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MEG HÍVÓ
FEGYVERNEK VÁRO S ÖNKO RMÁNYZAT KÉPVISELŐ-T EST ÜLET E
2017. AUGUSZT US 31-én – CSÜT ÖRTÖKÖN – 15,00 ÓRAKOR ÜLÉST
T ART ,
melyre tisztelettel meghívom
Helye: Városháza tanácsterme
Napirendek előtt: Interpelláció
Napirendi javaslat:
1. Polgármester tájékoztatója
2. Jelentés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett
víziközművek üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítéséről
3. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2016-2017. nevelési év
értékeléséről
4. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
5. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
6. Az önkormányzati támogatásokról
7. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
8. A fegyverneki 0251 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész
megvásárlásáról
9. Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről
Előadó: Tatár László polgármester
Valamennyi napirendhez meghívott:
Képviselő-testület tagjai
dr. Botka János Hunor Törökszentmiklósi Járási Hivatal hivatalvezetője
dr. Pető Zoltán jegyző
Burai Pál a Fegyverneki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Polgármesteri Hivatal csoportvezetői, gazdaságvezető
2. napirendhez:
Bakondi György Patrik, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000
Szolnok, Kossuth L. út 5.)
Szabó Péter Zoltán, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Önkormányzati kapcsolattartó
Osztály vezetője (szabo.peter@trvzrt.hu)
3. napirendhez:
Balogh Mihályné, a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde vezetője
4. napirendhez:
Négyesiné Cseh Anikó, a Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója
Fegyvernek, 2017. augusztus 23.
Tatár László
polgármester

F e g yv e r ne k V á r o s P o lg á r m e s t e r e
Feg yver nek, Szent Erzsébet út 171.
Tájékoztató

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augu sztus 31-ei ü lésére a
két ü lés közötti eseményekről, intézked ésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A két ü lés közötti események:










I.

Augusztu s 1-én a Törökszent mi klósi Járási Hivatalban tartot t
Járási Ön kéntes Tartalékos rendszer lét rehozásával kap csolatos
tájékozt atáson vettem részt.
Augusztu s 2-án a Ti szamenti Regionáli s Ví zművek Zrt. újonnan
kinevezett vezérigazgatójával Bakond i György Parti k Úrra l
találkoztam.
Augusztu s 3-án Törökszent mi klósi Járási Hi vatal Munkaügy i
K özpontja által tartott tájékoztatóra kaptam meghívást.
Augusztu s 8-án a Megyeházán a településarcu lati kézi könyv
előkészítéséről és a hozzá kap csolódó j ogszab ályi változásokról,
határidőkről tartottak tájékoztatást.
Augusztu s 19-én a Fegyvern eki Horgász Egyesü let nyárvégi
versenyén vettem részt.
Augusztu s 20-án a K atoli kus Temp lomban megrend ezésre kerü l ő
ünnepséggel egyb ekötött új kenyér megszentelésé re kerü lt sor.
Augusztu s
25-én
a
Csorba
Mikro-térségi
S zoci áli s
Intézményfenntartó Társu lási Tanács ü lését tartottu k.
Augusztu s 25- én Bu zás Istvánn é d r. Jász-Nagykun-S zolno k
Megyei Önkormányzati és K özigazgatási kitüntető díjat kapta. A
díjátadó ünnepségre én is meghívást kaptam.
Augusztu s 25-én Barta Józsefné, a Csorba Mikro-térségi S zociáli s
Alap szolgáltatási
K özpont
igazgatój a nyugdíjba vonulása
alkalmáb ól szervezett búcsú zt ató ünnep ségen vettem részt.

Átruházott hatáskörben hozott döntések
A.) Polgármester döntései: július hónapban
1.) A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet alapján
biztosított átruházott hatáskörömben hozott döntés:
- rendkívüli települési támogatás elhunyt személy
eltemettetéséhez hozzájárulás
2
- átállási támogatás (7. §)
- Bursa Hungarica Felsőokt.Önk.Ösztöndíj (8. §) - ált.isk.tanulók bérlettámogatása (15. §)
- köztemetés (szoc.tv.48.§)
-

2
B.) Bizottság döntései:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság a szociális ellátások szabályozásáról szóló
32/2012.(VI.01.) rendelet 5. § (12) bekezdése alapján biztosított átruházott
hatáskörében hozott döntései:
- rendkívüli települési támogatás megáll.
- rendkívüli települési támogatás elutasítás
II.

Polgármesteri keret felhasználás:
2017. évben felhasználható:

6.000.000,- Ft

2017. július 31-ig felhaszn.(ügyfelek):
4.704.620,- Ft
(civil szervezeteknek):
2.502.580,- Ft
ÖSSZESEN:
7.207.200,- Ft
Ebből: szociális segély:
948.500,- Ft
szoc.segély természetben: 1.371.600,- Ft
kölcsön:
2.384.520,- Ft
Ebből 2017. július 31-ig visszatérült összesen
1.387.011,- Ft
_________________________________________________________________
Felhasználható:
179.811,- Ft
_________________________________________________________________
III.

Nettó ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, építési beruházás,
szolgáltatás megrendelése, vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás, vagyoni értékű
jog átadása, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések 2017. július 31-ig:
a.) árubeszerzés (bruttó):
- Célbeton Kft.:
- Don-agro:
- Mol:
- Kunsági Sertésért.:
b.) ingatlanvásárlás:
- Róna panzió:

IV.

Fontosabb jogszabályok : -

27.061.894,15.741.147,14.459.679,6.534.386,- Ft

6.800.000,- Ft.
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………/2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

A Polgármesteri tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri tájékoztatót
elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. augusztus 22.
Tatár László
polgármester

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére
jelentés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett víziközművek
üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1-től Fegyverneken a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi a víziközműszolgáltatást.
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. között létrejött
közműves ivóvíz és közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatásra vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződést a testület a 83/2016.(VI.22.) sz. önkormányzati határozattal fogadta
el. A szerződés VI. fejezet 7. pontja tartalmazza, hogy a TRV. minden évben, a tárgyévet
követő év május 31-ig köteles részletes jelentést készíteni a víziközművek üzemeltetési
tevékenységének előző évi teljesítéséről. A jelentés tartalmazza az elvégzett felújítások, a
beszedett díjak kimutatását, a kintlévőségek alakulását, a jogszabályi változásokat, az
elvégzett felújítási, karbantartási munkákat, a vis maior helyzetek leírását, a leszámlázott és
kitermelt víz mennyiségi adatait.
Ez alapján a mellékelt jelentést készítette el TRV. és küldte meg az önkormányzatnak.
Fentiek szerint javaslom Tisztelt Képviselő-testületnek a beszámoló elfogadását az alábbi
határozati javaslat szerint:
……../2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

Jelentés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett víziközművek
üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítéséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett víziközművek üzemeltetési tevékenységének
2016. évi teljesítéséről készült jelentést elfogadja.
Erről értesül:
1.) Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vezérigazgatója (5000 Szolnok, Kossuth L.út 5.)
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Huber József a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési
Intézmény igazgatója
Fegyvernek, 2016. augusztus 17.
Tatár László
polgármester

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Tisztelt Képviselő-testület!
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. mint Fegyvernek Város vízi közmű szolgáltatójaként, az Üzemeltetési
Szerződésben rögzítettek szerint, elkészítette a 2016. évről szóló beszámolóját.
I. Általános ismertető
Alapinformációk
A Tiszamenti Regionális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat az Országos Vízügyi Hivatal 1970. október 1-jén kelt
határozatával jött létre. Az akkor 100%-os állami tulajdonú társaságnak az alapítása óta többször meg kellett
újulnia, amely alatt névváltozás és átalakulás is történt.
A 2006. évi IV. törvény („Gt.”) előírása szerint a Társaság a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Bíróság Cg. 16-10001558/103 számú végzésével alakult át azzá a gazdálkodó szervezetté, melynek új neve: Tiszamenti Regionális
Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, melynek 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam (Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) volt.
Jelenlegi tulajdonviszonyok: a Társaság 99,7%-ban állami tulajdonban van, a fennmaradó része pedig a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) előírásainak értelmében önkormányzati
tulajdonba került. Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét tulajdonosi
joggyakorlóként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja.
Társaságunk az ország 6 megyéjében Csongrád, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Hajdú-Bihar, és SzabolcsSzatmár-Bereg megyében mintegy 738 ezer lakos közműves ivóvízellátásáról és 550 ezer lakos szennyvíz
szolgáltatásáról gondoskodik.
A vállalat működési területén a víz- és csatornaszolgáltatás meghatározó elemének a minőséget és az ellátás
biztonságát tekinti, azt a mindennapi munka részeként érvényesíti. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
komoly lépéseket tesz annak érdekében, hogy ellátási területén a szolgáltatási tevékenység színvonalát
folyamatosan növelje. A víz az első számú élelmiszerünk, ezért csak szigorú minőségellenőrzés után érkezhet meg
a fogyasztóinkhoz. Társaságunk saját és partner laboratóriumokban folyamatosan vizsgálja, ellenőrzi a víz
minőségét, mielőtt az a fogyasztókhoz ér. Emellett a társaság szakemberei szigorúan felügyelik a szennyvízkezelés,
szennyvíztisztítás hatásfokát, a szennyvízkezelés különböző technológiai pontjain a környezettudatos üzemeltetést
támogatva. A társaság ennek köszönhetően meghatározó fontosságú környezetvédelmi szolgáltató, kiemelt
figyelmet szentel a kezelésében lévő vízbázisok védelmének is.
A társaság kiemelt célja a szolgáltatásbiztonság megerősítése a megfelelő minőségű ivóvíz-, és csatornaszolgáltatás
biztosítása fogyasztók számára, a környezeti értékek fenntartása mellett.
A fogyasztók, partnerek, és a közműtulajdonosok elégedettségének növelése érdekében a cég folyamatosan fejleszti
szolgáltatásaink minőségét, az ahhoz kapcsolódó ügyintézési, tájékoztatási, fenntartási tevékenységeit, és törekszik
a rendelkezésére álló erőforrások hatékony felhasználására.
A szervezeti átalakítás során, 2017. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársaság szervezeti szerkezete is átalakult. Az Üzemigazgatóságok megszűntével új szervezeti egységek
jöttek létre. Megalakult az Önkormányzati Kapcsolattartó Osztály és két főmérnökség is kialakításra került,
Üzemeltetés és Fenntartás.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu E-mail: info@trvzrt.hu
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II. 2016. évi szolgáltatás
A szolgáltatás jogalapja:
A vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvénynek megfelelően Fegyvernek Város Önkormányzata
(mint ellátásért felelős) és a Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (mint
víziközmű-szolgáltató) 2013. 01. 01.-én Vagyonkezelői-üzemeltetési szerződést kötött a helyi közműves
ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátása tárgyában. A szerződés
mellékleteiben rögzített rendszerfüggő és rendszer független víziközmű elemek bérbevételével és a működtető
vagyon megvásárlásával egy időben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. január 01.-től látja el ezt a
feladatot. A Vagyonkezelői-üzemeltetési szerződés 15 éves időtartamra szól. A szennyvízhálózat és
szennyvíztisztítótelep üzemeltetésére vonatkozóan 2016. február 29. hatállyal Fegyvernek Város Önkormányzata és
a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. vagyonkezelői szerződést módosította.
Vízszolgáltatás:
A vízellátás a településen zavartalannak mondható. Továbbra is az eddig üzemelő 4 db mélyfúrású kútból
nyerjük a nyers vizet. A kutakból a búvárszivattyúk légbekeverő és légkiválasztó egységbe termelnek, ahonnan 2
db két szűrűegységes ZEL 2800 típusú szűrőtelepen átvezetve, a felső előszűrő térben vastalanítás, az alsó
szűrőrészben bedolgozott Fermágó szűrő rétegén mangántalanítás történik. A szűrőkből a víz egy állvány csövön,
függőleges csőlírán jut el a két felszíni tározót összekötő közös zárt kamrába. A tárolókból a vizet egy
szivattyúegység termeli a hálózatba. A kutak állapota megfelelő, a vízellátás biztonságos.
A településen munkatársaink a munkaidő után készenlétet adnak az esetlegesen felmerülő problémák és
hibák elhárítása érdekében, növelve ezzel szolgáltatásunk biztonságát.
Az érintett időszakban 7 db csőtörést kellett a hálózat üzemeltetése során munkatársainknak javítania. A javítások
kisebb területeken rövid idejű vízhiányt.

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tel: (56) 422-522 Fax: (56) 373-029
Web: www.trvzrt.hu E-mail: info@trvzrt.hu
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Dolgozóink a megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása érdekében elvégezték a tervezett hálózat, térszinti
tározó és torony mosatásokat. A szolgáltatott ivóvíz minőségét havi gyakorisággal a mintavételi tervben rögzítettek
szerint továbbra is a KFCS Felszinivíz Tisztítómű Vizsgálólaboratóriuma végzi. A vizsgálati eredmények szerint
jelentős vízminőségi kifogás nem volt. A vizsgálati eredményekről és a megtett intézkedésekről havi
rendszerességgel tájékoztatjuk az illetékes Népegészségügyi Intézetet. Mivel Fegyvernek területe 100%-ban ellátott
vezetékes ivóvízzel, így az ellátott fogyasztók számában, illetve az értékesített víz mennyiségében az előző évekhez
viszonyítva jelentős változás nem történt. Évente két hálózat mosatást végzünk, továbbá a kifogásolt pontokon
plusz fertőtlenítéseket, mosatásokat, műszaki felülvizsgálást, kontroll mintavételezést végzünk a megfelelő
vízminőség érdekében.
Ivóvíz bekötés
szám(db)

Értékesített ivóvíz
2016.év
(m3)

2.642
168
2.810

167.293
44.881
212.174

Lakosság
Közület
Összesen:

Kitermelt vagy átvett víz:

295.366 m³

Hálózatra menő víz:

283.780 m³

Értékesített víz:

212.174 m³

Szennyvízelvezetés és tisztítás:

Az ivóvízbekötésekek esetében maximális az ingatlanok rákötése az ivóvízhálózatra, azonban
jelenleg 1962 db rendelkezik szennyvízbekötéssel. A szennyvízhálózat 100%-osan kiépült, ahol a
szennyvízbekötéseket folyamatosan végezzük, a rákötési lehetőség mindenkinek adott. A
szennyvízelvezetés is folyamatos volt a 2016-os év során a településen. A településen a szennyvízhálózatot, és az
átemelőket munkatársaink a munkaidő után készenléti beosztással folyamatosan működtetik. A havonta végzett
átemelő karbantartások mellett, több esetben szükség volt terven felül Woma gépkocsival tisztítást végrehajtani, 6
alkalommal dugulás, csatornaelzáródás nehezítette feladataink ellátását. A hibaelhárítások során az érintett
körzetben a gravitációs szennyvízhálózat jelentős része is átmosatásra került. Tapasztalataink szerint, a lakosság
által kibocsátott szennyvíz minősége sok esetben meghaladja a jogszabályban előírt határértékeket, ami a
csatornahálózat és a szennyvíztelep üzemeltetését jelentősen nehezíti. További problémákat okoznak az idegenvíz
bebocsájtások, ami miatt a szennyvíztelepre érkező szennyvíz csapadékos időben meghaladja az vízjogi
üzemeltetésben előírt 580m3/nap (+50m3/nap szippantott szennyvíz) mennyiséget.
Tovább nehezíti az üzemeltetést a fogyasztók által kibocsátott szennyvíz magas szálas anyag tartalma,
melynek következtében a jelenleg üzemelő átemelő szivattyúknál gyakori dugulást okoz, emiatt havonta akár 80100 alkalommal is beavatkozásra (szivattyútakarítás) volt szükség. A fokozott igénybevétel miatt a szivattyúk
élettartama jelentősen csökken.
A szennyvíztelep üzemeltetése során 2016-ban rendkívüli esemény Augusztus 25.-én volt, amikor a
Dekanter mini fúvó, és a homokfogó fúvó is meghibásodott. A meghibásodott fúvókat a kivitelező (Veolia Zrt)
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javításra elszállította, ezen időszakra azonos típusú fúvó beépítésével biztosította az üzemeltetést. Az üzemzavar
idején a Havaria medence fogadta a beérkező szennyvizet, így szennyezőanyag kibocsájtás nem történt.
Határérték túllépés januárban KOIk, és BOI5, illetve decemberben BOI5 komponensek esetében történt az
alábbi okok miatt:
Téli időszakban, az alacsony vízhőmérséklet miatt lelassul a biológiai tisztítás folyamata, illetve a beérkező
nyers szennyvíz paraméterei, és mennyisége gyakran meghaladja a tervezett értékeket. További probléma a
BIODEC dekanterek bemerülésekor tapasztalható lebegőanyag elúszás. (Garanciális hibaként is jeleztük.)
A hatékony üzemeltetés érdekében folyamatosan végezzük, illetve szervizekkel végeztetjük a gépek,
berendezések karbantartását
Határérték túllépés januárban KOIk, és BOI5, illetve decemberben BOI5 komponensek esetében történt az
alábbi okok miatt:
Téli időszakban, az alacsony vízhőmérséklet miatt lelassul a biológiai tisztítás folyamata, illetve a beérkező
nyers szennyvíz paraméterei, és mennyisége gyakran meghaladja a tervezett értékeket. További probléma a
BIODEC dekanterek bemerülésekor tapasztalható lebegőanyag elúszás. (Garanciális hibaként is jeleztük.)
A hatékony üzemeltetés érdekében folyamatosan végezzük, illetve szervizekkel végeztetjük a gépek,
berendezések karbantartását.

Szennyvíz bekötés
szám(db)
Lakosság
Közület
Összesen:

Közcsat. begyűjtött
szv.
(m3)

1.899
63

85.970
17.127

1.962

103.097
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Ügyfélszolgálat:

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű
lehetőségét. Ennek érdekében személyes ügyfélszolgálati irodát működtet Törökszentmiklós, Táncsics Mihály út
42/a szám alatt. Emellett felhasználóink írásos formában illetve telefonon és elektronikus úton is intézhetik
ügyeiket.
A
telefonos
ügyfélszolgálat
(Call
Center)
hívószáma:
06/40-180-124,
E-mail:
ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu, honlap: www.trvzrt.hu
Társaságunk Januárban áttért a 6 havi leolvasásra. A két leolvasás közötti időszakban részszámlát bocsájtunk ki.
Javasoljuk, hogy fogyasztási szokásaiknak a kiegyensúlyozott, minél pontosabb számlázás érdekében, ügyfeleink
közöljenek havi átalány mennyiséget, de lehetőséget biztosítunk minden hónapban a mérő állás bejelentésére is, a
hónap 1-20 napja között, a fenti elérhetőségeken.
2017-ben, a rendkívüli időjárás miatt megnövekedett bejelentésekre való tekintettel, felhívjuk a lakosság szíves
figyelmét az alábbiakra:


A vízmérő fagytól és már károktól történő megóvásáról, a vízmérőakna, illetve vízmérési hely
hozzáférhetőségéről, tisztaságának biztosításáról, valamint a télen nem használt fogyasztási helyeken a
víztelenítésről az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, bérlőjének kell gondoskodni.



A házi ivóvízhálózat rendszeres (legalább havi gyakorisággal történő) ellenőrzéséről és szükség szerinti
karbantartásáról saját költségén a Felhasználónak kell gondoskodnia.

Bevételek 2016. 01. 01.- 12. 31.
Ivóvíz ágazat:
Lakosság:
Közület:
egyéb ivóvíz árbevétel
Ivóvíz ágazat összesen:
Szennyvíz ágazat:
Lakosság:
Közület:
egyéb szennyvíz árbevétel
Szennyvíz ágazat összesen:
Összes bevétel ivóvíz+szv.:
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Ft
41 365 512
12 120 982
68 522
53 555 016
52 381 117
11 467 026
2 273 390
55 828 406
109 383 422
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Kintlévőségek alakulása:

időszak:
Határidőn belül

lakosság

közület

12.779.016

3.131.988

1-30

4.940.224

140.447

31-60

2.385.614

164.848

61-90

1.813.470

158.441

91-180

1.059.974

121.082

181-365

6.530.436

700.272

365-730

2.427.418

9.421

731-től

2.058.976

102.709

33.995.128

4.529.208

Összesen:

Összes kintlévőség Lakosság + Közület: 38.524.336.- Ft

A bérelt rendszerfüggő és rendszer független víziközmű elemeken el kellett végeznünk a működéshez
szükséges javításokat, felújításokat. Ezek 2016. évben a következőek voltak:

Nem saját eszközön végzett javítás költsége:
Szennyvíztelep javítás költsége
Szennyvízhálózat javítás költsége:
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen:

Nem saját eszközön végzett felújítás költsége:
Egyéb felújítás költsége:
Nem saját eszközön végzett felújítási költség összesen:
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428 912
419 314
848 226

49 065
49 065
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Fegyvernek település víziközmű rendszerének árbevételei és költségei és eredménye 2016. év
Fegyvernek eredménykimutatás 2016 /ezer
Ft-ban/
Megnevezés
Értékesített ívóvíz nettó árbevétele Lakos
Értékesített ívóvíz nettó árbevétele Közület
Csatornaszolg. Nettó árbevétele lakos
Csatornaszolg. Nettó árbevétele Közület
Ivóvíz egyéb bevétele
Közszolg. Árb. (FH)
Építőipari tev. Árbevétele.
Továbbszáml. Szolg. Árbevétele.
Aktivált saját teljesítmény értéke
Egyéb szolg. Árbevétele.
Egyéb bevételek(követelések visszaírt ért.vesztése)
Egyéb bevételek(96)
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
Anyagköltség összesen:
ebből: közvetlen anyagköltség
vegyszer költség
Elektromos Energia költség
egyéb anyagköltség
igénybevett szolgáltatások
Egyéb igénybevett szolgáltatások
ebből: vízkészlet járulék
ELÁBÉ
Közvetített szolgáltatások
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb kifizetések
Bérjárulékok
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK(86)
ebből: Közműadó
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN:
ÜZEMI ÉS ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
Belső tevékenység eredménye
Kalkulált vállalati általános költség (315.271 x 72,49 Ft)

41 366
12 121
52 382
11 467
69
2 273
8 357
49
5
415
506
129 010
19 092
1 201
2 431
14 791
669
47 618
2 968
1 063
48
69 726
21 850
2 498
6 128
30 476
32 787
7 381
7 104

-
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140 370
11 360
2 291
22 854
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KORRIGÁLT.ÜZEMI-ÜZLETI EREDMÉNY
Pénzügyi műveletek bevétele
Pénzügyi műveletek ráfordítása
Pénzűgyi eredmény
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
Rendkívűli bevételek
Rendkívűli ráfordítások
Rendkívűli eredmény
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY/VESZTESÉG

-

36 505

-

36 505

-

36 505

A 2017. évben is igyekszünk a fogyasztók elvárásainak megfelelően teljesíteni a szolgáltatási feladatokat. Az
időszerű javítási-karbantartási feladatok elvégzésével biztosítjuk a létesítmények rendeltetésszerű használatához
szükségek feltételeket. Beruházási forrásaink igénybevételével bővítjük a működtető eszközeink körét, illetve
igyekszünk a legsürgősebb feladatok megoldásával a víz-csatorna közmű műszaki állapotát javítani.
Reméljük tájékoztatásunk elősegítette, hogy a Tisztelt Képviselőtestület megfelelő áttekintést kapjon Társaságunk
tevékenységéről. Kérjük a fentiek alapján a 2016. évi szolgáltatási tevékenységünkről készült beszámoló
elfogadását.
Ezúton is köszönjük egész éves partneri együttműködésüket.
Szolnok, 2017. május 16.

Tisztelettel:
Dr. Komáromy Csaba
működés-koordinációs igazgató

Iszkeitz András
műszaki igazgató
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Beszámoló
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
Fegyverneken nyújtott
2016. évi tevékenységéről
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Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére a
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2016-2017. nevelési év értékeléséről

Tisztelt Képviselő-testület!
A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója elkészítette az intézmény 20162017-es nevelési év értékelését.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2 bekezdés h) pontja szerint az
intézmény fenntartója, Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli a
nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét.
Fentiek alapján javaslom, hogy az előterjesztés mellékletét képező értékelést fogadja el a
testület.
………./2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2016-2017. nevelési év értékeléséről
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde 2016-2017. nevelési év értékelését megismerte és elfogadja.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testület megköszöni az intézmény
vezetőjének és dolgozóinak 2016-2017. nevelési évben végzett munkáját.
Erről értesül:
1.) Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. augusztus 23.

Tatár László
polgármester

Fegyverneki Tiszavirág
Óvoda és Bölcsőde

2016/2017.
nevelési év
értékelése
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Az Óvodai nevelés országos alapprogramban elvárásoknak és

a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak
való megfelelés
1.1.

Az Óvodai nevelés országos alapprogram céljai a pedagógiai

programban
Az előző nevelési év végén módosítottuk a „Mi Óvodánk” Helyi Pedagógiai Programunkat. A
pedagógiai program 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.

1.2.

A pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok

operacionalizálása, megvalósítása, intézményi eredmények
Folyamatosan nyomon követjük a pedagógiai programunkban foglaltak megvalósulását.
Minden nevelési év tervezésekor megtörténik az intézmény tevékenységeinek terveinek
ütemezése, ami az éves munkatervben és más fejlesztési, intézkedési tervekben rögzítésre is
kerül. (Munkaterv, Tagóvodák Feladat-ellátási terve, Szakmai munkaközösségek terve,
Gyermekvédelmi munkaterv)
A tervek nyilvánossága biztosított. A tervekben 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 2016/2017-es nevelési évben
beindítottuk

intézményünkben

a

gyógytestnevelést.

A

szakdiplomával

rendelkező

óvodapedagógus tartásjavító, lábboltozat javító foglalkozást szervez az 5-6 éves korú
gyermekek számára.
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Alapító okirat szerinti feladatellátás jellemző adatai

Alapító okirat szerint ellátott feladat
1.

Terület

adattábla
1.

A hatályos alapító okirat kelte, száma

2.

Fenntartó neve, címe

3.

Az intézmény hatályos alapító okirat
szerinti neve

Adat
17/2016.(II.11.) sz.
Fegyvernek Város Önkormányzat
Képviselőtestülete
Alapító Okirat
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

4.

Az intézmény székhelye, neve, címe

Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út
88.

5.

Az intézmény feladat-ellátási helye,
neve, címe

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
Bölcsőde Újtelepi Óvodája
(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

6.

Az intézmény feladat-ellátási helye,

Bölcsőde Központi Óvodája

neve, címe

(Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

7.

Az intézmény feladat-ellátási helye,

Bölcsőde Annaházi Óvodája

neve, címe

(Fegyvernek, Damjanich
u. 107.)
Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

8.

9.
10.
11.

Az intézmény feladat-ellátási helye,

Bölcsőde Szapárfalui Óvodája

neve, címe

(Fegyvernek, Ady E. u. 53.)

Az intézménybe felvehető maximális
gyermeklétszám

280 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Újtelepi Óvodája: 100 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és
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(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Központi Óvodája: 75 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Annaházi Óvodája: 50 fő

Felvehető maximális gyermeklétszám

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és

(feladat-ellátási helyen)

Bölcsőde Szapárfalui Óvodája: 45 fő

Az intézmény óvodai csoportjainak
száma 2015/2016. nevelési évben
Az intézmény napi nyitvatartási ideje a
2015/2016. nevelési évben

11 csoport
06-18-ig
- Óvodai nevelés
- Sajátos nevelési igényű gyermekek

16.

Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai

óvodai nevelése, ellátása
- Óvodában szervezett étkeztetés
- Kiemelten tehetséges gyermekek
nevelését, oktatását.
Mozgásszervi, érzékszervi, értelmi,
vagy beszédfogyatékos, pszichés

17.

Sajátos nevelési igényű gyermekek

fejlődési zavarral (súlyos tanulási,

nevelése

figyelem-, vagy
magatartásszabályozási zavarral
küzdő gyermekek nevelése

18.

Gazdálkodási jogköre

Önállóan gazdálkodó

Az óvodai csoportok adatai
2.
adattábla

Terület

Adat

1.

Óvodai csoportok száma összesen

11

2.

óvodai kiscsoport száma

4

3.

óvodai középső csoport száma

1

4.

óvodai nagycsoport száma

2

5.

óvodai vegyes csoport száma

4
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Feladat-ellátást jellemző adatok, férőhely kihasználtság
3.

Terület

adattábla
1.
2.

Óvodás gyermekek összlétszáma
Tényleges gyermeklétszám alapján

szept. 01.

május31.

251

250
23

23

meghatározott csoport átlaglétszám fő/csoport

3

SNI gyermekek száma

11

11

4.

SNI-vel felszorzott létszám

264

263

5.

sni-vel felszorzott gyermeklétszámmal számított
csoport átlaglétszám: fő/csoport

24

24

6.

Étkező gyermekek létszáma

7.

Félnapos óvodás

0

8.

Veszélyeztetett gy létszáma

24

24

9.

Védelembe vett gy. száma

9

9

10.

A tényleges összlétszáma %

9%

9%

11.

Hátrányos helyzetű gy. Létszáma:

87

87

12.

A tényleges összlétszáma %

35%

35%

13.

Ebből halmozottan hátrányos helyzetű

22

22

14.

A tényleges összlétszáma %

9%

9%

15.

A nemzetiséghez tarozók létszáma

0

0

16.

A tényleges összlétszáma %

0

0

4.
adattábla
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és
Bölcsőde
Újtelepi
Óvodája
(Fegyvernek,
Szent Erzsébet
út 88.)

óvodai
csoport
neve
Kiscsoport
Kis-középső
Középső
nagycsoport
Nagycsoport

251

250

SNI
fő

a csoport
típusa

szept 1-i
létszám

május
31-i
létszám

azonos
életkor
.
vegyes

23

23

0

24

24

0

25

25

vegyes
azonos
életkor

szept.
1.

3

Nemzeti
ségi
máj.
fő
31.

3
0

23
95

23
95
0
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Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és
Bölcsőde
Központi
Óvodája
(Fegyvernek,
Szent Erzsébet
út 144
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és
Bölcsőde
Annaházi
Óvodája
(Fegyvernek,
Damjanich u.
107
Fegyverneki
Tiszavirág
Óvoda és
Bölcsőde
Szapárfalui
Óvodája
(Fegyvernek,
Ady E. u. 53.)

Kiscsoport

Tel: 56/481 015
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azonos
életk.
azonos
életk.

20

19

0

18

18

0

Nagycsoport

azonos
életk.

22
60

22
59

Kiscsoport

azonos
életkor

25

25

24
49

23
48

Középső
csoport

Középsőnagy

vegyes

Kiscsoport

azonos
életkor

22

22

Középsőnagycs.

vegyes

25
47

26
48

1

1

0

0

3

3

0

0

4

0

4

Továbbképzés és pedagógus életpálya
5.
adattábla

Szakvizsgával
rendelkezők
létszáma

Egyéb
végzettséggel
rendelkezők
létszáma

2016. dec.
31-ig

7

13

PED I sorolt PED II sorolt Gyakornokok
pedagógusok pedagógusok
létszáma
létszáma
létszáma
8

9

3

Tanköteles gyermekek ellátása
6.
08.31-ig a 6. életévét
adattábla betöltők létszáma

86

Az óvodai szakvélemény
alapján a gyermek elérte
az iskolába lépéshez
szükséges fejlettséget,

Hatodik életévét augusztus
31-ig betöltő gyermek
óvodai nevelésben való
további részvétele javasolt

64

22
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3. Pedagógiai folyamatok
3.1. Tervezés
3.1.1. A stratégiai és operatív tervezés megvalósításának intézményi gyakorlata (PP,
továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv, munkaközösségi
tervek elkészítése)
A Pedagógiai programunkban kijelölt célok megvalósítása érdekében fogalmaztuk meg
kiemelt feladatainkat, nevelési területekként meghatároztuk szakmai fejlesztési munkánkat
A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az éves tervek: munkaterv,
munkaközösségi terv, óvodai csoportokra vonatkozó tervek, tematikus tervek a korszerű
pedagógiai módszerek, a HOP figyelembe vételével, az előző évek tapasztalataira és a
mérések eredményeire épülve elkészültek.
Az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik.
Biztosított a fenntartóval való jogszabály szerinti együttműködés.
Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek
terveivel.
3.1.2. Az intézményi stratégiai terv és az oktatáspolitikai köznevelési célok viszonya; az
operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya (PP, munkaterv, házirend)
Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban
készülnek.
Az operatív tervezés a stratégiai célok hatékony megvalósulását szolgálja, és a
dokumentumokban nyomon követhető.

3.2. Megvalósítás
3.2.1. A tervek megvalósítása: Az intézmény működését irányító éves tervek és a
beszámolók viszonya, egymásra épülésének gyakorlata
A stratégiai tervek megvalósítása nevelési évekre bontott, amelyben megjelennek a stratégiai
célok aktuális elemei. Nevelőtestületi döntés született arról, hogy 2017-18-as nevelési évben
bevezetjük a ”Van más út” óvodai prevenciós programot, melyet képzések alkalmával
megismerhettünk. Feladatul tűztük ki a tehetséggondozás kidolgozását.
Az intézmény éves terveinek (éves munkaterv, éves intézkedési tervek, munkaközösségi
tervek, a pedagógiai munka, tervezési dokumentumai, stb.) gyakorlati megvalósítása a
pedagógusok, a munkaközösségek bevonásával történt.
Az intézmény nevelési-oktatási céljai határozzák meg a módszerek, eljárások kiválasztását,
alkalmazását.
Az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett
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egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési,
tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a
fenntartói elvárások teljesülését szolgálják, ezt tükrözik a partneri elégedettség mérések
eredményei.
3.2.2. Az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya
Az éves tervek és beszámolók egymásra épülnek.
A nevelési év végi beszámoló megállapításai, elégedettségmérések eredményei, illetve a
gyermekek mérési eredményei alapján történik a következő nevelési év tervezése.
A beszámolók szempontjai illeszkednek az önértékelési rendszerhez.
3.2.3. A pedagógusok éves tervezésének, és a terv tényleges megvalósulása
A stratégiai és operatív dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok – a csoport,
valamint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek adottságait figyelembe véve – megjelennek a
pedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében.
Minden pedagógus a HOP-nak megfelelően elkészítette a csoportjának az éves tematikus
tervét. A tematikus tervnek megfelelően készültek a csoportnapló heti tervei, vázlatai,
reflexiói. A pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges
eltérések indokoltak, minden változást szakmai viták, egyeztetések előznek meg.
A teljes pedagógiai folyamat követhető a tevékenységi tervben, a csoportnaplókban, valamint
a gyermeki produktumokban.

3.3. Ellenőrzés
3.3.1.Az ellenőrzés működtetése az intézményben?
Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milyen
eszközökkel ellenőriz.
Az éves Munkaterv alapján az intézményben belső ellenőrzést végeztünk. A belső
ellenőrzéseket az intézményvezető, a helyettesek, a szakmai munkaközösség vezető, és a
BECS megbízottja.
A tanulási eredményeket az intézmény folyamatosan követi, elemzi, szükség esetén korrekciót
hajt végre.
Az ellenőrzések eredményeit felhasználjuk az intézményi önértékelésben.
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3.4. Értékelés
3.4.1. Intézményi értékelés megvalósulása (Intézményi önértékelés, pedagógusok szakmai
munkájának értékelése.)
Az értékelés tények és adatok alapján tervezetten és objektíven történik.
Az intézményi önértékelés elvégzésére az intézmény munkacsoportot működtetünk.
Az önértékelés során tények és adatok alapján azonosítjuk a nevelési-oktatási tevékenységgel
és a szervezet működésével összefüggő erősségeket, fejleszthető területeket.
A 2016/2017-es nevelési évben miden óvodapedagógus önértékelése megtörtént, az
ellenőrzések megállapításainak (erősségek, fejleszthető területek) megfelelően mindenki
önfejlesztési tervet készített, a szükséges feladatokat ütemezte és folyamatosan végrehajtja.
Ebben a nevelési évben vezetői tanfelügyeleti látogatás történt.
Az intézmény az ellenőrzések során született eredményeket elemzi és értékeli.
3.4.2. A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a
gyakorlatban
Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, képességeinek
megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.
A

gyermekek

értékelése

az

intézmény

szabályzó

dokumentumaiban

megfogalmazott/elfogadott, közös alapelvek és követelmények (értékelési rendszer) alapján
folyik.
Egyéni fejlődési lapokat készítünk, egyénre szabott fejlesztési tervvel, ill. annak értékelésével.
A szülők tájékoztatása a gyermek fejlődéséről félévente történik.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mérését Difer-méréssel végezzük, a fejlesztési
tervük elkészítése ez alapján történik. (középső csoportban bemeneti és kimeneti állapotot,
nagycsoportban kimeneti állapotot mérünk)
Az SNI gyermekek fejlesztési terveit szakvélemény alapján készítik az óvónők.
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 feljegyzésekben nyomon követhető.
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3.5. Korrekció
3.5.1. Az ellenőrzés eredményeinek beépítése a fejlesztésbe
Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak elkészítése, módosítása során
megtörtént az ellenőrzések során feltárt információk felhasználása. Az előző nevelési év végén
2016-2017-es nevelési évre az SZMSZ-t és a „Mi Óvodánk” Helyi Nevelési Programot
módosítottuk. Mindkettőt megfeleltettük a jelenleg érvényes jogszabályoknak, elvárásoknak
3.5.2. A mérési, értékelési eredmények
Az intézmény a nevelési és tanulási eredményességről szóló információk alapján
felülvizsgáljuk a stratégiai és operatív terveinket, különös tekintettel a kiemelt figyelmet
igénylő gyermekek ellátására. Alakítjuk tagóvodáink sajátosságainak megfelelően a kiemelt
képességű gyermekek számára a tehetséggondozó programokat, melynek konkrét, részletes
kidolgozása a jövő nevelési év egyik kiemelkedő feladata lesz.
A problémák megoldására alkalmas módszerek, jó gyakorlatok gyűjtése, segítő belső (ötletek,
egyéni erősségek) és külső erőforrások (például pályázati lehetőségek) és szakmai
támogatások

feltérképezése és

bevonása

természetes

gyakorlata

az

intézménynek.

Intézményünkben alkalmazzuk a Kompetencia alapú program fejlesztőjátékait, beépítjük a
Mozgáskottát, az Okos-kockát.

4.Személyiség- és közösségfejlesztés
4.1.

Személyiségfejlesztés

4.1.1. A pedagógiai programban rögzített személyiség- és közösségfejlesztési feladatok
megvalósítása
Az óvodánkba érkező gyermekekkel kapcsolatban az óvoda óvó-védő, hátrányt csökkentő
szerepe jelentősen megnövekedett a szociokulturális háttér kedvezőtlen alakulása miatt. Az
óvodába bekerülő gyermekek között egyre több az érzelmileg elhanyagolt, vagy túlzottan
kényeztetett, következetlenséggel nevelt kisgyermek. A szocializáció, (alkalmazkodási
készség, empátia, akarati tulajdonságok) a nyelvi- kommunikációs kifejezőkészség (média,
internet negatív hatása, a családon belüli beszélgetés hiánya), az ismeretbeli hiányosságok
területén mutatkoznak meg leginkább a lemaradások. Nevelő– fejlesztő munkánk, pedagógiai
folyamataink megtervezése, megvalósítása, ellenőrzése, értékelése, korrekciója során
próbálunk maximálisan törekedni arra, hogy ezeket a hátrányokat kompenzáljuk. Nevelő
közösségünk elkötelezett a gyermekek érdekeinek szem előtt tartása iránt, ezért igyekszünk
óvodai életünk során a szeretetteljes, melegséget árasztó, biztonságot nyújtó, családias légkört,
környezetet megteremteni, hogy ezzel is maximálisan elősegítsük gyermekeink testi, mentális,
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értelmi fejlődését és enyhítsük hátrányaikat.
Közösségfejlesztő hagyományaink: Szüreti mulattság, adventi barkács délután a szülőkkel,
Karácsony, Farsang: télűzés-kiszebáb égetés a Holt-Tisza parton, Születésnap, névnapok
ünneplése, kirándulás, Anyák napja, Családi nap, Nyílt nap.
4.1.2. A gyermekek egészséges és környezettudatos életmódra nevelésének megvalósítása
Az egészséges és környezettudatos életmódra nevelés megjelenik a tervezésben és a
tevékenységekben, nyomon követhető a gyermeki dokumentumokban. /Fejlődési lap,
Csoportnapló-reflexiók, feljegyzések a csoport életéről/
Kiemelt feladatunk volt ebben a nevelési évben, hogy egészséges, edzett gyermekek
neveljünk, az egészséges életmód szokásait kialakítsuk, a természetes és mesterséges
környezet megóvására neveljünk, a környezettudatos magatartást megalapozzuk.
Séták alkalmával természet megfigyelése. Óvoda udvaron madáretető elhelyezése, madarak
etetetése. Két óvodában a kerti tó, madárház lakóit figyelhetik meg a gyerekek,
megismerkednek gondozásukkal.
Ősszel falevelek gereblyézése, tavasszal virágokat ültetésével szépítjük környezetünket.
Ezt a célt szolgálják az élősarkok, akváriumok a csoportszobákban.
Egészséges táplálkozási szokások kialakítását a szülők is segítik, hoznak gyümölcsöt,
zöldségféléket.
Minden nap biztosítottuk a szabad levegőn történő mozgást, az időjárásnak megfelelően.
A mindennapi életünkbe beépül környezetünk tisztántartása, rendjének megóvása.
Barkácsolás alkalmával újrahasznosított anyagok használata.
A mindennapi tudatos nevelőmunkánkkal a szülők szemléletformálását is célul tűztük ki.
4.1.3. 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 gyermekek megismerése az óvodába kerüléstől az iskolába lépésig tart. Az
óvodapedagógusok a megfigyelés módszerét alkalmazzák. Az egyes gyermekek személyes és
szociális készségeinek, képességeinek megismerési gyakorlata a játékban történik.

A

Fejlődési lapban évente háromszor rögzítik a gyermekekkel kapcsolatos információkat. Akinél
valamilyen problémát észlelnek, szakemberhez irányítják. Az óvoda gondoskodik a gyermek
fejlesztésének

megfelelő

szakemberről,

a

szakvéleményben

megállapítottaknak

figyelembevételével.
A jó képességeket felismerve szervezünk foglalkozásokat mozgás-, zenei képességek
fejlesztésére,

rajzpályázatokon,

mesemondó

versenyen

juttatjuk

sikerélményhez

a
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gyermekeket.
Minden óvodánkban működik olyan délutáni tevékenység, mely lehetőséget ad a kiemelt
figyelmet igénylő (tehetséges) gyerekekkel való foglalkozásra.
4.1.4. A gyermekek szociális hátrányainak enyhítésének gyakorlata
Intézményünkben jól működik a jelzőrendszer.
Nevelési év elején megismerik az óvodapedagógusok a családokat, családlátogatás alkalmával
megismerik a gyermekek körülményeit.
Nevelőmunkánkban nagy szerepet kap a differenciált bánásmód.
4.1.5. A tevékenységekben megvalósuló tanulást, az ismeretszerzést, a képességfejlesztés
intézményi gyakorlata
Olyan tevékenységekben megvalósuló tanulási folyamat szervezünk, amely áthatja az óvodai
nevelés egészét, mely nem csupán ismeretszerzés, hanem a gyermek cselekvő aktivitására,
érdeklődésére, kíváncsiságára, kompetenciájára épülő tapasztalás, szervezett tevékenység.
A játék ad keretet a tapasztalatai, ismereti és élményanyagnak, amelyet a kisgyermek a saját
környezetéből az általa ismert világból kiemel, vagy másoktól átvesz, feldolgoz, újraalkot
Az alulteljesítő, tanulási nehézségekkel küzdő és sajátos nevelési igényű gyermekek
megkülönböztetett figyelmet kapnak.
Az intézmény pedagógusai az intézmény pedagógiai programjával összhangban alkalmaznak
korszerű nevelési-tanulási módszereket, eljárásokat, technikákat.
4.1.6. Az egyes gyermekek fejlődésének nyomon követése, pozitívumok, hiányosságok
értékelése a gyakorlatban
Az intézményben a gyermekek teljesítményének értékelése a törvényi előírások, a
pedagógiai programban megfogalmazottak alapján egyedi és fejlesztésközpontú.
Az intézmény vezetése – a pedagógiai programban meghatározottak szerint – számon kéri a
gyermeki fejlődési ütemét, teljesítmények pontos ismeretét, feldolgozását és nyomon
követését is. A fejlesztésben érintett gyermekek esetében az értékelést a szakvélemény
előírásainak megfelelően végzik az óvodapedagógusok.
Sajátos nevelési igényű gyermekeknél is a nevelés általános célkitűzésinek megvalósítására
törekszünk.
A fejlesztés rövidtávú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző gyógypedagógiai orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslataira építünk. Az egyes
fogyatékossági típusnak megfelelően más - más terület kap nagyobb hangsúlyt. A fejlesztés
elemeit, felépítését a gyermekek fejlettségi szintje, fejlődési üteme alapján határozzuk meg.
Az óvodapedagógusok felzárkóztatás célzó egyéni fejlesztési tervet készítenek, melyet
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évente egyszer értékelnek.
A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció (Fejlődési lap) tartalmazza
a gyermek anamnézisét, a gyermek fejlődésének mutatóit (érzelmi-szociális, értelmi, beszéd,

mozgásfejlődés),

valamint

az

óvoda

pedagógiai

programjában

meghatározott

tevékenységekkel kapcsolatos egyéb megfigyeléseket, a gyermek fejlődését segítő
megállapításokat, intézkedéseket, az elért eredményt, amennyiben a gyermeket szakértői
bizottság vizsgálta, a vizsgálat megállapításait, a fejlesztést végző pedagógus fejlődést
szolgáló intézkedésre tett javaslatait, a szakértői bizottság felülvizsgálatának megállapításait,
a szülő tájékoztatásáról szóló feljegyzéseket.
3-4 éves korúaknál novemberben a beszoktatási időszakról, a gyermek fejlettségi szintjéről
májusban történik értékelés.
4-5-6 éves korúaknál novemberben és májusban a gyermek fejlettségi szintjéről történik
értékelés.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél háromhavonta értékelünk, a szülő
tájékoztatása az értékelést követően gyermeke fejlettségéről megtörténik.

4.2.

Közösségfejlesztés

4.2.1. A gyermekek együttműködését támogató intézményi gyakorlat
A pedagógiai munkához szükséges az óvodapedagógusok napi 2 óra átfedési ideje,
különösen a mikro-csoportos és párhuzamos tevékenységek megszervezéséhez, a
differenciált nevelő-fejlesztő tevékenységhez, valamint a séták, kirándulások, a környező
világ megismeréséhez van szükség.
Munkatársaink személyiségvonásainak legfontosabb jellemzői: elfogadás, hitelesség, tapintat
és az empátia.
Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus
alkalmazottak összehangolt, egymás támogató munkája hozzájárul az óvodai nevelés
eredményességéhez.
Óvodapedagógusaink nyitottak az önművelésre, a továbbképzésekre, és az így megszerzett
ismereteket hatékonyan építik be a mindennapi nevelőmunkába.
A pedagógiai munkában a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak
megteremtéséhez bevonjuk a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dajkákat is. a
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők között folyamatos az információcsere és az
együttműködés.
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Személyiségfejlesztés

4.3.1. Intézményi közösségépítő tevékenységek
A szülőknek lehetőségük van a megfelelő keretek között részt venni a közösségfejlesztésben.
Bekapcsolódhatnak az ünnepi előkészületekbe, játékkészítésbe, ünnepeink, hagyományaink
ápolásába. Jó példa erre a közös tökfaragás, karácsonyi sütkérezés, gyermeknap, családi
délután szervezése.
A szülők igényeinek, elégedettségének mérése alapján készülnek el az óvodák feladat
ellátási tervei. A kapcsolattartási formák kiválasztása, bővítése az óvodapedagógus
kompetenciája.

5.

Eredmények

5.1. Eredményességi mutatók az intézményben? (elégedettségmérés
eredményei: szülő, pedagógus, pedagógiai munkát segítők)
Az intézmény partnereinek bevonásával történik meg az intézményi működés szempontjából
kulcsfontosságú

sikertényezők

azonosítása.

(elégedettségmérő

kérdőívek-

szülő,

óvodapedagógus, pedagógiai munkát segítők)
Az intézmény működésébe bevonjuk a szülőket, kikérjük véleményüket, tájékoztatjuk az
őket érintő döntésekről, bevonjuk az óvoda rendezvényeinek szervezésébe.

5.2.

Az intézmény szervezeti eredményei

Az előző nevelési év tapasztalatai alapján a 2016-2017-es nevelési év kiemelt feladatait
folyamatos, következetes munkával sikerült megvalósítani.
A nevelőtestület közösen egyeztetett, és elfogadott értékrend alapján végezte munkáját.
A kiemelt nevelési feladatainkba beépítjük a sajátos nevelést igénylő gyermekek integrált
fejlesztésének feladatrendszerét, biztosítjuk az egyenlő esélyeket az iskolakezdéshez.
A mindennapi munkánkban az ép és sérült gyermekek együttműködésére építünk.
A korai együttneveléssel megelőzzük a mássággal szembeni elutasítást, előítélet kialakulását
a megélt tapasztalatokon keresztül.
A sérült gyermekek részéről pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálat az óvodai csoportba
kerülés fontos feltétele, mely az integrációra való alkalmasságot bizonyítja. A vélemény
egyben tartalmazza a fejlesztő diagnózist, melynek alapján a gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus kidolgozza az egyéni fejlesztési tervet.
Az egészséges életmódra nevelés, a mozgás, a játék minden tagóvodában hasonló
elvárásokkal épül be a mindennapokba.
A gyermekek érdeklődésére, aktivizálására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő
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tevékenységeket biztosítottak az óvodapedagógusok.
Az intézményi gyermekvédelmi munka eredményesen működött.
Az óvodai tanulásszervezés színvonalát fejlesztettük új módszerekkel, eljárásokkalMozgáskotta, Okos-kocka
A z óvodapedagógusok önértékelését elvégeztük.
Két szakmai munkaközösség alakult, a tagok vállalták, hogy a 2017-2018-as nevelési évre
kidolgozzák a tagóvodák tehetséggondozó programját, valamint előkészítik a következő év
innovációjának bevezetését.

5.3.

A belső és külső mérési eredmények hasznosításának gyakorlata

Az intézmény vezetése gondoskodik a nevelési eredményességről szóló információk belső
nyilvánosságáról.
Az eredmények elemzése és a szükséges szakmai tanulságok levonása és visszacsatolása
nevelőtestületi értekezleten, szakmai munkaközösség összejövetelei történik.

5.4. A gyermekek iskolai beilleszkedésének, eredményeinek nyomon
követési gyakorlata
A gyermekek követésének kialakult rendje, eljárása van.
Az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit az iskola értékeléseit felhasználva
határozzuk meg. Rendszeresen kapunk visszacsatolást a Móra F. Ált. Isk.-ból. Intézményünk
törekszik a kölcsönös kapcsolattartás kiépítésére és az információcsere fenntartására.
Gyermekeink ellátogatnak iskolakezdés előtt az iskolába, a tanítók az óvodába.

6.

Belső kapcsolatok, együttműködés

6.1. Pedagógus szakmai közösségek működése az intézményben, fő
tevékenységeik
Az intézményben a különböző szakmai pedagóguscsoportok együttműködése jellemző. A
szakmai munkaközösségek önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az
intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg.
Két szakmai munkaközösség működik, melyek az alábbi programokat szervezték:
Mese előadás az ovisoknak
Mese délelőtt
Állatok világnapjához kapcsolódó játékos vetélkedő
Ovi olimpia - mozgásos verseny 4 tagóvoda nagycsoportosai között
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A belső tudásmegosztás az intézményi gyakorlata

Az intézményben jó színvonalú a szervezeti kultúra és a szakmai műhelymunka.
Rendszeresen szervezünk a belső továbbképzéseket, belső bemutató tevékenységeket. A belső
tudásmegosztás működtetésében a munkaközösségek komoly feladatot vállalnak.
Hospitálásokat szerveztünk mozgásfejlesztés, népi gyermekjátékok, hagyományok területén.
A drámapedagógiai hospitálás elmaradt személyi feltételek hiánya miatt (hiányzások,
helyettesítések miatt). A gyakornokoknak több lehetőséget nyújtunk hospitálásra a
minősítésük sikerének érdekében.

6.3.

Az információátadás az intézményi gyakorlata

Az intézményben rendszeres, szervezett és hatékony az információáramlás és a
kommunikáció.
Élünk az információátadás szóbeli, digitális és papíralapú eszközeivel.
Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és
ismeretekhez való hozzáférés.
A tagóvodák tervezetten és alkalomszerűen, szükségszerűen szervezik munkaértekezleteiket.
Szakmai és szervezési feladatok egyeztetése céljából a tagóvodák szakmai munkájáért felelős
vezetők saját hatáskörben döntenek az értekezlet összehívásáról.
A továbbképzésen résztvevő nevelőtestületi szinten beszámolnak az ott hallottakról.

7.

Az intézmény külső kapcsolatai

7.1.

Az intézmény legfontosabb partnerei

Az intézmény pedagógiai programjával összhangban a vezetés irányításával megtörténik a
külső partnerek azonosítása, köztük a kulcsfontosságú partnerek kijelölése.
A külső partnerek köre ismert az intézmény munkavállalói számára. (Család, Iskola,
Fenntartó, Családsegítő szolgálat, Egészségügyi szervek, Közművelődési intézmények,
Egyházak, Szakmai szervezetek.)

7.2.

Az egyes partneri kapcsolatok tartalma

Az intézmény az azonosított partnerekkel kapcsolatos tevékenységekről tartalomleírással is
rendelkezik. (Mi Óvodánk Helyi Pedagógiai Program)
Az intézményünk terveinek elkészítése során egyeztetünk az érintett külső partnerekkel.
Rendszeresen megtörténik a kiemelt kulcsfontosságú partnerek igényeinek, elégedettségének
megismerése.
Rendszeres, kidolgozott és követhető az intézmény panaszkezelése.
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A partnerek tájékoztatása az intézmény eredményeiről

A jogszabályban előírt módon eleget teszünk tájékoztatási kötelezettségeinknek.
A helyben szokásos módon tájékoztatjuk külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális
vagy papíralapú).
Az intézmény évente beszámol eredményeiről a Fenntartónak, valamint elkészíti minden
nevelési év elején Munkatervét.
A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan
felülvizsgáljuk, és fejlesztjük.

7.4.

Az intézmény részvétele a közéletben

Az intézményünk részt vesz a helyi közéletben.
A pedagógusok és a gyermekek részt vesznek a különböző helyi rendezvényeken.
(Karácsonyi betlehemi játék, Gyermeknapi rendezvény…)

8.

A pedagógiai munka feltételei

8.1.

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

8.1.1. Az infrastruktúra értékelése az intézmény nevelési, fejlesztési struktúrájának,
pedagógiai értékeinek, céljainak tükrében
A fenntartó készséges a hiányok pótlására, a belső infrastruktúra fejlesztésére. Pályázatokkal
segíti kialakítani az intézményünk nevelőmunkájának feltételeit és ez által megvalósítani
pedagógiai céljait.
Folyamatos az óvodai épületek állagának javítása.
8.1.2. A környezet kialakításában a környezettudatosság, környezetvédelem
szempontjainak érvényesítése
A pedagógiai programunk környezeti nevelésről szóló fejezetében rögzített elvek és
szempontok szerint tervezzük és valósítjuk meg a megfelelő tárgyi környezet kialakítását.
A környezetvédelem vagy a problémák erőszakmentes megoldásának kérdése már az óvodás
gyermek szintjén is felvethető és beépíthető a foglalkozás rendszerébe. A természet társadalom - ember egymástól függő, egymást feltételező, egymást kiegészítő fogalmak
rendszere, melynek lényege a gyermek szintjén már óvodáskorban is megérthető,
megéreztethető.
Formái: A gyermekek részt vesznek a szemét gyűjtésében, ügyelünk a környezet rendjére,
óvodáink udvara virágos, zöld növényekkel teli, arra neveljük őket, hogy takarékoskodjanak a
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vízzel. a Szapárfalui Óvodánk sajátossága a környezetvédelem. Szerveznek a többi óvodát
bevonva ezzel kapcsolatos programokat, a természeti világnapokról külön megemlékeznek
(Madarak Fák, Víz, Föld világnapja)
A környezetvédelmi szempontok megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük.
8.1.3. Az intézményi tárgyi környezet értékelése a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek nevelésének, ismeretszerzésének, képességfejlesztésének,
személyiségfejlesztésének tükrében
Rendszeresen felmérjük az igényeket, arra törekszünk, hogy megfelelő fejlesztés
megtörténjen, és ehhez rendelkezésre álljanak a megfelelő tárgyi eszközök.
Fejlesztő munkánkhoz az Önkormányzat mindenkor biztosítja az anyagi hátteret.
8.1.4. IKT- eszközök kihasználtságának jellemzői
Minden óvodapedagógus rendszeresen alkalmazza a nevelő munkájában az IKT eszközöket,
az eszközök kihasználtsága, alkalmazásuk nyomon követhető. Eszközeinket folyamatosan,
igény szerint bővítjük. Minden óvodában van internet hozzáférés, 2 csoportunkból hiányzik
még számítógép melyet a jövőben pótolni szeretnénk. Az óvónők az adminisztrációs
munkájukat kizárólag számítógépen végzik.
Óvodáink felszereltek nyomtatóval, projektorral.

8.2.

Szervezeti feltételek

8.2.1. A pedagógus-továbbképzés preferált irányai
Az intézmény rendelkezik továbbképzési programmal, melynek elkészítése a munkatársak
bevonásával, az intézményi szükségletek és az egyéni életpálya figyelembe vételével történt.
Részt vettünk vezetői képzéseken, Országos konferencián, gyakornoki képzésen, intézményi
önértékeléssel kapcsolatos képzéseken.
Az intézmény lehetőségekhez mérten követi a továbbképzési programban, beiskolázási
tervben leírtakat.
8.2.2. Az intézmény szervezeti kultúrája, szervezetfejlesztési eljárások, módszerek
alkalmazása
Az intézmény vezetése személyesen és aktívan részt vesz a szervezeti és kultúra
fejlesztésében.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és betartott normák,
szabályok jellemzik.
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Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső
igényesség, hatékonyság jellemző. Törekszünk arra, hogy az intézmény munkatársai gyűjtsék
és osszák meg a jó pedagógiai gyakorlatokat az intézményen belül és kívül.
A továbbképzések tapasztalatait megosztjuk egymással, belső továbbképzési konzultációs
programokat szervezünk. ebben a nevelési évben 3 hospitálást szerveztünk, melyet szakmai
megbeszélés követett.
8.2.3. Az intézmény hagyományápoló, hagyományteremtő munkájának értékelése
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját,
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.
Az intézményünk számára fontosak a hagyományaink, azok megjelennek az intézmény
alapdokumentumaiban, tetten érhetők a szervezet működésében, és a nevelő munka részét
képezik.
Minden tagóvodában jellemző: hosszabb ideig beteg gyermek meglátogatása, Szüret Mikulás,
Karácsony, Farsang, Gyermeknap, Nagycsoportosok búcsúztatása, Anyák Napja, Idősek
köszöntése (Karácsony, Anyák Napja), Természetmegismerő kirándulás: arborétum,
Szórakoztató

jellegű

kirándulás:

állatkert,

cirkusz,

színház,

Nagycsoportosaink

iskolalátogatása, Az elsős gyermekek visszalátogatása az óvodai rendezvényekre

8.2.4. A feladatmegosztás, felelősség- és hatáskörmegosztás intézményi gyakorlata.
A munkatársak felelősségének és hatáskörének meghatározása egyértelmű, az eredményekről
rendszeresen beszámolnak. (Tagóvodánként félévkor, nevelési év végén)
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.
8.2.5. A pedagógusok innovációhoz való viszonyának értékelése
A legjobb gyakorlatok eredményeinek bemutatására, követésére, alkalmazására nyitott a
testület és az intézményvezetés.
Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal
segítik a fejlesztést.
Pozitívan viszonyul a felmerült ötletekhez, megvizsgálja azok beilleszthetőségét a fejlesztési
folyamatokba. Gyermektánc, Ovi-olimpia, Mese-délelőtt, Játékos vetélkedők.

22

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

8.2.6. A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak
Rendszeresen felmérjük a szükségleteket, reális képpel rendelkezünk a nevelő munka
humánerőforrás szükségletéről.
Intézményünk az elmúlt években történő nyugdíjazások, gyermekvállalások, betegségek miatt
igen nagymértékű változáson ment át.
Óvodapedagógus hiányában több hónapon át kellett megoldanunk a helyettesítést. A
pedagógiai munka megszervezésében, a feladatok elosztásában a szakértelem és az egyenletes
terhelés kiemelt hangsúlyt kapott. A pedagógusok végzettsége, képzettsége megfelel a
nevelőmunka feltételeinek, az intézmény deklarált céljainak.
A vezetők felkészültek a pedagógiai munka irányításának, ellenőrzésének feladataira. A
2016/17-es nevelési évben1 fő óvodapedagógus minősítő eljárás eredményeképpen ped.2, 1 fő
gyakornok ped.1 fokozatot ért el.

9. A 2016-2017-es. nevelési év kiemelt ellenőrzési területei
Nevelési terület

Ellenőrzés módja

Csoportnaplók ellenőrzése

Teljes körű

Felvételi, előjegyzési napló

Teljes körű

Felvételi- mulasztási naplók-

Teljes körű

Óvoda köteles gyermekek óvodába járásának nyomon
követése
A gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentációs
rendszer
Gyermekbalesetek megelőzése

Teljes körű
Teljes körű

SNI gyermekek ellátása (óvodapedagógus nevelőmunkája,
dajkai segítő munka-meghatározott csoportban
Gyermekvédelmi

Teljes körű

tevékenység,

dokumentáció,

gyermekvédelmi felelős, óvodapedagógusok

Teljes körű
Teljes körű

Egészséges életmód,

Szúrópróba szerű

Környezeti nevelés, környezetvédelem

Szúrópróba szerű

Szülőkkel

való

kapcsolattartás,

jegyzőkönyvek,

ünnepségek
BECS

közreműködése

a

szakmai

munka

Teljes körű

belső Szúrópróba szerű
23

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.
OM: 035821

Tel: 56/481 015
Email: ovoda@fegyvernek.hu

ellenőrzésében
Szakmai munka ellenőrzése

Folyamatos

10. Gyermekvédelem
Megvalósult feladatok

Az új gyermekek befogadása,az óvodáskorú gyermekek nevelése,.
Szülői értekezletek, családlátogatások,
Fejlődési lapok kitöltése a szülők tájékoztatása.
DIFER mérés (bemeneti mérés)
H, HHH,V gyermekek nyilvántartásba vétele.
Egészségügyi vizsgálatok.
A gyerekek felmérése-logopédiai, fejlesztő munkában való részvétel javaslata.
Rendszeres óvodába járás elérése, hiányzások minimalizálása.
Kapcsolattartás a segítő intézményekkel: Gyermekjóléti Szolgálat (havonta, ill. szükség
szerint)
Gyermekorvos, Védőnők, Iskolák-szükség szerint
Prevenciós munka- A rászoruló szülők Családsegítő Szolgálat felé irányítása: ruhák gyűjtése
szükség szerint.
A beóvodázás segítése

Fegyvernek, 2017. 08. 31.

PH:
……………….…………………
Balogh Mihályné
Intézményvezető
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11. LEGITIMÁCIÓS ZÁRADÉK:

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete: 100 %-os arányban a 2016/
2017-es nevelési év beszámolóját elfogadta.

Kelt: Fegyvernek, 2017. augusztus 31.

…………………………….
Intézményvezető
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Az Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde irattárában .......................iktatási számú
jegyzőkönyv található, mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és elfogadta a 20016/ 2017es nevelési év beszámolóját

Kelt: Fegyvernek, 2017. augusztus 31.

…………………………….
Fenntartó
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Felhasznált irodalom:
Hatály: 2015.VI.15.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
Hatály: 2015.VI.15.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről1
Módszertani segédanyaghoz
Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató
anyag felhasználásával készült útmutató
Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Óvodai nevelés
Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA
Önértékelési kézikönyv ÓVODÁK SZÁMÁRA
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére
tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
Tisztelt Képviselő-testület!
I. Az egészségügyi alapellátás helyzete
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdés alapján a
települési önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik az egészségügyi alapellátás
biztosítása.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésének a) és b) pontja
értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a
háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védőnői ellátásról, iskola - egészségügyi ellátásról, továbbá
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyről szóló
törvény többek között meghatározza a biztosítottak és az egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak körét. Megfogalmazza a térítésmentesen és a biztosítottak által részleges térítés
mellett igénybe vehető szolgáltatásokat, valamint az egészségügyi szolgáltatások
finanszírozásának rendszerét. A törvény meghatározza a betegek és egészségügyi dolgozók
jogait és kötelezettségeit, valamint a helyi Önkormányzatok felelősségét a város lakosságának
egészségügyi állapotáért.
Fegyvernek Város Önkormányzata a fentebb említett kötelező önkormányzati feladatokat
feladat - ellátási szerződések útján teljesíti az egyéni illetve társas vállalkozás keretében
működő és területi ellátási kötelezettséget vállaló háziorvosokkal, házi gyermekorvossal és
fogorvosokkal. A területi ellátási kötelezettség Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 35/2003. (IX.04.) számú
önkormányzati rendeletében meghatározott 3 háziorvosi, 2 házi gyermekorvosi, 4 védőnői és
2 fogorvosi ellátási körzet beosztás szerint történik.
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.)
EüMrendelet meghatározza a területi ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi
szolgáltatók jogszabály szerinti, kötelező feladatait.
A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a
betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, folyamatos ellátás keretében hetente
legkevesebb 15 órát, ebből munkanapokon naponta legalább 2 órát rendel, és legalább a
rendelési ideje egy részében illetve tanácsadás során végzi a betegek szűrését, gondozását és
ellátását.
A házi gyermekorvos a háziorvos által nyújtott ellátásokat a 14. életévét be nem töltött
személyek számára biztosítja, és felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.
A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító - megelőző alapellátását végzi.
A háziorvosi és a házi gyermekorvosi alapellátás, valamint a fogászati alapellátás
finanszírozását az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja, a területi ellátási
kötelezettséggel működő egészségügyi szolgáltatóval közvetlenül megkötött finanszírozási
szerződés alapján. A finanszírozás részletszabályait az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet rendezi. A rendelet alapján az OEP a szolgáltatókkal finanszírozási
szerződést köt, mely részletesen tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit.
Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényt a jogalkotó 2012. január 01.
napjától átfogóan módosította, így a hatályos rendelkezései értelmében a praxisjog
megszerzésével kapcsolatosan új eljárási rend került kialakítására, továbbá meghatározásra
kerültek a feladat - ellátási szerződés minimálisan kötelező tartalmi elemei.
Az új eljárási rend alapján a praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát – a praxisjogot
megszerezni kívánó orvost is megjelölve – az elidegeníteni kívánó orvos bejelenti a települési
önkormányzatnak. Ha a települési önkormányzat a praxis jogot megszerezni kívánó orvossal
–a praxisjog megszerzése esetén – az adott ellátási körzetben feladat - ellátási szerződést
kíván kötni, erről a szerződő felek előszerződést kötnek, amennyiben nem kíván a praxisjogot
megszerezni kívánó orvossal az adott körzetben feladat - ellátási szerződést kötni, erről külön
nyilatkoznia kell a települési önkormányzatnak.
Az Emberi Erőforrás Minisztériuma 2012.06.01-i hatállyal módosította a 60/2003.(X.20.)
számú rendeletet, melyben előírja és folyamatosan ellenőrzi - Járási Népegészségügyi Intézet
bevonásával - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai
minimumfeltételeket. Az ellátásokhoz szükséges megfelelő végzettséggel rendelkező
létszámot és egyéb működési feltételeket, mely kitér a rendelések műszaki, higiénikus
körülményeire, a speciális műszerek, berendezési tárgyak és gyógyászati anyagok
biztosítására. A rendeletben előírt feltételek hiánya a működési engedély megvonásával
járhat.
II. A működés általános értékelése:
Fegyvernek Város közigazgatási területén feladat - ellátási szerződés alapján az egészségügyi
alapellátást az alábbi egészségügyi szolgáltatók végzik:
- Salus-Med 2000 Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, személyes közreműködő Dr.
Tóth Sarolta
- Total Medical Care Kft., személyes közreműködő Dr. Fucskó Csilla ( jelenleg a felmondási
időt tölti 2017.12.31.napjáig)
- Dr Besze és Tsa Bt, személyes közreműködő Dr. Kukszova Valentyina
- Euro-Poli Dentál Fogászati Kft, személyes közreműködő Dr. Erdei Márta, Dr.Nazem
Behnam
A III. számú háziorvosi körzet háziorvosa Dr. Landgraf József közalkalmazotti munkaviszony
keretein belül látja el feladatait.
Az egészségügyi szolgáltatók az önkormányzati tulajdonban álló rendelőkben nyújtják az
egészségügyi alapellátást, a helyt adó ingatlan teljes fenntartási költségeihez üzemeltetési
költségtérítés formájában járulnak hozzá.
Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást – mint kötelező önkormányzati feladatot –
vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos és egészségügyi
dolgozók végzik.
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti-, védőnői- és ifjúság
egészségügyi szolgálat működik.
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.
A rendelők átlagos napi forgalma évek óta nagyjából 70-80 fő, ami a környező településekkel
összehasonlítva az átlagostól magasabbnak tekinthető (a téli, kora tavaszi járványos
időszakban egyes napokon 90-110 fős napi forgalmunk is volt). Egy hónapra vetítve, ez
1.470-1.680 orvos – beteg, illetve nővér – beteg találkozást jelent. Azt hiszem, nem is szorul
külön magyarázatra, hogy ez mekkora fizikai, illetve pszichés terhelés. Az adminisztráció,
illetve a kötelező adatszolgáltatás mértéke évente növekszik. Jellemző módon, a szintén nehéz
helyzetben lévő polgárok azokat a problémáikat, amelyeket más szerveknél nem sikerült
megoldaniuk (államigazgatás, önkormányzat, stb.) szintén az alapellátásban szeretnék
megoldani, például rokkantsági nyugdíjat, szociális járadékot, házi ápolást, stb. igényelve,
illetve az ehhez szükséges orvosi igazolásokat akár indokolatlanul is megszerezni. A
betegségek jellege évek óta változatlan. Az objektív szakmai munkát viszont egyre jobban
nehezítik az egyéb körülmények: gazdasági, szociális, családi problémák, stb. amelyek
pszichológiai, pszichiátriai megbetegedéseket okozva sokszor testi, szomatikus panaszok
formájában jelentkeznek.
Az ügyeleti szolgálatban résztvevő háziorvosok az önkormányzattal kötött szerződésben
rögzítettek szerint vesznek részt. Az ügyeleti szolgálatban jelenleg 4 fő vállalkozó háziorvos,
és 1 fő közalkalmazott háziorvos vesz részt. Összevont ügyeleti rendszerként működik,
ellátási területe Tiszagyenda, Tiszaroff, Örményes, Kuncsorba és Fegyvernek. A sürgősségi
betegellátó rendszer az egészségügyi ellátórendszer azon szervezeti egységeiből áll,
amelyeket a beteg heveny tünete, hirtelen fellépő fájdalma, illetve egészségromlása miatt
távközlési eszköz útján vagy személyesen felkereshet és elsődleges ellátásban részesül
ideértve, ha az alapellátási ügyelet az otthonában, illetve a tartózkodási helyén látja el a
beteget.
Az ügyeleti rendszer a napi munkarenden kívül bekövetkező sürgősségi esetekben az
egészségügyi ellátás folyamatos igénybevételének lehetőségét biztosítja.
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. A gyermeklétszám csökkenése
miatt 2013. január 1-től az iskolavédőnői szolgálatra az önkormányzat a jogszabály szerint
nem kapott volna finanszírozást, ezért szükségesség vált a védőnői körzetek módosítása. A
módosított 35/2003. (IX.04.) számú rendelet szerint négy területi védőnői körzet került

kialakításra. Jelenleg mind a négy körzet álláshelye betöltött, négy védőnő látja el
közalkalmazotti jogviszony keretén belül a feladatait.
Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.
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.

III. Az ellátás tárgyi feltételei:
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 felújított orvosi rendelő az egészségügyi alapellátás szakmai minimumfeltételeiről a
60/2003. ESzCsM rendeleben foglaltaknak minden tekintetben megfelel. A működésre
vonatkozóan 2014. január 1-től minőségbiztosítási rendszer kialakítása vált szükségessé,
melyet az Orvosi Kamara által biztosított segédlet alapján elkészítettünk.
A 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 két 150 L-es hűtővel megoldott. A veszélyes hulladékok elszállítása a
törvényi előírásoknak megfelelően 30 naponta történik.

IV. Személyi feltételek:
Az intézmény által alkalmazott dolgozók száma a körzetek vállalkozási formában történő
működtetése folytán jelenleg 10 fő (2 üres álláshely, melyből 1 fő házi gyermekorvos és 1 fő
házi gyermek orvosi asszisztens). Megbízási szerződéssel egy fő asszisztenst foglalkoztatunk,
aki házi gyermekorvos mellet látja el feladatait, illetve 4 gépkocsivezető az ügyeleti ellátás
területén.
Alkalmazottak létszámának alakulása 2014-2016. között:
Megnevezés:
Védőnők
* védőnők
* gazd. Üi.
* takarítónő
Fogászat
* takarítónő
* gazd.üi.
Háziorvosi sz.
* háziorvos
* asszisztens
* gazd.üi.
* takarítónő
Házi gyermekorvosi sz.
* házi gyermeko.
* asszisztens
* gazd.üi.
*takarítónő
Ifjúság eü.
* gazd.üi.
* takarítónő
Ügyelet:
*gépkocsivezető
* gazd.üi.
* takarítónő
Összesen:

2014.év/fő 2015.év/fő 2016.év/fő
1,55
3,684
4,6376
1
3,16
4
0,2
0,174
0,2
0,35
0,35
0,4376
0,362
0,3496
0,275
0,262
0,2626
0,175
0,1
0,087
0,1
1,687
2,6551
2,6438
0
1
1
1
1
1
0,25
0,2175
0,25
0,437
0,4376
0,3938
1,55
1,524
0,5062
0
0
0
1
1
0
0,2
0,174
0,2
0,35
0,35
0,3062
0,136
0,1311
0,1376
0,05
0,0435
0,05
0,086
0,0876
0,0876
0,462
1,4366
1,55
0
1
1
0,2
0,174
0,2
0,262
0,2626
0,35
5,747
9,7804
9,7502

A 2017. évi tervezett létszám 10 fő, mely a következőképpen tevődik össze:
COFOG szám/megnevezés

Munkaviszony jellege

Besorolás

072111 Háziorvosi alapell.

2,6438
Teljes munkaidő szellemi

H6

1,0000

Teljes munkaidő szellemi

D8

1,0000

Teljes munkaidő szellemi

F1
A9
A7

0,25
0,1969
0,1969

Részmunkaidős fizikai
Részmunkaidős fizikai
072111 Házi gyerm.orvosi
szolgálat

0,5062
Teljes munkaidő szellemi

F1

0,2

Részmunkaidős fizikai

A9

0,1531

Részmunkaidős fizikai

A7

0,1531

072311 Fogorvosi alapellátás

0,275
Teljes munkaidő szellemi
Részmunkaidős fizikai

F1
A9

0,1
0,0875

Részmunkaidős fizikai

A7

0,0875

Teljes munkaidő szellemi

F7

4,5500
1,0000

Teljes munkaidő szellemi
Teljes munkaidő szellemi
Teljes munkaidő szellemi
Teljes munkaidő szellemi
Részmunkaidős fizikai
Részmunkaidős fizikai

F2
F1
F1
F1
A9
A7

1,0000
1,0000
1,0000
0,2000
0,2188
0,2188

Teljes munkaidős fizikai

B12

1,55
1,0000

Teljes munkaidő szellemi
Részmunkaidős fizikai

F1
A9

0,2000
0,175

Részmunkaidős fizikai

A7

0,175

Teljes munkaidő szellemi

F1

0,1376
0,0500

Részmunkaidős fizikai

A9
A7

074031 Család- és nővédelmi
egészségügyi gondozás

072112 Háziorvosi ügyeleti
ellátás

074032 Ifjúság- egészségügyi
gondozás

Részmunkaidős fizikai
Összesen

Engedélyezett
létszám

0,0438
0,0438
9,75

A három háziorvosi körzetből kettő vállalkozási formában működik, a harmadik szolgálatot
az önkormányzat működteti közalkalmazotti jogviszony keretein belül alkalmazott
háziorvossal. Dr. Landgraf József 2015. január 01. napjától áll a Fegyverneki Orvosi Rendelő
alkalmazásában.
A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni,
míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos
vállalkozási formában működteti.
A védőnői szolgálat zavartalan működéséhez négy területi védőnő szükséges, melynek eleget
tudunk tenni és helyettesítés nélkül, négy fő védőnő alkalmazásával megoldott a szolgálat
zavartalan működése.
A fogászati rendelőben két fő fogorvos látja el a fogászati körzetekhez tartozó lakosságot.
V. Jövedelmek alakulása:
Alkalmazottak bruttó átlagjövedelme (adatok eFt-ban):

2014
2015
2016

Felsőfokú iskolai
végzettség

Középfokú iskolai
végzettség

Középfokú iskolai
végzettség alatti

283,42
215,3
222,89

124,54
142,08
173,73

109,88
173,73
127,5

Az alkalmazottak átlagjövedelmének alakulása2014.-2016. között

Az átlagjövedelem számítása során a törvény szerinti illetmények, munkabéreken kívül a
normatív jutalmak, céljuttatások, helyettesítései és esetleges túlóradíjak, költségtérítések és
egyéb személyi juttatások is figyelembe lettek véve.
2014-ben a felsőfokú iskoali végzettségű alkalmazottak munkabére kiemelkedően magas,
mely hátterében egy gazdasági ügyintéző távozásával kifizetett szabadságmegváltás és
jutalom áll.

VI. Az ellátottak és a körzetek kapcsolata:
Háziorvos:
Orvosi körzet:
ebből vállalkozás

Házi gyermekorvos:

Fogászat:

Védőnők:

3 db
2 db

2 db
1 db

2 db
2 db

4 db
0 db

Ellátottak száma

4.976 fő

1.451 fő

6.851 fő

1.261 fő

Egy körzetre jutó átlagos
ellátottak szám

1.659 fő

726 fő

3.426 fő

315 fő

Legjellemzőbb megbetegedések a gondozási statisztikák alapján (adatok/fő):
2014.
2015.
2016.
Szív és érrendszeri
902
760
739
megbetegedés
Emésztőrendszeri
224
268
359
megbetegedés
1688
2172
2210
Magas vérnyomás
186
236
236
Daganatos megbetegedés
325
374
380
Légzőszervi megbetegedés
1008
1436
1398
Mozgásszervi megbetegedés
Az alábbi diagramm jól szemlélteti a táblázatban feltüntetett legjellemzőbb megbetegedések
alakulását:

A lakosság egészségi állapotával kapcsolatban megállapítható, hogy a gyakori
megbetegedések tekintetében a legtöbb esetben kisebb mértékű növekedés 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 is játszik szerepet.
Azonban míg a szív- és érrendszeri megbetegegedések száma csökkenést mutat, addig a
magas vérnyomással küzdő betegek száma valamint a mozgászervi megbetegegedésben
szenvedők száma is jelentősen megnövekedett a 2014. évről 2016. évre.

Az összevont háziorvosi ügyelet forgalma (adatok/fő):

Hívásra történt beteglátogatás
Tanácsadás
Mentőszállítás igénybevétele
Ügyeleten megjelent betegek

Személy
Esetszám
Személy
Esetszám
Személy
Esetszám
Személy
Esetszám

2014.
707
1189
9
9
113
117
2280
4029

2015.
739
1273
15
15
118
128
2320
4088

2016.
648
973
8
9
131
138
2239
3672

VI. 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 2017. évi költségvetés koncepció alapján a bevételek alakulása ezer Ft-ban:
Működési bevételek

12 886

Intézményfinanszírozás

11 048

Egészségügyi finanszírozás

47 669

Az alábbi diagram jól szemlélteti, hogy a bevételek jelentős részét a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított finanszírozás alkotja, míg a működési
bevételek és az önkormányzati finanszírozás közel azonos értéket képvisel a bevételek
összetételéből.

A táblázat a kötlségvetés bevételeinek-kiadásainak teljesítését tartalmazza eret Ft-ban
Megnevezés

2014.

2015.

2016.

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

65444

67477

74980

I. Működési bevételek
II. Maradvány igénybe vétele
=költségvetési maradvány
III. Intézményfinanszírozás
=Állami támogatás
-ebből működési állami támogatás
-ebből bérkompenzáció
-ebből ágazati pótlék
=Önkormányzati kiegészítés I.
=Önkormányzati kiegészítés II.
IV. Támogatások ÁH-on belülről
= Működési célú
=Felhalmozási célú

3564
0
0
12001
0
0
0
0
12001
0
49879
49879

11117
0
0
7443
0
0
0
0
7443
0
48917
48917

14245
6766
6766
11109
0
0
0
0
11109
0
49626
49626

0

0

0

KIADÁS ÖSSZESEN:

62943

65362

72668

I. Személyi juttatás
= Foglalkoztatottak személyi juttatása
= Külső személyi juttatások
II. Munkaadókat terhelő járulékok
III. Dologi kiadások
= Kötött dologi kiadások
= Energia kiadások
= Egyéb dologi kiadások
V. Támogatások ÁH-on belül
= Működési célú

24316
12379
11937
5634
32306
22766
2126
7414
120
0

30534
21749
8785
7855
23767
18580
793
4394
2500
0

31719
22019
9700
8234
30033
21847
1699
6487
2115
0

=Felhalmozási célú
=Előző évi pm. Átadása
VI. Felhalmozási kiadások
= Felújítás
= Beruházás

0
120
567
0

0
2500
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Beruházási kiadásaink:
2014-ben a beruházási kiadásokat Hajdu 80 l-es bojler, magzati szívhang dopler, porszívó,
vasaló, televízió, használt számítógép és nyomtató vásárlására fordítottuk.
2015-ben használt számítógép, egér billentyű, nyomtató, defibrillátorhoz akkumulátor, vasaló,
ágynemű, lepedő, kerékpár, telefonkészülék, EKG, vérnyomásmérő és pulse-oximéter
vásárlására került sor.
2016-ban a beruházási kiadásokból mikrohullámú sütő, porszívó, légkondícionáló
berendezések, fémlétra és nyomtató finanszírozása valósult meg.
Nagy gondot jelent még az ügyeleti ellátás és annak finanszírozása. Jelenleg az orvosi ügyelet
összevont ügyeleti formában látjuk el Örményes, Kuncsorba, Tiszagyenda és Tiszaroff
településekkel együttműködve. Az ügyeletben 5 fő háziorvos, 3 fő asszisztens és 5 fő
gépkocsivezető vesz részt. Az ellátott lakosság száma 11.080 fő (2017. június 1-től az OEP
adatok alapján). Az egészségbiztosítótól kapott finanszírozás és az önkormányzatok ügyeleti
hozzájárulásából együttesen tevődik össze költségvetési bevétel.
A költségvetés készítésekor és annak végrehajtásánál a költségek csökkentésére és a takarékos
gazdálkodásra törekszünk.
VII.Összefoglaló:
Összességében megállapítható, hogy az orvosi rendelő épület és eszközellátottságának
feltételei a beruházás eredményeként megfelelő.
Az Orvosi Rendelő legsürgősebb és legfontosabb megoldandó feladatai közé tartozi, hogy a
lakosság megfelelő szintű ellátása érdekében betöltésre kerüljön az I. sz. házi gyermekorvosi
szolgálat, valamint a jelenleg felmentési időt töltő Dr. Fucskó Csilla I. sz. házi orvosi körzeti
praxisa. A házi gyermekorvosi ellátásban a létszámhiány sajnos már évek óta probléma,
melyet a mai napig nem tudtunk megoldani a folyamatos álláshirdetés ellenére sem.
A szolgálatok zökkenőmentesen kerültek ellátásra az elmúlt években. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy valamilyen formában a megüresedett álláshelyek betöltésre
kerüljenek. A lakossággal való kapcsolatunk az elmúlt évek távlatára visszatekintve jónak
mondható. A kölcsönös tisztelet, illetve az egymás problémái iránti megértés továbbra is
érvényben van, a rendelőben természetesen a jogszabályok, valamint a törvényben
meghatározott keretek között. Az önkormányzattal való kapcsolat jó, egymás munkáját
tiszteletben tartva, korrekt partnerként működünk együtt.
Az összevont ügyeleti szolgálatban 2013-ban változások történtek. Tiszagyenda és Tiszaroff
települések csatlakoztak az eddig működő ügyeleti rendszerhez. A csatlakozás után az ügyelet
a jogszabályban meghatározott személyi feltételekkel működik, mely a betegellátás
színvonalában változást nem okozott. 2015. március hónapban az ügyeleti gépjármű cseréje is
megvalósult, egy Dacia Duster típusú személygépkocsival látják el az ügyeleti ellátás keretén
belül az 5 érintett településen a lakosságot.

2016. március 01. napjától az ügyeletben részt vevő orvosok, asszisztensek, gépkocsivezetők
számára az érintett ökormányzatokkal egyeztetve, együttműködve ügyeleti díj emelésre került
sor. Részben ennek köszönhetően a kiadások megemelkedtek valamint önkormányzati
hozzájárulás értéke sem változott az utóbbi években, így felülvizsgáltuk a költésgvetés
bevételeinek kiadásainak arányát, és az önkormányzatok ügyeleti hozzájárulásának
emelésének szükségességét állapítottuk meg. Az eddig 115 Ft/fő díj megemelkedett 169 Ft/fő
összegre.
A fogászati és védőnői szolgálatot kiszolgáló épület felújításáa is befejeződött 2015-ben. Az
épületrész korszerűen felújítva, lift üzemletetésével került átadásra.
Összefoglalva az elmondottakat, úgy ítélem meg a helyzetet, hogy az alapellátás, illetve a
védőnői szolgálat a törvények és a jogszabályok betartása mellett az ÁNTSZ által
megkövetelt és ellenőrzött szakmai követelményeknek megfelelően működik, együttműködve
az egyéb hatósági, állami, valamint önkormányzati szervekkel.
VIII. Javaslat az intézmény további működésével kapcsolatban:
Az üres házi gyermekorvosi körzet álláshelyének betöltése szerepel az elsődleges feladatok
között.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót az alábbi határozattal fogadja el:
……/2017.(VII.31) sz.

határozati javaslat:

A település egészségügyi helyzetéről készült tájékoztató elfogadásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b.) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.)

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete a település egészségügyi
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.

2.)

A tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a következő feladatokat fogalmazza
meg:
- Az üres házi gyermekorvosi álláshely folyamatos pályáztatása, betöltése.
- Törekedni a jogszabályi előírások szerinti működésre.
- A lakosság megfelelő színvonalon történő ellátása.

Erről értesül:
1.) Négyesiné Cseh Anikó, a Fegyverneki Orvosi Rendelő igazgatója
2.) Tatár László polgármester
3.) dr. Pető Zoltán jegyző
4.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2015. augusztus 17.
Tatár László
Polgármester
Készítette: Négyesiné Cseh Anikó

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231.Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére a
szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) rendelet módosítására.
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. évtől csatlakozott a Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz, amely a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű
hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az ösztöndíj rendszer szociális
rászorultság feltételeit a szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.)
önkormányzati rendelet tartalmazza.
A jövedelemhatár 2012. évtől nem változott, ezért indokoltnak tartjuk az összeghatárok
emelését, hogy minél több hátrányos helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő,
felsőoktatási intézményben tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatónak
segíthessünk.
A jövedelemhatár módosítását az alábbiak alapján javaslom:
1. 8.§ (1) bekezdés a) pontjánál a 80% 120%-ra módosul
2. 8.§ (1) bekezdés b) pontjánál a 100% 150%-ra módosul
3. 8.§ (1) bekezdés c) pontjánál a 125% 185%-ra módosul
4. 8.§ (1) bekezdés c) pontjánál a 150% 225%-ra módosul
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen:
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
…………/2017.(……….) önkormányzati rendelet-tervezete
A szociális ellátások szabályozásáról szóló 32/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. § A rendelet 8. § (1) bekezdés a), b) és c) pontja az alábbi a), b) és c) pontra módosul:
a) akiknek havi jövedelme vagy egy háztartásban élők egy főre számított havi családi
jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át,
ebben az esetben az ösztöndíj összege 5.000.- Ft/hó.,
b) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg
a jövedelem akkor az ösztöndíj összege 4.000.- Ft/hó.
c) ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 185 %-át nem haladja meg

a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft/hó,
d) egyedül élő esetén ha az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 225 %át nem haladja meg a jövedelem, akkor az ösztöndíj összege 3.000.- Ft,
2. § A rendelet 2017. szeptember 4-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Tatár László
Polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére az
önkormányzati támogatásokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 41. § (9) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat
képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezéseket rendeletben szabályozza.
A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási
rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az
államháztartási forrásból nyújtott pályázati vagy egyedi támogatás nyújtáskor a
támogatás alapjául szolgáló okiratban fel kell tüntetni a támogatási cél kormányzati
funkcióját, ezt rögzíteni szükséges a helyi önkormányzati rendeletben is.
Az önkormányzati támogatásokról szóló rendelet-tervezethez
ELŐZETES HA TÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen
I. társadalmi hatásai: A rendelettervezet egységesen kívánja szabályozni a helyi civil
szervezetek részére nyújtható támogatások körét és módját, a városban tevékenykedő civil
szervezetek számára egy átlátható képet nyújt a támogatások odaítélésének módjáról és az
elszámolás szabályairól.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs, a támogatások a mindenkori éves
költségvetésben meghatározott keretek között ítélhetők oda.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek közvetlen költségvetési hatása nincs, a támogatások a
mindenkori éves költségvetésben meghatározott keretek között ítélhetők oda.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.
V.

egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív hatása, hogy
megkönnyíti a támogatások kezelését, szabályainak egységesítésével.

VII. megalkotásának

szükségessége:A helyi önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben kell,
hogy szabályozza a jogszabályi rendelkezések szerint.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A szabályozás hiányában
jogszerűen civil szervezet részére támogatás nem folyósítható.

IX.

alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
rendelkezésre állnak.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést
megvitatni és az alábbi rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete
………../2017.(………) önkormányzati rendelet-tervezete
Az önkormányzati támogatásokról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya

1 . §
E rendeletet kell alkalmazni Fegyvernek Város Önkormányzatának költségvetése terhére
egyedi döntés útján államháztartáson kívüli jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkező egyéb szervezetek számára nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatásokra
(a továbbiakban együtt: önkormányzati támogatás) - ideértve az Európai Unió
Működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz.) 107. cikkének hatálya alá
tartozó támogatásokat is.
A rendelet célja és alapelvei
2. §
(1) Jelen rendelet célja, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) meghatározza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) szabályaival összhangban az
önkormányzati támogatások eseteit, a támogatás felhasználását és az arra vonatkozó
elszámolás szabályait.
(2) Jelen rendelet alkalmazása során támogatásnak minősül az Önkormányzat részéről a
támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint ellenérték nélkül nyújtott
pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás.
(3) Önkormányzati támogatásban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: Ptk.) alapján jogképességgel rendelkező Magyarországi szervezet
részesülhet.
(4) Jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a mindenkori éves költségvetési
rendeletben meghatározott külön keret terhére pályázat alapján támogatásban részesülő
határon túli szervezetek támogatására is.

(5) A támogatás cél jelleggel nyújtható, és kizárólag a támogatási szerződésben
meghatározott célra használhatja fel a támogatásban részesülő.
3. §
E rendelet alkalmazása során érvényre kell juttatni a következő alapelveket:
a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága;
b) a közpénzek hatékony felhasználása;
c) a támogatást igénylők esélyegyenlőségének biztosítása;
d) az Európai Unió belső piacán kialakuló verseny torzításának tilalma.
Társadalmi szervezetek támogatása

4. §
A társadalmi szervezetek támogatásában részesülhetnek az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek, továbbá a lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek
jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény hatálya alá tartozó egyházak és szervezeti
egységeik, a mindenkori éves költségvetési rendeletben meghatározott keretek alapján.
Alapítványok támogatása
5. §
Az Önkormányzat támogatást nyújthat a Ptk. hatálya alá tartozó alapítványok részére, az
alapítvány alapító okiratában meghatározott célok megvalósítása érdekében.
A támogatások nyújtása, elszámolása és nyilvántartása

6. §
(1) Az Önkormányzat részére támogatás iránt benyújtott kérelmet írásban kell
előterjeszteni.
(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a pályázó nevét, székhelyét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vételi számát,
közhasznú jogállás esetén az erről szóló rendelkező végzés számát, a
nyilatkozattételre jogosult személy megnevezését, természetes személy pályázó
esetén annak természetes személyazonosító adatait és adóazonosító jelét,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének nevét és számlaszámának megjelölését,
ahová a támogatás összege utalható
c) a támogatás felhasználásának célját, a felhasználás módját és az igényelt
összeget,
d) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
e) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi
igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
f) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

g) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet
kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek
minősül és
h) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben
meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.
i) a pályázó vissza térítendő vagy vissza nem térítendő támogatást igényel,
(3) A támogatás biztosításának és a támogatási összeg rendelkezésre bocsátásának
kifejezett feltétele, hogy a támogatott a támogatás tervezett felhasználásáról részletes
költségvetést nyújtson be az Önkormányzathoz.
7. §
(1) Támogatás az e rendeletben meghatározott eljárásrendben pályázati úton, vagy
kivételes esetben egyedi kérelemmel igényelhető. A döntés ebben az esetben is a
Pénzügyi Bizottság hatáskörébe tartozik.
(2) Egyedi kérelemmel támogatás csak abban az esetben igényelhető, ha a támogatási
cél a pályázat kiírásának időpontjában nem volt ismert, nem volt tervezhető, és amely cél
megvalósítása nem tűr halasztást és ezt a kérelmező dokumentumokkal támasztja alá.
8. §
A támogatás elnyerésére kiírt pályázati felhívást a pályázat benyújtásának határideje előtt
legalább 15 nappal közzé kell tenni Fegyvernek város hivatalos internetes honlapján
vagy a helyi lapban.
9. §
A támogatás odaítéléséről és annak mértékéről a Pénzügyi Bizottság dönt.
10. §
(1) Az Önkormányzat támogatást kizárólag a támogatásról szóló Pénzügyi Bizottsági
döntést követően megkötött támogatási szerződés alapján nyújthat. Támogatási szerződés
érvényesen kizárólag írásban köthető.
(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a felek elnevezését és azonosító adatait,
b) a támogatásról szóló közgyűlési határozat megjelölését,
c) a támogatás formáját (pénzbeli vagy természetbeni),
d) a támogatás összegét vagy természetbeni támogatás esetén a támogatás becsült
értékét,
e) a támogatás jellegét (visszatérítendő vagy vissza nem térítendő),
f) a támogatás célját,
g) a támogatási cél kormányzati funkcióját,
h) a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz),
i) a támogatás felhasználásának határidejét,
j) a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás határidejét és módját,
k) a szerződésszegés eseteit és jogkövetkezményeit,

l) a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző és szervezeti egység nevét, valamint
m) visszatérítendő támogatás esetén a visszafizetés ütemezését és a kérelmező
nyilatkozatát az azonnali beszedésre vonatkozóan.
n) a 12. §-ban foglaltakra vonatkozó nyilatkozatot.
o) vissza nem térítendő támogatás esetén a szabálytalan felhasználás esetére az
azonnali beszedésre vonatkozó nyilatkozatot.
11. §
(1) A támogatásban részesülő támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag
részletesen elszámolni a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az
elszámolás módjára, és az elszámolási kötelezettségre, annak határidejére vonatkozóan a
támogatási szerződésnek rendelkeznie kell.
(2) Az elszámoláshoz a támogatottnak minden esetben csatolnia kell a feltüntetett
adatok valódiságát tanúsító igazolásokat, bizonylatokat.
(3) Az elszámolásokat, azok benyújtását követően a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási csoportja ellenőrzi, valamint dönt a szakmai beszámoló és a
pénzügyi elszámolás elfogadásáról.
(4) Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a
juttatás(ka)t a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, az
ellenőrző jogosult felhívni a hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívásnak az abban
meghatározott időtartam alatt, de legkésőbb 15 napon belül a támogatott köteles eleget
tenni.
(5) Amennyiben a hiánypótlásra felszólított támogatott a felhívásban foglaltaknak
határidőn belül nem tesz eleget, vagy az elszámolás benyújtását a támogatási
szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, vagy a támogatás összegét a
szerződésben, és a jelen rendeletben foglalt céloktól eltérően használja fel, köteles a
támogatás összegét az Önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15
napon belül visszatéríteni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt
kamattal együtt.
(6) A Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási csoportja nyilvántartást vezet az
önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó
támogatásokról.
(7) A nyilvántartásnak a beazonosíthatósághoz és a visszakereshetőséghez szükséges
adatokat kell tartalmaznia. Ennek megfelelően a nyilvántartás tartalmazza különösen:
a.) a támogatott nevét;
b.) a támogatás célját;
c.) a támogatás összegét vagy becsült értékét;
d.) a támogatás jogcímét (működési vagy felhalmozási céllal átadott pénzeszköz);
e.) az iktatószámot;
f.) a kapcsolattartásra kijelölt ügyintéző nevét;
g.) szerződés aláírásának dátumát;
h.) a támogatás kifizetésének dátumát;
i.) a támogatással való elszámolásnak a határidejét.

12. §
(1) Nem nyújtható támogatás:
a) olyan szervezet részére, amely csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás
alatt áll vagy
b) annak, akinek meg nem fizetett adó-, illeték-, járulék- vagy vámtartozása van,
c) pártok, politikai tömegmozgalmak, a munkavállalói érdekképviseleti
szervezetek, a biztosító egyesületek részére, továbbá azon szervezetek részére,
amelyek a támogatás igénylését megelőző 5 évben országgyűlési vagy
önkormányzati választás során jelöltet állítottak, vagy jelölt érdekében
kampánytevékenységet végeztek
d) a civil szervezet azon tevékenységéhez, melynek támogatását törvény vagy más
jogszabály tiltja.
(2) Az a támogatott, amelynek/akinek visszatérítési kötelezettsége keletkezett az
Önkormányzat felé, a visszatérítés megtörténtétől számított 3 éven belül jelen rendelet
szerinti támogatásban nem részesülhet.
13. §
(1) Az Önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatásokról a mindenkori éves
költségvetési rendeletben meghatározott kereteknek megfelelően, a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási csoportja vezet nyilvántartást.
(2) Amennyiben a támogatott a tervezettnél alacsonyabb költséggel valósítja meg a
támogatási szerződésben kitűzött célt, köteles a folyósított és a ténylegesen felhasznált
támogatási összeg különbözetét az Önkormányzat részére visszafizetni.
(3) A támogatott köteles visszafizetni az Önkormányzat részére a folyósított támogatási
összeg azon részét, amelyet nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használt
fel, vagy amelynek célhoz kötött felhasználását nem, vagy nem megfelelő módon
igazolja az Önkormányzat felé.
(4) Az adott támogatást ellenőrző ügyintézőnek az elszámolás megfelelősége esetén
erről tájékoztató levelet kell küldenie a támogatottnak, nem megfelelő vagy késedelmes
elszámolás esetén pedig felhívó levelet kell küldeni a támogatott részére.
Záró rendelkezések
14. §
(1) A jelen rendelettől eltérően külön rendeletben szabályozott egyes támogatásokra a
vonatkozó speciális rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Az EUMSz. 107. cikkének hatálya alá tartozó önkormányzati támogatások esetén
jelen rendelet előírásait az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) rendelkezéseivel összhangban kell
alkalmazni.

(3) A rendelet 10. § (2) g) pontjára vonatkozó előírást a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.
29.) NGM rendelet rendelkezései szerint kell alkalmazni.
(4) A rendelet 2017. október 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően
kötött támogatási szerződésekre kell alkalmazni.
(5) A rendelet mellékletei:
1. melléklet:
Nyilatkozat – visszatérítendő és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényléséhez
Tatár László
polgármester

dr. Pető Zoltán
jegyző

1. melléklet
NYILATKOZAT
(visszatérítendő és vissza nem térítendő önkormányzati támogatás igényléséhez)
Támogatást igénylő neve:.....................................................................................................................
Támogatást igénylő lakcíme, székhelye: ...............................................................................................
Nyilvántartásba vételt végző szerv neve és a nyilvántartási szám vagy természetes személynél
születési hely, idő, anyja neve: .............................................................................................................
Adószám / Adóazonosító jel: ...............................................................................................................
Bankszámlaszám: ...............................................................................................................................
Támogatást igénylő képviselőjének
neve: ....................................................................................................................................
- beosztása: .................................................................................................................................
telefon/fax száma: .................................................................................................................
e-mail címe: .........................................................................................................................
A támogatást igénylő (szervezet képviselője) büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy
(X-szel jelölje):

□ A támogatást igénylő megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Aht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok követelményeinek (az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. /Ávr./ 82. §).

□ A támogatást igénylő az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelő átlátható
szervezetnek minősül (átlátható szervezet: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom).

□ A támogatást igénylőnek jelen nyilatkozat megtételekor nincs esedékessé vált, és meg nem
fizetett adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása.

□ A támogatást igénylő a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jogosult államháztartási
alrendszerekből támogatást igénybe venni, abból kizárva nincs.
A támogatást igénylővel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése1 szerinti
összeférhetetlenség
□ nem áll fenn;
□ fennáll a Knyt. 6. § (1) bek .................... pontja(i) alapján.
A támogatást igénylővel szemben a Knyt. 8. § (1) bekezdése2 szerinti érintettség
□ nem áll fenn;
□ fennáll a Knyt. 8. § (1) bek .................... pontja(i) alapján.

Kelt.:……………………………………

(cégszerű) aláírás
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8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél

munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet,
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének,
szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének
tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e
körülménynek a honlapon történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

Fegyvernek Város Polgármesterétől
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére a
Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató úr megkereste önkormányzatunkat és
tájékoztatott arról, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata és a Szolnoki Tankerületi
Központ jogelődje, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötött vagyonkezelési
szerződés a JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Fegyverneki Telephelye vonatkozásában
jogutódlással a Szolnoki Tankerületi Központhoz került, így a szerződést a Felek között
módosítani szükséges.
A Tankerületi Központ elkészítette a szerződésmódosítás tervezetét, amely a határozati
javaslat mellékletét képezi.
Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbi határozati javaslat
szerint fogadja el a szerződés módosítását:
………./2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 100/2013.(VIII.29.) számú
határozattal elfogadott Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ között létrejött vagyonkezelési szerződést jelen
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
4.) PH pénzügyi csoport
5.) Karcagi Tankerületi Központ

Fegyvernek, 2017. augusztus 17.
Tatár László
polgármester

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött egyrészről a
Fegyvernek Város Önkormányzata
székhelye: Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
képviseli: Tatár László polgármester
törzsszáma: 736536
adóigazgatási azonosító száma: 15736534-2-16
bankszámlaszáma: 11745066-15409993
statisztikai számjele: 15736534-8411-321-16
mint tulajdonos (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Szolnoki Tankerületi Központ
székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
képviseli: Szutorisz-Szügyi Csongor tankerületi igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835482-2-16
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10045002-00336530-00000000
ÁHT azonosítója: 334484
statisztikai számjele: 15835482-8412-312-16
mint használatba vevő (a továbbiakban: Tankerületi Központ)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:
ELŐZMÉNYEK
Fegyvernek Város Önkormányzata, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
kötött vagyonkezelési szerződést második alkalommal2015. szeptember 1-jénmódosították a
Felek, melyben a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 167/A alatti ingatlan területének, az akkori
módosítás szerinti használatát osztották meg.
„Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a
Klebelsberg Központról” szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a köznevelési
intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása céljából a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK-ből) a területi szervei 2017.
január 1-jével kiválnak, és a Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba
olvadnak be, a KLIK központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven
működik tovább.
A jogszabályváltozás értelmében a KLIK Szolnoki Tankerülete a Szolnoki Tankerületi
Központba olvadt be, így a KLIK jogutódja a Szolnoki Tankerületi Központ.
A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA
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A szerződésmódosításra a fenti jogszabályok alapján bekövetkezett, a Felek személyében
bekövetkező változások miatt kerül sor.
A szerződő Felek személyében beálló változás az alábbiak szerint történik:
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központjogutódja a fenti jogszabályváltozások
alapján a Szolnoki Tankerületi Központ.
A Tankerületi Központ az itt meghatározott ingatlanrészre vonatkozó vagyonkezelői jogát az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat a szerződésmódosítás
aláírásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. A Felek megállapodnak, hogy a
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyezéséről a Tankerületi Központ
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget a Tankerületi
Központ köteles viselni.
A Felek megállapodnak, hogy az ingatlannyilvántartási bejegyzéssel kapcsolatos
ügyintézéssel a Dr. Tóta Ügyvédi Irodát (5000 Szolnok, Baross út 2. I/3., adószám:
18835151-2-16) bízzák meg.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
1. A Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosítás 2017. január 1. napjától hatályosa
megállapodás egyéb rendelkezéseit az ezen okirattal történt módosítás nem érinti, azok
változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. A szerződésmódosítás 3 oldalból és 4 db egymással szó szerint megegyező példányban
készült.
3. A szerződésmódosítást annak elolvasása és együttes értelmezése után a Felek, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Szolnok, 2017. augusztus „…”.

…………………………………………
Tatár László
polgármester
Fegyvernek Város Önkormányzata

………………………………………..
Szutorisz-Szügyi Csongor
tankerületi igazgató
Szolnoki Tankerületi Központ

pénzügyileg ellenjegyzem:
Fegyvernek, 2017. augusztus „...”.

pénzügyileg ellenjegyzem:
Szolnok, 2017. augusztus „...”.

……………………………………………
Temesváriné Bozsó Ágnes
gazdasági vezető

……………………………………………
Fodorné Bata Zsuzsanna
gazdasági vezető
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Fegyvernek Város Önkormányzata

Szolnoki Tankerületi Központ

Ellenjegyzem:
Fegyvernek, 2017. augusztus „...”.

Ellenjegyzem:
Szolnok, 2017. augusztus „…”.

……………………………………….
jogi ellenjegyző

………………………………………..
jogi ellenjegyző
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Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
Tel./fax: 56/556-010
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-i ülésére a
fegyverneki 0251 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész megvásárlásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Izsold Erika (5900 Orosháza Rákóczi u. 6. 1/1.) és Ravaszné Izsold Ildikó (6600 Szentes
Somogyi B. u. 3. 1/6.) sz. alatti lakosok értékesítési szándékukat jelezték az osztatlan közös
tulajdonban lévő fegyverneki 0251 hrsz. alatti 4,0216 ha nagyságú 56.56 AK értékű szántó és
csatorna művelési ágú ingatlanból 141/11312 – 141/11312 tulajdoni arányban tulajdonukat
képező részükre. A felajánlott ingatlan területe személyenként 501 m2 nagyságú és 0.71 AK
értékű területrész. Az eladási árat személyenként 50.000.- Ft árban jelölték meg, mely
összesen 100.000.- Ft.
A megvételre felajánlott ingatlanból az önkormányzat 3,3575 ha nagyságú, 47.22 AK értékű
tulajdonrésszel rendelkezik.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.
………/2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

A fegyverneki 0251 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész megvásárlásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. b.)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés
terhére megvásárolja Izsold Erika 5900 Orosháza Rákóczi u. 6. 1/1. és Ravaszné
Izsold Ildikó 6600 Szentes Somogyi B. u. 3. 1/6. sz. alatti lakosoktól a fegyverneki
0251 hrsz-ú szántó és csatorna művelési ágú 4,0216 ha nagyságú 56.56 AK értékű
ingatlanból 141/11312 – 141/11312 tulajdoni hányadban tulajdonukat képező
ingatlanrészt, személyenként 50.000.- Ft áron, összesen 100.000.- Ft-ért
közfoglalkoztatás céljára.
2. Megbízza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Képviselő-testület tagjai
Fegyvernek, 2017. augusztus 17.
Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Polgármestere
Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

Előterjesztés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-i ülésére a
Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti ingatlan eladásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Hadadi Szilvia Fegyvernek, Előre út 14. szám alatti lakos vételi szándékot jelentett be az
Önkormányzat tulajdonát képező Előre út 14. szám (1520 hrsz.) alatti ingatlanra.
Az ingatlan teljes területe 1088 m2, melyből a lakás alapterülete 70 m2 nagyságú,
melléképület nincs.
Hadadi Szilvia és gyermekei 2012. év óta bérlője az ingatlannak. A lakás elhanyagolt,
komfort nélküli, vezetékes ivóvíz az udvarban.
Telkes Istvánné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő a lakóépület állapotának felmérését
elvégezte és a jegyzőkönyvben foglaltak alapján megállapítható, hogy felújítása nem
gazdaságos, így a forgalmi értékét 450.000.- Ft-ban állapította meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi
alternatívák szerint dönteni szíveskedjenek.
………../2017.(VIII.31) sz.

határozati javaslat:

Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti ingatlan eladásáról
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 30/1993.(XII.16.)
önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a Fegyvernek, Előre út 14. sz.
alatti ingatlant értékesíti Hadadi Szilvia Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti lakos
részére 450.000.-Ft értékben.
2.) Megbízza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.
Erről értesül:
1. Tatár László polgármester
2. dr. Pető Zoltán jegyző
3. Képviselő-testület tagjai

Fegyvernek, 2017. augusztus 21.
Tatár László
polgármester
Készítette: Csaba Gáborné

FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERE
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
ELŐTERJESZTÉS
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-ei ülésére a
0384/43 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Tisztelt Képviselő-testület!
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2015.(III.26.) sz. önkormányzati
határozatában döntött arról, hogy a 0384/23 hrsz-ú külterületi ingatlan tekintetében a tulajdoni
viszonyokat rendezi oly módon, hogy az ingatlant értékesíti a Kunsági Sertésértékesítő és
Beszerző Szövetkezet részére.
Az azóta eltelt időszakban technikai okok miatt az ingatlan megosztásra került, ezért a
korábbi testületi határozat pontosítása szükséges.
A területrendezést követően létrejött új 0384/43 hrsz-ú ingatlan tekintetében van szükség a
Tisztelt Képviselő-testület döntésére, hogy továbbra is fenntartja eladási szándékát.
Fentiek alapján javaslom elfogadásra az alábbi határozati javaslatot:
………../2017.(VIII.31.) sz.

határozati javaslat:

A 0384/43 hrsz-ú ingatlan értékesítése a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző
Szövetkezet részére
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b/
pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
1.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek külterületén lévő,
Fegyvernek Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 0384/43 hrsz-ú
ingatlanát értékesíti a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet részére a
határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint.
2.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fegyvernek Város
Önkormányzata és a Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet közötti
megállapodásról, a vágópont tulajdoni megosztás rendezéséről szóló 39/2015.(III.26.)
sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.
3.) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tatár László
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására.
Erről értesül:
1.) Tatár László polgármester
2.) dr. Pető Zoltán jegyző
3.) Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet vezetője
4.) Képviselő-testület tagjai
5.) Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportvezetője
Fegyvernek, 2017. augusztus 28.
Tatár László
polgármester

KÖZÖS TULAJDONT ELISMERŐ ÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
Mely létrejött egyrészről:
Fegyvernek Város Önkormányzata (adószám: 15736534-2-16, törzsszám: 736536,
statisztikai szám: 15736534-8411-321-16, képviseli: Tatár László polgármester, 5231
Fegyvernek Háy M. út 24.) 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. sz.
elismerő és eladó – továbbiakban eladó
másrészről:
Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet (Cg 16-02-001874, adószám: 130608602-16, statisztikai számjel: 13060860-4623-129-16, képviseli: Dr. Tatár Gábor igazgatósági
tag) 5231 Fegyvernek, 0384/23 hrsz. sz alatti szövetkezet
mint jogosult és vevő – továbbiakban vevő között
az alulírott napon, helyen az alábbi feltételek mellett:
1) Fent nevezett szerződő felek megállapítják, hogy a tulajdoni lap tanúsága szerint az eladó
1/1 arányú kizárólagos tulajdonát képezi a fegyverneki külterület, 0384/43 hrsz. alatt
felvett, kivett ipartelep üzemépület, vágópont megjelölésű 7575 m2 területű ingatlan. A
tulajdoni lap első részén feltüntetésre került 33.412/2/2017. 04. 20. sz. bejegyzéssel az
alábbi: „terheli a Fegyvernek külterület 384/44 hrsz.-ú ingatlant illető átjárási és
úthasználati szolgalmi jog a vázrajzon II. jelölt 156 m2 területre” Ugyancsak
33412/2/2017. 04. 20. sz. bejegyzéssel „Illeti a Fegyvernek külterület 384/44 hrsz.-ú
ingatlant terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog a vázrajzon II. jelölt 180 m2
területre.
A felek közösen adják elő, hogy Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő
Testületének 39/2015. (III.26.) önkormányzati határozatával jóváhagyta a 0384/23 hrsz.-ú
vágópont tulajdoni megosztás rendezéséről szóló Fegyvernek Város Önkormányzata és a
Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet közötti megállapodást, amelyben a
felek rögzítették, hogy az akkor még 0384/23 hrsz.-ú, 1 ha 9882 m2 területű, külterületi
ingatlanon jelen szerződés vevője vágópontot alakított ki és ezzel az ingatlanon ráépítéssel
tulajdonjogot szerzett és ennek alapján ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre jogosult. Ezt
követően a fegyverneki 0384/23 hrsz.-ú ingatlant a felek megosztották és abból létrejött a
jelen adásvétel tárgyát képező 0384/43 hrsz. –ú ingatlan.
A felek a fenti megállapodásukban rögzítették azt is, hogy a vevő könyveiben az általa
elvégzett beruházás 68.000.000 Ft értékben került elszámolásra, a megváltási ár és a
beruházás könyvszerinti együttes értéke 72.000.000 Ft.
A felek a kialakult valós tulajdoni hányadok arányát is rögzítették a fenti
megállapodásban, miszerint az 17/18 részben a vevőt, míg 1/18 részben az eladót illeti
meg.
A fenti megállapodás tartalmazta azt is, hogy az önkormányzat tulajdoni hányadát
4.000.000 Ft + ÁFA vételár fejében átruházza a jelen szerződés vevője részére.
Telkes Istvánné igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő szakértői véleményt készített,
melynek alapján megállapította, hogy mivel az ingatlanon található felépítmény teljes
egészében a vevő tulajdona, mert azt ő építette meg, ezért az értékelés tárgya
kizárólagosan a földterület. A szakértő bruttó 5.000.000 Ft-ban állapította meg annak
értékét.
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2) Mindezek előrebocsátása után az eladó elismeri, hogy a jelen szerződés 1. pontjában
részletesen körülirt ingatlanból ráépítéssel 17/18 tulajdoni hányadot szerzett a vevő, míg a
vevő elismeri azt, hogy az eladó 1/18 részben tulajdonosa a valóságban a fenti
ingatlannak.
3) Éppen ezért eladó eladja ……/2017.(VIII.31.) sz. önkormányzati határozat alapján, a vevő
pedig a bejegyzett terhekkel együtt megvásárolja az 1. pontban részletesen körülirt
ingatlant 4.000.000 Ft + 1.080.000 Ft ÁFA - azaz Négymillió forint + egymilliónyolcvanezer forint általános forgalmi adó - bruttó 5.080.000 Ft - azaz Ötmilliónyolcvanezer forint – vételárért.
4) A vevő a vételárat négy egyenlő részletben fizeti meg részletenként 1 000 000 Ft + ÁFA
összegben az OTP Bank Törökszentmiklós 11745066-15409993 számlaszámra. A
részletek teljesítésének határideje a mindenkori naptári év december 20-ik napja. Az első
részletet a vevő 2017. december 20.-ik napjáig utalja át az eladó részére annak
bankszámlájára. Ezen 1.000.000 Ft + ÁFA részletből a felek 500.000 Ft + ÁFA-t azaz
ötszázezer forint plusz általános forgalmi adót foglalónak, míg 500.000 Ft +ÁFA-t azaz
ötszázezer forint plusz általános forgalmi adót vételár előlegnek tekintenek. A felek
tisztában vannak a foglaló Ptk.-ban meghatározott rendelkezéseivel. Az esedékes vételár
részlet határidőre történő meg nem fizetése estén az eladót a Ptk-ban meghatározott
elállási jog illeti meg.
5) Szerződő felek tudják, hogy az ingatlant az alábbi terhek terhelik:
III. 1. alatt 33412/2/2017. 04. 20. bejegyzéssel bányaszolgalmi jog, melynek jogosultja
Fegyvernek Város Önkormányzata. A fenti bányaszolgalmi jog gázvezeték védőövezet
biztosítására szolgál.
III. 3. alatt 33412/2/2017. 04. 20. sz. alatt vezetékjog, melynek jogosultja Tigáz-DSO
Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság földgázelosztó vezeték a vázrajz és területkimutatás szerinti 86 m2-re.
III. 4. alatt 33412/2/2017. 04. 20. sz. alatt a Fegyvernek és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet javára bejegyzett 18.000.000 Ft és az okiratban megjelölt járulékok
erejéig jelzálogjog. A fenti jelzálogjog biztosítására III. 5. alatt 33412/2/2017. 04. 20. sz.
elidegenítési és terhelési tilalom, melynek jogosultja Fegyvernek és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezet.
III. 7. alatt 33412/2/2017. 04. 20. alatt önálló szöveges bejegyzés átjárási és úthasználati
szolgalmi jog terheli, mely a 0384/44 hrsz.-ú ingatlan mindenkori tulajdonosát illeti a
vázrajzon megjelölt 156 m2 területre.
III. 8. alatt 34913/2/2017. 06. 16. bejegyzéssel a Magyar Állam javára állandó jellegű
földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog. A használati jog gyakorlója a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali
Főosztály. Magassági alappont száma: 109510-2. A vázrajz szerinti 2 m2 területű részre.
6) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vevő az ingatlan birtokába a jelen okirat
aláírásának napján lép, ettől kezdve húzza annak hasznait, viseli összes terhét és száll át
reá a kárveszély is. Eladó szavatosságot vállal az átruházandó ingatlan per- és
igénymentességéért a fent felsorolt terheken túlmenően pedig a tehermentességéért is. A
felek tudják, hogy jelen jogügyletük kapcsán szükséges a Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet okirathoz történő hozzájárulása figyelemmel a pénzintézet javára
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalomra.
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7) A felek meghatalmazzák Dr. Mosonyi Csaba és Társa Ügyvédi Irodát – Dr. Mosonyi
Csaba ügyvédet – 5000 Szolnok, Arany János u. 21, szerződésük elkészítésével,
ellenjegyzésével, tulajdonjog bejegyzési eljárásban képviseletük ellátásával.
8) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogügylettel felmerülő költségek és
kiadások a vevőt terhelik.
9) A vevő tudomásul veszi, hogy tulajdonjoga vétel jogcímén a teljes vételár maradéktalan
megfizetését követően kerül az ingatlan nyilvántartásba 1/1 tulajdoni arányban
bejegyzésre. A felek megállapodnak abban, hogy eladó a vétel tárgyát képező ingatlanon a
teljes vételár kifizetéséig tulajdonjogát fenntartja és feltétlen és visszavonhatatlan
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő javára a tulajdonjog fenntartással történő eladás
ténye az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön 1/1 arányban. A felek
megállapodnak abban is, hogy a teljes vételár kifizetésével egyidejűleg az eladó
tulajdonjog bejegyzési engedélyt ad ki a vevő javára, melynek alapján kerül majd
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjoga.
10) A felek rögzítik azt, hogy a vevő a vétel tárgyát képező ingatlant megtekintett és
megismert állapotában vásárolja meg, ismerve annak minden jellemzőjét, az okiratban
felsorolt szolgalmi jogokat és egyéb terheket.
11) A felek kijelentik, hogy ügyintéző ügyvéd tájékoztatta őket a jelen jogügylettel
kapcsolatos adózási és illeték szabályokról.
12) Eljáró ügyvéd tájékoztatja a feleket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007.évi CXXXVI. Tv. (Pmt.) és a
jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló
2007. év LXIV. Tv. (JÜB) és az annak alapján kiadott 2/2007. (XI.19.) Mük. szabályzat a jogügyletek biztonságának elősegítésével kapcsolatos feladatokról - alapján azonosítási
kötelezettség terheli szerződő felek adatai, illetve a képviseletükben eljáró személyek
vonatkozásában.
13) A felek tudják, hogy a jelen jogügyletük további érvényességi feltétele a Magyar Állam
elővásárlási jogról történő lemondása. Éppen ezért a jelen szerződésüket teljes
terjedelemben az eladó megküldi a elővásárlási jog jogosultja részére, ajánlott
tértivevényes levél formában, nyilatkozattétel végett.
Jelen okiratot a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Fegyvernek, 2017. szeptember 01.napján

Fegyvernek Város Önkormányzata
Képviseli: Tatár László polgármester
eladó
Szerkesztem és ellenjegyzem:
Fegyvernek, 2017. szeptember 01. napján

Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet
képviseli: Dr. Tatár Gábor igazgatósági tag
vevő
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ELŐTERJESZTÉS
FEGYVERNEK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL
A Képviselő-testület 2017. augusztus 31-ei nyílt ülésére

előterjesztő megnevezése:
Tárgy:
Előterjesztés jellege:

Melléklet:

Készítette:
Véleményezésre
megküldve:
Törvényességi
véleményezésre bemutatva:

Tatár László polgármester
A Fegyvernek 0384/43 hrsz-ú ingatlan értékesítése a
Kunsági Sertésértékesítő és Beszerző Szövetkezet részére
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató,
Beszámoló
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dr. Pető Zoltán

Pénzügyi Bizottság
2017. augusztus 28.

Oktatási és Szociális Bizottság Elnöke
Fegyvernek

Meghívó
Értesítem, hogy a bizottság
2017. augusztus 28-án – hétfőn - 15 órai

kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helye: Városháza tanácsterme
Napirend:
Képviselőtestületi anyag véleményezése:
1. Jelentés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett
víziközművek üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítéséről
2. A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 2016-2017. nevelési év
értékeléséről
3. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
4. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Az önkormányzati támogatásokról
6. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról

Zárt ülésen:
-

beérkezett kérelmek elbírálása

Fegyvernek, 2017. augusztus 25.

Molnár Barna sk.
bizottság elnöke

Pénzügyi Bizottság
Elnöke
Fegyvernek

Meghívó

A Pénzügyi Bizottság ülését 2017. augusztus 30-án – szerdán - 14 órára összehívom.
Helye: Városháza tanácsterme

Napirend:
Képviselőtestületi anyagok véleményezése:

1. Jelentés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyverneken végzett
víziközművek üzemeltetési tevékenységének 2016. évi teljesítéséről
2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
3. A szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról
4. Az önkormányzati támogatásokról
5. Fegyvernek Város Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról
6. A fegyverneki 0251 hrsz-ú ingatlanból történő ingatlanrész
megvásárlásáról
7. Fegyvernek, Előre út 14. sz. alatti önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Fegyvernek, 2017. augusztus 25.

Burján Attila sk.
bizottság elnöke

