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MEGHÍVÓ

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE
2011. JÚNIUS 23-ÁN – CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART,

Melyre tisztelettel meghívom
Helye: községháza tanácsterme

Napirendek előtt: Interpelláció

Napirendi javaslat:

1. Polgármester tájékoztatója
2. Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló

beszámoló
3. Orvosi Rendelő egészségügyi ellátás helyzetéről készült tájékoztató
4. A „Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítése” c.

pályázat benyújtásáról szóló határozat módosítása
5. Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai

Szakszolgálat tagintézmény vezetők kötelező óraszámának csökkentése
6. Kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindítására (1.

osztályosok)
7. Kötelezettségvállalás rendszergazda foglalkoztatására az Orczy Anna

Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
intézménynél

8. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d sz. alatti önkormányzati bérlemény bérleti
szerződésének meghosszabbítása

9. Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c sz. alatti önkormányzati bérlemény
bérleti szerződésének meghosszabbítása

10.A Képviselőtestület 38/2011.(II.24.) sz. önk. határozatának visszavonása
11.0311/15 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
12.0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése
13.0333 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítése

Zárt ülésen:

14.Törvényességi észrevétel tárgyalása
15.Díszpolgári cím adományozása

Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselőtestület tagjai
Buzás Istvánné dr. jegyző
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, pénzügyi szervező, Hírmondó főszerkesztő, Nardai
Dániel településmenedzser

2. napirendhez meghívott:
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde igazgatója
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3. napirendhez meghívott:
Orvosi Rendelő megbízott vezetője, Dr. Tóth Sarolta, Dr. Méhész Judit, Dr. Kukszova
Valentyina, Dr. Erdei Márta háziorvosok

6., 7., 8., napirendekhez meghívott:
Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója

Fegyvernek, 2011. június 16.

Tatár László
polgármester



Fegy ve rne k Nagy kö zs é g Po l gá r mes te r e
Fegyver nek, Fe lszabadu lás u. 171.

Tájékoztató

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 23-i ü lésére a két ülés között i
eseményekrő l , intézkedésekrő l .

Tisztelt Képviselőtestület!

A két ülés közötti események:

 Június 1-én a lakosság részére fogadónapot tartot tam.
 Június 2-án EC Multienergia Kft-vel közvi lágítással kapcsolatos

megbeszélés.
 Ugyanazon a napon a Vízi közmű Társulat alakuló ülését tartot tuk.
 Június 3-án szerződés előkészítése dr. Tatár Gáborral az őszi árpa

eladásáról.
 Június 4-én szombaton részt vettem a Központi Óvoda Gyermeknapi

ünnepségén.
 Június 7-én az Angolkert úti Idősek Otthonának újonnan kinevezett

vezető jével találkoztam.
 Június 7-én az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes

Pedagógiai Szakszolgálat TEOP pályázatának záró rendezvényén
vettem részt a Dózsa Gy. úti tagintézményben.

 Június 8-án Németh Atti la a Németh és Társa Kft. ügyvezető je vétel i
szándékot jelentett be az előter jesztésben szereplő önkormányzati
tulajdonú ingatlanrészekre.

 Június 8-án Tanácsné Sós Erzsébet építésügyi előadóval a Kiss J. út
30. sz. alat t i ingatlant tekintet tük meg lakossági bejelentés miatt
(belvizes).

 Június 9-én intézményvezető i értekezletet tartottunk, délután
rendkívül i ülésre került sor.

 Június 9-én véradást szervezett a Vöröskereszt, amelyen 78 véradó
jelent meg, 66 fő leadta, 12 főt kiszűrtek, 3 fő első véradó volt.

 Június 10-én a 3216. jelű út Fegyvernek és Tiszagyenda települések
közötti szakasza – az útburkolat biztonságos közlekedésre veszélyes
állapota miatt - tel jes szélességben lezárásra került, amelyrő l az
önkormányzat is értesítést kapott.

 Június 11-én az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat mindkét tagintézményének ballagási
ünnepségén vettem részt.

 Június 14-én a Szolnoki Városházán Remondis Kétpó Kft-val
kapcsolatos változások miatt Konzorciumi ülésen vettem részt.

 Június 15-én Kistérségi ülés volt Törökszentmiklóson.
 Június 15-én ÁTI DEPO Zrt. képviselő jével tárgyalást folytat tam az

őszi búza eladásáról.
 Június 16-án Fejér Andor Országgyű lési képviselővel találkoztam, aki a

hivatal épületében fogadónapot tartot t, i l letve megtekintet tük az
újonnan megnyíl t Szapárfalui Postát.



I. Átruházott hatáskörben hozott döntések

A.) Polgármester döntései:
1.) Az SZMSZ 11. §-ában biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:

- temetési segély 2
- köztemetés -
- átállási támogatás -
- lakásfenntartási támogatás 29
- lakásfenntart.tám.elutasítás 2
- lakásfenntartási tám.megszünt. -

B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a SZMSZ 12. §. (2) bek.biztosított
átruházott hatáskörében hozott döntései:

- átmeneti segély megállapítás -

- átmeneti segély elut. 2
- ápolási díj megállapítás -
- ápolási díj megszűnés -
- ápolási díj megáll.eljárás megszüntetés -
- ápolási díj felülvizsg. -
- ápolási díj továbbfolyósítás -
- ápolási díj elutasítás -
- szociális kölcsön -
- szociális kölcsön elutasítás -
- tüzelő tám. -
- tüzelő tám.elutasítás -
- szapárfalui tanulók bérlet tám. -
- rendkívüli gyvt. elutasítás -

II. Polgármesteri keret felhasználás: nemleges

III. Jogszabályok által meghatározott – képviselőtestület nem egyedi döntései alapján
megítélt – 200 eFt. és az feletti támogatások május hónapban. (SZMSZ 23. §. (4) bek.
1/b. pont)

 Vállalkozások támogatása: nemleges
 Lakáscélú támogatás: nemleges

 Közművelődési Alap felosztása:nemleges

 Sportkör támogatása: nemleges

 Civil szervezetek támogatása: nemleges
 Foglalkoztatás támogatása: nemleges
 Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési

beruházás, szolgáltatás megrendelése, vagyon értékesítés, vagyon
hasznosítás, vagyoni értékű jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó
szerződések: nemleges

 2006. évi belvízkárok miatt helyreállításra kifizetett támogatások:
NEMLEGES

IV. Fontosabb jogszabályok :

 2011. évi XLI. törvény
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának,
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról,

 2011. évi XLVII. törvény
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.
módosításáról,



 2011. évi XLIX. törvény
Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. módosításáról,

 2011. évi L. törvény
A közterület rendjének fenntartása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról,

 2011. évi LI. törvény
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosításáról,

 2011. évi LII. törvény
A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosításáról,
valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. módosításáról,

 2011. évi LIII. törvény
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény módosításáról,

 2011. évi LXI. törvény
A Magyar Köztársaság Alkotmányának 1949. évi XX. törvényének az Alaptörvénnyel
összefüggő egyes átmeneti rendelkezések megalkotása érdekében szükséges
módosításokról.

Fegyvernek, 2011. június 16.

Tatár László
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 23-i ülésére a 38/2011. (II.
24.) sz. önk. határozat visszavonásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Képviselőtestület a 38/2011. (II.24.) sz. önk. határozatban döntött arról, hogy az
önkormányzat megvásárolja a fegyverneki 0384/25 hrsz-ú osztatlan közös tulajdonból Dajka
László, Dajka Dóra és Dajka Mónika Nadap, Haladás u. 64. sz. alatti lakosoktól a
személyenként tulajdonukat képező 259 m2 nagyságú és 0.90 AK értékű szántó művelési ágú
ingatlant 10.000.- Ft/AK áron, személyenként 9.000.- Ft-ért.
2011. május 20-án érkezett kérelem alapján az eladók eladási szándékuktól elálltak.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.

…………………………./2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat
A 38/2011. (II. 24.) sz. önk. határozat visszavonásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0384/25
hrsz-ú ingatlanból történő területvásárlásra vonatkozó 38/2011. (II. 24.)
sz. határozatát visszavonja, mert az eladók eladási szándékuktól
elálltak.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület
4. Csoportvezetők

Fegyvernek, 2011. június 14.

(:Tatár László:)
Polgármester

Készítette: Dománné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésére a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú 1,1186 ha
területű 23.83 AK értékű önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Németh és Társa Kft. a mellékelt kérelmében vételi szándékot jelentett be a fegyverneki 0311/15 hrsz-ú
1,1186 ha nagyságú 23.83 AK értékű önkormányzati tulajdonú területre. A megvásárolni kívánt területen
öntözés fejlesztési beruházást tervez megvalósítani.
A megvásárolni kívánt szántó a 41,7655 ha területű 889.79 AK értékű ingatlan részét képezi, mely osztatlan
közös tulajdon. Az önkormányzat az 1,1186 ha saját tulajdon mellett 8,6550 ha nagyságú 184.40 AK értékű
területet bérel (lejárati idő: 2012. 10.31.) és művel.
Tulajdonos változás esetén a fennálló földhasználati jogcím nem változik.
Az 1,1186 ha nagyságú saját tulajdont a Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény haszonkölcsön
szerződés keretében hasznosítja 2030. 10. 31-ig.
A közösen kialkudott vételár 20.000.- Ft/AK, összesen: 476.600.- Ft.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy döntésénél az alábbiakat vegye figyelembe:

- a 2011. évi költségvetés tervezése a teljes AK értékkel történt,
- hosszú távú mezőgazdasági beruházás valósult meg (kombájn vásárlás)
- haszonkölcsön szerződés lejárta után (2030. 10. 31.) a Termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 10. §-

ban biztosított elővásárlási jogunk megszűnik,
- vagyonrendelet szerint felelős-következetes módon kell gazdálkodni.

Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák szerint dönteni
szíveskedjen.

……………………../2011. (VI.23.) sz. határozati javaslat
fegyverneki 0311/15 hrsz-ú 1,1186 ha területű 23.83 AK értékű önkormányzati tulajdonú ingatlanrész
értékesítésére.

„A”alternatíva: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0311/15 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból az
önkormányzat tulajdonát képező 1,1186 ha nagyságú 23.83
AK értékű területet nem értékesíti Németh Attila, 5231
Fegyvernek, Tópart Németh major lakos részére.

„B” alternatíva: 1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki
0311/15 hrsz. alatti osztatlan közös tulajdonból az
önkormányzat tulajdonát képező 1,1186 ha nagyságú 23.83
AK értékű területet értékesíti Németh Attila, 5231
Fegyvernek, Tópart Németh major lakos részére
476.600.- Ft-ért. Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek
a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.

Fegyvernek, 2011. június 8.
/:Tatár László:/

polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésére a fegyverneki 0329 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Németh és Társa Kft. a mellékelt kérelmében vételi szándékot jelentett be a fegyverneki 0329 hrsz-ú 2062 m2
nagyságú út művelési ágú önkormányzati ingatlanra. A megvásárolni kívánt út jobb és bal oldalán a Németh és
Társa Kft. által művelt és a Kft. tulajdonosai által birtokolt szántóföldi terület helyezkedik el, melyen Családi
Pihenőparkot tervez megvalósítani.
Fegyvernek nagyközség önkormányzatának vagyongazdálkodásáról és vagyonkezeléséről szóló 3/2006.(II.1.) sz.
rendelet 6. §. (1) bek. a/ pontja alapján a vétel tárgyát képező út forgalomképtelen törzsvagyon, mely a 6. §. (2)
bekezdése alapján nem idegeníthető el. Azért, hogy az ingatlan értékesíthető legyen, szükséges az út művelési ág
megszüntetése. A megszüntetési eljárást a Nemzeti Közlekedési Hatóság folytatja le, melynek költsége 50.400.-
Ft. A Közlekedési Hatóság engedélye után újrahasznosítási tervet kell készíttetni, melynek költsége még nem
ismert, ezeket a költségeket a vevő az adás-vételt megelőzően rendezi.

Javaslom, hogy a költségek ismeretének hiányában a Képviselőtestület csak eladási szándékát fejezze ki, és az
eladási árról a költségek ismeretében az augusztus havi ülésen döntsön.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

……………………../2011. (VI.23.) sz. határozati javaslat
fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kifejezi szándékát
a fegyverneki 0329 hrsz-ú önkormányzat tulajdonát képező 2062
m2 nagyságú ingatlan értékesítésére Németh Attila, 5231
Fegyvernek, Tópart Németh major lakos részére, amennyiben az
adás-vétellel kapcsolatos költségeket a vevő az adás-vételt
megelőzően rendezi. A vételár pontos meghatározásáról az
augusztus havi testületi ülésen kerül sor.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.

Fegyvernek, 2011. június 8.
/:Tatár László:/

polgármester

Készítette: Nardai D., Dománné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésére a fegyverneki 0333 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A Németh és Társa Kft. a mellékelt kérelmében vételi szándékot jelentett be a fegyverneki 0333 hrsz-ú 1,0848
ha nagyságú 16.06 AK erdő művelési ágú önkormányzati ingatlanra, ahol Családi Pihenőparkot tervez
megvalósítani. Helyszíni egyeztetés során megállapítást nyert, hogy ehhez az erdőterülethez kapcsolódik a
szintén önkormányzati tulajdonban lévő 0334 hrsz-ú 1702 m2 nagyságú 2.52 AK értékű erdő művelési ágú
ingatlan is. A kérelemben erre az ingatlanra vonatkozó vételi szándék nem szerepel, azonban szóbeli egyeztetés
alapján a kérelmező mindkét ingatlant hajlandó megvásárolni.
Oláh Zsolt erdészeti szaktanácsadó által készített felmérés megállapítja, hogy a két ingatlanon összesen bruttó 46
m3 akácfa található. A nettó famennyiség kiszámításánál általában 20 % levonást szoktak figyelembe venni, így
az eladásnál nettó 36,8 m3 fatömeggel kell számolni.
A földterületek vételára a fatömeg és az AK érték együttese alapján kerül meghatározásra:

- fa értéke: 36,8m3 x bruttó 20.000.- Ft/m3 = 736.000.- Ft,
- földterület értéke: 18.58 AK x bruttó 20.000.- Ft/AK = 371.600.- Ft.

Összesen eladási ár: bruttó 1.107.600.- Ft.
Az adás-vétellel kapcsolatosan felmerülő költségek a vevőt terhelik (ügyvéd, Földhivatal stb.).

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.

……………………../2011. (VI.23.) sz. határozati javaslat
fegyverneki 0333 és 0334 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a fegyverneki 0333 hrsz-ú
önkormányzat tulajdonát képező 1,0848 ha nagyságú 16.06 AK értékű
erdő művelési ágú ingatlant, valamint a 0334 hrsz-ú önkormányzat
tulajdonát képező 1702 m2 nagyságú 2.52 AK értékű erdő művelési ágú
ingatlanokat értékesíti Németh Attila, 5231 Fegyvernek, Tópart Németh
major lakos részére 1.107.600.- Ft-ért. Az adás-vétellel kapcsolatos
költségeket a vevő viseli.

2.) Megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület tagjai
4. Csoportvezetők
5. Németh és Társa Kft.

Fegyvernek, 2011. június 8.
/:Tatár László:/

polgármester

Készítette: Nardai D., Dománné







FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.június 23-i ülésére
a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámoló

elfogadásáról.

Tisztelt Képviselőtestület!

A közoktatásról szóló 1993. évi törvény 102. § (2) g pontja értelmében a fenntartó értékeli a nevelési-
oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok
végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
A helyi közoktatási feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények
működésével összefüggőkérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet 17. § (1) bek.
előírja, hogy az önkormányzat képviselőtestülete 5 évenként 1 alkalommal beszámoltatja az
intézmények vezetőit az intézmények általános működéséről, a pedagógiai, óvodai nevelési program
végrehajtásáról és az intézményben folyó szakmai munka eredményességéről.
A beszámoló elkészítéséhez az önkormányzat az összehasonlíthatóság és az esetleges változások minél
pontosabb regisztrálhatósága érdekében szempontsorral segítette az intézményvezetők tevékenységét.
Ebben az évben az 5 éves beszámolási kötelezettség a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és
Bölcsőde esetében következett el.
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a mellékelt írásbeli beszámolót vitassa meg és az alábbi
határozatot hagyja jóvá.

………../2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat:

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde
tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. Megállapítja, hogy az intézmény működése megfelel a
közoktatásról szóló 1993. évi törvény óvodákra vonatkozó előírásainak, valamint a helyi közoktatási
feladatokról és az önkormányzat fenntartásában levő oktatási intézmények működésével
összefüggőkérdésekről szóló 3/2000. (II.24.) sz. önkormányzati rendelet előírásainak.
A képviselőtestület elismeri és megköszöni azokat az erőfeszítéseket, melyet az intézmény vezetője és
dolgozói tesznek annak érdekében, hogy a tagintézményekben változatlanul magas színvonalú munka
folyik.

Erről értesül:

1.) Hillender Györgyné óvodaigazgató
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Képviselőtestület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal csoportvezetői

Fegyvernek, 2011. június 23.

Tatár László
polgármester
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BESZÁMOLÓ
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete

2011. június 23. ülésére a
Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület !

Intézményünk 2006 április 27-én számolt be az azt megelőző 5 év szakmai és gazdálkodási
tevékenységéről.
A 86/2006. (IV.27.) sz. önkormányzati határozatban a képviselőtestület elismerte az intézmény saját
nevelési arculatának megteremtéséért tett erőfeszítéseket, az intézmény kezdeményező készségét.
A beszámoló a munka továbbfejlesztése érdekében az alábbi feladatokat tűzte ki célul :
1.) Pályázati lehetőségek kihasználása – az épületeink korszerűsítése és felújítása, az óvodák

játszóudvarainak folyamatos átalakítása
2.) Pénzügyi lehetőségeinkhez mérten a tárgyi felszereltségünk minőségcseréjének folytatása

(bútorzat, játékok) számítástechnikai eszköztár bővítése.
3.) Minőségirányítási programban megfogalmazott fenntartói elvárás :

= A gyermekek minőségi fejlesztését segítő nevelés garantálása
Általunk megfogalmazott feladatok közül :

= Szakirányú végzettségek további bővítése - nyelv-és beszédművelő óvodaped.
- gyógytestnevelő óvodapedagógus
- gyermekpszichológus
- nemzetiségi óvodapedagógus

= Együttműködési formák bővítése szülő-gyermek-óvodapedagógus

A feladatok végrehajtásáról az alábbiak alapján kívánok számot adni :

I. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIHASZNÁLÁSA

1.1. ÉPÜLETEINK

Óvodaegységeink épületeinek állaga mindig eltérő volt. Van olyan épületünk, ami 100 éves
(Annaházi óvoda) és v an olyan is ami nincs 20 éves (pl.: Kuncsorbai óvoda). Karbantartási-
állagmegóvási munkánkat mindig úgy végeztük, hogy a legszükségesebb javításokat elvégezzük,
balesetmentes-esztétikus környezetet biztosítsunk a gyerekek számára. A beszámolási időszakban
több olyan országos pályázat is kiírásra került, ami lehetővé tette az önkormányzat részére, hogy
pályázzon – és eredményes pályázatokkal felújítsa az épületeinket. Így került sor a Központi,
Szapárfalui, Őrményesi, Újtelepi óvodák, valamint a bölcsőde épületének a felújítására, melynek
részleteiről a 3. számmal jelzett szempont alapján adok tájékoztatót.

1.2. AZ ÓVODÁK JÁTSZÓUDVARAI

2006. szeptember-október hónapjaiban eleget tettünk a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben
foglaltaknak, amely a játszóudvarokon elhelyezett játékok vizsgálatáról rendelkezik.
Sajnos a vizsgálat alapján egyetlen udvari játékunk sem felelt meg az előírásoknak, így szintén
határidőre – 2008. december 31-ig minden udvari játékot eltávolítottunk az óvodák udvaráról.
Azóta a pályázati lehetőséggel élve sem tudtuk az udvarainkat újra játékkal benépesíteni,
esetenként 1-1 darab az amit szülői támogatással pótolunk.
Jövőben terveink között e területen kell a munkánkat erősíteni, pályázatokat figyelemmel kísérni,
támogatókat, szponzorokat keresni.
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2. TÁRGYI ESZKÖZÖK MINŐSÉGI CSERÉJE, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
ESZKÖZÖK BŐVÍTÉSE

Pozitív változásokat hozott ezen a területen is az elmúlt 5 év.
Célirányosabb volt az eszközök pótlására kiírt pályázatok egy része (pl.: az informatikai,
IPR pályázat, megyei közalapítvány pályázat), illetve a szülőktől kapott támogatásis ezt
segítette.
Eszközök minőségi cseréje, felszerelések pótlásának költségei :

Pályázott összeg 2006 2007 2008 2009 2010
Közalapítvány : 162 301 546 214 64
Informatika : 324 380 2.178 1.000 1.000
IPR : - - - 3.655 5.699
Szülői támogatás : 590 629 877 850 700
Összesen : 1.076 1.310 3.601 11.714 7.463

Minden óvodában folyamatos volt a bútorzat cseréje, a textília, az edények pótlása.
Telephelyenként van 1 db számítógép, illetve a gazdasági hivatal minden dolgozója ezen
dolgozik. Rendelkezünk 4 db. Laptoppal és 1 db. Projektorral. Az IPR pályázat
segítségével a nevelőmunkánkat segítő kelléktár bővítés a minőségi munka
eredményességét is javította (okoskocka, mozgáskotta)

3.1. MIN ŐSÉGIRÁNYÍTÁS – gyermekek fejlődésének alakulása-eredményeink és
gondjaink

A COMENIUS Minőségbiztosítási rendszer kiépítése – majd a minőségirányítás szerepe
a nevelőmunkánkban fontos „állomás” volt az elmúlt 5 évben.
Az intézmény dolgozói megértették a minőség kezelésének szerepét, jelentőségét,
elkötelezettek a célok és a minőségfejlesztési feladatok megvalósítása mellett.
A gyerekek fejlesztésének az óvodai élet minden területén érvényesülni kell, és minden
kisgyermek fejlesztését önmaga képességeihez mérten végezzük.
A fejlődési szakaszokat gyerek fejlettségéhez tervezzük – a fejlődést mérjük, elemezzük,
értékeljük.

Gyermekek minőségi fejlesztése :
- Első lépcsőfoka, hogy lehetőleg 3 éves kortól kerüljenek óvodába a gyerekek.

Különösen sokat teszünk annak érdekében, hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek óvodába legyenek (családlátogatás, szülői értekezletek, szülői
tréningek, közös rendezvények segítenek ebben).

- Az óvoda szakmai sokszínűségének megőrzése, megvalósítása, fokozása.
Törekszünk az egyéni arculat megtartására – az óvodaegységek szakmai munkájának
tartalmi és formai elemeit erősítjük, , karakteresebbé tesszük(pl.: Újtelepi óvoda - kiemelt a
mozgás, IPR módszer mozgáskotta bevezetése, vagy Szapárfalui óvoda - Anyanyelv-
mesemondó verseny, stb.).

- A minőségi munka minőségi eszközök használatát igényli – melyhez rengeteg
segítséget adott a 3 éve tartó IPR pályázat nyújtotta pénzügyi fedezet.

- A szociokulturális hátrányok csökkentését a rendszeres óvodába járással tudjuk kiküszöbölni
leghatékonyabban (két család kivételével ezt sikeresen tudjuk kezelni).

- Integrált pedagógiai Program (IPR) segítségével a gyerek egyéni, személyre szabott
fejlesztését tudjuk elérni. Az egyéni bánásmód alkalmazásával, magas fokú
empátiával az egyenlőtlenséget mérhetően tudjuk csökkenteni.

- A tehetség nagy kincs, amelynek felismerése után szintén az egyéni fejlesztést
alkalmazzuk.(mozgás, zene, tánc)
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3.2. A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ÁLTALUNK MEGFOGALMAZOTT FELADATAINAK A
VÉGREHAJTÁSA

Vállaltuk, hogy munkánk minőségének további javítása érdekében tovább i szakdiploma meglétét
biztosítjuk. Ezek közül 4 területen szereztek kollégáim szakdiplomát.

 Nyelv és beszédművelő szakdiplomát 1 fő
 Gyógytestnevelő szakdiplomát 2 fő (ebből 1 fő most utolsó éves)
 Tanulásban akadályozott szakdiplomát 1 fő
 Logopédus szakdiplomát 1 fő (utolsó éves)

Két területen nem tudtuk teljesíteni vállalásunkat.
Gyermekpszichológiai és nemzetiségi óvodapedagógus szakdiplomával rendelkező
továbbtanulásra nem jelentkezett senki.

4 TOVÁBBI EGYÜTTMŰKÖDÉSI FORMÁK ÉPÍTÉSE, JELENLEGI MINŐSÉG
TOVÁBBI JAVÍTÁSA

Olyan mértékű kapcsolat alakítására, mint amilyet napjaink megkívánnak a partnerektől nem volt
általános az óvoda-család-gyermek között.
Nagyon fontos, hogy kellően tudjuk a szülőkben tudatosítani, hogy mi nem a család szerepét
töltjük be, nem helyettük nevelünk.
A gyermek nevelése a család elsődleges és meghatározó feladata.
Az óvoda ezt kiegészítve végzi – fejleszti, óvja-védi, neveli a gyermeket. Megragadunk minden
alkalmat, hogy a szülő betekinthessen az óvodai élet folyamatába, megtapasztalhassa
nevelőmunkánk eredményeit és mindennapi kudarcait. A hagyományos és általános
kapcsolattartási formák mellett (pl.: családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra, nyílt nap), egyre
több olyan formát választunk, ami a tartalmas együttműködést segíti az eltérő kultúrát képviselő
szülőkkel.
Ilyen pl.: - A szülők bekapcsolódása az ünnepi előkészületekbe

- A közös barkácsnapok
- Közös kirándulások, főzések
- Az egyéni beszélgetés
- Igény- és elégedettség vizsgálatok

Mindezek a formák jól bevált módszerekké váltak az óvodapedagógusok és a szülők között.

II.. A 2006-2011-IG TERJEDŐ IDŐSZAK BEMUTATÁSA

Az elmúlt 5 év jelentős szerkezeti váltást hozott intézményünk életében.

 2007. szeptember 1-vel Fegyvernek, Őrményes, Kuncsorba Önkormányzatainak Képviselő
testületei intézményfenntartó társulást hoztak létre. Döntéseik előtt mérlegelték előnyeit,
hátrányait, esetleges buktatóit. Elsődleges célja természetesen az volt, hogy a szakmai munka
színvonala javuljon, hatékony és költségtakarékos gazdálkodással mindhárom település óvodái
működése zökkenőmentes legyen. Nem mellékes az a tény sem, hogy a társulással működő
intézmények után az ön kormányzatok állami támogatása jelentősen emelkedett.

 A Képviselőtestület 157/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati határozata döntött a bölcsőde
2008.január 1-én történő beindításáról, amely tevékenységét szakmailag önálló telephelyként,
de intézményünkhöz integráltan végzi. Beszámolómat mindezek változások tükrében
készítettem el.
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2.1. ELLÁTANDÓ FELADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, AZ ÓVODÁSOK
FELVÉTELÉVEL, CSOPORTOK KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS A TAGÓVODÁK
LETERHELTSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK :

A.) ÓVODA
A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 24.§. 1-5 pontja alapján
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló
folyamatok keretében folyik.”

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI-
FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE
((2008-2014 )
Valamint a 29/2007 (XII.6.) sz. önkormányzati rendelet az ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐTESTÜLET 4 ÉVES PROGRAMJÁRÓL,
És nem utolsó sorban az ÖNKORMÁNYZAT KÖZOKTATÁSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI
PROGRAMJA 2004.(I.9.) – az alábbi feladatokat foglalja rendszerbe az ÓVODA részére

 Az óvodai nevelés 3 éves kortól való biztosítása, az óvodai elhelyezés iránti igények teljes
kielégítése

 Helyi igényekből fakadó, az óvodák szakmai sokszínűségének további megőrzése,
megvalósítása.

 Kiemelt nevelési célok megvalósítása, a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált
foglalkoztatása

Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye.
Az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként kezeljük és értelmezzük,
melynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolában.
Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, amely kiegészítője a családi nevelésnek, melyet átsző az
ÓVÓ-VÉDŐ, SZOCIÁLIS, N EVELŐ-FEJLESZTŐ FELADATRENDSZER.

B. BÖLCSŐDE

A 157/2007. (VI.29.) sz. önkormányzati határozatával döntött a képviselő testület a Bölcsőde
2008. január 1-vel történő beindításáról.
A bölcsőde indításakor a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai irányítása alatt állt.
Jelenleg NEFMI (Nemzeti Erőforrás Minisztérium ) felügyeli.
Szolgáltató intézmény – amely a gyermekjóléti alapellátás részeként napközbeni ellátást nyújt a
családban nevelkedő gyermekek számára.
Az 1997. évi XXXI tv. A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL
VI. fejezete szabályozza a Bölcsőde feladatait.
Legfontosabb feladata : Az életkori sajátosságokat figyelembe véve gondoskodjon a három éven
aluli gyermekek gondozásáról és neveléséről, és segítse elő a testi-szellemi fejlődésüket.

2.2. GYERMEK LÉTSZÁM ALAKULÁSA (Minden év október 1. Minisztériumi statisztika
alapján)

GYERMEK LÉTSZÁM .
ÓVÓDAEGYSÉG FÉRŐHELY FELVEHETŐ CSOPORTOK 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

GYERMEK SZÁMA

.
Szapárfalui 45 50 2 34 28 29 28 30
óvoda . .
Újtelepi 100 100 4 115 118 106 110 103
óvoda .
Központi 75 75 3 73 72 76 77 83
óvoda .
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GYERMEK LÉTSZÁM . .
ÓVÓDAEGYSÉG FÉRŐHELY FELVEHETŐ CSOPORTOK 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

GYERMEK SZÁMA .
Annaházi 50 70 3 49 57 60 55 58 .
óvoda .
Napsugár óvoda 40 50 2 - 39 41 35 35 .
Őrményes .
Kuncsorbai 45 50 1 - 18 17 11 21
óvoda .
ÓVODÁK 355 395 15 271 332 329 316 330
ÖSSZESEN .
BÖLCSŐDE 10 12 1 12 12 14 15 ..
INTÉZMÉNY 365 407 16 271 344 341 330 345
ÖSSZESEN .
Az óvodai beíratás időszakában (április15-30 között) az óvodáskorúak mintegy 80%-a iratkozik be, az
augusztus végi pótbeíratáson további 10%. Év közben minden jelentkező kisgyerek bekerül az
óvodába, elsősorban oda, ahol szabad férőhely van.
A szülők kéréseit általában figyelembe tudjuk venni, a lehetőségein ken belül segítségükre vagyunk.
Többségében azonos életkorú csoportokat szervezünk, de teljesen tiszta életkorú csoport nincs is –
hiszen az egyéni fejlettség is dominál a csoportba történő beosztásnál.

2.3. CSOPORTOK LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA ÓVODAEGYSÉGENKÉNT,
BÖLCSŐDÉBEN

ÓVODAEGYSÉG CSOPORT 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Szapárfalui Kiscsoport 14 11 13 11 13
óvoda Vegyes csop. 20 17 16 17 17

Összesen 34 28 29 28 30
Átlag csop.lsz 17 14 14,5 14 15

Újtelepi Kiscsoport 25 32 25 29 25 .
óvoda Kiscsoport 25

Középső csop. 23 28 30 28 29
Nagycsoport 25 29 28 29 27
Vegyes csoport 17 29 23 24 22

Összesen 115 118 106 110 103
Átlag csop.lsz. 23 29,5 26,5 27,5 25,75

Központi Kiscsoport 23 24 25 27 28
óvoda Középső csop 23 25 25 25 29

Nagycsoport 27 23 26 25 26
Összesen 73 72 76 77 83 .
Átlag csop.lsz 24,3 24 25,3 25,6 27,6

Annaházi Kiscsoport 14 17 16 15
óvoda Középső csop. 27 18 20 16 18

Nagycsoport 22 25 23 23 25
Összesen 49 57 60 55 58
Átlag csop.lsz. 24,5 19 20 18,3 19,3

Napsugár óvoda Kis-köz.vegyes 16 20 17 19
Őrményes Köz-nagy vegyes 23 21 18 16

Összesen 39 41 35 35
Átlag csop.lsz. 19,5 20,5 17,5 17,5

.Kuncsorbai Vegyes csoport 18 17 11
óvoda Átlag csop.lsz. 18 17 11 21
Bölcsőde
Minden év 12 12 14 15
Május 31-i állapot
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2.4 .ÓVODAEGYSÉGEK, BÖLCSŐDE LETERHELTSÉGE

A táblázatból egyértelműen levonható az a következtetés, hogy az Újtelepi és a Központi óvoda
átlag csoportlétszámai a törvényi előírás maximum létszámát súrolja, illetve az Újtelepi óvoda
esetében 20%-al meg is haladja, melyre minden évben a képviselőtestület ad engedélyt.
Az Annaházi és az Őrményesi óvoda csoportlétszámai ideálisnak mondhatók és évente hasonlóan
alakul. Több kisgyermek óvodai nevelését is tudnánk biztosítani a Szapárfalui illetve a
Kuncsorbai óvodában. Mind a két óvoda körzetében minden óvodás korú kisgyermek bent van az
óvodában, a születések számának az emelkedése, illetve a beköltözés segítene ezen a problémán.
Az óvoda szociális funkciójára, vagyis az egész napos ellátásra változatlanul nagy az igény.
Fegyverneken délután 8 csoportban, őrményesen és Kuncsorbán 1-1 csoportban vannak gyerekek
(2010/2011. nevelési év).

Óvoda Délutáni csop. száma Igénybe vevő gyermek Átlag csoport létszám
Szapárfalui óvoda 1 17 17
Újtelepi óvoda 3 65 21,6
Központi óvoda 2 65 32,5
Annaházi óvoda 2 44 22
Őrményesi óvoda 1 18 18
Kuncsorbai óvoda 1 18 18

Összesen 10 227 22,7

A törvényi előírásoknak való megfelelés (20 fős átlag, illetve 25 fős maximum létszámok) a
szociális ellátás terén is célunk. Kiugróan magas ez a szám a Központi óvodában, ahol a délutáni
fektetésnél a hiányzó gyermekek esetén tudunk csak csoportonként 25-25 ágyat letenni.

Folyamatosan emelkedik a bölcsődések száma is. 2010-ben kértük a Bölcsődék Módszertani
Központjának a szakvéleményét mely a bővítés lehetséges módját segítette volna. Jelenleg
azonban nincs annyi igény dolgozó szülő részéről, hogy még egy csoport biztonságos működését
tudnánk biztosítani.

3. AZ INTÉZMÉNY ÉPÜLET ÉS HELYISÉG ELLÁTOTTSÁGÁBAN, TÁRGYI
ESZKÖZEIBEN, SZAKMAI FELSZERELTSÉGÉBEN TÖRTÉNT
VÁLTOZÁSOK, AZ ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉSI TERVÉBEN ÉS
ESZKÖZBESZERZÉSI TERVÉBEN FOGLALTAK IDŐARÁNYOS
VÉGREHAJTÁSA.

2006-2010-ig intézményünk 7 telephelye közül 5 épületünk külső-belső állaga, korszerűsítése
történt meg. Ilyen nagyarányú beruházásokra az óvodák épületeit illetően viszonylag rövid idő
intervallunban (5 év) még soha sem kerültek felújításra, átalakításra
Épületeink alapterületében nem történt változás.
Fegyverneken valamennyi épületegység kora 50 – 110 év között van. Elhasználódási foka változó.
A funkciók ellátására alkalmasak még megfelelő folyamatos felújítással. Ilyen irányú felújítás
történt : 2006 évben az Újtelepi óvoda- Bölcsőde 10.995 e Ft. 2007 évben a Központi óvoda
22.281 e Ft összegben, Annaházi óvoda 1.835 e Ft összegben. 2009 évben Szapárfalui óvoda
12.978 e Ft. 2010 évben Újtelepi óvoda 13.816 e Ft összegben. Ezeket a felújításokat az
Önkormányzat végeztette el és fedezetéről gondoskodott.
Örményes-i óvoda épülete is felújításra került 2010 évben, mely több mint 16 millió Ft-ba került.
A Kuncsorba-i óvoda épületének állaga jó, korszerű, mivel új építésű.
Minden évben állagmegóvó karbantartást végeztetünk. Az épület karbantartások tervszerűek, de
összeghez igazítottak.
Az Oktatási Minisztérium ( ma KIM) által előirt feltételeknek van ahol még nem felelünk meg pl.
az Újtelepi óvoda kivételével nincs elkülönítő szoba, viszont ettől még a működés zavartalan.
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A szakmai tárgyi eszközök terén jelentős előbbre lépés történt, amit az önkormányzat által
benyújtott pályázaton kapott összeg, a kötött normatíva, IPR, a szülők jótékonysági
rendezvényeinek bevételei és az e célra tervezett saját keret biztosított. Forrásonként és
tárgyszerűen a szakmai résznél bemutatásra került.

4 AZ ÓVODA SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSAKÉPESÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
BETARTÁSA, A KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEK VÉGREHAJTÁSA

Intézményünk alapfeladatának ellátásához minden szakterületen a törvényi előírásoknak megfelelő
létszámmal és szakképzetséggel rendelkezünk.

L é t s z á m
Telephely Munkakör 2006 2007 2008 2009 2010 Végzettség
Fegyvernek Óvodapedagógus 21 21 21 21 21 Főiskolai végzettség
Óvodák Fejlesztó pedag. 1 1 1 1 - Szakdipoloma

Gyógyped-logop. 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 Gyógyped.Főiskola
Pedagógiai munkát
segítő dajka 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Szakmunkás végzetts.
Gazdaságvezető 1 1 1 1 1 Mérlegképes könyvelő
Óvodatitkár 1 1 1 1 1 Középfokú végzettség
Gazd.ügyintéző 0,5 0,75 0,75 0,75 Mérlegképes könyvelő
Karbantartó 1 1 1 1 1 Szakmunkás végzetts.

Fegyvernek óvoda össz.esen 38,9 39,2 39,45 39,45 38,45
Őrményes Óvodapedagógus 2,625 3 3 2,625 Főiskolai végzettség
Óvoda Pedagógiai munkát

segítő dajka 1,75 1,75 1,75 1,75 Szakm unkás végzetts.
1,5

Kuncsorba Óvodapedagógus 2 1,75 1,75 1,75 Főiskolai végzettség
Óvoda Pedagógiai munkát

segítő dajka 1,5 1,5 1,5 1,5 Szakmunkás végzetts.
Bölcsőde Csecsemő és Csecsemő és kisgyerm.

kisgyermekgondozó 2 2 2 2 gond. felsőf. .végzetts.
ÖSSZESEN 38,9 47,075 50,45 50,45 48,575

48,825

= 2006-2010 közötti időszakban a fegyverneki óvodák esetében jelentős változás 3 területen
következett be.

a.) A tartós kötelezettségvállalásról szóló 6/2003. (I.3.0.) sz. önkormányzati határozat alapján
2007-től 4 óra/hét az integrált nevelésre jóváhagyott létszám 0,2 fő.

b.) Ugyanezen rendelet alapján 2010.03.01-el elvonásra került a fejlesztőpedagógus álláshely
– feladatát az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat látja el.

c.) C.) 2007. szeptember 1-től az Intézménytársulásból eredő megnövekedett feladatok
végrehajtásához 1 fő gazdasági ügyintézőt hagyott jóvá az önkormányzat.

= 2008. január 1-től a bölcsőde a jogszabályban előírt létszámmal látja el a gyermekek
gondozását, nevelését.

= Őrményesen és Kuncsorbán az óvodapedagógusok és dajkák csökkentett óraszámban történő
foglalkoztatása évek óta változatlan.
A helyettesítéseket minden esetben szakképzett munkaerővel látjuk el valamennyi telephelyen,
még a nyári szünetekben is.

= A Nevelési Programunkban megfogalmazott feladatrendszerünk megkövetelik a
továbbképzéseken szerzett ismeretek alkalmazását, a szakdiploma meglétét.
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= Intézményünk pedagógusai az alábbi szakdiplomával rendelkeznek .
Diploma megújító 1 fő
Közoktatás vezető 1 fő
Fejlesztő óvodapedagógus 1 fő
Nyelv és beszédművelő óvodaped. 1 fő
Gyógyperdagógus-logopédus 1 fő
Gyermektánc oktató 1 fő
Vezető óvodapedagógus 1 fő
Gyógytestnevelő 1 fő (2010. szeptember 1-től elment Bp-re)

Jelenleg 3 fő óvodapedagógus utolsó éves szakdiploma tanulmányokat folytat, melyből
1 fő vezető óvodapedagógus
1 fő gyógytestnevelő
1 fő tanulásban akadályozott és logopédia-gyógypedagógiai szak

= 120 órás továbbképzés során az alábbi képzettségekre tettünk szert :
Drámapedagógia, Zeneóvoda vezető, ECDL vizsga, Felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens,
Személyiségfejlesztő tréningek, Művészeti nevelés területei, Cigány gyermekek nevelése.

= Mind a szakdiploma irányába folytatott tanulmányok, mind pedig a 120 órás továbbképzések
csak a Nevelési Programunk feladatrendszeréből adódó feladataink végrehajtását segítik, ezért
az 5 éves programban egyértelműen megfogalmaztuk és elfogadtuk, hogy ezen tanulmányokat
támogatja a testületünk.

5. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁBAN FOGLALT SZAKMAI FELADATOK
VÉGREHAJTÁSA, KIEMELTEN A SAJÁTOSAN HELYI CÉLOK ÉS ÖNKÉNT
VÁLLALT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE

Szakmai munkánk fő irányvonalait az ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJA
adja, amely a HELYI NEVELÉSI PROGRAMOK kötelező elemeit képezi,a 255/2009. (XI.20.)
sz. Korm. rendelet alapján.
2010-ben a nevelőtestület felülvizsgálta, módosította , elfogadta, a települések Képviselőtestületei
pedig jóváhagyták.
Mind három Nevelési Program tükrözi a települések óvodái nevelésének arculatát, őrzi a jól
kialakult hagyományrendszert – tükrözi az azonos értékrend kialakítását.

= Elkötelezettek vagyunk a feladataink minőségi végrehajtása terén
= Célunk a megközelítőleg azonos feltételrendszer biztosítása
= Partnereink elégedettségének megnyerése

Feladataink : 1.) EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA
2.) ÉRZELMI NEVELÉS ÉS SZOCIALIZŰCIÓ
3.) ANYANYELVI, ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS

Az óvodáinkba járó kisgyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkednek.
Szeretnénk olyan gyermekeket nevelni, akik megtanulnak EGYÜTTMŰKÖDNI,
ALKALMAZKODNI, és az iskolai élet megkezdéséig megfelelő TESTI-LELKI-SZELLEMI
FEJLETTSÉGGEL rendelkeznek.
Olyan alapokat szeretnénk lerakni, hogy már egészen kicsi kortól szeressék a természetet,
kötődjenek a településükhöz, tudjanak tájékozódni környezetükben.
 Az egészséges életvitel-életmód alakítása nagyon fontos ebben az életkorban. Megtanítjuk

a gyerekeket arra, hogy képesek legyenek önmagukat ellátni, tudjanak önállóan
öltözködni, tisztálkodni, kulturáltan étkezni. Szépek, ízlésesek és jól felszereltek az
óvodáink, bölcsődénk. Az egységek arculata, helyi sajátossága az óvónők kifogyhatatlan
ötletgazdagságát tükrözi – amely látható a dekorációkon, a gyerekek által használt
eszközökön, a hagyományainkban és a tartalmi munka színvonalában.

 Lételeme a 3-6 éves gyermekeknek a mozgás. Rendkívül sok lehetőségét teremtjük meg e
terület fejlesztésének. A mindennapi mozgásos játékok, a szabadban szervezett
nagymozgást segítő és javító feladatokra naponta biztosítunk lehetőséget. Mind ezt
gazdagítja a délutáni játékos sportfoglalkozás, amely elsősorban a tartásjavító feladatokat
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szolgálja, valamint az 1998 óta évenként szervezett úszás előkészítés-vízhez szokatási
programunk, amiben évente 30-40 nagycsoportos gyermek vesz részt. Ezeket az ön ként
vállalt feladatokat az óvónők kötelező órán belül végzik, többlet költsége a részükre nincs.
Nagyon sokat jelent a szülői költségek csökkentésénél, hogy az önkormányzat évente 100
ezer forinttal támogatja az úszás költségeit, és szintén több éve támogatja e feladatunkat a
fegyvernek lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány, évente 80 ezer
forinttal. Az Újtelepi óvoda tornaterme és a benne lévő eszköztár lehetőséget nyújt arra,
hogy a mozgásfejlesztés területén a környező települések számára bemutató hellyé
váltunk, mind azt a többletet, amivel rendelkezünk és az alkalmazott módszereinket
szívesen tekintik meg kollégáink.

 A kisgyermekek magatartásbeli megnyilvánulásait az érzelmeik vezérlik. Rendkívül
fontos szempont a munkánkban, hogy formáljuk és neveljük érzelmi megnyilvánulásaikat
– amely a társas kapcsolataik alakulását befolyásolja. Arra neveljük a gyerekeket, hogy
társaik másságát fogadják el, megértéssel-empátiával forduljanak társaik eltérő
megnyilvánulásaira.

 Minden egység törekszik a saját hagyományát, kialakított rendszerét tovább erősíteni,
karakteressé tenni – ezt segíti a minőségében sokat javult kapcsolatrendszer családdal,
iskolával.

= Munkánkat meghatározó alaptevékenységünk a játék, melynek feltételrendszerét és tartalmi
elemeinek bővítését tartjuk fontosnak A gyermekek játékában rejlő nevelési lehetőségek segítik
a társas kapcsolataik alakulását, a képességek fejlesztését. A játék nyújtotta kommunikációs
helyzetek segítik a szókincs-beszédkultúra gyarapodását. A szülői rendezvények bevételei,
szponzoraink támogatása a játék eszközök fejlesztését teszi lehetővé.

= Megtanítjuk a gyerekeket életkoruknak megfelelő munkafolyamatok ellátására. 6 éves korukra
el kell tudniuk látni önmagukat. Megtanítjuk őket, hogyan tudnak a kisebbeknek segíteni,
hogyan kell egymásért dolgozni. Nagyon sok energiát fordítunk a tudatos környezetvédelem
alakítására, megőrzésére.

= 6-7 éves korukra el kell jutniuk egy olyan kimeneti állapotra, hogy megtudják kezdeni iskolai
tanulmányikat. Ez egy több éves nevelői folyamat eredménye, és ezt nagymértékben segíti ha a
kisgyermek több évig jár óvodába.
A táblázat azt mutatja, hogy a településen élő 3 éves gyermekekből mennyi kezdi el az óvodai
ellátást FEGYVERNEK ESETÉBEN:

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
3 évesek száma 93 95 83 98 76
- ebből óvodába jár 68 61 63 68 58

- %-os arány 73% 64% 75% 69% 76%

= A 6-7 éves gyermekek 20-25%-a nem kezdi meg tanulmányait 6 éves korban. A rendkívül eltérő
fizikai adottságaik mellett a mentális és szociális fejlettségük is igen eltérő. A táblázat szintén
FEGYVERNEK adatait mutatja

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Tankötelesek sz. 93 117 124 128 121
Iskolába mehet 70 89 92 88 91
Nev.Tanácsadó vizsg. 5 6 7 17 14
Szakért.Biz.vizsg. 3 - 2 2 1
Óvodába marad még
egy évig 15 22 24 21 15

Iskolaéretlenség okai : fizikális gyengeség, szociális éretlenség, figyelem tartósságának hiánya,
önálló munkavégzésre való alkalmatlanság, játékos magatartás, szókincs és beszédkészség
fejletlensége, stb.
Feladatunk : A gyerekek egyéni ütemű fejlesztése, fejlődésük biztosítása, figyelemmel kell
lennünk a családi háttér-szociális miliő és a társadalmi környezet adottságaira.

= Több olyan szolgáltatásnak, szülői kérésnek adunk helyet, ami szervesen beépíthető a Nevelési
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Programunk cél-és feladatrendszerébe.

Ezek a szolgáltatások: délutáni tartásjavító mozgás
vízhez szokatás-úszás előkészítés
zeneovi
gyermektánc-néptánc
hittan
német nyelv játékos megismertetése

Minden szolgáltatást saját szakemberrel oldunk meg, elsősorban szakdiplomás szakemberrel –
kivéve a hittan és a nyelv.

6. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK RÖVID ÉRTÉKELÉSE, - BEVÉTELI
FORRÁSOK ALAKULÁSA, SZEMÉLYI ÉS DOLOGI KIADÁSOKBAN
BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK.

Az intézmény gazdálkodása teljes mértékben a szakmai feladatok megvalósítását
szolgálta, ezt a tényt jól példázza a szakmai munka értékelése is, illetve az ott leírtak.
Az l sz. melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatonként a helyi és központi források és a
személyi és dologi kiadások volumenében és arányaiban bekövetkezett változásokat.
A saját (helyi) bevételek növekedését az élelmezési norma növekedése határozza meg
elsősorban, valamint 2007. szept. 1-től a társult óvodák létszám növekedése. Az egyéb
saját bevételek összegei nem számottevőek a költségvetésen belül ( hulladék tér.), 2009
évet kivéve, amikor az élelmezéssel összefüggő ÁFA visszaigénylés történt.
Támogatásértékű bevételek az önkormányzattól átvett (pl. választás miatti költségek
fedezetére) összegek, valamint 2009-től Kuncsorba esetében az iskolával közös működési
költségek fedezete.
Véglegesen átvett működési célú pénzeszköz összetevője szülők jótékonysági
rendezvényeinek bevétele, alapítványtól kapott összegek, pályázati pénzeszköz.
A bevételeken belül a pénzmaradvány az évek sorrendjében: 0,4%, 0,4%, 1,9%, 1,3%, 2,3
%. Nagyságát meghatározzák az áthúzódó jellegű kötelezettségek pl. ped. továbbképzés,
min. irányítással, IPR-el összefüggő bérek, a szülők által meghatározott célra befizetett
összegek, energia stb. ) 2008. évtől kezdődően a társulás pénzügyi lebonyolításai is
meghatározó tényezők.( Társulási Megállapodásban foglaltak szerint).
Az intézmény finanszírozás a gyermekek számított átlaglétszámához kötött
normatívákból, a társulást követően kistérségi támogatásból és az üzemeltetéshez
szükséges önkormányzati kiegészítésből áll.
Az l gyermekre jutó intézmény finanszírozás a következőképpen alakult:

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
- állami és kistérségi tám.: 243e Ft 246e Ft 372eFt 377eFt 315eFt
- önk. kiegészítő: 151e Ft 129e Ft 113eFt 83eFt 110eFt

Az állami és kistérségi támogatás 2006-2010. között a személyi juttatás és járulékai
együttes összegének 66 %, 74 %, 84 %, 86 %, 81 %-át fedezte.

Kiadások változásának üteme és nagysága a bevételekkel összhangban volt. A személyi
juttatások változását a bér növekedése határozza meg, mely alapvetően a jogszabályok
változására épül. Jelentősebb béremelés központi intézkedés hatására nem volt. A soros
előlépések végrehajtásra kerültek központi fedezet biztosítása nélkül. Egyéb személyi
jellegű kiadások a jogszabályokban előirt kifizetésekből tevődnek össze: óvónők
bérlettérítése, étkezési hozzájárulás (2009-ig.),ped. továbbképzés, szakkönyv támogatás,
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jubileumi jutalmak. E kiadásnem nagyságát évenként elsősorban a jubileumi jutalmak
kifizetései határozzák meg.
A járulékok a személyi juttatások járulékköteles részének függvénye.
A dologi kiadások növekedési üteme évenként változó, melyet elsősorban az egyéb átvett
pénzeszköz (szülői befizetések rendezvényekből) befolyásolja. Az élelmezési kiadások
növekedési ütemét pedig a nyersanyagnorma növekedése határozza meg. Az egyéb dologi
kiadások növekedése öt év alatt több mint a duplájára nőtt, melyben szerepet játszik a
társulás is. A szakmai készletbeszerzésekre fordított összegek a szakmai beszámoló
keretében már említésre kerültek. Az intézményüzemeltetési kiadások területén szükséges
a folyamatos odafigyelés, főleg az energia vonatkozásában. Az energia költség is évről
évre növekedett, mely annak tudható be, hogy az időjárási viszonyok sem kedveztek,
valamint az áremelkedések hatása.

7. AZ ÓVODA MUNKÁJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN JAVASLOM AZ
ALÁBBI FELADATOK, INTÉZKEDÉSEK ELFOGADÁSÁT, TÁMOGATÁSÁT

 Szakmai munkánk színvonalának megtartásával és növelésével a partnereink elégedettségét
tovább szeretnénk javítani(jelenlegi 85 %-ról 90 %-ra)
Óvodai nevelő munkánkkal a település népességmegtartó erejét segítjük.

 Az óvodai Fejlesztő programban elért eddigi eredményeinket tovább kell folytatni – további
szakdiploma megszerzésére ösztönözzük kollégáinkat (fejlesztő óvodapedagógus,
pszichológus).

 Az óvodák játszó udvarát játékkal kell feltölteni, ennek anyagi hátterét szükséges biztosítani
(pályázatok, támogatók, szponzorok, fenntartó).

 Szükség esetén a bölcsőde bővítését kezdeményezzük.

Tisztelt Képviselő Testület !

Kérem az Intézményről adott beszámoló megvitatását, javaslataikkal, kritikai észrevételeikkel segítség
továbbra is munkánkat.

Fegyvernek, 2011. június 9.

Hillender Györgyné
óvodaigazgató
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Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Előterjesztés

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23-i ülésére az egészségügyi
ellátás helyzetéről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az 1990. évi LXV. helyi önkormányzatokról szóló törvény 8. § (4) bekezdése értelmében az
egészségügyi alapellátás kötelező önkormányzati feladat.

I. A működés általános értékelése:

A háziorvosi szolgálat elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.
A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha
heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek és
ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapot romláshoz vezethet.
A gyógyító megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az
egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése,
egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi,
vagy fekvőbeteg gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása. E feladatait a
háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában végzi.
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő háziorvosok az önkormányzattal kötött szerződésben
rögzítettek szerint vesznek részt.
A házi gyermekorvos a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja az ellátást,
felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.
Az ápolók, asszisztensek munkáját a háziorvos irányítja, önállóan ápolói feladatokat csak a
képzettségüknek megfelelően végezhetnek.
A védőnő az önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat tagja, aki feladatait - a szolgálat
működésére és irányítására vonatkozó rendelkezések megtartásával - részben önállóan,
részben a gondozottait ellátó háziorvossal, illetőleg háziorvosokkal szakmailag
együttműködve végzi. A védőnői szolgálat célja a családok egészségének megőrzésére
irányuló preventív tevékenység, valamint a betegségek kialakulásának egészségromlásnak a
megelőzése érdekében végzett egészségügyi tevékenység. Feladatkörébe tartozik a
gyermekágyas anya és a 0-6 éves korú gyermekek ellátása.
Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, amelyet
fogorvos és fogászati asszisztens közreműködésével látnak el.
A fogászati ellátás keretében a fogorvos asszisztens segítségével biztosítja az egészségügyi
ellátást a hozzá forduló beteg számára. Feladata szerint rendelési időben a beteget ellátja,
szükség esetén szakorvosi intézetbe továbbutalja. A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási
kötelezettséggel (körzet), vegyes ellátású praxisban (felnőtt és gyermek) vagy felnőtt
praxisban (14 vagy 18 éves kortól) szervezett. Az oktatási intézmények fogászati ellátása
során a fogorvos a következő feladatokat végzi: szűrővizsgálatok, tanácsadás, kezelés illetve
szakellátásra irányítás, komplex megelőző program.



Az intézményben foglalkozás egészségügyi szolgáltatást végez a Salus-Med 2000.
Egészségügyi Szolgáltató Bt. keretein belül Dr Tóth Sarolta az Orvosi Rendelővel kötött
megállapodás alapján.

Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot –
vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók
végzik.

Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat
működik.

A háziorvosi szolgálatot két háziorvos, a házi gyermekorvosi szolgálatot egy házi
gyermekorvos látja el vállalkozási formában.

A fogászati ellátáshoz két fogászati körzetre van osztva Fegyvernek területe. Az I. körzet
közalkalmazotti jogviszony keretében, míg a II. körzet vállalkozási formában működik. A
zavartalan működés érdekében 2010. november hónapban fogászati röntgen készüléket és
fogászati kezelőegységet vásároltunk az I. sz. körzetbe.

II. Az ellátás tárgyi feltételei:

Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009.
október 28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki
Központi Orvosi Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint
orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi
gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség, valamint ügyeleti
rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba.
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383
m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2.
A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai
színvonalának emelése volt. Az így felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás
szakmai minimumfeltételeiről a 21/1998.(VI.3.) sz. NM rendeleben foglaltaknak minden
tekintetben megfelel.
Az Népegészségügyi Intézet illetékes szerve a személyi és tárgyi feltételek megléte esetén
adja ki a működési engedélyt, illetve a feltételek jogszabályi változása esetén ellenőrzi azok
teljesítését. Amennyiben a feltételek teljesítése nem megfelelő visszavonja a működési
engedélyt, ami a TB finanszírozás megvonásával jár együtt.
Az intézményben keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és megsemmisítése szerződéses
formában működik, az „Egészségügyi intézményben keletkező hulladékok kezeléséről” szóló
1/2002.(I11.) EüM rendelet előírja, hogy a fertőző hulladékok tárolása hűtés nélkül max. 48
óráig, 0-5 C fokon történő hűtéssel maximum 30 napig tartható.
A hűtés jelenleg egy 150 L-es hűtővel részben megoldott, mivel az erre a célra felhasznált
dupla falú dobozok nagysága miatt a kis mennyiség ellenére sem férnek el a hűtőben. A
veszélyes hulladékok elszállítása a fentiek miatt évente 2-3 alkalommal történik. A keletkező
kis mennyiség (évi kb. 200 kg) miatt nem tartjuk indokoltnak a gyakoribb szállítást. Az
egyszeri szállítás díja 8.375.- Ft alkalmanként a kg-onkénti megsemmisítési díjon felül.



III. Személyi feltételek:

Az intézmény által alkalmazott dolgozók száma a körzetek vállalkozási formában történő
működtetése folytán jelenleg 11 fő (2 üres álláshely).

Megnevezés: 2006.év /fő 2007.év/fő 2008.év/fő 2009.év/fő 2010.év/fő 2011.év/fő

Védőnők 2,875 3,875 3,875 2,875 3,51 4,51

* védőnők 2,875 3,875 3,875 2,875 3 4

* gazd. Üi. 0,15 0,15

* takarítónő 0,36 0,36

Fogászat 2,75 0,875 2,875 2,75 2,51 2,51

* orvos 1 1 0,875 1 1

* fogászati a. 0,875 1 1 1 1

* takarítónő 0,875 0,875 0,875 0,875 0,36 0,36

* gazd.üi. 0,15 0,15

Háziorvosi sz. 2,625 2,625 2,625 2,625 1,63 1,63

* háziorvos

* asszisztens 1 1 1 1 1 1

* gazd.üi. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,19 0,19

* takarítónő 0,875 0,875 0,875 0,875 0,44 0,44

Házi gyermeko. Sz. 0 0 1 1 1,51 1,51

* házi gyermeko.

* asszisztens 1 1 1 1

* gazd.üi. 0,15 0,15

*takarítónő 0,36 0,36

Ifjuság eü. G. 0,11 0,11

* gazd.üi. 0,03 0,03

* takarítónő 0,08 0,08

Ügyelet: 0,26 0,26

* gazd.üi. 0,08 0,08

* takarítónő 0,18 0,18

Összesen: 8,25 7,375 10,375 9,25 9,53 10,53



A 2011. évi létszám 11 fő, mely a következőképpen tevődik össze:

Szakfeladat/megn. Munkaidő jellege: Besorolás szerint: Átlag létszám:

86210111 Háziorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi E.08 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,19
részmunkaidős fizikai A.07 0,22
részmunkaidős fizikai A.10 0,22

86210112 Házi gyermekorvosi alapellátás
teljes munkaidős szellemi D.05 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

88623011 Fogorvosi alapellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.09 0,18
teljes munkaidős szellemi H.02 1
teljes munkaidős szellemi D.06 1

8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
üres álláshely F.01 1
üres álláshely F.02 1
teljes munkaidős szellemi F.06 1
teljes munkaidős szellemi F.14 1
részmunkaidős szellemi E.07 0,15
részmunkaidős fizikai A.07 0,18
részmunkaidős fizikai A.10 0,18

8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
részmunkaidős szellemi E.07 0,08
részmunkaidős fizikai A.07 0,09
részmunkaidős fizikai A.10 0,09

8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
részmunkaidős szellemi E.07 0,03
részmunkaidős fizikai A.07 0,04
részmunkaidős fizikai A.10 0,04

Összesen: 11 fő 10,53 fő

Az I. számú háziorvosi szolgálatot az OALI-val kötött megállapodás alapján Dr Sáfár Csilla
látta el 2008. július 01-tól 2011. 01. 31-ig. 2011. július 1-től testületi határozat alapján a
körzet ellátását Dr Hódi Pál háziorvos személyében kívántuk betölteni, aki 2011. június 6-án
visszalépett. Az I. számú házi gyermekorvosi szolgálat működését tobábbra is helyettesítéssel
tudjuk ellátni, melyet Dr Kukszova Valentyina végez.
A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez három területi- és egy iskolavédőnő szükséges.
Jelenleg a két fő területi védőnő munkáját helyettesítéssel látjuk el, az iskolavédőnő munkáját
nyugdíjas védőnő teljesíti.
A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői állások folyamatosan meghirdetésre
kerülnek.



Alkalmazottak bruttó átlagjövedelme (adatok eFt-ban):

Megnevezés: 2007.év 2008.év 2009.év 2010.év
Felsőfokú isk.végz.átl. 119 121 137 143
Középfokú iskolai végz.átl. 89 95 104 107
Középf.iskolai végz.alatti átl. 68 73 77 77
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A foglalkoztatottak munkabére a Közalkalmazotti törvény szerint kerül megállapításra.

IV. Az ellátottak és a körzetek kapcsolata:

Háziorvos: Házi gyermekorvos: Fogászat: Védőnők:

Orvosi körzet: 3 db 2 db 2 db 3+1 db
ebből vállalkozás 2 db 1 db 1 db 0 db

Ellátottak száma 5.583 fő 1.573 fő 7.095 fő 523+766 fő

Egy körzetre jutó ell. 1.861 fő 786 fő 3.547 fő

Az egy háziorvosi körzetre jutó ellátottak (háziorvoshoz bejelentkezettek) száma jóval
meghaladja az országos és a megyei (1641 fő/körzet) átlagot.

Legjellemzőbb megbetegedések a gondozási statisztikák alapján (adatok/fő):

Megnevezés / év / I. II. III. sz. ho. 2007. év 2008. év 2009. év 2010. év
Szív és érrendszeri megbetegedések 1117 1242 1124 999
Emésztőrendszeri megbetegedések 331 358 347 297
Magas vérnyomás 1700 1808 1973 1798
Daganatos megbetegedések 275 258 219 185

Légzőszervi megbetegedések 347 375 454 364
Mozgásszervi megbetegedések 919 1070 1155 1245
Összesen: 4689 5111 5272 4888
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A lakosság egészségi állapotával kapcsolatban megállapítható, hogy a gyakori
megbetegedések számában kisebb mértékű csökkenés tapasztalható a háziorvosi gondozási
statisztikák alapján. Ezt nagyon sok tényező befolyásolja, mint például a
környezetszennyezés, az egészségtelen táplálkozás, az élelmiszerekben lévő kémiai anyagok,
a stressz, a testmozgás hiánya, egyes esetekben bizonyos öröklött hajlam játszik szerepet.

Az összevont háziorvosi ügyelet forgalma:

Összevont
orvosi ügyelet

helye

A szolgálatban
résztvevő

orvosok száma
összesen

Egy
alakalommal az
ügyeletet ellátó
orvos/ok száma

Ügyeleten
megjelent

betegek száma

Hívásra történő
betegellátás

Mentőszállítás
igénybevétel

Év 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010. 2009. 2010.
Fegyvernek 5 5 1 1 2345 2813 872 1098 80 58

V. Az éves költségvetés értékelése:

Az orvosi rendelő költségvetése az évek folyamán folyamatosan növekedett. Ezzel együtt a
rendelő működtetéséhez szükséges önkormányzati hozzájárulás is folyamatosan nőtt.

A rendelő éves költségvetési forrásait a TB egészségügyi finanszírozás, a vállalkozó orvosok
működési költség hozzájárulása és az önkormányzati kiegészítés biztosítja.



A 2011. évi költségvetés koncepció alapján a bevételek alakulása:
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adatok eFt-ban

2007. év 2008. év 2009. év 2010. év
Megnevezés teljesítés teljesítés teljesítés teljesítés

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 32337 34837 38455 36903

Működési bevétel 3978 3195 3186 3310
Támogatás értékű bevétel 28359 31642 35269 33593

- Egyéb működési célú támértékű bev. 327 2240 1672 840
- OEP-től átvett 28032 29402 33597 32753

KIADÁS ÖSSZESEN: 43989 50032 51243 50361

Személyi juttatás 16639 18239 22647 22150
= Bér 15674 17387 20553 21906
= Egyéb 965 852 2094 244

Járulékok 5371 5516 6436 5832
Dologi kiadások 21505 25679 21549 22379
= ügyeleti díj,orvosi e.ieü.,helyettesítés 14829 17886 14043 11916
= egyéb dologi kiadások 6676 7793 7506 10463
Felhalmozási kiadások 474 598 611 0

= felújítás

= beruházás 474 598 611

Beruházási kiadásaink:

A 2007. évben 474 eFt, melyből az I. számú háziorvosi körzet részére vásároltunk
számítógépet és 2 db nyomtatót 200 eFt értékben, a védőnői szolgálat részére a védőnői
program működéséhez szükséges volt új számítógép illetve nyomatató vásárlása 274 eFt
értékben.
A 2008. évben 598 eFt, melyből az I. számú házi gyermekorvosi körzet részére vásároltunk
számítógépet tartozékaival 400 eFt értékben, a védőnői szolgálat részére egy db notebook
vásárlása történt 198 eFt értékben.
A 2009. évben 611 eFt, melyből a fogászati szolgálat részére vásároltunk 338 eFt-ért
kompresszort és 273 eFt-ért hőlégsterilizátort.



Dologi kiadások alakulás (ezer/Ft-ban):

Megnev./év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Eredeti Telj. Eredeti Telj. Telj. Eredeti Eredeti Telj. Eredeti

Dologi
kiadások

13 736 21 505 23 055 25 679 19 782 21 549 20 528 22 379 28 054
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Nagy gondot jelent még az ügyeleti ellátás és annak finanszírozása. Jelenleg az orvosi ügyelet
összevont ügyeleti formában látjuk el Örményes és Kuncsorba településekkel együttműködve.
Az ügyeletben hat háziorvos, egy gyermekorvos, öt asszisztens és három gépkocsivezető vesz
részt. A hétvégén ügyeletben lévő személyeknek biztosítani kell a hétfői szabadnapot, amit
csak a körzet helyettesítéssel történő ellátásával tudunk megoldani. Az ellátott lakosság száma
8.935 fő (2011. évi költségvetés szerint), ami alapján a TB 7.800 eFt finanszírozást nyújt. Ezt
az önkormányzatok 8.446 eFt-tal egészítik ki. Az önkormányzati kiegészítés mértéke
megállapodás alapján van elszámolva.
A költségvetés készítésekor és annak végrehajtásánál a költségek csökkentésére és a takarékos
gazdálkodásra törekszünk.

VI. Összefoglaló:

Összességében megállapítható, hogy az orvosi rendelő épület és eszközellátottságának
feltételei a beruházás eredményeként megfelelő.
Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozik 2011-
ben, hogy a lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz.
háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálat. A házi gyermekorvosi ellátásban a létszámhiány
sajnos már évek óta probléma, melyet a mai napig nem tudtunk megoldani a folyamatos
álláshirdetés ellenére sem.
A védőnői szolgálat zavartalan működése érdekébent tanulmányi szerződést kötöttünk egy
védőnői hallgatóval, aki 2014-ben végez a főiskolán.



A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt években. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy valamilyen formában a megüresedett álláshelyek betöltésre
kerüljenek.

Az összevont ügyelet változatlan formában működik Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba
ellátási területekkel. Az ügyeleti rendszer 2007. január 1-től az érvényes jogszabályok szerint
a következők szerint módosult. A hétközben működő készenlét ügyeletre módosult, ami azt
jelenti, hogy ezen túl az ügyeletben lévő orvos 16.00 órától másnap reggel 07.00 óráig köteles
az orvosi rendelőben tartózkodni 1 fő asszisztenssel és 1 fő gépkocsivezetővel. Ennek a
finanszírozási forrása és a személyi feltételei nem megoldottak.
A gazdaságosság miatt a veszélyes hulladék elszállítása sem az előírtak szerint történik.

VII. Javaslat az intézmény további működésével kapcsolatban:

Amennyiben a finanszírozási rendszer az ügyeleti ellátásnál nem változik, abban az esetben ez
újabb terhekkel növeli meg az önkormányzatok kiadásait.
A 2003. évi LXXXIV. törvény 5. §-a kimondja, hogy egy napon a 12 órát és egy héten – 6
havi átlagban – a 60 órát nem haladhatja meg az egészségügyi dolgozó által ellátott
tevékenység. A jelenlegi és a jővőbeni alapellátási rendszerünk (háziorvosi rendelés +
összevont ügyelet) változatlan fenntartása mellett nem tudunk a jelzett jogszabály
munkaidőre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelni.

Az előterjesztés megvitatása után kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati
javaslat elfogadására:

……………….. / 2011.(VI.23.) sz. határozati javaslat:
a település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról.

1.) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a település egészségügyi
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.

2.) A tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a következő feladatokat fogalmazza
meg:
- Az üres orvos és védőnői álláshelyek folyamatos pályáztatása, betöltése.
- Az ügyeleti ellátás rendszerének hatékonyabbá tétele a környező

településekkel együttműködve.
- Törekedni a jogszabályi előírások szerinti működésre.
- A lakosság megfelelő színvonalon történő ellátása.

Fegyvernek, 2011. június 14.

Készítette: Gál Istvánné

/:Tatár László:/
polgármester



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás u. 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 23 - i ülésére a „Polgármesteri hivatal
épületének komplex akadálymentesítése” című pályázat benyújtásáról szóló 198/2009 (IX.24.) sz.
határozat módosításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

A Tisztelt Képviselőtestület a 198/2009 (IX.24.) sz. határozatával döntött pályázat benyújtásáról a
Polgármesteri hivatal épületének komplex akadály mentesítésére” ÉAOP-2009-4.1.5.-09 számú pá-
lyázati felhívásra.
A beruházás fizikai zárása 2010. október 25 –én szerződés szerint megtörtént. A VÁTI Nonprofit Kft.,
(irányító hatóság) 2010. december 08 –án lefolytatott helyszíni ellenőrzés során szabálytalanság gya-
núját állapították meg, mivel a kivitelező kiválasztása a pályázati feltételeknek megfelelően 3 azonos
tárgyú, összehasonlítható írásos ajánlattal történt, nem közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
Az irányító hatóság hivatalból jogorvoslati eljárást indított a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési
Döntőbizottságnál 2011. január 06 –án. A 2011. január 26 –án tartott tárgyaláson az Önkormányzatot
Dr. Dessewffy Anna közbeszerzési szakjogász képviselte.
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát 2011. február 14 –én hozta meg, melyben megállapítot-
ta, hogy Fegyvernek Önkormányzat a Kbt., 240 § (1) bekezdésére tekintettel megsértette a Kbt. 2 §
(1) bekezdését azaz a vonatkozó szerződést a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzésével kötötte
meg, kezdeményezi Szolnoki Városi Bíróságnál a szerződés semmisé tételét, nem peres eljárás kere-
tében.
A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata alapján az Irányító Hatóság 2011. március 2–án 3.228.113
Ft támogatási összeggel csökkentette a projekt támogatás tartalmát. A döntés ellen 2011. március 16
–án jogorvoslattal éltünk és kértük az elvonás csökkentését. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011.
június 07 –én kelt levelében jogorvoslati kérelmünket azonban elutasította, az elvonás mértékét nem
csökkentette.
A Szolnoki Városi Bíróság tájékoztatása, mely szerint Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat ellen
2011 évben nem nyújtottak be keresetet polgári peres, illetve nem peres eljárásban 2011. május 4 –
én kelt.
Az Irányító Hatóság döntése értelmében az Önkormányzat abban az esetben jut a támogatás fenn-
maradó részéhez, ha Szilasi és Tsa. Kft-nek az elvonás mértékét azaz 3.228.113 Ft –ot megfizeti, eh-
hez szükség van a pályázat forrásösszetételének módosítására az alábbiak szerint.

Eredeti forrásösszetétele 198/2009 (IX.24.) Módosított forrásösszetétel
Támogatás 87,54 % 14.289.524 Ft Támogatás 70 % 10 753 027 Ft

Saját Erő 12,46 % 1.587.725 Ft Saját Erő 30 % 4 623 754 Ft

Összesen 15.877.249 Ft Összesen 100 % 15 376 781 Ft
Nem támogatott költ-
ségek

446.250 Ft Nem támogatott költ-
ségek (teakonyha ki-
alakítása)

157 819 Ft

Mindösszesen 16.323.499 Ft Mindösszesen 15 534 600 Ft



A szükséges 4.781.573 Ft önerőből az Önkormányzat 1.576.754 Ft önerőt 2010. 11. 04. –én kifizetett.
A 3.228.113 Ft elvonás kifizetése után az Önkormányzat 1.210.725 Ft, a Szilasi és Tsa., Kft., 9.542.302
Ft támogatásban részesül.

Fentek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíves-
kedjenek.

…………………../ 2011 (VI.23.) sz. határozati javaslat

„Polgármesteri hivatal épületének komplex akadálymentesítése” című pályázat benyújtásáról szóló
198/2009 (IX.24.) sz. határozat módosításáról

1.) A 198/2009 (IX.24.) sz határozat 3 pontja az alábbiak szerint módosul:

A beruházás ÁFA - val növelt értéke 15.980.850 Ft, melyhez 4.623.754 Ft + 157.819 Ft = 4.781.573 Ft
saját erőt vállal a 2011. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint:

A beruházás forrásösszetétele

Támogatás 70 % 10 753 027 Ft

Saját Erő 30 % 4 623 754 Ft

Összesen 100 % 15 376 781 Ft

Nem támogatott költségek
(teakonyha kialakítása)

157 819 Ft

Mindösszesen 15 534 600 Ft

Erről értesül:

1.) Tatár László polgármester
2.) Buzás Istvánné dr. jegyző
3.) Képviselőtestület tagjai
1.) Nardai Dániel, települési menedzser
2.) Temesváriné Bozsó Ágnes, pénzügyi vezető
3.) Irattár

Fegyvernek, 2011. június 15.

Készítette: Nardai D.



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
A tagintézmény vezetők kötelező óraszámának csökkentéséről.

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Képviselő testülethez, hogy az általános igazgató helyettes, a Móra Ferenc Általános Iskola
Tagintézmény, az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, és a Szalai Sándor Általános Iskola
Tagintézmény vezetőinek óraszámát az előző évekhez hasonlóan 4 órával csökkentse.

Az intézmény a 2009/10-es tanévet új szervezeti struktúrával kezdte az Alapító Okiratnak
megfelelően. A 2007. szeptember 1-vel történt intézmény átszervezés tapasztalatairól több ízben is
beszámolt a Képviselő testületnek, ahol utalt arra, hogy vezetőket a feladataik ellátásában
nagymértékben akadályozza az indokolatlanul magas óraszám.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész II. (5).bek. alapján „A
pedagógus, a vezető kötelező óraszáma a fenntartó egyetértésével csökkenthető, ha az ehhez szükséges
fedezetet a fenntartó többlet-költségvetési támogatása nélkül, vagy a nevelési-oktatási intézmény saját
forrásaiból biztosítja. A csökkentés ideje nem lehet hosszabb egy nevelési évnél, tanítási évnél,
azonban több alkalommal meghosszabbítható.”
Az óraszámcsökkentés, mivel a 2011-es költségvetési évet ennek megfelelően terveztük, költségvetés
módosítást nem igényel.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

………/2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat:
A tagintézmény vezetők kötelező óraszámának csökkentéséről.

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Orczy Anna Általános Iskola,
Szakiskola és EPSZ általános igazgató helyettesének, a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény,
az Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény, és a Szalai Sándor Általános Iskola Tagintézmény
vezetőinek kötelező óraszámát 4 órával csökkentse.

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2011. június 16.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
Kötelezettségvállalás új pedagógiai rendszer beindításának fedezetére.

Tisztelt Képviselőtestület!

A fegyverneki gyermekek beiskolázása ügyében a 2011/12-es tanév előkészítéseként szervezett
informális és soros képviselő-testületi üléseken különböző igények fogalmazódtak meg a testület
részéről az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ oktatási intézménnyel szemben. Cél,
hogy dolgozzanak ki olyan oktatási rendszert az első évfolyamon, mely szélesebb differenciálási
lehetőséget kínál a jó képességű tanulóknak a gyorsabb, sokoldalú fejlődéséhez; ugyanakkor a
gyengébb, lassan haladó tanulóknak a biztonságos felzárkózás lehetőségét biztosítja. Nem titkolt cél,
hogy a kínálat bővítésével tegyük vonzóbbá a fegyverneki iskolákat, növeljük az intézményeink, ezzel
a település megtartó erejét, minimálisra csökkentsük a tanulók elvándorlását más településre.
A szülők a tájékoztatás alapján a gyermekeiket ennek megfelelően íratták be a 2011/12. tanév 1.
évfolyamának csoportjaiba.

Az új pedagógiai rendszer beindításához a Pedagógiai Program helyi tantervének 1. oszályosokra
vonatkozó óraszámát tagintézményenként 12,5 órával meg kell emelni.

Ígértük a szülőknek, hogy választásuk szerint idegen nyelvből, informatikából és testnevelésből
gyermekeik tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt. Ez tagintézményenként, a közoktatásról
szóló 1993. évi. LXXIX. t. 52. §. (2) bek. szerinti óraszám igénybevételén felül, további 2 óra/hét
óraszámemelést jelent.

Ennek megfelelően a 2011-es költségvetési évben szeptember-október-november hónapokra
vonatkozóan az engedélyezett óraszámokat és az óraszámok lefedéséhez szükséges álláshelyek
költségeit a költségvetésünkben szükséges jóváhagyni az alábbiak szerint:

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből, informatikából és
testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft

+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből, informatikából és
testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft

+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

………/2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat:
A tartós kötelezettségvállalásról szóló határozat módosításáról.
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Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal az Orczy Anna Általános Iskola
és a Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézményekben 2011. szeptember 1-től bevezetésre kerülő új
pedagógiai rendszer bevezetését támogató pénzügyi fedezet biztosítására az alábbiak szerint:

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből, informatikából
és testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft

+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:
14,5 óra/hét (7,5 óra magyar, 5 óra matematika, 2 óra szakkör idegen nyelvből, informatikából
és testnevelésből),=14,4/22=0,66 fő álláshely
0,66 fő (F=) tanár bérigénye 2011-ben: 0,66 x 149.100 Ft X 4 hó= 393.624 Ft

+27% járulék: 106.278 Ft
Összesen: 499.902 Ft

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2011. június 16.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. február 24-i ülésére
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ intézményben rendszergazda

foglalkoztatásáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ igazgatója azzal a kéréssel fordult a Tisztelt
Képviselő testülethez, hogy az intézményben főállású rendszergazda foglalkoztatását tegye lehetővé.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 1. számú melléklet Első rész „További foglalkoztatás a
nevelési-oktatási intézményekben” 2. d pontja alapján ha a tanulólétszám eléri a háromszázat,
rendszergazda foglalkoztatása kötelező.
Az intézményben ezt a feladatot éveken keresztül az informatika tanárok látták el a 6/2003-as tartós
kötelezettségvállalásról szóló rendelet alapján. Ezeket a juttatásokat azonban a fenntartó
költségtakarékossági szempontból a rendeletből megszüntette.
A számítógép parkunk a 2010. évi statisztikai mennyiséghez mérten lényegesen megnőtt.

2010. októberi statisztika szerint: 160 számítógép,20 nyomtató, 7 aktív tábla üzemel.
2011. májusi TIOP beszerzéssel: 68 számítógép, 17 tantermi eszközcsomag került beüzemelésre.
A jelenlegi eszközállomány, a hardver és a hozzá tartozó szoftver állomány folyamatos működtetése
mindenképpen indokolja a rendszergazda álláshely betöltését.

A 2011. költségvetési évre (2011. július 1-től) a rendszergazda foglalkoztatásának többletigénye:

Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft

+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft

+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

………/2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat:
Az Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ intézményben rendszergazda
foglalkoztatásáról

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete kötelezettséget vállal, a 2011. évi költségvetés terhére
egy fő rendszergazda foglalkoztatására 2011. július 1-től az alábbiak szerint:
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Orczy Anna Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft

+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft

Móra Ferenc Általános Iskola Tagintézmény:
20 óra/hét= 0,5 álláshely
0,5 fő (C4) rendszergazda bérigénye 2011-ben: 0,5x94.000 Ftx 5 hó= 235.000 Ft

+27% járulék: 63.450 Ft
Összesen: 298.450 Ft

Erről értesül:

1.) Orczy Anna Általános Iskola, Szakiskola és EPSZ Igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) Buzás Istvánné dr. jegyző
4.) Pénzügyi csoport

Fegyvernek, 2011. június 16.

Tatár László
polgármester

Készítette: Bérczesi Mária



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 23-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d.
alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződés meghosszabbításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti 1/d. bérlemény a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fegyverneki Helyi Szervezete bérli - képviseli Gábli Simonné Csík Ágnes elnök - , mely bérleti szerződés 2011.
június 30-án megszűnik. A szervezet továbbra is igénybe szeretné venni ezen helyiséget irodának.
A bérleti díj az előző évben bruttó 500.-Ft/hó, melyet a szervezet félévente fizetett. A közüzemi számlákat
továbbra is fizetik.

Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2011. július 01-től 1 éves időtartamra történő bérbeadását.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete közérdekből dönt
a bérbeadásról.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.

…………………………./2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. alatti önkormányzati bérlemény bérleti szerződés meghosszabbításáról.

„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/d. sz. alatti helyiséget bruttó 500,- Ft/hó bérleti
díj fejében bérbe adja a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fegyverneki Helyi
Szervezete részére 2011. július 1-től 2012. június 30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út
1/d. alatti helyiségeket nem adja bérbe a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Fegyverneki helyi szervezete részére.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület

Fegyvernek, 2011. június 14.

(:Tatár László:)
polgármester

Készítette: Csaba Gáborné



Fegyvernek Nagyközség Polgármestere
Fegyvernek, Felszabadulás út 171.
Tel./fax: 56/556-010

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. június 23-i ülésére a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és
1/c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződés meghosszabbításáról

Tisztelt Képviselőtestület!

Mint ismeretes a T. Képviselőtestület előtt a Móricz Zs. úti 1/a. és 1/c. bérlemények a „Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” bérli, mely bérleti szerződés 2011. június 30-án megszűnik. A
szervezet továbbra is igénybe szeretné venni ezen helyiségeket a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkoztatására közérdekből. A közüzemi számlákat továbbra is fizetnék.

Fentiek alapján javaslom a bérlemény 2011. július 01-től 1 éves időtartamra történő bérbeadását.
Az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete közérdekből dönt
a bérbeadásról.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi alternatívák közül dönteni
szíveskedjen.

…………………………./2011. (VI. 23.) sz. határozati javaslat
Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a. és 1/ c. sz. alatti önkormányzati bérlemények bérleti szerződés
meghosszabbításáról.

„A” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 9/1999.(V.6.) számú rendelet 2. §. a) pontja alapján:

Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a és 1/c. sz. alatti helyiségeket közérdekből bérbe
adja „Segítünk Országos Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke –
Törőcsik Antal (Szolnok, Ady E. u. 5.) részére 2011. július 1-től 2012. június
30-ig.
Megbízza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés megkötésével.

„B” alternatíva:
Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete a Fegyvernek, Móricz Zs. út 1/a.
és 1/c. sz. alatti helyiségeket nem adja bérbe a„Segítünk Országos
Érdekegyeztető és Képviseleti Szervezet” elnöke – Törőcsik Antal (Szolnok,
Ady E. u. 5.) részére.

Erről értesül: 1. Tatár László polgármester
2. Buzás Istvánné dr. jegyző
3. Képviselőtestület

Fegyvernek, 2011. június

(:Tatár László:)
Készítette: Csaba Gáborné polgármester




