr is bevonunk az esetmegbeszélésbe.
Felkérésre tájékoztató előadásokat tartunk az oktatási intézményekben gyermekek,
pedagógusok és szülők számára is.
e. felkérésre környezettanulmány készítése
Leggyakrabban a Járási Gyámhivatal felkérésére készítünk környezettanulmányt a gyámság
és gondnokság alatt állók családjaiban, illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal
kérésére a halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.
Ezen kívül más társszervek (pl. kórház, rendőrség) munkáját is segítjük a pontos
környezettanulmányokkal.
f. a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, a lakhatási problémával küzdők, a
fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, ill. egyéb szociálisan rászorult személyek
és családjaik részére tanácsadás nyújtása
Több éven keresztül a szociális segélyben részesülők számára kötelező volt az együttműködés
a családsegítő szolgálattal. Bár ez a kötelezés már nincs érvényben, a korábbi kötelezettek
továbbra is rendszeresen bejárnak az intézménybe.
Heti rendszerességgel kapunk tájékoztatást a járási hivatal foglalkoztatási osztályától
képzésekkel és munkalehetőséggel kapcsolatban, melyet megosztunk klienseinkkel is.
Azok számára, akik még visszakerülhetnek az elsődleges munkaerő-piacra, egyéni és
csoportos felkészítést tartunk álláskeresési technikák vonatkozásában.
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Az intézmény pszichológusa addiktológiai tapasztalatokkal is rendelkezik, így azon
szenvedélybetegeknek, akiknek az ambuláns tanácsadás elegendő, nem kell vidékre járniuk.
g. közösségfejlesztő
készségfejlesztés

programok

szervezése,

valamint

egyéni

és

csoportos

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

NAP
HÉTFŐ
KEDD
SZERDA
CSÜTÖRTÖK
PÉNTEK

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

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

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

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

IX.

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

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

A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége
biztosításának módja, formái

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

XI.

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

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

A szakmai programot Gyomaendrőd Város Önkormányzata a ______________________
számú határozatával jóváhagyta.
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Beszámoló a 2020. évi nyári napközi ellátásról
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Gyomaendrőd Város Polgármestere a 66/2020. (V. 28) Gye. Polgm Határozatával Gyomaendrőd Város
Önkormányzata Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntött arról, hogy 2020. június 29. napjától 2020.
augusztus 14. napjáig 7 hét időtartamban 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 700.000,-Ft támogatást nyújt, a
heti maximális támogatott létszám 20 fő.
A szülők által fizetendő díj 7.000.-Ft/hét, mely tartalmazza az étkezés, illetve a programok belépő díjait (egyéb
felmerülő költségeket).
A veszélyhelyzet idejére a Képviselő-testület, illetve a bizottsági tagok a részükre járó tiszteletdíj 50 %-áról,
alpolgármester asszony és polgármester úr a költségtérítésükről lemondtak, melyet a veszélyhelyzettel kapcsolatos
lakossági többletkiadások fedezésére javasoltak felhasználni. Ebből az összegből 980.000,-Ft a 2020. évi nyári
napközi ellátáshoz kapcsolódóan az egyéb felmerülő költségek biztosítására került felhasználásra, így a szülők
mentesültek a nyári napközi díjának megfizetése alól.
A Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány elkészítette a beszámolóját a 2020. évi nyári napközi megvalósításáról,
mely az előterjesztés mellékletében található.
Beszámolójában kitér arra, hogy a 7 hét időtartamra meghatározott maximum 140 fő gyermek táboroztatását 18
fővel túllépték, mivel a szülők örömmel fogadták a táboroztatás lehetőségét, különös tekintettel a szülői díj
átvállalásának hírére.
Ezért kérné a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 18 főre, mellyel átlépték a megállapodásban meghatározott
maximális létszámot, szíveskedjen biztosítani a 12.000,-Ft/fő hozzájárulást, összesen 216.000,-Ft összegben.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány 2020. évi nyári napközi ellátásról szóló beszámoló elfogadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete elfogadja A Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány beszámolóját a 2020.
június 29 és augusztus 14. közötti időszakban megvalósított nyári napközi ellátásról.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány részére kiegészítő támogatás nyújtása a 2020. évi nyári napközi ellátására"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
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Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíj, illetve a költségtérítésről való
lemondás során keletkezett összegből a Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány részére a 2020. évi nyári napközi
ellátásban részt vevő megállapodásban meghatározott 140 fő részvételén túli 18 fő gyermek vonatkozásában
18x12.000,-Ft azaz 216.000,-Ft kiegészítést biztosít.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány támogatás kiegészítés kérésének elutasítása a 2020. évi nyári napközi
ellátásra"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Jelen és Jövő Gyermekeiért Alapítvány részére nem
biztosít kiegészítést a 2020. évi nyári napközi ellátás biztosítása során megállapodásban foglalt létszámtúllépés
során keletkezett többletkiadásra.
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 2020. 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 2020. évben is Alapítványunk szervezte
és bonyolította le a városi nyári napközis tábort. A tábor hét turnusban került
megszervezésre 2020. június 29-től augusztus 14-ig hétköznapokon 7-17 óra között, a
Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány Tanoda épületében, Gyomaendrőd Fő út 42.
szám alatt.
A turnusok heti programterve ismétlődő volt, az alábbiak szerint.

óra

Hétfő
Fő út 42.

7‐9

Gyülekező, reggeli

9‐10

Ismerkedő
játékok egész
csoportban

10‐11.30

11.30‐13

13‐15

Csapatépítő,
kapcsolatteremtő
együttműködő
játékok
kiscsoportokban
Ebéd, játszótér

Szerda
Fő út 42.,
Tájház

Gyülekező,
reggeli

Gyülekező,
reggeli
Kézműves
foglalkozás,
zenei
foglalkozás,
színjátszó
Sport,
csapatépítő
játékok
kiscsoportokban
Ebéd, játszótér

Irimiás
tanya
(Falmászás,
íjászat)

13.30:
Kézműves
foglalkozás a
Tájházban
(sütés) felváltva
2 csoportban

13.00
Pájer
strand,
uzsonna a
helyszínen

Ligetfürdő,
ebéd
a helyszínen

Jankulár Zsolt
természetvédelmi
ismeretterjesztő
programja

15‐16

Uzsonna

16‐17

Szabad játékok

Csütörtök
Fő út 42.,
Szabadidő‐
park, Pájer
Strand,
Gyülekező,
reggeli

Kedd
Fő út 42.,
Liget Fürdő

Palacsinta
party
Szabad
játékok

Ebéd

Uzsonna
Szabad játékok

Péntek
Fő út 42.,
Endrődi
sportpálya és
liget
Gyülekező,
reggeli
Sportnap a
sportpályán

Szabad játék a
ligetben
Ebéd, játszótér
Kézműves
foglalkozás
Zenei
foglalkozás
Színjátszó
Sport,
csapatépítő
játékok
kiscsoportokban
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 szülő által fizetendő térítési díj turnusonként 7000.-FT/fő volt kezdetben, melyhez a
megállapodás alapján 5000.-FT/fő önkormányzati támogatás társul. Ez összesen
12000.-FT/fő egy gyermekre egy hétre, ami az alábbi költségek fedezetéül szolgált.

Költség megnevezése
Természetvédelmi előadás
Liget Fürdő
Tájház
Szabadidő park
Pájer strand
Belépők összesen
Napi 4x étkezés (reggeli, tízórai,
ebéd, uzsonna) 1440.-Ft/Fő/Nap
Bevont munkatársak megbízási díja
egy
tanulóra
vetítve
800.FT/Fő/Nap
Mindösszesen
Ebből:
Szülő által fedezendő rész
Önkormányzati támogatás
Alapítvány
tanodai
és
tehetségprogramok
költségvetésének terhére

Összeg egy gyermekre vetítve egy
hétre (FT)
800
800
800
800
600
3800
7200
4000
15000
7000
5000
3000

A táborozók a heti programok mellett napi négyszeri étkezést kaptak, reggelit, tízórait,
ebédet, uzsonnát, amit a Domszög KFT-től rendeltünk meg. A térítési díjakat a szülők
kezdetben a jelentkezéskor befizették, majd a települési Képviselők úgy döntöttek, hogy
a koronavírus járványügyi veszélyhelyzetben fel nem vett tiszteletdíjuk terhére a szülők
által fizetendő 7000.-Ft összeget átvállalják. A szülőket tájékoztattuk a döntésről, így a
később jelentkezőktől már nem is szedtünk térítési díjat, majd a korábban befizetett
összegeket a szülőknek visszafizettük.
A városi nyári napközis táborral együtt tartottuk Tanodai nyári napközis táborainkat is
és Erzsébet táborainkat is, így naponta átlag 48 fő tanulót táboroztattunk. A tanulók egy
közösséget alkottak, a tanodai táborokban résztvevő munkatársak és a városi napközis
táborhoz alkalmazott munkatársak (Wéber Dorina, Paróczainé Bula Mariann, Takács
Ágnes és Paróczai Gergő) kölcsönösen segítették egymás munkáját.
A táboroztatás során folyamatosan megküldtük a beszámoló előzeteseként a
Családsegítő Központnak és az Önkormányzati Hivatalnak a jelentkezési lapokat, a
jelenléti íveket és az ezekből készített tanulói részvételi listát turnusonként.
Ezeket összesítve a részvételi létszám az alábbiak szerint alakult.

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

turnus
június 29-július
3-ig
július 6-10-ig
július 13-17-ig
július 20-24-ig
július 27-31-ig
augusztus 3-7ig
augusztus 1014-ig
mindösszesen:

nyári
napközis
tanulók

tanodai
tanulók

Erzsébet
táboros
tanulók

összes
résztvevő
tanuló

31

13

20

64

32
20
19
28

13
10
8
3

20
20
20
-

65
50
47
31

13

5

20

38

15

9

20

44

158

61

120

339

Az elmúlt évben 84 fő tanuló vett részt a nyári napközis táborban, ebben az évben 158
fő. Ez a közel kétszeres létszám egyrészt azzal indokolható, hogy míg 2019-ben 4 hétig
tartott a tábor, addig 2020-ban 7 hétig, továbbá a járványügyi veszélyhelyzetben
otthonukba zárt gyermekek és szülők a veszélyhelyzet feloldása után tömegesen
keresték fel az Alapítványunkat, és éltek a táborozás lehetőségével. Főleg jellemző volt
ez azt követően, miután elterjedt a hír, hogy az Önkormányzati Képviselők átvállalták a
szülők által fizetendő 7000.-Ft-ot, azaz a tábor „ingyenessé” vált. A kimutatott 158 fő
gyakorlatilag ettől is jóval több volt, de akit csak tudtunk, bevontunk az Erzsébet
Táborba. Alapítványunk ebben az évben 6 Erzsébet Tábor turnust pályázott és nyert,
ami óriási segítség volt ebben a helyzetben, mert az Erzsébet Táborokban résztvevő 120
fő körülbelül fele arányban tanodás tanuló és fele arányban pedig városi napközis.
Minden lehetőséget kihasználtunk arra, hogy a jelentkezőknek ne mondjunk nemet,
próbáltuk a forrásokat összpontosítani, a táborozókat úgy osztani, hogy az
Önkormányzattal kötött megállapodásban szereplő 140 tanulót ne lépjük túl, de minden
keretünk feltöltése mellett is túlléptük, 18 fővel. Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet,
hogy amennyiben lehetőséget és forrást talál rá, akkor szíveskedjen a 18 fő tanulóra eső
12000.-Ft/fő támogatási összeget is megállapítani és kifizetni. Ez összesen 216000.-Ft,
amit jelenleg az éves tanodai költségvetésünkből, az év hátralévő időszakára szóló
szabadidős programok és étkezések keretének terhére biztosítottunk.
A táborozás idején felmerült összes költséget, azaz a belépőket, étkezést, megbízási
díjakat az Alapítvány már rendezte, továbbá biztosította 7 hétig folyamatosan a Tanodák
meglévő beszerzéseiből a kreatív foglalkozásokhoz szükséges kellékeket, így papír,
ceruza, ragasztó, olló, gyöngyfűző készletek, gyurma, kréta, vízfesték, stb…, a szabadidős
foglalkozásokhoz a sport-, strand-, udvari és asztali játékokat, így trambulin, labda,
tollaslabda, ugráló kötél, kerti ütögetős játékok, társasjátékok, strand labda, matracok,
úszógumik, stb….

Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány .5502 Gyomaendrőd, Fő út 42.
Telefon: 70/940-1619e-mail: hetszinviragtuskevar@upcmail.hu
Összességében a nyári napközis tábor nagyon jól szervezetten, gördülékenyen zajlott, a
szülők köszönetüket fejezték ki, különösen a Települési Képviselők felé. A gyermekek jól
érezték magukat, igen tartalmas programokkal színezett, bő étkezést biztosító táborban
voltak megfelelő felügyelet mellett, így a szülők dolgozhattak. Alapítványunk részéről
köszönettel vettük az Önkormányzat ismételt bizalmát, és azt, hogy a feladatot
Alapítványunkra bízta. Örömmel teljesítettük a megállapodásban foglaltakat, és
amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, a nyári napközi megszervezését a jövőben is
vállaljuk.
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány nevében kérem a Tisztelt Képviselő
Testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen elfogadni, a megállapodásban foglalt
támogatási összeg hátralévő részét kiutalni, továbbá a 18 tanuló vonatkozásában a
kiegészítést szíveskedjen megtárgyalni.

Gyomaendrőd, 2020. szeptember 9.
Tisztelettel: Paróczai Zoltán elnök

13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Határ Győző Városi Könyvtárral kapcsolatos döntések
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Dinyáné Bánfi Ibolya a Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez,
melyben a Határ Győző Városi Könyvtár, valamint a Tímár Máté Fiókkönyvtár nyitva tartás megváltozását
jóváhagyását kéri.
A könyvtár hétköznapi nyitva tartásában a szerdai napokon egy órával lenne elcsúsztatva 10-18 óra között, illetve a
szombati nyitva tartás úgy kerülne módosításra, hogy havonta két alkalommal 9-12 óráig.
Ezen kívül az intézményben 2020. március 19 és július 31. között teljes körű fordulónapi időszaki leltározást
végeztek, és kéri, hogy az erről szóló jegyzőkönyvet a Képviselő-testület vegye tudomásul valamint hagyja jóvá a
benne foglalt törlési beszámolót.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására döntésének meghozatalára.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
1. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár és Tímár Máté Fiókkönyvtár nyitva tartásának módosítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár – Tímár Máté
fiókkönyvtár nyitva tartási idejének módosítását 2020. október 1. napjától az alábbiak szerint:
Határ Győző Városi Könyvtár
Nap
óra
Időtartam
Hétfő
9.00-17.00
8
Kedd
9.00-17.00
8
Szerda
10.00-18.00
8
Csütörtök
9.00-17.00
8
Péntek
9.00-17.00
8
Szombat
9.00-12.00 havonta két alkalommal
3
Nap
Kedd

Tímár Máté Fiókkönyvtár
óra
9.00-12.00

Időtartam
3

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
2. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár végzett leltározásról készült jegyzőkönyv tudomásul vétele"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
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szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Határ Győző Városi Könyvtárban 2020. március 19 és
július 31. közötti teljes körű, fordulónapi, időszaki leltározást a 2020. augusztus 3-án kelt jegyzőkönyv szerint
tudomásul veszi.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Határ Győző Városi Könyvtár törlési beszámolójának jóváhagyása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Határ Győző Városi Könyvtár által benyújtott
2020. augusztus 3-án kelt jegyzőkönyv szerinti törlési beszámolót.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Helyiségek bérbeadása
Csényi István
Toldi Balázs polgármester
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi,
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata (Továbbiakban: Önkormányzat) előzetes egyeztetést
követően kérelmet nyújtott be az önkormányzat használatában lévő Szent Gellért Katolikus Iskola és Gimnázium volt
kollégium épület „Pintérház” egyes helyiségeinek használatára.
A helyszínen megtekintésre kerültek a helyiségek. Az előterjesztés mellékletében lévő alaprajz tartalmazza a
bérletbe kért helyiségeket, melyek az alábbiak.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

háló, 21,00 m2,
tanuló, 32,80 m2,
háló, 22,80 m2,
háló, 13,50 m2,
közlekedő, 12,20 m2,
mosdó, zuhanyzó, 16,14 m2,
folyosó, 14,90 m2,
WC, 1,30 m2,
WC, 1,09 m2, összesen: 135,73 m2.

Az Önkormányzat székhelye a Gyomaendrőd, Selyem út 124. számra (Közös Önkormányzati Hivatal) van
bejegyezve.
A Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata önkormányzati feladatainak ellátásához ingyenes
használatba kívánja venni az előzetes egyeztetések alapján a Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám (687 hrsz.)
alatt lévő volt „Pintérház” fiú kollégiumi épületnek a gimnáziumi oktató épület felöli külön bejárattal ellátott részét. A
használni kívánt helyiségek száma 9, melyek alapterülete összesen: 136 m2. Kérésünket azzal indokoljuk, hogy
jelenleg nem rendelkeznek olyan helyiségekkel, ahol a nemzetiségi önkormányzat a közösség kulturális
autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezésével kapcsolatos
rendezvényeket meg tudnánk tartani. A kérelemben meg van jelölve a pince is. Az épület alatt lévő pince jelenlegi
állapotában használhatatlan.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az augusztusi ülésén döntött arról, hogy az épületből 8
helyiséget bérbe ad a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete Közhasznú Szervezet
részére nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti díj ellenében, amely tartalmazza a rezsiköltségeket is.
A volt kollégiumi épület teljes közművel rendelkezik. Az épületet használó kettő szervezet között az energia
költségek megosztása, az áram és vízhasználat során almérők felszerelésével, fűtésnél pedig energetikusi
szakvélemény alapján elvégezhető.
A bérleti díj éves felülvizsgálata során a KSH által közölt fogyasztó árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év
közmű szolgáltatásainak kigyűjtött költségei alapján a szervezetek által használt helyiség alapterületének arányában
jutó összeggel emelésre kerülhet a bérleti díj.
Az Önkormányzattal történt egyeztetés alapján javaslom a helyiségek bérbeadását nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA bérleti
díj ellenében, amely tartalmazza a rezsiköltségeket is a határozati javaslatban szereplő szerződés feltételei szerint
határozatlan időtartamra.
Figyelemmel a helyiségek birtokba adására a bérleti szerződés 2020. november 1. napjától javaslom megkötni.
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi döntési javaslat elfogadását.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
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Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Helyiségek bérbeadása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Német Nemzetiségi Önkormányzat
felé a Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található „Pintérház Háza” megnevezésű épületben lévő 9
helyiség bérletére 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra szóló szerződés megkötését javasolja az
alábbi helyiségbérleti szerződés tervezet feltételei szerint.
Helyiségbérleti szerződés
(tervezet)
amely létrejött egyrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
725525
15725527-2-04
Toldi Balázs polgármester

mint bérbeadó, a továbbiakban: Bérbeadó
másrészről
Név:
Székhely:
Törzskönyvi azonosító:
Adószám:
Képviseli:

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
583220
15583226-1-04
Braun Márton elnök

mint bérlő, a továbbiakban: Bérlő
együttesen a továbbiakban: Felek.
1. A szerződés tárgya
A Bérbeadó, mint a szerződés tárgyát képező bérlemény kizárólagos tulajdonosa jelen szerződés aláírásával bérbe
adja, míg a Bérlő a jelen szerződés aláírásával határozatlan időre bérbe veszi a 687 hrsz-ú, természetben a 5500
Gyomaendrőd, Hősök útja 39-43. szám alatt található ingatlanon a „Pintérház” megnevezésű épületben lévő 9
összesen 135,73 m2 alapterületű helyiségeket irodai tevékenység céljából az alábbi feltételek mellett.
2. Bérleti díj
1. Felek a Bérlemény bérleti díját nettó 18.000,-Ft/hó+ÁFA, azaz: nettó Tizennyolcezer forint/hó+ÁFA összegben
állapítják meg. A bérleti díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj
mértéke a KSH által közölt éves fogyasztói árindex, illetve az épület tárgyévet megelőző év közmű szolgáltatásainak
kigyűjtött költségei alapján a használt helyiség alapterületének arányában jutó összeg figyelembevételével évente
újra megállapításra kerül. A módosított bérleti díj tárgyév január 1-től esedékes.
2. A Bérbeadó és a Bérlő az 1. pontban meghatározott bérleti díj tekintetében is az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) szerinti határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg az 58. §
figyelembevételével.
3. Bérbeadó kijelenti, hogy élt az ÁFA törvény 88. §-a szerinti választási lehetőséggel, amely alapján a Bérbeadó az
ingatlan bérbeadási tevékenységét általános forgalmi adókötelessé tette.
4. Bérlő a bérleti díjat havonta előre, a Bérbeadó által a tárgyhó 5. napjáig kiállított és 5 napon belül a Bérlő posta
címére megküldött számla alapján a számla kiállításától számított 15 napon belüli banki átutalással fizeti meg a
Bérbeadó részére, a számlán feltüntetett bankszámlára.
5. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot
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tartozik a Bérbeadó részére megfizetni.
3. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
1. A Felek a helyiségek birtokba adásáról külön jegyzőkönyvet vesznek fel.
2. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a Bérlemény tekintetében harmadik személynek olyan joga, amely a Bérlő békés
birtoklását akadályozza, vagy kizárja, nem áll fenn.
3. Bérbeadó jogosult a Bérlő szükségtelen háborítása nélkül a Bérlemény rendeltetésszerű és jelen szerződésnek
megfelelő használatát, illetve annak állagát ellenőrizni.
4. A Bérbeadó a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása érdekében akkor is jogosult a Bérleménybe belépni és a
szükséges munkálatokat elvégezni, ha ezen munkálatok a Bérlőt a Bérlemény használatában akadályozzák.
5. Bérbeadó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a tulajdonában és használatában levő ingatlan
vagyonbiztosítással rendelkezik.
4. A Bérlő jogai és kötelezettségei
1. Bérlő a Bérleményt a német nemzetiségi közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a
közösség önszerveződésének szervezésével kapcsolatos tevékenység céljára használhatja. Az eltérő használatot a
Bérbeadóval minden esetben egyeztetni kell. Bérlő nem jogosult a tevékenységét a Bérlemény rendeltetésével
ellentétes módon, a Bérlemény állagát rongálva folytatni, köteles mások jogait és törvényes érdekeit a használat
során figyelembe venni.
2. Bérlő kijelenti, hogy a helyiség használata során a gáz, áram és víz közművek használatára igényt tart. A bérleti
díj tartalmazza a közmű szolgáltatások költségeit.
3. Bérlő kijelenti, hogy átlátható szervezet, amely nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló
eljárás alatt.
4. A Bérlőnek az Ingatlan műszaki rendszereit tételes leltárral kell átvennie az Bérbeadótól, és visszaadnia a
Bérbeadónak.
5. Bérlő a Bérlemény használata során köteles betartani a munkabiztonsági-, tűz- és vagyonvédelmi szabályokat.
Bérlő felel minden olyan kárért, amely ezen szabályok megszegéséből ered, és viseli ezek jogkövetkezményeit.
6. Bérlő köteles a Bérlemény állagát – a rendeltetésszerű használatból eredő kopástól eltekintve – a Bérlet
időtartama alatt megőrizni. Bérlő az átvett vagyontárgyak állagát köteles jó gazda gondosságával megőrizni és a
szerződés lejártával azt megőrizve visszaszolgáltatni. Az átadott vagyonnal kapcsolatos pótlási kötelezettség a
Bérlőt terheli.
7. Bérlő köteles az állagmegóváshoz szükséges kisebb munkálatokat saját költségén elvégezni. Bérlő az olyan
munkálatok szükségességéről, amelyek elvégzése a Bérbeadó kötelezettsége, köteles a Bérbeadót haladéktalanul
értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Bérlő felelősséggel tartozik.
8. Bérlő a Bérleményben a Bérlemény állagát érintő átalakítási, bontási vagy építési munkálatokat kizárólag a
Bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhet. Az ilyen munkálatokhoz szükséges hatósági engedélyek
beszerzése Bérlő feladata és költsége.
9. Bérbeadó jogosult a hozzájárulást megtagadni, ha a megvalósítani kívánt beruházás jogszabályba vagy a jelen
szerződés rendelkezéseibe ütközik, illetve, ha az a Bérbeadó érdekeit egyébként sérti vagy azzal ellentétes.
10. A Bérlő korlátlan és teljes felelősséggel tartozik az általa, a Bérlemény használata során okozott károkért, és
viseli azok jogkövetkezményeit.
11. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy a képviselő személyében vagy az adataiban bekövetkező változás
esetén 30 napon belül a másik felet írásban értesíti.
12. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt a Bérbeadó 30 napos előre történő írásos
bejelentés alapján igényt tarthat a bérlemény használatára. Bérlő a bejelentést követően jelen szerződés 6.7.
pontjában leírtak szerint köteles visszaadni a bérleményt.

5. A szerződés hatálya, módosítása
1. Jelen szerződést felek 2020. november 1. napjától határozatlan időtartamra kötik meg.
2. Jelen szerződés érvényesen csak a Felek közös írásbeli megállapodásával módosítható.
6. A szerződés megszűnése
1. Megszűnik a szerződés:
- valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével;
- a Bérlemény megsemmisülésével, avagy állagának olyan mértékű romlása esetén, hogy a rendeltetésszerű
használatra alkalmassá már nem tehető;
- jogerős bírósági vagy hatósági határozat alapján;
- felmondással;
- a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben.
2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.
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3. Felek a szerződést 30 napos határidővel írásban, indoklás nélkül felmondhatják, mely eltelte után a szerződés
tárgyhónap utolsó napjával szűnik meg.
4. Felek a szerződést, a másik fél szerződésszegése esetén írásban, azonnali hatállyal mondhatják fel, a másik
félhez intézett indokolt nyilatkozatukkal.
5. Szerződésszegés különösen – de nem kizárólagosan:
- a bérleti díj fizetésének elmulasztása;
- a Bérlemény nem rendeltetésszerű használata;
- a Bérlemény állagának rongálása;
- a jelen szerződésben meghatározottól eltérő tevékenység folytatása;
- a Bérlemény albérletbe vagy használatba adása a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a Bérlemény állagát érintő munkálatok elvégzése a Bérbeadó engedélye nélkül;
- a környezetvédelmi szabályok megszegése;
- a szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.
6. A bérleti díj megfizetésének elmulasztása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt felhívni a díjfizetés teljesítésére.
Amennyiben a Bérlő a díjfizetési kötelezettségének a felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó a
8 nap eredménytelen leteltét követően jogosult az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.
7. Bérlő a szerződés megszűnésekor köteles a Bérleményt 15 napon belül elhagyni, azt a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban Bérbeadó részére visszaadni.
8. Amennyiben a Bérlő a szerződés megszűnése esetén a Bérleményt a jelen szerződésben előírt időben nem
hagyja el, úgy a jogcím nélküli használat időtartamára a bérleti díj kétszeresével megegyező mértékű – időarányos használati díjtat köteles a Bérbeadó részére megfizetni.
7. Egyéb rendelkezések
1. A jelen szerződés körében kapcsolattartó személyek:
Bérbeadó részéről
Név:
Cím:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Csényi István
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
66 581-232
06 20 386 4464
csenyi@gyomaendrod.hu

Bérlő részéről
Név:
Cím:
Mobil:
E-mail:

Braun Márton
5500 Gyomaendrőd, Fegyvernek utca 31.
06-20/914 9007
braunmarton68@gmail.com

2. Felek törekednek a jelen szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Amennyiben a tárgyalás nem
vezetett eredményre Felek mindennemű Jogvita eldöntésére alávetik magukat a Bérbeadó székhelye szerint
illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság ítéletének.
3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., és a
lakások és helyiségek bérletéről szóló 1993. évi LXXVIII. tv. rendelkezései az irányadóak.
4. Jelen szerződés 4 példányban készült, amelyből a feleket 2-2 példány illeti meg.
5. Felek a jelen szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
írják alá.
Gyomaendrőd, 2020 ….
……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
képviseletében
Toldi Balázs polgármester
Bérbeadó

Jogilag ellenjegyzem:

……………………………………………………
Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata
képviseletében
Braun Márton elnök
Bérlő

Pénzügyileg ellenjegyzem:
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………………………………
Pap-Szabó Katalin
jegyző

……………………………..
Szilágyi Bácsi Gabriella
pénzügyi osztályvezető

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete felhatalmazza Toldi Balázs polgármestert a
szükséges jognyilatkozatok megtételére és aláírására.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához és a pályázatok kiírása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2020. szeptember 1-én
nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására.
2020. október 1-ig van lehetősége az önkormányzatoknak csatlakozni az ösztöndíjprogram 2021-as fordulójához. A
csatlakozást követően október 5-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 2020. 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 pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
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 felsőoktatási szakkézésben folytatják
tanulmányaikat.
Ezen pályázat esetében a támogatás 10 hónapra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre vonatkozik, mely
jelen esetben a 2020/2021-es tanév második féléve és a 2021/2022-es tanév első féléve.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű a
2020/2021-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem
rendelkező, a felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a
2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű ( nappali munkarend) alapképzésben,
osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
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 2021. 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 2020-as forduló tapasztalatai:
A 2020-as fordulóban 21 „A” tipusú pályázatot benyújtó pályázó részére került megállapításra támogatás.
A 2020. évi költségvetésben elkülönített 2.000.000.-Ft forrásból összesen 1.050.000.-Ft került átutalásra (2020.
januárban 525.000,-Ft a 2019/2020 tanév második félévére, és 2020. augusztusban 525.000,-Ft a 2020/2021 tanév
első félévére) a Támogatáskezelő részére.
A most induló 2021-es forduló már nem befolyásolja ezt az összeget, mivel az első tényleges kifizetés 2021.
januárban történik.
A 2020. évi fordulóban 5.000,-Ft/fő/hó került megállapításra, javasoljuk továbbra is ezt a támogatási összeget.
A 2021-es forduló pályázatainak benyújtási határideje 2020. november 5. tehát a 2020. novemberi testületi ülésre
már látható lesz, hogy hány érvényes pályázat nyert támogatást, melynek forrása a 2021. év költségvetésébe kerül
megtervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és azt a döntési javaslat szerint
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elfogadni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához "
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2021. 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: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2020. évi fordulójában a szociálisan rászoruló hallgatókat havonta 5.000 Ft –tal támogatja – „A típusú pályázat”
esetén a 2020/2021-es tanév II. félév és 2021/2022-es tanév I. félévére valamint a „B típusú pályázat” esetén a
2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév, a 2024/2025. tanév időtartamára összesen hat félévig.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
3. döntési javaslat
"Önkormányzati támogatás fedezetének kijelölése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete elrendeli, hogy Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójára eső önkormányzati támogatási összegek fedezetét az Önkormányzat 2021.
évi költségvetés tervezetében szerepeltetni kell.
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
4. döntési javaslat
"Ösztöndíjpályázat elbírálási szempontjainak meghatározása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. 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 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
"Ösztöndíjpályázat A" és a „B" típusú pályázati kiírása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
2021. évi fordulójában az „A" és a „B" típusú pályázat kiírását az alábbiakban határozza meg:

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. 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.
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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),
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 felsőoktatási
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.
Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. 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 2020/2021. 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: 2020. 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 2020/2021. 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 okiratok:
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
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
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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 a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. 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_3_sz__melleket.pdf
5. A pályázat elbírálása
A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-ig:
a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az
önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási
határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban
feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 5 nap;
b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül
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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 2020. december 8-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-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 2021.
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 2020/2021. 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 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. 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
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
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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 2021 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.
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)

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal
együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2021. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
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felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára,
összhangban
§ a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
§ a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.
26.) Korm. rendelet
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény
§ a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011.
évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
§ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
§ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
§ az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
§ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
§ a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
§ 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),
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 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2021/2022. 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 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen
megkezdik.
2.

A pályázat benyújtásának módja és határideje
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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: 2020. 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 okiratok:
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
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.
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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 a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. 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_3_sz__melleket.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 2020. december
4-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, 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 2020. december 8-ig az EPER-Bursa
rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.
A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkeztetését követően 2021. január 15-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 2021.
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 2021. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére
bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait.
Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2021. 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 2021/2022. 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.
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
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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 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.
Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. 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 2021 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.
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.
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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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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd hatályos Településrendezési Eszköz 11. módosítás
kezdeményezéséről
Molnár Zoltán Gyula főépítész
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 a Településszerkezeti Terv elfogadásáról szóló 56/2010. (II. 25.) Gye. Kt.
határozatában, a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2010. (II. 26.) önkormányzati rendeletébe (a továbbiakban:
HÉSZ), valamint az annak mellékletét képező Szabályozási Tervbe (a továbbiakban együtt: Településrendezési
Eszközök) foglalva egységes szerkezetben határozta meg a város közigazgatási területének településszerkezeti
összefüggéseit és építési szabályait. Melyet azóta több ízben módosított.
A város fejlődése és területén tervezett fejlesztések- valamint a terv és az országos szabályozás ellentmondásaiból
következő jogos magánérdekek miatt a Településrendezési Eszközöket az alábbi két területen módosítani kell,
illetve lehetséges:
1. A Gyomaendrőd belterület 3251 hrsz.-ú telekterület tulajdonosa az új telekosztás miatt kérelmet nyújtott be
Gyomaendrőd Város Polgármesteréhez. Az érintett terület a Fűzfás zug külső pereme és annak is keleti
oldala, a holtág és a mellette húzódó töltés közötti szakasz, ahol tervezett utcák és telekosztási szabályozás
is található. Megvizsgálva az igényeket és a település későbbi fejlesztési elképzeléseit, turisztikailag vonzó
hatásait, arra a döntésre jutott, hogy a teljes területrészt újra kell formálja, és nem megoldható csak a
kérelmező által elképzelt telek szabályozásának módosítása. Ennek következtében a fent megfogalmazott
elhatárolással módosítani kell mind a szabályozási tervet, mind pedig az azt megalapozó szerkezeti tervet.
Az érintett helyrajzi számok:
A földrészletek terület felhasználása változatlanul beépítésre szánt területként, viszont Üh-6 (hétvégiházas terület)
helyett, Üh-3 övezeti besorolással kerülne meghatározásra. Az övezet egyedi előírásai a már meglévő övezeti jel
szerintiek. (az érintett terület lehatárolása 1. számú melléklet szerint kerül bemutatásra). A Képviselő-testület kiemelt
fejlesztési területnek kívánja nyilvánítani e területet, így pedig a Településrendezési Eszközök módosítását
tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni.
Kérelmező vállalta a módosítással kapcsolatos költségek viselését.
A Településrendezési Eszközök módosításának szerződésében rögzíteni kívánjuk, hogy az ingatlan közművekkel és
közszolgáltatásokkal történő ellátása és közúton történő megközelítése kapcsán az Önkormányzat felé sem most,
sem a jövőben a Kérelmező/Költségviselő nem támaszt igényt.
2. Gyomaendrőd Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a belterület 2990 hrsz.-ú telken építési
beruházást kíván végrehajtani, viszont jelen hatályos szabályozási terv szerint a teljes telek tervezett útként
van tervezve. Ezen út kialakítását kívánja az Önkormányzat megszüntetni. Ezen földrészlet a töltés tövében
található, amely jelenleg is jelentős szintkülönbséggel érhető el, valamint a töltésen végigfutó, jelenleg 1
sávos út a szabályozási terven jelölt gyűjtő út/jelentős út való megjelölése is kétséges, mivel a töltés tetején
olyan szabályozási szélességet kialakítani nem lehetséges. Ezért kívánjuk a teljes útszakaszt 3214 hrsz.-ú
telekrész érintett szakaszát kiszolgáló úttá is módosítani.
Fentiek tekintetében a lehetőséget a tényleges rendezési tervmódosításnál tisztázni szükséges.
A módosítást a hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzat rendelheti el, amelyről határozatban rendelkezik.
A Településrendezési Eszközök módosításának elindítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) előírásai szerint
történik. Viszont mivel kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja mindkét módosítási helyszínt, így tárgyalásos eljárásban
kívánja azt megvalósítani.
I. A Településrendezési Eszközök 11. sz. módosítása.
Jelen módosítás egy területet (de több telket) érint a melléklet szerinti tartalommal. Valamennyi módosítással érintett
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földrészlet a belterületen helyezkedik el. A módosításokkal új beépítésre szánt terület nem jön létre. A
Kormányrendelet 32. § (4) bekezdésben foglaltak értelmében a településrendezési eszköz egyeztetése
egyszerűsített eljárás szerint folytatható le.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
Döntéshozói vélemények
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
1. döntési javaslat
"Településrendezési Eszközök 11. sz. módosításának előkészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. Hozzájárul a hatályos Településrendezési Eszközök 11. sz. módosításának előkészítéséhez a jelen határozat
mellékletében foglalt tartalom figyelembevételével.
2. Megállapítja, hogy a Településrendezési Eszközök jelen módosítását elindító településfejlesztési döntés
összhangban van Gyomaendrőd város hatályos településfejlesztési koncepciójával.
3. Előírja, hogy a módosítással a település biológiai aktivitásértéke nem csökkenhet.
4. Kötelezi a Polgármestert, hogy a költségviselésre és a tervezésre kössön Településrendezési Szerződést. A
szerződés három oldalú megállapodással történik, ahol a költségviselő a Boldog-Invest Kft. (5600 Békéscsaba,
Bertóthy udvar 4. 1. 2.; asz.: 25978197-2-04; képviseli: Boldog Péter)
5. Kezdeményezi, a szükséges döntés meghozatalát.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Molnár Zoltán Gyula
2. döntési javaslat
"Településrendezési Eszközök 11. sz. módosításának előkészítése"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Településrendezés
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28/A. § (1) bekezdése alapján – a …/2019. (V. 30.) Gye.
Kt. határozattal elindított hatályos Településrendezési Eszközök 11. sz. módosításának előkészítése kapcsán –
megbízza a polgármestert, hogy a Településrendezési Eszközök módosítása előtt írásban kérelmezze a földmérési
és térinformatikai államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI.
törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. §
(20) bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok szolgáltatását.
Határidők, felelősök:
Határidő: 2020. 09. 24.
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Molnár Zoltán Gyula
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Mellékletek:

1. sz. melléklet
Az 1. módosítási ponttal jelölt terület lehatárolása piros színnel jelölve.

2
2. sz. melléklet
A 2. módosítási ponttal jelölt terület lehatárolása piros színnel jelölve.

17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbítása
Albert Ildikó
Farkas Zoltánné egyéni választókerületi önkormányzati képviselő
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Bizottság!
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottsága
a 220/2019. (VIII. 21.) Gye. Kt. Üokke. határozatával a Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti önkormányzati
bérlakást Varga Tibor Gyomaendrőd, Borostyán utca 21/1. szám alatti lakos részére 2020. május 31. napjáig
kiutalta.
A bérlő 2020. május 7. napján egyoldalú nyilatkozatot tett. Írásbeli nyilatkozatával Varga Tibor bérleti szerződése
2020. szeptember 17. napjáig a Kormány, pandémia idején hozott döntése alapján meghosszabbodott. (a
veszélyhelyzet ideje alatt az állami és önkormányzati bérleti szerződésekre vonatkozó eltérő szabályokról és a
koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali
intézkedésekről szóló 47/2020 (III. 18.) Korm. rendelet helyiségbérleti szerződésekre vonatkozó rendelkezésének
módosításáról szóló 186/2020. (V.6.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése)
Varga Tibor 2020. szeptember 9. napján azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévő Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződését
szíveskedjen meghosszabbítani.
Indokolásként leírta, hogy körülményeik változatlanok, párja – Stephan Adrienn szarvasi állandó lakos – továbbra is
a Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskolában tanít, Varga Tibor pedig Törökszentmiklóson dolgozik a folyamatban
lévő mesterképzése mellett. Eddig nem találtak számukra megfelelő ingatlant valamint albérletet sem.
Az önkormányzati bérlakás BM kijelölésű bérlakás, a Békés Megyei Rendőrkapitányság a bérlő kijelölési jogot 2021.
május 31. napjáig visszaadta önkormányzatunknak, így a bérlakás 2021. május 31. napjáig kiutalható.
A bérlakásokat kezelő Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint Varga Tiboréknak lakbér
tartozása, közüzemi szolgáltatási díj elmaradása nincs.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni.
Döntéshozói vélemények
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
Döntési javaslat
"Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása"
Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt
szavazással dönt.
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti
jogviszonyát változatlan feltételek mellett a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.
7.) önkormányzati rendelet 13. § (1) alapján 2020. szeptember 18. napjától – 2021. május 31. napjáig Varga Tibor
részére meghosszabbítja.
Ezzel egyidejűleg felkéri Farkas Zoltánné bizottsági elnököt az alábbi bérleti szerződés aláírására:
BÉRLETI SZERZŐDÉS
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSRA
(5500 Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½.)
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amely létrejött
egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a lakások és helységek bérletéről és elidegenítéséről szóló
15/2016. (VI. 7.) önkormányzati rendeletében a bérbeadói jogok gyakorlásával megbízott Farkas Zoltánné Ügyrendi,
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó),
másrészről
Név:
Szül. helye, ideje:
Anyja neve:

Varga Tibor

mint bérlő, (továbbiakban: bérlő) között az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottságának ……………………számú határozata alapján az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. ½. szám
alatt található 57 m² területű lakásingatlan, melynek kezelője a Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft.
A lakás helyiségei: 2,5 szoba, konyha, fürdőszoba, wc, éléskamra és egyéb helyiségekből áll
A lakáshoz tartozó kizárólagos használatú helyiségek: -A lakáshoz tartozó közös használatú helyiségek: folyosó, udvar.
2. Bérbeadó bérbe adja, bérbevevő pedig bérbe veszi határozott időtartamra, 2021. május 31. napjáig az 1. pontban
részletesen meghatározott lakást.
3. Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1. pont szerinti ingatlan bérleti díja 11.730,- Ft/hó, mely összeget a bérlő
minden hónap 10. napjáig köteles előre esedékesen megfizetni az önkormányzati lakásokat kezelő Zöldpark
Gyomaendrőd Nonprofit Kft. 53300232-18654697 Takarékbank számú számlájára.
A bérleti díj a közüzemi és egyéb költségek viselését nem foglalja magában.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződés mellékletét képezi az ingatlanban található felszerelés,
berendezési és egyéb ingóságok listája, melynek aláírásával bérlő azok hiánytalan átvételét elismeri.
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy az ingatlan birtokba bocsátásra 2020. szeptember 18. napján kerül sor.
6. Bérleti díjfizetési kötelezettség 2020. szeptember 18. napjától áll fenn.
7. Bérlő az ingatlanban bármilyen összegű és tárgyú átalakítási munkára, beruházásra csak és kizárólagosan a
bérbeadó előzetes hozzájárulását követően jogosult. Az engedély nélkül elvégzett beruházások, átalakítások
vonatkozásában minden kárveszélyét a bérlő köteles viselni.
Az engedély nélkül végzett beruházás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyet bérlő jelen szerződés aláírásával
is elfogad és tudomásul vesz.
8. Bérlő az 1. pont szerinti ingatlant albérletbe nem adhatja.
9. Bérbeadó köteles:
- a bérlemény rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő átadására,
- az épület karbantartásáról, központi berendezéseinek állandó üzemképességéről, a közös használatra szolgáló
helyiségek állagában és berendezésében keletkezett hibák megszűntetéséről gondoskodni
- az életveszélyt okozó, épület állagát veszélyeztető vagy a lakás, a szomszédos lakás, nem lakás céljára szolgáló
helyiségek rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák elhárításáról haladéktalanul intézkedni,
- azonnali beavatkozást nem igénylő hibák esetében az épület karbantartása vagy felújítása során eljárni,
- bérbeadói kötelezettségek elvégzésére kijelölt (kezelő) megnevezésével a bérlőt írásban értesíteni,
- 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 esetén a lakás kiürítésére vonatkozó eljárás haladéktalan megindítására és ezzel
összefüggésben használati díj - R. 24. § -ában meghatározott összeg- érvényesítése
- befogadó nyilatkozat, lakáscseréhez hozzájárulás megadása.
Bérlő köteles:
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, cseréjéről
való gondoskodás azon időpontban és olyan módon, ahogyan azt a lakás, ill. 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 kapcsolatosan elvégzendő munkák tűrése, amennyiben az nem eredményezi a lakás
megsemmisülését,
- negyedévente igazolja a lakbér és közüzemi szolgáltatások díjának megfizetését.
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10. Bérlővel együtt költöző személy:
- Stephan Adrienn (.)
11. A szerződést kötő feleknek tudomásuk van arról és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy:
- a lakásbérleményben a bérbeadó hozzájárulása nélkül bérlő más személyt nem fogadhat be az alábbi kivételével:
házastárs.
- beköltözött házastárs csak akkor válik bérlőtárssá, amennyiben a bérbeadóval ere vonatkozóan bérlőtársi
szerződés is megkötésre kerül,
- a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül nem érvényes a bérlő által kötött tartási szerződésnek a lakásbérleti
jogviszony folytatására vonatkozó kikötése.
12. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyik szerződő fél 3 hónapos felmondási idővel
felmondhatja. A bérleti jogviszony megszűnése miatt a bérlő sem cserelakásra sem pedig kártalanításra igényt nem
tarthat.
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. Bérlő az ingatlant a szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kiürített, birtokba bocsátás kori
állapotnak megfelelő állapotban - a rendeltetésszerű használat miatti értékcsökkenést figyelembe véve - azt
visszaadni.
15. Bérlő jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével kapcsolatban bérbeadó felé egyetemleges
felelősséggel tartozik.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. a lakások és helyiségek bérletére, valamint
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. és Gyomaendrőd Város Önkormányzat
rendeletében foglaltak irányadóak.
Gyomaendrőd, 2020. szeptember 18.

……………………….
Varga Tibor
bérlő

………………………..
Farkas Zoltánné
bizottság elnöke
bérbeadó

Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
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18. napirendi pont
18. NAPIRENDI PONT
Az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság
2020. szeptember 15-i ülésére
Tárgy:

Bejelentések
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