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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  
 

2014. június 26–án (csütörtök) du. 1400 órára 

összehívom. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
 
 
N A P I R E N D I    J A V A S L A T  

 
1.) Polgármesteri jelentés  

Előadó: Berényi András polgármester 
 

2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló 21/2013.(XI.29.) rendelet módosítása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

 
3.) A mezőőri járulékról szóló 12/2012.(VII.20.) számú rendelettel kapcsolatos döntés 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

4.) A közterület-felügyeletről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

5.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde működéséről 
Előadó: Pásztorné Kovács Gabriella óvodavezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság 



6.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi 
Tagintézményének működéséről 
Előadó: Csonkáné Lakatos Klára tagintézmény-vezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság 

7.) Tájékoztató a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tevékenységéről 
Előadó: Kiss Csaba iskolaigazgató  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság 

8.) A 2014. évi falunapi rendezvény előzetes tárgyalása 
Előadó: Végh Edit művelődésszervező  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 
Bizottság 

9.) Az önkormányzati fenntartásban működő iskolai étkeztetéssel kapcsolatos döntés 
Előadó: Berényi András polgármester  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

10.) Döntés a Hosszúpályi Magtár épületének megvásárlásával kapcsolatban 
Előadó: Berényi András polgármester 
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi- Településfejlesztési- és 
Környezetvédelmi Bizottság 

11.) Különfélék 
 
 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
 
 
Hosszúpályi, 2014.  június 20. 
         Berényi András    
           polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-18/2014. (VI. 26.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 

 

Rendeletek: 
10/2014. (VI. 27.) rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 

11/2014. (VI. 27.) rendelet a mezőőri járulékról 

 
12/2014. (VI. 27.) rendelet a közterület felügyeletről 

 
 
Határozatok: 

52/2014. (VI. 26.) határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról. 

53/2014. (VI. 26.) határozat a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtését 

végző közszolgáltató kiválasztásáról. 

54/2014. (VI. 26.) határozat a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde működési 

beszámolójának elfogadásáról. 

55/2014. (VI. 24.) határozat a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nem-

zetiségi Tagintézményének működési beszámolójának 

elfogadásáról. 

56/2014. (VI. 26.) határozat az önkormányzati fenntartásban működő iskolai ét-

keztetéssel kapcsolatos teendőkről. 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. június 26-i   

r e n d e s  üléséről. 

 

 

 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András    alpolgármester  

 Czirinkó Gyula 

 Kiss Csaba     

 Miléné Fényi Györgyi   

 Muszka Sándor Vincze   

 Szabó István 

 Szegedi Ferenc 

 Takács Attila     

  

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 

Igazolt távollét miatt hiányzott: - 

Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Fekete György díszpolgár, Demeter Imréné 

intézményvezető, Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető, Barna gyula katolikus 

plébános, Csonkáné Lakatos Klára tagintézmény-vezető, Végh Edit művelődésszervező, 

Rétvári Sándor  

Jegyzőkönyvvezető: Pozsonyi Ákos 

 

Berényi András polgármester 

Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat, a megjelent vendégeket, a hosszúpályi 

kábeltelevízió nézőit. 

Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mind a 9 képviselő jelen van. 

Ezt követően megnyitja az ülést.  

Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot. Megkérdezi a Képviselő-testületet, van-e 

más javaslat, észrevétel. Mivel nincs, kéri, hogy aki az indítvánnyal együtt a napirendi pon-

tokat elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: 
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N A P I R E N D  

 
1.) Polgármesteri jelentés  

Előadó: Berényi András polgármester 
 
2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XI. 29.) rendelet módosítása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

3.) A mezőőri járulékról szóló 12/2012. (VII. 20.) számú rendelettel kapcsolatos döntés 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

4.) A közterület-felügyeletről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 

5.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde működéséről 
Előadó: Pásztorné Kovács Gabriella óvodavezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

6.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi 
Tagintézményének működéséről 
Előadó: Csonkáné Lakatos Klára tagintézmény-vezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

7.) Tájékoztató a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tevékenységéről 
Előadó: Kiss Csaba iskolaigazgató 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

8.) A 2014. évi falunapi rendezvény előzetes tárgyalása 
Előadó: Végh Edit művelődésszervező 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

9.) Az önkormányzati fenntartásban működő iskolai étkeztetéssel kapcsolatos döntés 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság; Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

10.) Döntés a Hosszúpályi Magtár épületének megvásárlásával kapcsolatban 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, és 
Környezetvédelmi Bizottság 

11.) K ü l ö n f é l é k 
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1.) Polgármesteri jelentés  
Előadó: Berényi András polgármester 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

A polgármesteri jelentés célja többek között, hogy a hosszúpályi lakosok is megismerjék a 

legutóbbi rendes ülés óta történt, a polgármester tevékenységét és a település életét 

befolyásoló eseményeket. 

1.) A Hosszúpályi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2014 tavaszán rész vett, és I. helyezést ért el 

az I. Esztári Pogácsafesztiválon. Ez egy jó hír, bemutatja az oklevelet a Képviselő-

testületnek és a nézőknek. Felveti, hogy Hosszúpályinak is ki kellene találnia 

valamilyen fesztivált. Gratulál az elért eredményhez. A kiadott polgármesteri 

jelentésbe nem fért bele – mivel előző nap érkezett –, hogy a hosszúpályi Csillag 

Mazsorettcsoport az V. Hajdúdorogi Országos Mazsorettfesztiválon vett részt. A 

fesztiválon az I. és II. korcsoportban induló csoportok is második helyezést értek el. 

Bemutatja az okleveleket. A csoportokat Lakatosné Ülveczki Anikó ás Lakatos 

Klaudia tanította be. Az I. korcsoportban a Napsugár, a II-ban a Csillag 

Mazsorettcsoport indult. Nekik is gratulál, hiszen többször is indultak versenyeken, 

és előző alkalommal aranyéremmel tértek haza. Megköszöni a szülők támogatását 

is. Az oklevél mellé serleget is kaptak. 

2.) A 2014. május 29-én megtartott képviselő-testületi ülést közmeghallgatással 

egybekötött lakossági fórummal zárták a Művelődési Házban. A közmeghallgatás 

témája: Közrend és közbiztonság helyzete Hosszúpályi Nagyközségben. A 

közmeghallgatáson – sajnos vagy inkább szerencsére – három fő vett részt. Az 

előző képviselő-testületi ülésen dr. Uzonyi Attila debreceni rendőrkapitány 

kiegészítésével tájékozódhattak a lakosok a közbiztonság helyzetéről. 

3.) A Hosszúpályi Víziközmű Társulat 2014. május 30-án tartotta a küldöttgyűlését. A 

Társulat küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat 

kiépítésével kapcsolatos lakossági lakástakarék-pénztári befizetéseket 2014. május 

1-től felfüggeszti. Az indok, hogy a projekt támogatási intenzitása 85%-ról 

megemelkedett 94,2%-ra. Így a beruházáshoz szükséges önerő nem 15%, hanem csak 

5,8%. A Belügyminisztériumhoz előkészítés alatt van egy kérelem összeállítása, 

amelyben mindhárom résztvevő településnek 100%-os önerő-támogatást kérnek. Ha 

a Belügyminisztérium átvállalja az önrészt, akkor a lakástakarék-pénztári 

befizetéseket vissza fogják fizetni, így sem a lakosságnak, sem az Önkormányzatnak 

nem kerül semmibe a beruházás. Lehet olyan híreket hallani, hogy a 

Monostorpályiban összegyűjtött, portánkénti 45.000 forintot visszafizették. Ha 

nem kapják meg a maradék önrésze a támogatást, akkor valószínűleg újra be kell 

fizetni ezt az összeget. Hosszúpályiban a befizetett összeg a Takarékban le van 

kötve, bár a kamat csökkent. A Társulat abban az esetben fogja a befizetéseket 
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visszajuttatni, amennyiben a Belügyminisztérium megítéli a támogatást. A Társulat 

és az Önkormányzat is igyekszik minden esetben felelősen és a terheket csökkentve 

eljárni. A beruházás minden településen megvalósul, és Hosszúpályiban fog 

megkezdődni. Június második kellett volna kezdeniük, a szakhatósági 

engedélyezések és a helyszíni egyeztetések már két hónapja folynak, hogy később 

minél kevesebb fennakadás legyen. Hosszúpályiban az Aradi utcán kezdik; a munkák 

ütemezését a FIDIC-mérnök határozza meg. Az érintett utcák lakosait a munkák 

megkezdése előtt egy héttel írásban értesítik. Felhívták a kivitelező figyelmét, hogy 

a lehető legrövidebb idő alatt építsék ki a hálózatot és állítsák helyre az utakat. 

4.) Az Irinyi József Általános Iskola diákjai 2014. május 31-én a Művelődési Ház 

kultúrtermében „Kulturális bemutatót” tartottak. Gratulál az iskola vezetésének, a 

pedagógusoknak és a gyerekeknek a színvonalas bemutatóhoz.  

5.) A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 2014. május 31-én Hajdúhadházon tartotta 

meg, a szokásos, évente megrendezett Megyei Polgárőr Napot. Hosszúpályi 

Nagyközséget Berényi András polgármester, míg a Hosszúpályi Polgárőr 

egyesületet Szegedi Lajos a helyi Polgárőr Egyesület elnöke képviselte. 

6.) A Hosszúpályi Margaréta Néptánccsoport 2014. június 1-én a Művelődési Ház 

kultúrtermében tartotta meg Trianonra emlékezve rendkívül színvonalasra sikerült 

emlékműsorát. Gratulál a csoportnak a szívszorító műsorhoz. Felvette a megyével a 

kapcsolatot, hogy bevigye a műsort egy nagyobb rendezvényre, ami elől nem 

zárkóztak el. 

7.) A szennyvizes beruházással kapcsolatosan 2014. június 4-én a Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében megtartották a kétheti rendszerességgel esedékes kooperációs 

ülésüket. A beruházás a felelős műszaki mérnök és a kivitelező által jóváhagyott 

ütemterv szerint elsőként Hosszúpályiban kezdődhet el kb. 1-2 héten belül, két 

szomszédos településen pedig ezt követően kb. 5-6 hét múlva. Jó hír, hogy ha még 

csúszik is a beruházás, akkor is befejeződik 2014. november 30-ig a csatorna 

lefektetése. A próbaüzem a tisztítómű bővítése és a lakossági rákötések kiépítése 

után valósulhat meg. E szerint idén Hosszúpályiban befejeződik az építkezés, de ez 

függ az időjárástól is. 

8.) A Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézménye 2014. 

június 5-én tartotta meg a ballagási ünnepségét a Művelődési Ház kultúrtermében. 

9.) A Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014. június 6-án tartotta meg a ballagási 

ünnepségét az óvoda udvarán, a műszaki csoport szakemberei által felállított 

színpadon. A gyerekek nagyon szépen szerepeltek, gratulál az óvónőknek, az 

intézményvezetőnek. Látványos műsorral kedveskedtek a szülőknek, 

nagyszülőknek. Minden évben színvonalas műsort adnak. 

10.) Az Irinyi József Általános Iskola 2014. június 14-én tartotta ballagási ünnepségét az 

iskola udvarán lévő sportpályán. A ballagási ünnepségen került sor a kitűnő 

tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazására. Az okleveleket és a 
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pénzjutalmakat Tóth Gézáné a Hosszúpályiért Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

és Szilágyi Károly kuratórium tag adta át. 

11.) A Margaréta Néptánccsoport évzáró rendezvényére 2014. június 15-én került sor. A 

színvonalas műsor megrendezésének helyszíne a művelődési ház kultúrterme volt. 

Jól sikerült a műsor, gratulál nekik. 

12.) 2014. június 18-án, két hét eltelte után ismét megtartották a szokásos kooperációs 

megbeszélésüket a szennyvizes beruházással kapcsolatban. 

13.) 2014. június 18-án a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott. Ezt a napelemes 

pályázat benyújtásának nagyon sürgős beadási határideje indokolta. 

14.) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata térfigyelő kamerák beszerzéséhez, 

telepítéséhez és üzemeltetéséhez 9 millió Ft támogatást kapott a 

Belügyminisztériumtól. A támogatási szerződést a Belügyminisztériumban 2014. 

június 19-én írta alá. A beruházás a három, törvényben előírt meghívásos árajánlat 

beérkezése és elbírálása után fog megkezdődni, és előreláthatólag szeptemberrel 

bezárólag meg is valósul. A megpályázott 9,7 millió forint helyett megítélt 9 millió 

forint miatt a tervezett 16 helyett 14 kamera kerül felszerelésre. A közintézmények 

és a frekventált helyek, mint a Hosszúpályiba bevezető utak környékén telepítik 

őket. A kamerák éjjel is képesek felvételeket készíteni, két kamera pedig 360°-ban 

képes működni. Ezzel is megpróbálják Hosszúpályi közbiztonságát javítani, hiszen 

bármi történik a településen, akár éjszaka is, arról jelzés érkezhet a lakosok vagy a 

polgárőrök által, a felvételeken pedig visszakereshető a cselekmény. Ehhez 

kapcsolódóan a ki-be menő forgalmat, rendszámot, így szűkíthető a feltételezett 

elkövetők köre, és könnyebbé válik a felderítés. Az északi részen, ahol telente a 

falopások történnek, szintén kihelyezésre kerülnek kamerák. 

15.) A hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 2014. június 20-án tartotta meg az iskola 

ballagási ünnepségét. A kiemelten jó tanulmányi eredményt elérő tanulók 

oklevelekben és könyvjutalomban részesültek. Az okleveleket és a könyvjutalmakat 

Kiss Csaba igazgató adta át. A tanévzáró ünnepség színvonalát emelte a Miléné 

Fényi Györgyi tanárnő által felkészített diákok színvonalas műsora. Gratulál a 

felkészítőknek és a gyerekeknek. 

16.) Dr. Gyurosovics József rendőr dandártábornok, megyei főkapitány úr Járási 

Közbiztonsági Egyeztető Fórum megtartását kezdeményezte. Az Egyeztető Fórum 

megtartására 2014. június.23-án került sor Derecske Város Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében. A közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket tárgyalták. 

Fontos eleme volt a fórumnak, hogy a pluszban biztosított két pár készenléti 

rendőrjárőr, akik 2013. szeptember óta szolgálatban vannak Hosszúpályiban, június 

30-ig maradnak. Nem csak itt, hanem a többi veszélyeztetett településen is. 2014. 

július 1-vel az országos rendőr-főkapitány elvezényli őket augusztus 31-ig a nyáron 

forgalmas szórakozóhelyekre. Viszont ígéretet kaptak arra, hogy a megyei 

állományból helyettesíteni fogják az elvezényelt rendőröket. A mai napon is jártak 

bent a Polgármesteri Hivatalban a készenléti rendőrök, és egyeztettek a 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. június 26-ai rendes ülés jegyzőkönyve  7 / 57 

 

polgármesterrel, hogy milyen aktuális problémák vannak. Tájékoztatta őket, hogy a 

temetőben viráglopást tapasztaltak, illetve a sportpályán most épült az új lelátó – 

aminek ma történt meg a műszaki átadás-átvétele – kimaradt anyagaira is 

figyeljenek. Ezen felül az egyéb érzéken pontokat is átbeszélték. 

A sportpálya fedett lelátójához nemsokára megérkeznek a járódeszkák, amik 

azonnal szerelésre fognak kerülni. Tegnap megérkezett a 305 darab szék, ami 

tartalmaz 5 db tartalékot is. Megmutatja a terveket. Jövő héten kezdik a festést, 

amit két szakember vezetésével és négy szakmunkással fognak saját erőből 

megvalósítani. Az avatóra és a nyitómérkőzésre a DVSC tartalékcsapatát szeretnék 

meghívni, amit együtt időzítenének a falunappal. Ha ez nem működik, akkor egy 

Hosszúpályi-DVSC öregfiúk meccset terveznek, meghívva az MLSZ főtitkárát, a 

megyei labdarúgó szövetség igazgatóját és mindenkit, aki részt vett a 

megvalósításban. 

17.) A spotcentrumban épülő fedett lelátó tartó fémszerkezetének építése a 

befejezéséhez közeledik. A műszaki átadás-átvétel a mai napon történt meg 14.00 

órakor Kiss Ernő műszaki ellenőr jelenlétében. A lealapozott fémszerkezet végleges 

színre történő festését az önkormányzat a szakembereivel fogja elvégeztetni. A 

fenyő foszniból készülő járórészek és a műanyag székek szerelését a műszaki 

csoport emberei fogják elvégezni. 

Befejezi a polgármesteri jelentés írásos részének ismertetését és felkéri alpolgármester 

urat, hogy ha van kiegészítése, mondja el a Képviselő-testületnek. 

 

Zara András alpolgármester 

A polgármesteri beszámoló 3. pontjához fűzne kiegészítést. Nem csak az 1.400 forintos 

havi befizetéseket függesztette fel a víziközmű társulat, hanem az egyösszegű 

befizetéseknél és 21.000 forintban lett meghatározva az összeg, arányosan a havi 

befizetőkkel. Az e fölötti összeget már felvehetik az érintettek a házipénztárból. Aki a 

teljes, 210.000 forintot befizette, már 179.000 forintot visszakaphatott.  Örülnek, hogy az 

önerő összege csökkent, és reméli, hogy a maradékra is megkapják a támogatást. Ebben 

az esetben külön döntenek a befizetett összegek sorsáról. 

A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a falumúzeum fő- és melléképületének 

összeépítése megtörtént, és bemutat néhány képet a kialakított vizesblokkról. 

Kialakításra került egy férfi és egy női mosdó, az utóbbi egyben mozgáskorlátozott 

mosdó is. Bemutatja az átépítés előtti és utáni állapotot. Három millió forintra pályáztak, 

sajnos csak 1,5 milliót nyertek. Több alkotórészt így nem megvásároltak, hanem a műszaki 

csoport gyártott le, így ki tudtak jönni a rendelkezésre álló keretből. Mivel anyagra tudtak 

pályázni, így a későbbi fejlesztésekhez szükséges anyagokat is be tudták szerezni. A 

falumúzeum filagóriájára beadott pályázat megvalósítását is megkezdték, erről is mutat 

képeket. Kialakításra kerül egy kemence is, megmaradt a szekérszín, és ez egységesen 

épül meg. Ezzel is fejlesztik a települést, illetve a falumúzeum is alkalmas lesz 

rendezvények tartására. Nagyon fontos, és a pályázatban nem elszámolható, hogy a 
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vizesblokk kialakításához az Önkormányzatnak kellett bekötnie a vizet az ingatlanra. Ez 

nagy veszélyforrást jelentett, de most már van udvari kifolyó, illetve a vizesblokk mosdója 

is működik. 

A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen Gali Ferenc felvetette, hogy a helyi lakosok 

panaszkodnak a posta nyitva tartására. A mai napon utánajárt, és egy napon, 

csütörtökönként tavaly október óta 18.00 óráig van nyitva. Tehát nem minden nap zár be 

16.00 órakor a posta, csütörtökönként 18.00 óráig lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. 

Nyári étkeztetés folyik az iskola/óvoda konyháján. Probléma volt, hogy a gyerekek hanyag 

módon viselkednek az utcán illetve az intézménybe. Nem tudtak részükre kíséretet 

biztosítani, a szülők pedig ezt nem látják el. Az igazgató úrral történt egyeztetést 

követően egy közfoglalkoztatási program keretében 3x2 főt sikerült áthelyezniük. A 

holnapi naptól kezdve látják el ezt a feladatot; önkormányzati bélyegzővel ellátott kitűzőt 

viselnek, és megjelölték, hogy milyen területeken kell felügyelniük illetve hazakísérniük a 

gyerekeket. Ha ezzel kapcsolatban probléma merül fel, intézkednek. 

A jelenleg folyó 2013-as szociális földprogram a héten véget ér, és Pozsonyi Ákos 

kollégával együtt egyeztetnek a kiíró szervezettel. A programban zöldségek termelését 

vállalták az önkormányzati konyhák részére, azonban a betakarítás a támogatási 

időszakon kívül esik. A kiíró szervezettel egyeztetve ezt a feladatot a következő szociális 

földprogramban részt vevő foglalkoztatottak fogják elvégezni. Leghamarabb a jövő 

héten kezdik eljuttatni a konyákra, figyelembe véve a maximális hatékonyságot. 

Megköszöni a szót. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni alpolgármester úrnak a kiegészítést. Be kell számoljon egy friss eseményről, 

ezért megkéri képviselőtárást, hogy számoljon be az előző napi, Natura 2000-es területtel 

kapcsolatos megbeszélésről. A megbeszélés délelőtti része a Derecskei Polgármesteri 

Hivatal tanácstermében volt, délután pedig terepbejáráson vettek részt. Hasonló 

egyeztetés történt Konyáron is. Ez utóbbihoz tartozik a hosszúpályi sóstói tározó is. 

Előzetesen Szegedi Ferenc képviselőtársát kérte fel a részvételre, hiszen gazdálkodik is, 

illetve az érintett területtel határosan földekkel rendelkezik. Megkéri Szegedi Ferenc 

képviselőt a beszámolóra. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Köszönti a résztvevőket, nézőket, hosszúpályi lakosokat. Részt vette a Natura 2000 

program értékelőjén, amin a környékről ő vett részt és az illetékes szervek. Nagy dolgok 

nem történtek. Az általa felvetett problémáról a hajdúsági tájvédelmi körzettel 

kapcsolatban a gazdákat nem kérdezték meg. A tájvédelmi területen meghatározott 

súlyú gépekkel lehet dolgozni, kaszálni, szántani, ami a gazdáknak nem jó. Felhívja a 

gazdák figyelmét, hogy akinek Natura 2000-es területe van, az jelentkezzen nála a Rózsa 

utca 15. szám alatt, ugyanis tovább fog lépni az ügyben. Méltánytalannak tartja, hogy a 

gazdák megkérdezése nélkül vesznek Natura 2000-es besorolás alá területeket, ami nekik 
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nem jó. Mazsu István kénye kedve szerint azt csinál, amit akar; rájuk ereszti a vizet. Annyit 

tudnak tenni, hogy a gazdák összefognak, és felül kell bírálni ezt az intézkedést. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni képviselő úr tájékoztatóját. 

 

Megérkezett Pásztorné Kovács Gabriella óvodavezető, Csonkáné Lakatos Klára, az óvoda 

roma nemzetiségi tagintézményének vezetője, Demeter Imréné, a Szociális Szolgáltató 

Központ vezetője. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Egyetlen egy tőmondatban szeretné elmondani a hozzászólását. A polgármesteri jelentés 

több pontja is arról szól, hogy a település kultúrcsoportjai milyen szép eredményeket 

érnek el. Nagyon kevés település dicsekedhet azzal, hogy ilyen színvonalú csoportjai 

vannak. Ha ehhez hozzáteszik azt is, hogy ezeknek a csoportoknak az éves fenntartása 

összesen nem kerül annyiba, mint egy kiemelt rendezvényük haknizó vendége, akkor az 

még szebb fényben tünteti fel a csoportok öntevékeny tagjait. Óriási munkát végeznek. 

Akik megtisztelik őket figyelmükkel, és részt vesznek a rendezvényeiken, azok igazán 

kellemesen eltölthetik azt az egy-két órát a Művelődési Ház berkein belül. Biztat minden 

lakost, ha tartalmasan szeretne kikapcsolódni, és figyelemmel kíséri a fellépéseket, akkor 

tiszteljék meg őket ezeknek a rendezvényeknek a látogatásával. Belépti díjat nem 

szednek, és tényleg csak lelkesedésből, tiszteletből nyújtják át a rendezvényeket a 

település lakóinak. Megköszöni a csoportokban tevékenyen részt vevő tagok munkáját, 

és még inkább köszöni azoknak a munkáját, akik összefogják és betanítják a csoportokat 

és az egyes tagokat. Gratulál, és további kitartást kíván az önkormányzatoknak, hogy 

ezeket a csoportokat tovább tudják támogatni. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Amikor az eskütétellel felhatalmazták, mint polgármestert, 

akkor abban az is benne volt, hogy nem kell a Képviselő-testület elé vinnie ezeknek a 

csoportoknak a 10-20-30.000 forintos támogatását, ezért nem is szokta ezt a testület elé 

hozni. Az előző hónapban az egyik csoportnak 13.000 forintot adott útiköltségre, az egyik 

mazsorettcsoportnak szintén adott utazásra 30.000 forintot – ebben tudott segíteni. Ez 

az összeg éves szinten a 200.000 forintot nem éri el, és nem üti azt az összeget, amibe 

egy 40 perces haknizó elvisz. Az egyik következő napirendi pont a falunap lesz, amiről 

még nincs egységes döntés; de ha nem hoznak legalább egy vagy két ismert 

sztárvendéget, akkor a lakosok csalódni fognak. Mindezek mellett a csoportoknál, 

egyesületeknél díjazni kell azt a munkát, amit lelkiismeretesen végeznek, két okból: 

egyrészt mert szeretik csinálni gyerekek és felnőttek is; másrészt azzal, hogy kijutnak egy 

versenyre, élvezik az ottlétet, és ha díjat is hoznak haza, azzal a település nevét is 

öregbítik. Megadja a szót Kiss Csaba képviselőnek. 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. június 26-ai rendes ülés jegyzőkönyve  10 / 57 

 

 

 

 

Kiss Csaba képviselő 

A rendezvény-felsorolásból kimaradt, hogy az iskola is megtartotta június 4-én a trianoni 

megemlékezést. Azért tartja ezt megemlíteni, mert mielőtt a kormány 2010-ben 

hivatalosan is emléknappá nyilvánította, az iskola már azelőtt is megemlékezett erről a 

gyászos napról, és azóta is megtartják a rendezvényeket. A kamerarendszerrel 

kapcsolatban: nem tudja, lehet-e javaslatokat tenni, hogy hova kerüljenek kamerák, de 

úgy gondolja, hogy a be- és kivezető utak mellett a bűnügyekkel leginkább terhelt 

térségeket is érdemes lenne bekamerázni. Ajánl is egyet: az iskola és a református 

templom közötti területet. Esténként az a helyi ifjúság „dühöngőjeként” működik, és egy 

szakrális építmény mellett nem jó dolog napraforgóhéjat és borosüvegeket látni. Emellett 

az iskola épülete továbbra is az önkormányzat tulajdona, közintézmény, és amikor véget 

ér a tanítás, az ugrál vagy mászik be, aki akar. 

 

Berényi András polgármester 

A pályázat elkészítésekor már eleve kérték az Önkormányzattól a kamerák elhelyezését 

mutató térképet. Ez nem kőbe vésett, 16 helyett már csak 14 kamerát helyezhetnek ki; a 

két legkevésbé fontos helyszínt levették, amit az őrsparancsnok úrral együtt tettek meg. 

Egyeztettek még a polgárőr egyesület vezetőjével. A főtéren szinte minden 

közintézményre rálát a kamera, főleg az, amelyik 360°-ot tud. Ebben benne van az idősek 

háza, a piactér, a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda. A főtéren úgy emlékszik 4 

vagy 5 kamera lesz, de ezt Pozsonyi Ákos jobban tudja. 

 

Pozsonyi Ákos jegyzőkönyv-vezető 

Meg tudja mutatni a térképet. 

 

Berényi András polgármester 

Erről lesz egy egyeztetés is, amikor a Képviselő-testület tagjai megvitathatják a 

helyszíneket. A főtéren nem kettő, hanem legalább négy kamera van elhelyezve. 

 

Muszka Sándor Vince képviselő 

A 12. ponthoz szól hozzá, a kooperációs megbeszéléshez. Részt vett az első kooperációs 

megbeszélésen, és szerinte a mondandója a lakosság számára megnyugtató lesz. A FIDIC-

mérnök egészen határozott és kemény személyiség. Tíz percet késett a kezdési időpont, 

erre azt mondta, hogy be van táblázva, többet ilyen ne legyen. A projektmenedzser ezt 

elfogadta, és a kivitelező cégek képviselőinek is elmondta, hogy milyen határidővel kéri a 

hiányosságok pótlását. Úgy látja, hogy jó kezekben vannak a dolgok, hiszen a FIDIC-

mérnök kezében van nagyon sok fontos dolog. Megköszöni a figyelmet. 
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Berényi András polgármester 

Szegedi Ferenc képviselő. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Az előző hozzászólását egészítené ki. Nyomatékosan felhívja a földtulajdonosok 

figyelmét – mivel neki csak 24 órája volt felkészülni –, hogy keressék meg a Rózsa utca 15. 

szám alatt. Feltétlenül nyilatkozniuk kell azoknak a bírálatról, akiknek a területére 

rátették a Natura 2000-es minősítést. 

 

Berényi András polgármester 

Mivel több hozzászólás nem volt, felkéri a Képviselő-testületet, hogy a polgármesteri 

jelentés elfogadásáról az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel szavazzanak. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentést elfogadásáról az elhangzott szóbeli 

kiegészítésekkel az alábbi határozatot hozza: 

 

 

5 2 / 2 0 1 4 . ( V I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a polgármesteri jelentés elfogadásáról .   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri je-
lentést az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 
    Felelős:  Berényi András polgármester 

     Határidő: azonnal 
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2.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról szóló 21/2013. (XI. 29.) rendelet 
módosítása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
 Előzetesen tárgyalta és véleményezte: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi jegyző urat, hogy az írásos előterjesztést kívánja-e szóban kiegészíteni, vagy 

a lakosok kedvéért néhány mondatban felvázolni, miért szükséges a rendeletmódosítás. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Megköszöni a szót. Két dolgot érint az előterjesztés. Az egyik a rendelet módosítása. 

2013. november 28-án fogadta el a Képviselő-testület a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendeletét, ami 

jogszabályi kötelezettség volt. Ebben meg kellett nevezni azokat a szolgáltatókat, 

amelyek a tevékenységet végzik. Ekkor több szolgáltató is meg lett nevezve. A 

Kormányhivatal többször is felhívta a figyelmüket, hogy az Önkormányzat 

településenként csak egy szolgáltatóval köthet szerződést és nevezheti meg a 

rendeletben. Ennek eleget téve májusban kiküldtek egy ajánlattételi felhívást három 

olyan szolgáltatónak, amelyek ezt a tevékenységet hosszú ideje végzik a településen. A 

három megkeresett vállalkozó Koncz Károly ev., Sápi Gyula ev. és a Turmix Bt. volt. Eddig 

főként ők végezték ezt a tevékenységet a településen. A felhívásra két ajánlat érkezett az 

egyéni vállalkozóktól. Május 27-én összeült a helyi Bíráló Bizottság, ahol megállapították, 

hogy a két ajánlat érvényes, az ajánlati felhívás eredményes, és ennek megfelelően a 

Pénzügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalta, és most a 

Képviselő-testületnek kell majd a két ajánlattevő közül kiválasztania azt az ajánlattevőt, 

akivel szerződést köt, és a nyertes a szerződéskötéstől kezdve kizárólagosan végezheti 

ezt a tevékenységet Hosszúpályi területén. Az eredményről mindkét ajánlattevőt 

tájékoztatják, illetve a Vízművet is, hiszen nekik is tudniuk kell, ki a tevékenység végzésre 

jogosult vállalkozó. Ha más vállalkozó jönne szennyvizet szippantani, nem fogja tudni 

leadni a szennyvizet a szennyvíztisztító telepen szerződés hiánya miatt. Ez alapján a 

településen csak egy szolgáltató végezheti a tevékenységet. A két vállalkozó, Koncz 

Károly bruttó 1080 Ft/m3, Sápi Gyula bruttó 1076 Ft/m3 árat ajánlott. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni jegyző úrnak a tájékoztatást, Mivel tárgyalta, felkéri a Pénzügyi- 

Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse 

álláspontjukat. 
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Szabó István, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és az eredeti kiküldött formában javasolja a 

megtárgyalni és elfogadni. A rendelet 2. § (1)-ben meg kell jelölni konkrétan azt a 

szolgáltatót, akivel az Önkormányzat szerződést köt. A Bizottság Koncz Károly 

(Hosszúpályi, Nagy utca 11.) ajánlatát javasolja elfogadni, mint helyi vállalkozóét. 

Tartálykocsinként, ami 5 m3 20 forint eltérés van mindössze. 

Nem mint a Bizottság elnöke, hanem mint képviselő az alábbi megjegyzést fűzi az 

előterjesztéshez: Meg kell tárgyalni Koncz úrral, hogy amennyiben lehetséges, a Sápi úr 

által ajánlott, 4 forinttal alacsonyabb áron kössenek szerződést. Mivel felmerült 

kockázatként az, hogy Koncz úr mindössze 1 db tartálykocsival rendelkezik, javasolja, 

hogy a rendeletben írják elő, hogy a bejelentéstől számított 72 órán belül el kell szállítania 

a szennyvizet. Ennek a megoldását a vállalkozóra bízzák. Amennyiben nem tudja 

teljesíteni a határidőt, még mindig szerződést tudnak kötni a másik pályázóval. A helyi 

vállalkozót kell segítenie a Testületnek. 

 

Berényi András polgármester 

Képviselőként felvette Szabó István képviselő úr, hogy a 4 forinttal alacsonyabb áron 

kössenek szerződést. Kéri a hozzáértőket, hogy jelezzék, ha hibás állítást tesz. 

Amennyiben a közbeszerzés meghívásos tárgyalásos formában történik, a javaslat 

elfogadható. Mivel itt ajánlatot kértek, ezért javasolja Koncz úr pályázatának eredeti 

formában történő elfogadását. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Az jobban támadható, ha a Képviselő-testület a magasabb árat fogadja el. 

 

Berényi András polgármester 

A helyi vállalkozó viszont ide jelenti be a tehergépkocsit, ami 30-50 ezer forint súlyadót és 

egyéb bevételt jelent. Mind a két érv elfogadható. 

 

Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Megkérdezi, hogy jogilag mennyiben támadható, ha a magasabb árat fogadják el. 

Erkölcsileg az itt lakó, itt dolgozó, ide adózó helyi vállalkozó támogatása elfogadható. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Mivel a felhívásban nem szerepelt, hogy a helyi vállalkozót előnyben részesítik 

mindenképpen megalapozottabb lenne úgy a döntés, ha az alacsonyabb áron kötnének 

szerződést. De erről a Testületnek kell döntenie. 
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Zara András alpolgármester 

 Egyetért a Bizottság által javasoltakkal. A közbeszerzési Bíráló Bizottság Sápi urat hozta 

ki győztesnek, a Képviselő-testületnek a felelőssége azonban, hogy egy helyi vállalkozót 

támogasson. Véleménye szerint a 4 forintos különbözeten felesleges vitatkozni, javasolja 

az eredeti árral elfogadni az ajánlatot. 

 

Berényi András polgármester 

Az Képviselő-testület döntését senki nem tudja megvétózni. Nem törvénytelen, jogában 

áll a magasabb árat elfogadni, amit a Kormányhivatal sem vonhat kétségbe. 

 

Zara András alpolgármester 

Ide fizet adót, ezzel kompenzálódik az ár. 

 

Takács Attila képviselő 

Lassan okafogyottá válik a vita. A Bizottsági ülésen jegyző úr elmondta, hogy nincs 

törvényi akadálya a magasabb árú ajánlat elfogadásának. Ajánlatokat kértek be, de az 

nem volt kikötés, hogy a legolcsóbbal fognak szerződést kötni. Szerinte Koncz úrral is 

megtárgyalható a tartálykocsinkénti 20 forintos eltérés. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Nem törvénytelen, de a lakosok fogják fizetni a díjat, és így a Testület döntése alapján 

többet kellene fizetniük. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Támogatja, hogy Koncz úr kapja a szerződést. Ekkora eltérésből senkinek nem lesz se 

hátránya, se előnye. Korábban találkozott olyan esettel, hogy az olcsóbb szállítási 

ajánlatot fogadták el, de vissza kellett hívniuk a drágábbat, mert az első nem teljesített. 

 

Berényi András polgármester 

A Bíráló Bizottság az ajánlattevők konkrét ismerete nélkül értékelték az ajánlatokat. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A Bíráló Bizottság nem döntött, csak megállapította, hogy az ajánlatok mit tartalmaznak. 

Ennek ismeretében kell döntenie a Képviselő-testületnek. 

 

Berényi András polgármester 

Kicsit feleslegesnek látja a Bíráló Bizottságot, ha nem döntenek. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A kiírás szerint az alacsonyabb árat ajánlót kell kiválasztani. De ez nem kötelező, mivel 

nem nyílt közbeszerzés, hanem meghívásos ajánlattételi felhívás volt, azaz nem köti a 

Képviselő-testület kezét. 
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Muszka Sándor Vince képviselő 

Koncz Károlyt támogatja. Figyelembe kell venni azt is, hogy hol nincs még szennyvíz-

bekötés. Koncz Károly nem tudja visszaigényelni az ÁFÁ-t, azt be kell fizetnie, és így 

drágább, míg Sápi úr le tudja írni, azaz Koncz úr számláját csak költségként lehet 

elszámolni. Azt javasolja, hogy a szerződést mindenképpen az alacsonyabb összeggel 

kössék. 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi, ki nem szólt még hozzá. Megadja a szót Fekete Györgynek. 

 

Fekete György díszpolgár 

Köszönti a Képviselő-testületet és a megjelenteket. Sokszor volt hasonló vállalkozói 

helyzetben. Ha a magasabb árat ajánlót rábeszélik az árcsökkentésre, akkor az 

alacsonyabb árat ajánló hivatkozhat üzletrontásra is. A Testület hatásköre, hogy melyiket 

fogadja el, ebbe senki nem szólhat bele. 

 

Berényi András polgármester 

Mielőtt szavazásra teszi fel a döntést, megkérdezi a jegyzőt, hogy melyik változat a 

legelfogadhatóbb. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Az ajánlatban szereplő árral kellene kiválasztania a szolgáltatót a Testületnek. Ha ez 

alapján elutasítják, abban az esetben az alacsonyabb ár szerintit.  

 

Berényi András polgármester 

A másik változatnál meg kell kérdezni az ajánlattevőt, hogy az alacsonyabb áron vállalja el 

a megbízást? 

 

Szabó István képviselő 

Ez nem rajtuk múlik. Válasszanak az ajánlat szerint, és utána tárgyalják újra a szerződést. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A beadott árajánlatok szerint válasszanak, és ha hajlandó egy alacsonyabb árral is 

szerződést kötni, akkor a szerint fognak tenni. 

 

Szabó István képviselő 

A Képviselő-testület mindenképpen az eredeti ár szerint választ. 
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Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, hogy aki a Koncz Károly által benyújtott ajánlattal 

egyetért, és támogatja, hogy vele kössék meg a megbízási szerződést, az kézfelemeléssel 

szavazzon. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet hozza: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

10/2014. (VI. 27.) r e n d e l e t e 

 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosításáról 
 

 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglaltak szerint, 
valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
  

(1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszál-
lításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.   

(2) A közszolgáltatással ellátott terület megegyezik a település közigazgatási területé-
vel. 

(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó, Hosszúpályi Nagyközség Ön-
kormányzatának valamint Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a köz-
szolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingat-
lant egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki. 

 
2. §. 

A közszolgáltatás rendje, módja 
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(1) Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jo-
gosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató: Koncz Károly e.v. (továbbiakban: Köz-
szolgáltató) 

(2) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot el-
szállítani és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett Hosszúpá-
lyi 0611/2 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepen elhelyezni azt. 

(3) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e ren-
delet, valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával kötött, közszolgálta-
tás ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele út-
ján köteles gondoskodni.  

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és elszállítása az 
ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, valamint megrendelésére történik.  

(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállításának költségeit megfizetni, valamint a költség megfizetéséről szóló bi-
zonylatot szükség esetén felmutatni.  

(7) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Pol-
gári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó 
szabályai szerinti – szerződés jön létre. 

(8) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatás-
sal összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, vala-
mint a lakcím) köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. 

(9) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyeződ-
jön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék eltakarítá-
sáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról köteles gondoskodni. 

  

3.§ 
 

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettségei 

 
(1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 

 
a) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyezte-

tett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani, 
b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás be-

következte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján étesíteni az ingat-
lantulajdonosokat. 
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c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról ér-
zékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a 
szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg. 

(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei: 
 

a) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás 
esetében az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos 
számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére 
rendelkezésre áll. 

b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén 
igénybe venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges feltételeket biztosítani. 

c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének le-
hetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállítta-
tását a tulajdonosnak kell biztosítani. 

d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a köz-
szolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat kö-
zölni. 

 
 

4. §  
Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött szerződés-

nek tartalmaznia kell: 
 

a) szerződést kötő feleket, 
b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát, 
c) a begyűjtés gyakoriságát, 
d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit, 
e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges több-

letszolgáltatás díját, megfizetésének módját, 
f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait. 

 
 
5.§ 

 
Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 
 

(1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. 
 
(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötele-
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zettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem hasz-
nált ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek tényét 
írásban bejelenti a Közszolgáltató felé és mellékeli az erről szóló, Hosszúpályi Pol-
gármesteri Hivatala által kiadott igazolást. 

6. § 
A közszolgáltatás díja 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 
ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 1. számú mellékle-
tében meghatározott díjat köteles fizetni. 

 
7. § 

Záró rendelkezések 
 

(1) Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.  
 
 
Hosszúpályi, 2014. június 27. 
 
 
 
 
 Berényi András sk. dr. Széles Szabolcs sk. 
 polgármester jegyző 
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1. számú Melléklet 

 

Lakossági szennyvízszippantás díja:       

      Alapdíj: 500,- Ft/alkalom 

      Ürítési díj: 796,- Ft/m3 

Összesen: 896,- FT/m3  

  (A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)  
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Berényi András polgármester 10 perc szünetet rendel el. 

 

3.) A mezőőri járulékról szóló 12/2012. (VII. 20.) számú rendelettel 
kapcsolatos döntés. 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalta és véleményezte: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Felkéri jegyző urat, hogy a rendeletről tartson egy rövid tájékoztatót a Képviselő-

testületnek illetve a kábeltelevízió nézőinek. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A rendelet akkor került megalkotásra, amikor az Önkormányzat a földtulajdonosokkal 

egyeztetve arra az elhatározásra jutott, hogy szükség van mezőőrökre. Azért, hogy a két 

mezőőr fenntartása fedezve legyen, az Önkormányzat úgy döntött, hogy az állami 

támogatás mellett 600 forint/ha mezőőri járulékot vessenek ki a földtulajdonosokra. A 

tulajdonosok ezzel járulnak hozzá a mezőőri szolgálat fenntartásához. A fizetési 

hajlandóság nem volt túl magas. Újra napirendre került a téma, mivel a földtulajdonosok 

felől olyan javaslat érkezett, hogy a Képviselő-testület tárgyalja a mezőőri járulék 

szükségességét, esetleg eltörlését. Rendelet javaslat nem született ehhez a napirendi 

ponthoz, mivel nem ismert a Képviselő-testület álláspontja. Arra kéri a Képviselő-

testületet, hogy akárhogy is dönt a napirendről, a rendeletet tartsa hatályban, mivel ha a 

mezőőri járulékra vonatkozó rész el is törli, a többi rész a mezőőri szolgálatról szól. Mivel 

az Önkormányzat határozott szándéka, hogy a mezőőri szolgálatot fenntartja – akár saját 

költségen is, ami a következő napirendi pont is – ezért arra kéri a Képviselő-testületet, 

hogy itt csak a mezőőri járulékról döntsön. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni jegyző úrnak a szóbeli kiegészítést. Felkéri Szabó Istvánt, a Pénzügyi, 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság 

álláspontját. 

 

Szabó István, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A Bizottság patthelyzetbe került; a hat tagból három az eltörlés mellet és három a járulék 

valamilyen fenntartása mellett érvelt. Hosszabb előzménye van az előterjesztésnek. A 

nagyobb földtulajdonosok korábban úgy nyilvánultak meg, hogy nem tartanak igényt a 

mezőőri szolgálatra, mivel nincs biztosítva a megtermelt termény megvédése, inkább 

maguk gondoskodnak az őrzésről, és nem is hajlandóak befizetni. A kistulajdonosok 
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tettek főleg eleget a fizetési kötelezettségnek. Korábban a földtulajdonosok 

kezdeményezték a mezőőri szolgálat felállítását, és most ők nem akarnak hozzájárulni. 

Elhangzott, hogy a két mezőőrt beállított az Önkormányzat. A jelenlegi szabályok szerint 

az állam mezőőrönként 90.000 forinttal támogatja a működést, ehhez az 

Önkormányzatnak ugyan ennyit kell hozzátennie. Ha most kihúzzák a mezőőri járulékot, a 

mezőőrök költségének a felét az Önkormányzatnak egyéb forrásokból kell biztosítania, 

hiszen a járulékból befolyó összeg az idei költségvetésbe bevételként be volt tervezve. A 

járulékról a Bizottság nem tudott dönteni, csak arról, hogy a két mezőőrt mindenképpen 

meg kell tartani. Nem csak a külterületi földek védelme, hanem az önkormányzati 

tulajdonban lévő vagyontárgyak, erdők védelme illetve új feladatként a közterület-

felügyeleti funkciók. Ez utóbbit a következő napirendi pontban tárgyalja a Képviselő-

testület. A Bizottságnak az a javaslata, hogy mindenképpen fenn kel tartani a mezőőri 

szolgálatot, és keresni kell annak a lehetőségét, hogy a közterület-felügyeleti feladatokkal 

együtt el tudják látni. Ezzel valamennyire kompenzálódna a költségek 50%-a, hiszen 

mezőőrökre szükség van, és közterület-felügyeletet is létre kell hozni: Adott a két 

személy, és amennyiben megoldható, akkor tovább alkalmazhatóak. A Bizottság érdemi 

javaslatot nem alkotott arról, hogy megtartsák-e a mezőőri járulékoz, hanem behozta a 

Képviselő-testület elé. 

Közismert, hogy 2%-ra emelték a helyi iparűzési adót, ami a gazdákat is érintette. Ez egy 

közepes gazdánál durván 80-100.000 forint plusz adóbefizetést jelent. Ezzel indokolták, 

hogy megemelt adón túl miért nem akarják a járulékot fizetni. Amennyiben a Képviselő-

testület eltörli a járulékot, azt visszamenő hatállyal kell, hogy erre az évre már ne 

fizessenek a gazdák, amit szeptemberi kellene megtenniük. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Azért kell az Önkormányzatnak közterület-felügyeletet létrehoznia, mivel nyert egy 

pályázatot térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, és a pályázat megvalósításának 

feltétele a felügyelet létrehozása. Szabályosan csak közterület felügyelő nézheti meg és 

játszhatja vissza a felvételeket. Keresték a lehetőséget ennek megvalósítására, hiszen ez 

plusz embert, plusz költséget igényel. Másik település pozitív példája mutatta, hogy a 

mezőőröket és a közterület-felügyeletet össze lehet vonni. A mezőőrök egyben 

közterület-felügyelők is lesznek. Továbbra is jogosultak maradnak az állami támogatásra, 

a mezőőröket kell köztisztviselővé átminősíteni, azaz szervezetileg az Önkormányzattól 

átkerülnek a Polgármesteri Hivatalhoz. 

 

Berényi András polgármester 

Megnyitja a vitát. Elsőként Zara András alpolgármester kér szót. 

 

Zara András alpolgármester 

Ahogy a Bizottság elnökétől hallották, egy biztos: a mezőőröket meg kell tartani. A vita 

abból alakult ki, hogy a nagyobb földtulajdonnal rendelkező gazdáknak nincs fizetési 
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hajlandósága. Ezt is meg lehet oldani, mivel adók módjára behajtható a járulék, de ebben 

az évben semmire nem mennének vele, ha megmarad a rendelet. A másik, hogy a kisebb 

gazdákat jobban sújtaná ez, mivel ők fizetik a hozzájárulást, a mezőőröknek pedig nem 

lehet azt mondani, hogy melyik földet figyeljék és melyiket nem. Úgy gondolja, hogy a 

mezőőri szolgálatot mindenképpen meg kell tartani, és nem szabad összekeverni a 

következő napirendi ponttal. Azt javasolja, hogy a rendelet 600 forint/ha mezőőri 

járulékról szóló részét vonják vissza. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni alpolgármester úr hozzászólását. Megadja a szót Takács Attila képviselőnek. 

 

Takács Attila képviselő 

A gazdák részéről szeretne megszólalni. A bizottsági ülésen is szóba került, hogy volt 

korábban egy földtulajdonosi gyűlés, ahol az derült ki, hogy nem nem tartanak igény a 

mezőőri szolgálatra, hanem nem járulnak hozzá a költségekhez. Itt is többször 

elhangzott, hogy nagy szükség van a mezőőrökre. Szinte minden környező településen, 

városban van szolgálat, és a kormányzatnak is eltökélt szándéka, hogy fenntartsa, 

fejlessze, finanszírozza, úgy, hogy az ne rójon nagy terhet az önkormányzatokra. Látott 

olyan esetet, ahol 500 forintot fizettek aranykoronánként egy Pest megyei településen, 

ami egy 20 aranykoronás földnél 10.000 forint, és nem ezért volt felháborodva. 

Létavértesen tudtával 1.000 forintot fizetnek. Mindenhol törekednek az önkormányzatok 

arra, hogy ezt a terhet levegyék a gazdák nyakáról, de így tudják megoldani. Az 

háborította fel igazán, hogy a nagygazdák nem akarnak fizetni, akiknek nem számít, hogy 

ha két teherautónyi kukoricát ellopnak, miközben a 4-5 hektáros kis gazdáknak számít, ha 

lopnak a terményből. Egy kompromisszumos megoldást kellene összehozni. Először azt 

javasolta, hogy vigyék az eredeti tervek szerint végig ezt az évet, és év végén látni fogják, 

hogy hogyan alakul a költségvetés. Azután jött a kecske is jól lakjon, és a káposzta is 

megmaradjon javaslat. Azt ajánlotta, hogy tartsák meg a mezőőröket, a járulékot pedig 

töröljék el, mert ha híre megy annak, hogy nincs szolgálat, akkor itt katasztrófa lesz. Volt 

szó arról a gyűlésen, hogy ha mindenki fizette volna becsületesen a járulékot, akkor még 

két újabb mezőőrt munkába tudtak volna állítani. A gazdák azt mondták, inkább úgy 

oldják meg, hogy amikor van az a két-három hónap, amikor már lehet törni a kukoricát, 

inkább összeállnak, és saját maguk megvédik. Kell ilyen is, de kitart amellett, hogy legyen 

mezőőrök. A gazdák szembesültek a 2%-os iparűzési adóval. A 0,6%-os különbözet szerinte 

jelent olyan bevételt az Önkormányzatnak, ami a szolgálathoz szükséges 1,5-2 millió 

forintot fedezi. Kéri a képviselőtársakat, hogy megfontoltan szavazzanak. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást, és megadja a szót Muszka Sándor Vince képviselőnek. 
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Muszka Sándor Vince képviselő 

Nem lelkesek a gazdák, mivel most emelték meg az iparűzési adót 0,6%-kal. Ez 100-150 

gazdánál 10-15.000 forintos tétel, amivel már meg is térül a 2,2 millió forint, amit az 

Önkormányzatnak kell állnia. Tudják a környéken is, hogy van mezőőri szolgálat, ami 

visszatartó erő.  

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Előzetes megbeszélés alapján úgy volt, hogy január 1-ig marad a járulék, ez tovább lett 

vive. Két mezőőr nem tudja megőrizni a határt, de még hat sem. Teljesen mindegy, hogy 

hova teszik őket. A gazdáknak kell összefogniuk, és egységesen megőrizni a határt. 

Legyenek fegyveres őrök is, de fogjanak össze a gazdák. Kocsival járnak a tolvajok, az 

emberek bemennek a tábla közepére, letörik a kukoricát, egy telefon, és mennek. A 

gyalogos mezőőrök nem tudnak mit tenni. Tíz zsák kukoricát felpakolni nincs tíz perc. A 

gazdákat kell megkérni, hogy segítsenek ennek a két mezőőrnek, mert ha nem segítenek 

be, akkor át fognak járni a környező településekről. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást, és megkéri jegyző urat, hogy pontosítson néhány dolgot. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Szegedi Ferenc képviselőnek jelzi, hogy 2012-ben volt a földtulajdonosi gyűlés, ahol abban 

egyeztek meg, hogy a következő földtulajdonosi gyűlésen fogják hivatalos keretek között 

felülvizsgálni a rendeletet – ezt azóta sem hívták össze. Ezért nem esett azóta szó a 

rendelet felülvizsgálatáról. Tehát nem az Önkormányzat feledkezett meg erről.  

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Törvény szerint harminc hektár alatt a jegyző rendelkezik a tulajdonosi szavazatokkal, a 

fölött maguk a tulajdonosok. Erről kellene egy nyilvántartás, és a 30 hektár fölötti 

tulajdonosokat össze kellene hívni. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A jegyző nem hívhatja össze a gyűlést, csak szavazati joggal rendelkezik. Azt csak a 

földtulajdonosok közössége, vagy az általuk választott elnök teheti meg; tehát az 

elnöknek kell rendelkezni ilyen kimutatással. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Tudomása szerint Tóth Vilmos van megválasztva, de 4 vagy 5 évre szól a megbízatása. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Nem látta a megbízatást. 
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Szegedi Ferenc képviselő 

Már vagy tíz éve ő az elnök. 

 

Takács Attila képviselő 

Nyolc éve. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Tóth Vilmosnak már önként is le kellett volna mondania. 

 

Takács Attila képviselő 

Már lemondott. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Akkor össze kellene hívni a földtulajdonosok gyűlését. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Ezt nem sikerült másfél év alatt megszervezniük. 

 

Szegedi Ferenc képviselő 

Milyen jogi feltételei vannak az összehívásnak? 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Mindössze annyi, hogy a földterület 30%-ának tulajdonosainak kell kezdeményeznie – ezt 

nem sikerült összeszedni másfél év alatt.  

 

Takács Attila képviselő 

Mivel Hosszúpályi és Monostorpályi együtt van a vadásztársaság területét tekintve, ez 

10.600 hektár. Tehát háromezer-egy-kétszáz hektárral kellene rendelkezni az 

összehíváshoz. Nála van 1.200 ha, de mindenki csak ígéri, hogy hozza a területet, és lép az 

ügyben, ez több mint egy éve megy. 

 

Czirinkó Gyula képviselő 

Felvette a kapcsolatot Tóth Vilmossal, aki írásban le is mondott. A gyűlés csak úgy hívható 

össze, ha a földterület 30%-ának tulajdonosai kezdeményezik. Ha ez megvan, az 

összehívást ki kell függeszteni 30 nappal a meghirdetett időpont előtt. Ha megvan a 30%, 

akkor azt egyeztetni kell a Földhivatallal is, és csak ezt követően lehet arról szó, hogy új 

elnököt választanak. Ez mind a gazdákon múlik, és azt lehet látni, hogy érdektelenek. 

Ebbe az irányba kell elmozdulni. Sokáig ki volt függesztve az összehívás, de így sem jött 

össze a szükséges mennyiség. 
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Szegedi Ferenc képviselő 

Tulajdoni lappal kell igazolni, vagy egy formanyomtatványra kell rávezetni a területet? 

Hogy működik ez? 

 

Szabó István képviselő 

Felhívja a figyelmet, hogy a rendeletről kell szavazniuk. A gazdáknak kell rendezniük a 

dolgokat, a képviselők tudják, hogy kiknek szól a gyűlés. Össze lehet szedni a 30%-ot, és 

össze tudják hívni a gyűlést. Vass Lajos lett Hosszúpályiból a járási kamarai bizottsági 

megbízott, ő tudja, hogy mit kell tenni, ki gazdálkodik, kinek mennyi földje van. Javasolja 

a polgármesternek, hogy térjenek vissza az eredeti napirendi pontra. 

 

Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő testületet, hogy amennyiben támogatja azt a javaslatot, hogy a 

mezőőri szolgálat megtartása mellett a mezőőri járulékot vonják vissza, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a mezőőri járulékról szól rendeletet az alábbiak szerint 

módosította: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

11/2014. (VI. 27.) r e n d e l e t e 

 

a mezőőri szolgálatról. 

 
 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 19. §-ban foglalt felhatalmazás, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) alapján a mezei 
őrszolgálat intézményes bevezetéséről, valamint a földhasználók (földtulajdonosok) által fizetendő 
mezőőri járulékról az alábbi rendeletet alkotja. 

 
I. 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 
(1) A rendelet célja: A település külterületén lévő földterületeket rendszeresen bejáró 

mezőőrök alkalmazásával a földhasználók (földtulajdonosok) ingatlanain található 
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termények, termékek, illetve egyéb tárgyi értékek megóvásának elősegítése a kár-
okozó cselekmények elkövetésének lehetséges megelőzésével, az elkövetők szemé-
lyes felderítésében való hatékony közreműködéssel, egyben meghatározva a me-
zőőri tevékenység végzéséért járó mezőőri járulék értékét és fizetésének módját. 

 
(2) A rendelet területi hatálya Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén lévő 

termőföldekből a szántó művelési ágba sorolt külterületi földrészletekre terjed ki. 
 
(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed mindazon személyre, illetve gazdasági tevé-

kenységet végző társaságra, aki a (2) bekezdésben meghatározott területen ingat-
lant használ vagy földhasználat hiányában az ingatlan tulajdonosa. 

 
 

II. 
Mezei őrszolgálat működtetése 

 
2. §. 

(1) A mezei őrszolgálat (továbbiakban: mezőőri szolgálat) ellátásáról Hosszúpályi 
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: fenntartó) a tör-
vényben előírt vizsgával rendelkező mezőőrök intézményes alkalmazásával gon-
doskodik. 

 
(2) A mezőőri szolgálat feladatait a törvényi előírások, valamint szervezeti és működési 

szabályzata szerint látja el. 
 

3. §. 
 
(1) A mezőőri járulék fizetési kötelezettségének megállapítása 

a.) a földhasználó (tulajdonos) nyilatkozata, 
b.) az ingatlan nyilvántartás adatai, 
c.) a mezőőrök helyszíni felmérése alapján történik.  

 
(2) A mezőőri járulék fizetési kötelezettség megállapításánál elsődlegesen a földhasználó 

(tulajdonos) nyilatkozatát és az ingatlan nyilvántartás adatait kell figyelembe venni. A 
földhasználói nyilatkozatot adott év szeptember 1-ig kell benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal adóügyi csoportjához. Az (1) bekezdés c.) pontjának alkalmazására az önkén-
tes és az ingatlan nyilvántartási adatainak hiányában vagy a közölt adatoknak a tény-
leges állapottól való eltérése estén kerül sor.  

  

 

III. 
Záró rendelkezés 

 
4. §. 

 
(1) Jelen rendelet 2014. június 27. napjától lép hatályba. 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. június 26-ai rendes ülés jegyzőkönyve  28 / 57 

 

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 7/2014. (IV. 25.) rendelet hatályát 
veszti.  
 
 
Hosszúpályi, 2014. június 27. 
 
 
 Berényi András sk. dr. Széles Szabolcs sk. 
 polgármester jegyző 
 

 

 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

2014. június 26-ai rendes ülés jegyzőkönyve  29 / 57 

 

4.) A közterület-felügyeletről szóló rendelet elfogadása 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság 
 
 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 
 
Megérkezett Végh Edit, a Bem József Művelődési Ház és Könyvtár vezetője és Rétvári Sándor 

nyugalmazott pedagógus. 

 

Berényi András polgármester 

Köszönti Végh Edit intézményvezetőt és Rétvári Sándort. Korábban már érintették ezt a 

napirendi pontot. Felkéri jegyző urat, ha van szóbeli kiegészítése, ismertesse. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

Azért kell közterület-felügyeletet létrehozni, mivel az Önkormányzat nyert a térfigyelő 

kamerarendszeres pályázaton. A közterület-felügyelet létrehozásának feltétele az erről 

szóló rendelet elfogadása. A rendelet tartalmazza a főbb szabályozókat. Másrészt azt a 

két főt, akik jelenleg is mezőőrként dolgoznak, közterület-felügyelőként is foglalkoztatva 

lennének, felváltva párhuzamosan, attól függően, hogy melyik feladat igényel nagyobb 

odafigyelést – ezt majd a későbbiekben finomítják. Mindenképpen előnyös lenne ez a 

megoldás, mivel többletköltség nélkül tudnák létrehozni a közterület-felügyeletet. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni a kiegészítést. Megadja a szót a Pénzügyi, Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnökének 

 

Szabó István a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra 

javasolja a rendeletet. 

 

Berényi András polgármester 

Megkérdezi, van-e még valakinek hozzászólása. 

 

Zara András alpolgármester 

Támogatja a közterület-felügyelet létrehozását, hiszen nagy segítség lesz a megnyert 

kamerarendszeres pályázatban. Egy észrevétele van: a 6. § (1) és (4) pontjánál az (1)-es 

pontban „A közterület-felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi 

épségét veszélyeztető, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen 
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támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében testi erőt, 

könnygázszóró palackot alkalmazhat.” A (4)-es pontban szolgálati kutyát is említ. 

 

dr. Széles Szabolcs jegyző 

A szolgálati kutya nem kötelező, csak lehetőség. 

 

Zara András alpolgármester 

Javasolja, hogy a szolgálati kutya az (1) pontban is szerepeljen. A rendeletet javasolja 

elfogadni. 

 

Berényi András polgármester 

Megköszöni alpolgármester úr hozzászólását. Mivel más hozzászólás nem volt, felkéri a 

Képviselő-testületet az előterjesztés szóbeli kiegészítésekkel történő szavazására. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a közterület-felügyeletről a szóbeli kiegészítésekkel egységes 

szerkezetben az alábbi rendeletet alkotta: 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2014. (VI. 27.) r e n d e l e t e 

 

a Hosszúpályi Nagyközség területén ellátandó közterület-felügyeletről. 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontja által kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. tv. keretei között a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, va-
lamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, 
szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme érdekében a következő rendeletet 
alkotja: 

I. A közterület-felügyelet szervezeti hovatartozásának meghatározása 

1. § 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közterületi 
rendjének, és tisztaságának hatékonyabb védelméről a Polgármesteri Hivatal szervezetén 
belül foglalkoztatott közterület-felügyelők (a továbbiakban: közterület-felügyelet) útján 
gondoskodik.  
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II. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazása során  
a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulaj-

donban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a  
közterületnek közútként szolgáló, és  a  magánterületnek a közforgalom számára a tulaj-
donos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet 
azonos feltételekkel bárki használhat; 

b) közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonat-
kozó jogszabályok megtartása; 

c) feltartóztatás: a felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki 
a személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak 
nem engedelmeskedik, továbbá, akitől felvilágosítást kér a felvilágosítás megadásának 
idejére, valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a feltartózta-
tott jármű vezetőjét az intézkedés idejére, vagy a további intézkedés megtételéig a hely-
szín elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza. 

III. A közterület-felügyelet feladatai 

3. § 

(1) A közterület-felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban és e ren-
deletben előírt feladatokat. 

(2) A közterület-felügyelet a feladatait Hosszúpályi Nagyközség illetékességi területén, 
közterületen látja el.  

(3) A közterület-felügyelet feladatai: 
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 
d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; 
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 
a közterület-felügyelet a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat 

tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, 
megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartóz-
kodókat eltávolítja; 

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzé-
sében, így különösen Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testületének a közterület hasz-
nálatáról szóló 12/2007. (V.31.) számú rendelet végrehajtásának ellenőrzésében. 

g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;  
h) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály ellenesen 
elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése); 
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i) a parkoló helyekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése; 
j) a piacok és vásárok rendjére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. 
(4) A közterület-felügyelet feladatainak ellátása érdekében a közterület-felügyelő jogo-

sult, illetve köteles a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a 
közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközéről szóló, a köz-
terület-felügyelő helyszíni bírságolási eljárásáról szóló BM. rendeletek szerint eljárni. 

IV. A közterület-felügyelet együttműködési kötelezettsége 

4. § 

(1) A közterület-felügyelet feladatai ellátása érdekében megállapodás szerint együtt-
működik  

- a rendőrséggel 
- a katasztrófavédelem szerveivel 
- a vám- és pénzügyőrséggel 
- a halászati felügyelőkkel, halőrökkel, vadőrökkel, 
- egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így külö-

nösen a polgárőrség helyi szervezetével, a helyi adóhatósággal. 
 (2) A közterület-felügyelő köteles együttműködni a képviselőkkel, valamint a Polgár-

mesteri Hivatal munkatársaival. 

V. A közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati iga-
zolványról 

5. § 

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.  
(1) A közterület-felügyelő feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti. 
(2) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az orszá-

gosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A közterület-
felügyelő a település jelképét az egyenruha bal felső karján viseli.  

(3) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, amellyel intézkedés előtt 
magát igazolni köteles.  

(4) A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelő arcfényképét, nevét, a munkáltató 
szerv megnevezését és címét, továbbá a felügyelői jelvény sorszámát. 
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VI. A közterület-felügyelet feladatai végrehajtásának eszközei 

6. § 

(1) A közterület-felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét 
veszélyeztető, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen táma-
dással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében testi erőt, könnygázszóró 
palackot, esetlegesen szolgálati kutyát alkalmazhat. A testi erő alkalmazása során fel-
használhatóak önvédelmi fogások is. 

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt eszközök alkalmazása támadásra, illetve védekezés-
re képtelen állapotban lévő személlyel, terhes nővel és 14 éven aluli gyermekkel szemben. 

(3) A közterület-felügyelő az önmaga, vagy más személy elleni támadás megakadályo-
zására, illetőleg vagyonvédelemre szájkosárral ellátott – pórázon lévő, vagy póráz nélküli 
– szolgálati kutyát alkalmazhat.  

(4) A testi erő, a könnygázszóró palack, és a szolgálati kutya alkalmazását, az intézke-
dést követően haladéktalanul jelenteni kell a jegyző útján a rendőrkapitányságnak. 

VII. A közterület-felügyelet intézkedési jogköre 

7. § 

(1) A közterület-felügyelő a feladatait az önkormányzat illetékességi területén, közterü-
leten látja el.  

(2) A közterület-felügyelői járőrszolgálat a közterület-ellenőrzés általános formája. 
(3) A járőrszolgálat a közterület-felügyelő előre meghatározott útvonalon látja el fel-

adatát.  
(4) A közterület-felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdeké-

ben rendszeres, illetőleg folyamatos hatósági ellenőrzést végez illetékességi területén.  
(5) A közterület-felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés, vagy az 

eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvé-
telt készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható 
fel.  

(6) A közterület-felügyelő felvilágosítást kérhet, feljelentés megtétele, vagy egyéb jog-
szerű intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében 
igazoltathatja. Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, a legközelebbi 
rendőri szervhez előállíthatja. A rendőrség megérkezéséig az érintett személyt feltartóz-
tatja.  

(7) A közterület-felügyelő köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha a 
feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy 
olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tarto-
zó ügyben beavatkozást tesz szükségessé.  

(8) A közterület-felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvaló-
an nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés közül 
azt kell választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérülés-
sel, vagy károkozással jár.  
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(9) A közterület-felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illet-
ve felvilágosítást megadni.  

(10) A közterület-felügyelő intézkedése során kerékbilincset nem alkalmazhat. 
 (11) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat 

tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, 
megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózko-
dókat, eltávolítja.  

(12) Őrszolgálatban a felügyelő az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használa-
tában lévő területet véd, őriz, illetőleg helyi közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felü-
gyelői őrszolgálatot mozgóőr, vagy objektumőr látja el. Az objektumőr a képviselő-
testület által meghatározott létesítményhez tartozó, a felügyelet-vezető által meghatá-
rozott körzetben végzi feladatát.  

VIII. Adatkezelés a közterület-felügyelet eljárása során 

8. § 

(1) A közterület-felügyelet feladatkörében, feladatainak ellátásához személyes adatot 
kezelhet.  

(2) A közterület-felügyelő az érintett természetes személy azonosító adatait, lakcímét, 
valamint az üggyel összefüggő adatokat kezeli. 

(3) Az igazoltatott személy azonosító adatait és lakcímét – a (4) bekezdésben foglaltak 
kivételével – a közterület-felügyelet két évig kezelheti.  

(4) A közterület-felügyelő neve, a munkáltató szerv megnevezése és címe közérdekű 
adat, ezeket az adatokat a közterület-felügyelő előzetes tudta és beleegyezése nélkül 
nyilvánosságra lehet hozni. 

(5) Ha a kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a kép- és 
hangfelvételt legkésőbb a felvétel készítésétől számított 30 nap elteltével meg kell sem-
misíteni. 

IX. Munkáltatói rendelkezések 

9. § 

(1) A közterület-felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 (2) Közterület-felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas, magyar állampolgár al-
kalmazható. 

 (3) A közterület-felügyelő felett a munkáltatói jogokat Hosszúpályi Nagyközség jegyző-
je gyakorolja.  

(4) A közterület-felügyelő kinevezését követően jogosult a helyszíni bírságolásra.  
(5) A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjének eltérő munkarendjét – az éves 

munkaidő keretén belül – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.  
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X. Záró rendelkezések 

10. § 

E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 
 
 
Hosszúpályi, 2014. július 1. 
 
 
 

 Berényi András  dr. Széles Szabolcs 
 polgármester jegyző 
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5.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde működéséről 
Előadó: Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Berényi András polgármester 

Ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi az intézményvezetőt, hogy előzetesen kíván-e 
kiegészítést tenni az előterjesztéshez, vagy inkább a felvetődő kérdésekre válaszol. 
 
Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető 

A felmerülő kérdésekre válaszol. 
 
Berényi András polgármester 

Felkéri az Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
Bizottság álláspontját. 
 
Miléné Fényi Györgyi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Röviden kívánja összefoglalni a Bizottság véleményét, mivel elment az idő, és még ezután 
jönnek a vaskosabb napirendi pontok. A Bizottság tárgyalta a Hosszúpályi Egységes 
Óvoda-Bölcsőde működéséről szóló beszámolót. A beszámoló tartalmában kitér a 
2013/2014-es nevelési év humán és tárgyi erőforrásaira, a gyermeklétszám és a csoportok 
alakulására, részletezi a szakmai tevékenységet. Szót ejt a gyermekvédelmi 
tevékenységről, valamint beavatja az olvasót az ellenőrzési-értékelési rendjükbe. A 
Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde a szükséges dokumentumok szellemében a 2013-
ban elfogadott köznevelési törvény által biztosított keretek közötti lehetőségeknek 
megfelelően végezte tevékenységét. Fontos mérföldkőként említi az óvodavezető, hogy 
a pedagógus életpálya-modell bevezetésre került. Kitér arra, hogy a szakaszosan 
bevezetendő köznevelési törvény alapjában véve nem változtatja meg a nevelői munkát, 
azonban bizonyos hangsúlyáthelyezések történnek. Természetesen nem érinti az Óvoda 
eddig sikeres, színvonalas zökkenőmentes működését, ami az ott dolgozók szakszerű, 
tervszerű alapos és tudatos munkavégzésének köszönhető. A Bizottság véleménye 
szerint ez a jól összehangolt munka eredményét dicséri. A beszámoló részletesen kitér az 
elmúlt nevelési év értékelésére, az eredményekre, nehézségekre. Összefoglalja a 
következő évre szóló feladatokat is. A Bizottság kiemelte, hogy ezen előremutató 
feladatok közül a legeslegfontosabbak, amit a Képviselő-testület külön tárgyaljon meg, 
adja meg a szükséges segítséget azon óvodai játékoknak illetve a biztonsági feltételeknek 
a kijavítására, ami a gyermekek biztonságos nevelésének alapfeltétele. Szót emelt az 
óvodavezető a takarékos gazdálkodásról, arról, hogy milyen pályázatokon vettek részt és 
milyen felújításokat végeztek. Képet kapnak a 3-6 éves gyermekek neveléséről, azok 
eredményeiről, az óvodai nevelési munka szépségeiről illetve nehézségeiről. A Bizottság 
megállapította, hogy színvonalas az a nevelői munka, ami az intézményben folyik a 
Képviselő-testület figyelmét és dicséretét mindenképpen kiérdemelte. Továbbá a Testület 
számára javasolják, hogy az eredeti formában tárgyalja meg és fogadja el a beszámolót. 
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Berényi András polgármester 

Megköszöni elnök asszonynak a tájékoztatást. Megnyitja a vitát a napirendi pont felett. 
Előzetesen elmondja, hogy a Bizottság maratoni hosszúsággal, 2:43:20-ig tárgyalta az 
előterjesztést. Nem volt értelmetlen, hogy sokáig tartott a Bizottsági ülés, hiszen 
terítékre került a köznevelés, közoktatás problematikája, ami nem helyi, hanem országos 
jelentőségű. Megfogalmaztak egy tömör, három mondatos összegzést, ami arra utal, 
hogyha a köznevelés és közoktatás minden szereplője azt csinálná, ami a képzettsége és 
kötelessége, akkor nem lenne semmi gond, és ezt a napirendi pontot is megtárgyalhatnák 
öt perc alatt. Azonban nem így működik a társadalom, a kormányok is jönnek-mennek, és 
nem biztos, hogy teljes rálátással rendelkeznek a kérdésre. Így a pedagógusok, akik 
megpróbálnak minden megtenni annak érdekében, hogy a gyerek a legjobbat kapja, 
habár bizonyos jogszabályi keretek közé vannak szorítva, ezen belül tudnak intézkedni, 
lépni. Véleményt és javaslatokat fogalmaztak meg a „nagy fenntartó”, azaz az állam felé. 
Akinek lehetősége van megtenni ezt a közvetítést, reményei szerint meg is fogja tenni, és 
remélhetőleg nyitott fülekre is talál. Minden törvényjavaslatnak onnan kellene elindulnia, 
hogy mi a helyzet az önkormányzati intézményeknél, és milyen változtatásokat kellene 
végrehajtani. Megnyitja a vitát a napirendi pont felett, kérdések feltevésére, vélemények 
kifejtésére. 
 
Zara András alpolgármester 

Egy óvodapedagógus munkáját ott lehet lemérni, amikor kap egy hozott „anyagot”, a 
kisgyermeket; akik közül sokan nem tudnak beszélni, kommunikálni, nem tiszták, tehát 
nincsenek hozzászokva ezekhez a körülményekhez, mire nagycsoportosok lesznek, fel 
vannak készítve az iskolára. Ehhez a munkához csak gratulálni tud, figyelembe véve a 
nemzetiségi arányokat a településen. Ez igaz a tagintézményre, valamint az iskola 
munkájára is. Még egyszer gratulál a munkához. A tárgyi feltételek, amiket az 
Önkormányzat tud biztosítani, vagy pályázatokból tud hozzáférni, folyamatosan javulnak. 
Megvan az a lista, amin a beszerzendő eszközök, megvalósítandó fejlesztések 
szerepelnek, ezekhez minden évben megpróbálnak hozzátenni valamit. Sok múlik a 
Képviselő-testületen, de nem gondolja, hogy bárki ellenére lenne, hogy az intézmények 
fejlődjenek. Persze ezt ütemezni és egyeztetni kell, mivel az óvoda egy intézmény a 
településen a sok közül. Egy dolgot hiányol a beszámolóból; egy megtakarítást mutató 
számot várt volna – természetesen egyezetve a gazdasági csoporttal –, mivel az előző 
évben beszereztek két hatalmas kazánt, amivel jelentős megtakarítást értek el, amiből az 
udvari játékokat, játszóeszközöket tudják majd felújítani. Ha valamilyen pályázaton 
valamilyen bútorzatot nyer az óvoda, előtte jó lenne egyezetni, mivel nagyon sok 
berendezést el tudnak készíteni, sokkal tartósabban. Az Óvodában mindenkinek csak 
gratulálni tud az elvégzett munkáért és rendért. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót Takács Attila képviselőnek. 
 
Takács Attila képviselő 

A többi Bizottság csak olvasta a beszámolót. Jó beszámolót mindenki tud írni, akinek van 
hozzá tehetsége, de ebben az esetben a valóságot tartalmazza. Személyesen is 
tapasztalja, hogy milyen munka folyik az Óvodában, és mindig is hangsúlyozta, hogy 
Hosszúpályi egyik ereje az oktatásban van. Az iskola és az óvoda mindenütt megállná a 
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helyét, akár a nevelőket, akár a körülményeket akár a biztosított fejlesztéseket, 
támogatásokat nézve. Sajnálja, hogy elviszik a gyerekeket más intézményekbe, reméli, 
hogy ezt minél kisebbre tudják szűkíteni, és minél magasabb szinten megtartani a 
gyerekeket. Gratulál az óvoda munkájához, és kívánja, hogy a jövőben hasonló kitartással 
végezzék a munkájukat. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót Muszka Sándor Vince képviselőnek. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Ez egy beszámoló, amiben 15 pontban van felsorolva a lényeg. Ez mutatja az intézmények 
működését, fejlődését. Felolvas kettőt-hármat. „A gyermekek neveltségi szintje 
hatalmasat nőtt az óvodáskor végére.” Sokan „elmenekülnek” innen például 
Monostorpályiba, az itt lévő szint viszont magas, de akkor mi nem jó ebben? Az igaz, hogy 
több cigány van, de ez elől nem elmenekülni kell, hanem együtt kellene megoldani a 
gondokat. „A szülőkkel való kapcsolat az elmúlt években is jó volt.” Itt is el lehetne 
kezdeni, a szülő értekezleteken 85%-os volt a megjelenés, korábban 50% alatti, tehát a 
szülőket egyre jobban érdekli az óvodában folyó munka. Igyekeznek minél több ingyenes 
előadást szervezni a gyerekek részére. Tudják, hogy egyre nagyobb itt Hosszúpályiban a 
szegénység, és egyre több hhh-s gyermek van, lassan már több a hhh-s mint a hh-s. A 
beszámoló 15 pontja bizonyítja, hogy az óvodában magas színvonalon dolgoznak az 
óvodapedagógusok és a kisegítők, és további jó egészséget kíván az egész kollektívának. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni képviselő úr hozzászólását és az elismerő, dicsérő szavakat. Úgy látja, más 
nem kíván hozzászólni. Megadja a szót Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezetőnek. 
 
Pásztorné Kovács Gabriella, a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője 

Megköszöni a szót. Alpolgármester úr szavaira kíván reagálni. Az Óvodának 
tulajdonképpen egyetlen egy pályázati forrása van évek óta, az Integrációs Pedagógiai 
Rendszer. Mint tudják, mindig nagyon rövid határidővel jelenik meg. Tavaly is december 
19-én jelent meg a rendelet december 31-i beadási-elszámolási határidővel. Tudható, hogy 
a tavalyi év végén a Hivatalban is sok munka volt, és mindig igénybe is veszik a műszaki 
csoport munkáját, egyeztetni szoktak velük. Sok esetben sajnos az idő rövidsége miatt 
nem kerül arra sor, hogy bármilyen bútorzatot helyben gyártassanak le. Reméli, hogy a 
jövőben ez változni fog. A tavalyi évben belefutottak abba, hogy utófinanszírozású volt a 
pályázat, és az Önkormányzat 1,4 millió forinttal támogatta az óvodát az év utolsó 
gazdasági napjain, amit ezúton is köszön. Ez a pénz azóta sem érkezett vissza az 
Önkormányzat számlájára. Most áll a pályázat szerződéskötés alatt, így bő fél-
háromnegyed évre előlegezte meg az Önkormányzat ezt az összeget. Reméli, hogy 
következő pályázati lehetőséggel nem fognak így járni. Megköszöni az Önkormányzat 
hozzáállását a nevelői munkához is. Ahhoz, hogy ilyen színvonalon tudjanak dolgozni és 
működni, szükség volt erre a támogatásra. Valóban kihagyta a beszámolóból a fűtési 
rendszer átalakítását. Azért nem került bele, mert még ő sincs tisztában ezekkel a 
számokkal, a következő gazdasági évben fog kiderülni, hogy pontosan milyen 
megtakarítást jelent ez az intézménynek. Az óvodai udvarra kapcsolatban azt szeretné 
elmondani, hogy ez valóban egy sürgős és égető feladat. Ebben az évben külső 
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ellenőrzések sorát élték meg. Az első 2013. szeptember első napjaiban a 
fogyasztóvédelmi ellenőrzés, ahol kifejezetten az óvodai játszóteret ellenőrizték, és 
elmondták a kritériumokat, de pénzt nem ígértek hozzá. Sajnálatos tény, de nem tudnak 
vele mit kezdeni. Ezek a játékok sajnos sokévesek, elavultak, balesetveszélyessé váltak az 
idők folyamán. Minden évben igyekeznek festeni, javítani. Elég sokat el kellett már 
távolítani az udvarról. Ígéretek szerint újra fognak menni ellenőrizni, és büntetni fognak. 
Úgy gondolja, hogy azt a kevés pénzt fordíthatják arra a nyár folyamán a játékok 
felújítására és a balesetveszély megszüntetésére. A továbbiakban pedig a források 
függvényében talán cserélni is tudják őket. Pályázati lehetőségek sajnos nincsenek erre, 
egész évben kutatott utánuk. A legrosszabb, hogy az integrációs normatívából sem 
költhetnek erre, mivel meg van kötve a kezük. A további kérdésekre szívesen válaszol, és 
köszöni mindenkinek a segítő hozzáállást, és természetesen a saját kollégái munkáját is. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Mivel más hozzászólás nincs, a saját és a Képviselő-testület 
nevében megköszöni az Óvoda vezetésének és az ott dolgozóknak az egész éves 
munkáját. Mint Hosszúpályi polgármestere büszke a hosszúpályi óvodára, az ott végzett 
munkára, körülményekre. Több debreceni óvodában, és nem különbek ennél. Az 
Önkormányzat lehetőségeihez képest az Óvoda kézben van tartva. Sokszor nem minden 
a pénzen múlik, hanem az ott dolgozók kreativitásán, ami látszik is az intézmény 
állapotán.  Megkéri intézményvezető asszonyt, hogy adja át a dicséretet és a köszönetet 
a kollektívának, sok sikert, kitartást, erőt és egészséget kíván. 
Felkéri a Képviselő-testületet, hogy amennyiben elfogadja a beszámolót az itt elhangzott 
szóbeli kiegészítésekkel, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde beszámolójáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

5 4 / 2 0 1 4 .  ( V I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde beszámolójának elfog a-
dásáról .   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi 
Egységes Óvoda-Bölcsőde beszámolóját az elhangzott szóbeli kiegészítések-
kel elfogadja. 

    Felelős:  Berényi András polgármester 
     Határidő: azonnal 
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6.) Beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány 
Nemzetiségi Tagintézményének működéséről 
Előadó: Csonkáné lakatos Klára tagintézmény-vezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 
Berényi András polgármester 

Ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi Csonkáné Lakatos Klára tagintézmény-vezető 
asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni a beszámolóhoz. 
 
Csonkáné Lakatos Klára a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány 

Nemzetiségi Tagintézményének vezetője 

Megköszöni a szót. Véleménye szerint a Bizottság alaposan áttárgyalta a beszámolót, a 
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. Tavasszal volt már egy komoly beszélgetés a 
tagintézményben végzett munkáról. 
 
Berényi András polgármester 

Felkéri Miléné Fényi Györgyit, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottsági véleményét. 
 
Miléné Fényi Györgyi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Megköszöni a szót. A tagintézmény-vezető asszony egy nagyon szépen megszerkesztett 
anyagot adott le azután, hogy néhány bizottsági üléssel ezelőtt a Tagintézmény 
önállósodási törekvéseinek alátámasztásaként egy ennél tartalmasabb, vaskosabb 
anyagot adott át. A beszámoló egy Montessori-idézettel kezdődik, aminek a szellemisége 
az egész dokumentumon végighalad. A beszámoló jelentős részét áthatja, hogy a 
Tagintézmény munkáját segítő szeretettel, megfelelő környezetben igyekeznek végezni. 
Minél tökéletesebb ez a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség. A 
tagintézménybe járó gyerekek szociokulturális háttere főleg a szegénységben élő cigány 
családokból kerül ki. Utal arra tagintézmény-vezető asszony, hogy bár a cigánytelepek 
felszámolásra került, mégis vannak olyan gócpontok, ahol bizonyos életforma, 
életminőség jellemző. Látszik a gyerekeken, mind szociokulturális hátterükön, mind 
minden más körülményükön, hogy milyen környezetből származnak. Valamennyi család 
hhh-s, ami azt jelenti, hogy nem rendelkeznek állandó munkahellyel, és ezeknek a 
gyerekeknek ingyenes az óvodáztatása is. Jellemzően alacsonyan képzettek, nem fejezik 
be az általános iskolát, és nő az analfabéták aránya. A tagintézmény-vezető 
megfogalmazza, hogy a nagycsoportos gyerekeket koncentráltan készítik fel az iskolára. 
Főleg a differenciálásra és az egyéni-csoportos fejlesztésre helyezik a hangsúlyt. A 
beszámoló szerint a családok a tagintézmény óvodát egy nagy családnak tekintik. 
Hatalmas feladatot ró az ott dolgozókra, hiszen az oda járó gyerekek nagy részének nincs 
mikrocsaládja. Valójában itt ismerkednek meg az értékrendekkel, ami hatalmas feladatot 
ró az ott dolgozókra. Nagyon fontos feladatot végeznek a település életének 
szempontjából, hiszen ezekből vagy lesz valaki, vagy rettenetes terhet fognak róni a 
település társadalmára. Ezért nagyon oda kell figyelni az ott folyó munkára. Megjegyzi a 
beszámoló, hogy habár nem önálló intézmény, és önállóan nem is dönthetnek semmiféle 
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kérdésben, de a beszámoló alapján a munka minőségét nem befolyásolja ez a fajta 
függőség. Szót emel arról, hogy ebben az intézményben a cigány nyelv oktatása 
beépítésre kerül, hogy micsoda munkát kell kifejteni, amikor 3-tól 6 éves korig a testvérek 
egy csoportba járnak, és a nagyobbak vigyáznak a kisebbekre, és az édesanya többször 
bemegy a csoportba érdeklődni, hogy mi történik. Az intézménynek ezekkel is meg kell 
küzdeniük, hogy a családot is nevelik, amikor a gyerekeket nevelik. A Bizottság szerint 
megsokszorozódik az a munka, amelynek az értékei kibontakoznak a mindennapokban. 
Szükség van a rendszeres szülői értekezletekre, amire be is járnak a szülők. Szó van a 
pedagógiai tevékenységükről, a gondozásról, a testápolásról, az anyanyelvi-irodalmi 
nevelésről, a mozgáskultúra és a mozgásigény kielégítéséről. Ezeknek a gyerekeknek a 
legsikeresebb területe az ének, a zene és a tánc. Kiélhetik a mozgásigényüket, kiélhetik a 
fölösleges energiáikat, a stresszt ezáltal lenyugszanak és más irányba is fejleszthetőek. 
Sok tehetséges gyerek van köztük, és ezt a tehetséget igyekszik a tagintézmény 
fejleszteni, és megtalálni a gyerekek azon oldalát, ami fejlesztésre érdemes, és a 
gyerekeket örömhöz juttatja. A Bizottság jó munkát kíván a Tagintézménynek is, és a 
Képviselő-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a beszámolót. Megköszöni 
a figyelmet. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni elnök asszonynak a tájékoztatást. Megnyitja a napirendi pont vitáját. 
Hasonlóan vélekedik, mint elnök asszony. Egyetért azzal, hogy rendkívül fontos munkát 
végeznek a tagintézményben. Tudják, hogy milyen háttérből mennek oda a gyerekek, és 
hogy az első hetek, hónapok munkája milyen nehézséggel jár, amíg be tudják úgy 
illeszteni a csoportba a gyerekeket, hogy a higiéniai elvárásoknak megfeleljenek. Fel kell 
venniük az ottani szokásokat, a gyerek egyfajta családba kerül, és egy idő után sokszor 
jobban érzik magukat az intézményben, mint odahaza. Nem egyszerű a feladat, de 
megfelelő szakmai felkészültséggel, hivatástudattal végzik a munkájukat, még ha nem is 
tűnik látványosnak. A különbség csak akkor látszana, ha a gyerekek nem lennének 
kötelezve arra, hogy három éves koruktól óvodába járjanak. Az iskolában derülne ki, hogy 
mekkora hátránnyal érkeznek, és a pedagógusoknak kellene foglalkozniuk ezzel a tanítás 
mellett. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Igyekszik most már csak a saját véleményét megfogalmazni, az rövidebb lesz. Amire utalt 
a polgármester az előző napirendi pontnál is, megoldáskeresésen törték a fejüket. A 
Tagintézmény létrehozását az indokolta, hogy a magyar gyerekeket ne vigyék el a 
hosszúpályi óvodából. Az ott végzett munka igazolja is, hogy helyesen cselekedtek. Egyre 
jobban képzett óvodapedagógusok és segítőik vesznek részt ebben a kőkemény 
munkában. Kimondták a Bizottsági ülésen, és személy szerint is fel meri vállalni, hogy már 
kontrollálhatatlan a cigány gyerekek számának hatalmas növekedése, olyan családokban 
főleg, amik nem is nevezhetőek klasszikus értelemben családnak. Próbáltak utat, 
megoldásokat keresni. Nem ért egyet azzal, hogy ez társadalmi probléma, ez nekik 
probléma, akik a bőrükön érzik, és ezért kellene saját maguknak, alulról jövő 
kezdeményezésként megoldási stratégiákat kidolgozni a családtervezés, mint olyan 
elterjesztéséért. Nagyon komoly munka folyt a bizottsági ülésen, megint a tervezgetésig 
jutottak, és talán a gyakorlati kivitelezésre is egyszer sor fog kerülni, mert ez a település 
érdeke. Megköszöni a figyelmet. 
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Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást. Megadja a szót Muszka Sándor Vince képviselőnek. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Jó az anyag, de kimaradt a leglényegesebb. Cigány nemzetiségi tagintézményről van szó. 
Ami nem szerepel a beszámolóban például, hogy április 8-án roma világnapról emlékeztek 
meg, amit a roma nemzetiségi önkormányzat is támogat minden évben. Nagyon szépen 
emlékeztek meg a gyerekek. Meséktől, versektől kezdve cigány nyelven adtak elő. A 
többi rendezvényen, családi napon is cigány nyelven tartják az előadásokat, volt is pár 
ilyen rendezvényen. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként többször járt a 
tagintézményben, és szemmel látható a fejlődés. Van társadalmi probléma, ezt ki kell 
mondani; ha nem kezelik, akkor rosszabb lesz, legjobb esetben itt marad. Abban kellene 
gondolkodnia  település vezetőségének, hogy oda legalább még egy termet kellene 
építeni, fejleszteni, pályázatokat figyelni. A cigány nép szapora; amíg a cigány most is szül, 
ezt a magyarok nem vállalják. Meg fognak változni az arányok, már megváltoztak. Eddig 
50% alatt volt a cigány gyerekek száma az óvodában, most már 55%. Ez nem baj, csak 
kutatni kell; a cigány ugyan annyi szül, véleménye szerint inkább a magyar lakosság 
gyermekvállalása csökken, és ezért meg fog fordulni a helyzet. A tagintézményben 
megváltozott a dolgozók aránya is, most már több a cigány származású mint a magyar. 
Amit tapasztalt, az az, hogy a magyar óvónők ugyan úgy gondoskodnak a cigány 
gyerekekről is; egy óvodapedagógusnak ez természetes, de egy külső szemlélőnek 
furcsa. Intézményvezető asszony úgy kezeli a tagintézményt, mintha a sajátja lenne, és 
nem csak egy munkahely. Ha összefogás van abban, hogy nem lehet kikerülni a 
tagintézményt, támogatni kell, hogy fejlődjön, ahogy eddig is. Szeretik az óvónőket, és 
szívesen íratják oda a gyerekeket, bár vannak olyanok, az óvodába íratnák a gyerekeket. 
24 gyerek van a 48 m2-es szobában, másikban 25, ez 49. Megköszöni a figyelmet. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Ha a beszámoló színvonalának megfelelően tárgyalnák a napirendet, akkor 2-3 órát is 
igénybe venne. A pedagógiai tartalmi rész tárgyalásakor megfogalmazták, hogy egy 
harmadik csoportot létre kell hozni stb. Az időkeretek miatt nem említette ezt a 
hozzászólásában, de bizottsági ülésen tárgyaltak róla. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólásokat. Jogos az észrevétel, ha minden napirendet ilyen 
részletességgel tárgyalnának, az legalább 3 óra lenne. Alaposan meg tudnák vitatni, de a 
beszámoló elfogadásáról rövidebb idő alatt is döntést lehet hozni. Szépen kidolgozott 
anyag, híven tükrözi a nemzetiségi tagintézmény működését és a valóságot, nem 
elrugaszkodott, a tényeket közli a Képviselő-testülettel. Ha hibát is követnek el, abból 
mindenki tanul, és legközelebb már megelőzik. Megkéri Csonkáné Lakatos Klára 
intézményvezetőt, hogy tolmácsolja a kollégáinak a Képviselő-testület és a polgármester 
gratulációját, egészséget, kitartó munkát kíván, és ne feledjék, hogy az oda beíratott 
gyerekek a legfontosabbak, és a családok is azt várják, hogy neveljék fejlesszék a 
gyerekeket, ha már nekik nincs rá lehetőségük, képzettségük. Megkéri a Képviselő-
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testületet, hogy aki egyetért a Hosszúpályi Egységes Bölcsőde-Óvoda Cigány Nemzetiség 
Tagintézményének beszámolójával az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel, az 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi 

Tagintézményének beszámolójáról az alábbi határozatot hozta: 

 

 

5 5 / 2 0 1 4 .  ( V I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tag-
intézmény beszámolójának elfogadásáról .   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi 
Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézmény beszámolóját az 
elhangzott szóbeli kiegészítésekkel elfogadja. 

    Felelős:  Berényi András polgármester 
     Határidő: azonnal 
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7.) Tájékoztató a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 
tevékenységéről 
Előadó: Kiss Csaba iskolaigazgató 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Az iskola tekintetében nem beszámoló, hanem tájékoztató van, mivel az intézmény 
fenntartója a magyar állam, és az iskola vezetése csak tájékoztatásra van kötelezve az 
Önkormányzat felé. A tájékoztató még nagyobb terjedelmű, mint az Óvodáról szóló, 
körülbelül 56 oldal. Ez nem jelenti azt, hogy egyetlen oldal is felesleges lenne, az iskola 
működésének, életének a teljes összefoglalását tartalmazza. Megkérdezi Kiss Csaba 
iskolaigazgatót, hogy ki kívánja-e egészíteni a tájékoztatót, vagy inkább a felmerülő 
kérdésekre válaszol. 
 
Kiss Csaba iskolaigazgató 

A kérdésekre válaszolna. 
 
Berényi András polgármester 

Megadja a szót az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének, hogy 
ismertesse a tájékoztatóról kialakított álláspontjukat. 
 
Miléné Fényi Györgyi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

A Bizottság tárgyalta a tájékoztatót, megvitatásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
Megköszöni igazgató úrnak a tájékoztató összeállítását, erőt egészséget kíván a további 
munkához. 
 
Berényi András polgármester 

Mondta, hogy büszke a hosszúpályi óvodára, ugyan ez igaz az iskolára is. A hosszúpályi 
iskolában a képzésben, nevelésben részt vevő pedagógusok jól felkészültek, minőségi 
nevelés folyik, az eredmények pedig kézzelfoghatóak. A területei, megyei, országos 
versenyeken évről-évre folyamatosan részt vesznek és eredményeket érnek el, legyen szó 
tanulmányi, sport vagy kulturális versenyekről. Itt is le lehet mérni, hogy a tantestület 
milyen munkát végez, annak ellenére, hogy a milyen gyerekanyaggal dolgoznak. Gratulál 
az iskolavezetésnek, a pedagógusoknak, sok sikert, erőt, egészséget kíván. Megadja a 
szót Takács Attila képviselőnek. 
 
Takács Attila képviselő 

Ismételni tudja magát. Büszke az iskolára, az óvodára, a óvoda tagintézményének 
munkájára. A tagintézményében mindig elmegy a ballagónapra tiszteletből és 
kíváncsiságból, és látja, hogy milyen fejlődésen mennek át a gyerekek. Nagyon nehezen 
adták át az iskolát, amit évtizedeken keresztül ápoltak, támogattak, büszkék voltak rá. 
Folyamatosan kerültek ki olyan gyerekek, aki Hosszúpályi hírnevét vitték magukkal. 
Látható az év végi díjátadásokon, hogy milyen eredményeket érnek el főiskolákon, 
egyetemeken. Nehéz volt megválni az iskolától, hiszen most már nem az Önkormányzat 
hatásköre alatt működik. A napokban nyilatkozta Balog Zoltán emberi erőforrás 
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miniszter, hogy túlerőltették az iskolák átvételét az önkormányzatoktól és 
központosítását. A cél, hogy itt tartsák a hosszúpályi gyerekeket, és biztosítsanak minden 
olyan személyi, tárgyi feltételt az iskola fejlesztésében, ami elősegíti a gyerekek 
fejlődését, hogy helyt tudjanak állni a nagyvilágban. Gratulál igazgató úrnak, elismerésre 
méltó az elvégzett a heterogén gyerekállomány miatt is. A gyengébb képességű gyerekek 
tanítása elviszi a kapacitást a jobb tanulóktól, de meg kell oldani ezeket a kérdéseket, ami 
a tanárok és a nevelőtestület feladata. A továbbiakban is jó munkát, erőt kíván az 
iskolának. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a hozzászólást és képviselő úr biztatását az iskola és az önkormányzat 
részére. Mivel más hozzászólás nem volt, megköszöni Kiss Csaba igazgató úrnak a 
tájékoztató elkészítését, ami teljes körű ismertetést ad a az iskola működéséről. Mivel ez 
tájékoztató, így a Képviselő-testületnek nem kell határozatot hoznia az elfogadásáról. 
Sok sikert, erőt, egészséget, jó gyerekanyagot kíván az iskolának. 
A következő napirendi pont a Falunap programjának ismertetése. Előtte Rétvári Sándor 
nyugalmazott pedagógus kérte, hogy pár szót mondhasson, utána szünetet tartanak. 
 
Rétvári Sándor nyugalmazott pedagógus 

Örül, hogy egy évvel ezelőtt arra az elhatározásra jutott, hogy szülein falujában, 
szülőfalujában valamilyen hasznos tevékenységet végezzen. Arra gondolt, hogy az itt élő 
romák körében csinál valami olyat, ami eddig senki, és talán eredménnyel jár. 
Eredménnyel is járt, nyolc hónapon keresztül 16 előadást tartott roma embereknek, 
átlagosan 70-80 fő részvételével. Sokan bármennyire is szkeptikusan álltak hozzá a 
tervhez, biztos volt benne, hogy sikerrel jár. Ez alatta a 8 hónap alatt a résztvevőkkel jó 
kapcsolatot tudott kialakítani, kölcsönösen tisztelték egymást, jó hangulatban teltek a 
foglalkozások. A mai napig megállítják az utcán, kezet fognak vele, és megköszönik, hogy 
velük foglalkozott. Ez az ő fizetsége, de más fizetség nem is kell. Ezek alapján arra 
gondolt, hogy folytatja a segítő tevékenységét, és a missziós imaház vezetőjével, Csonka 
Józseffel és annak feleségével megbeszélte, hogy a romák közötti tevékenységét az ő 
közösségükben folytatja. Ennek nagyon megörültek, és szeptembertől folytatja ezen 
elhatározását. Arra is gondolt, hogy kiszélesíti a tevékenységét más körökre is. Létre 
szeretne hozni egy nyugdíjas pedagógus klubot nyugdíjas óvónők, tanárnők, 
pedagógusok részére. Akiknek eddig ezt elmondta, örült a kezdeményezésnek. Ma 
beszélt az iskola igazgatójával, aki szintén egyetért ezzel a lépéssel. Ha minden úgy 
adódik, szeptembertől el szeretné indítani a nyugdíjas pedagógus klubot, rendhagyó 
módon nem csak Hosszúpályi, hanem Monostorpályi és Hajdúbagos nyugdíjas 
pedagógusainak bevonásával. Iskolaigazgató úr megígérte neki, hogy felveszi a 
kapcsolatot, és átadja a neveket a szervezéshez. Kezdeményezne „Ki miben tudós?” 
címmel az átlagosnál is tehetségesebb általános és középiskolai tanulók részére havi egy 
alkalommal év végéig foglalkozásokat tartana, hogy a kitűnő fölötti minősítést tudjanak 
elérni. Felvette a kapcsolatot debreceni egyetemi, főiskolai, középiskolai tanárokkal, akik 
eljönnének Hosszúpályiba foglalkozásokat tartani. Minden második foglalkozásnál 
teszteket töltenének ki a gyerekek.  A foglalkozásokkal olyan plusztudást adnának a 
diákoknak, amivel akár a pályaválasztásukat is elő tudják segíteni. Igazgató úr azt mondta, 
hogy el tudja képzelni ezt a dolgot. Azt javasolta a polgármesternek, hogy hozzanak létre 
egy „Fórum” nevű közösséget hosszúpályi és innen elszármazott emberek részvételével 
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annak érdekében, hogy a község – remélhetőleg hamarosan város – összetartó erejét 
reprezentálják. Három havonként kerülne sor a fórum megtartására, főleg helyi dolgokkal 
foglalkoznának; vagy azzal, hogy milyen feladatai, kritériumai vannak annak, hogy minél 
hamarabb várossá legyen nyilvánítva Hosszúpályi. ezen kívül még két-három olyan témát 
is betervezett, ami Hosszúpályi közösségi életét erősítenék, és el tudnának gondolkozni 
azon az emberek, hogy mit tudnának tenni ezekben az ügyekben. Ezeket szeretné 
szeptembertől kezdeményezni, és ha vannak olyanok, aki támogatják, segítik az 
elképzeléseit, akkor sikerrel meg lehet valósítani. A Képviselő-testülettel, a Polgármesteri 
Hivatallal és a polgármesterrel, a Művelődési Ház vezetőjével, a község civil 
szervezeteivel is együtt tudnának működni. Megköszöni, hogy elmondhatta a 
gondolatait, jó munkát kíván. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni Rétvári Sándor tájékoztatását. Megköszöni az eddigi munkáját, nem volt 
eredménytelen, hanem mindenképpen hozadéka van; ami ha nem is most jelentkezik, fél 
év-egy év múlva mindenképpen látszani fog. Előre megtervezett tematika szerint tartotta 
az előadásokat, amiken nem csak romák, magyarok is megjelentek. Annyival egészíti ki, 
hogy ezeket a tervezett programokat a helyi újságban meg tudják jelentetni, amit minden 
portára eljuttatnak. Jó munkát kíván. A 8.) napirendi pont után szünetet tartanak. 
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8.) A 2014. évi falunapi rendezvény előzetes tárgyalása 
Előadó: Végh Edit művelődésszervező 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
 

Berényi András polgármester 

Ismerteti a napirendi pontot. Megkérdezi Végh Edit művelődésszervezőt, hogy kíván-e 
szóbeli kiegészítést tenni az előterjesztéshez. 
 
Végh Edit művelődésszervező 

A Képviselő-testület közvetlenül az ülés előtt kapta meg az anyagot, korábban csak az 
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság részére juttatta el, hogy tudják tárgyalni 
bizottsági ülésen. Ha minden pontja biztos a rendezvénynek, akkor szeretne egy végleges 
programot eljuttatni a Képviselőknek. Nem a szervezéssel van a gond. Ez már a második 
év, hogy nem önállóan, mint művelődési ház szervezik a falunapot. Korábban elkülönítve 
rendelkezésre állt 1-1,5 millió forint a falunapra, ez két éve már nem szerepel az 
Önkormányzat költségvetésében, és ezt saját erőből kell megteremteniük, pályázatokkal, 
egyebekkel. Ezért most még csak tervezetük van. Egy pályázattal kapcsolatban felmerült 
az a kérdés, hogy mi a rendezvény neve. Volt családi nap, sportnap, Hosszúpályi napja. 
Ebben szeretnének idén megállni egy kicsit. A Falunap nem szerepelhet a pályázatokban, 
ezért a „Hosszúpályi Napok” nevet adnák a rendezvénynek. Azért „Napok”, mivel három 
napra terveznének programokat. A Képviselő-testület tagjai tudják, hogy egy közösségi 
kezdeményezés keretében, aminek az alapját a Testület támogatása adja, egy olyan 
gobelin-kiállítást hozzanak létre, amelyen Hosszúpályi jellegzetes épületei vannak 
kivarrva. Ezek közül 11 kép már elkészült, jelen pillanatban ezek keretezése történik. Arra 
gondoltak, hogy a Hosszúpályi Napoknak ez egy jó kezdése lenne augusztus 14-én, 
csütörtökön, amire mindenkit szeretettel várnak. Augusztus 15-e péntek szintén egy 
fontos nap lesz. A lakosok is láthatják, hogy a Bődi István Falumúzeum átalakítása-
felújítása a végéhez közeledik. Kiépítésre került a vizesblokk, ami azért is örömteli, mivel 
teljesen illeszkedik a tájház stílusához, nem szerették volna, ha megváltozik. Egy kemence 
és egy filagória kerül kialakításra, amit szeretnének ezen a napon felavatni. Amennyiben 
ezek a munkák elkészülnek, az őszi-téli időszakban már ki lehet nyitni a tájházat, ami 
fontos, ha csoportot fogadnak. Emellett ez bevételi forrás is lehet. Péntekre tehát az 
átadó ünnepséget tartanák, természetesen más programokkal együtt. Augusztus 16-án, 
szombaton a Képviselő-testület döntésének megfelelően tartanák Hosszúpályi Napját. 
Ezen nem szeretnének sokat változtatni, hiszen a szekeres-motoros felvonulás már 
elválaszthatatlan részét képezi a napnak. Szerencsére mindkét programhoz van segítség, 
a szekérfelvonulásban Takács Attila, a motorosoknál Fényi Imre működik közre. A 
futballpályán a hagyományoknak megfelelően sportrendezvényt terveznek, de idén 
lehet, hogy nem folyamatos futballt, hanem egy Hosszúpályi-DVSC meccset, akár az 
öregfiúkkal, akár a fiatalokkal. Ebben alpolgármester ígért segítséget. Emellett 
sakkverseny, asztalitenisz-verseny, családi vetélkedő, házaspárok bemutatkozása lenne a 
délelőtti program, kutyás bemutatót szerveztek. Délután a helyi csoportok és 
sztárvendég fellépése szerepel a tervben. A bizottsági ülésen elmondta, hogy a tűzijáték 
eddig is szép befejezése volt a napnak. Így terveznék a programot, helyi csoportokkal, 
fellépőkkel. Egy kicsit gondban van, mivel előző nap megpróbálták felmérni a 
vendégfellépők körét, és ilyenkor már szűkösebbek a lehetőségek, mint például 
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februárban. Azt nem teheti meg, hogy úgy tárgyal tiszteletdíjról, hogy nem tudja a 
fedezetét, ezért folyamatosan változnak a lehetőségek. Ezért még nem mondaná el, 
inkább a júliusi tévébeszélgetésen. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a falunapi programok tervezetének ismertetését. Így három napos lesz, 
csütörtökön gobelin-kiállítás, pénteken Falumúzeum, szombaton pedig a főnap 
sportrendezvényekkel, sztárfellépővel. Már csak annyi a teendő, hogy a rendezvényekhez 
szükséges 1,5-2 millió forintot összeszedjék, azt magára is vállalja, hogy minél kevesebbe 
kerüljön az Önkormányzatnak. 
 
Miléné Fényi Györgyi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Mivel ez tájékoztató, a Bizottság nem tárgyalta az előterjesztést. Javaslatokat tettek, 
például közös tornát száredzővel, illetve van még egy-két ötletük, de ezt majd az 
újságban megjelentetik. Amint körvonalazódnak a lehetséges sztárvendégek, meg fogják 
érdeklődni a lakosságtól, hogy kit szeretnének látni – ez mind benne lesz a Hosszúpályi 
Kisbíróban. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

A költségvetés tárgyalásánál szó volt arról, hogy lesz forrás a Falunapra. Májusban volt 
egy tárgyaláson, és van is nála egy szerződéstervezet az egyik lehetséges fellépővel, ami 
június 2-i keltezéssel lett megküldve. Nevet még nem mond. Az is jó, hogy Végh Edit 
kapcsolatban van egy produkciós irodával, akik fellépőket tudnak közvetíteni. A 
szerződéstervezetet küldő sztárvendég sem tud már vállalni esti fellépést, hanem csak 
17.00 órától. Ők már januárban vagy februárban lekötötték az esti időpontokat, így elég 
nehéz lesz fellépőt találni. Nem kételkedik Miléné Fényi Györgyi képviselő asszony és 
Végh Edit intézményvezető képességeiben, hogy színvonalas műsort állítsanak össze. 
 
Berényi András polgármester 

Van egy olyan mondás, hogy pénz beszél, kutya ugat. Ha lett volna 2 millió forintjuk 
januárban, már akkor leszervezték volna. Egyelőre azonban folyik a szponzori pénzek 
összeszedése. Ha valaki tud támogatóról, mindenképpen jelezze. Lakossági felajánlást is 
elfogadnak, de nem arra építenek. Van olyan idős özvegy lakos, aki tavaly is 90 évesen 
20.000 forintot adományozott a rendezvényre. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

A cél az, hogy az Önkormányzat ajándékozza meg a települést. 
 
Berényi András polgármester 5 perc szünetet rendel el. 
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9.) Az önkormányzati fenntartásban működő iskolai étkeztetéssel 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság; Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 

(Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva!) 

 

Berényi András polgármester 

Ismerteti a napirendi pontot. Az iskolai konyha elavult, nem felel meg minden szabálynak, 
ezért mindenképpen lépni kell az ügyben. Kapott az Önkormányzat egy ajánlatot, aminek 
értelmében kiszervezhetnék az étkeztetést alacsonyabb összegért, mint a mostani 
önköltség. Felmerült az a kérdés is, hogy miért nem újítják fel a konyhát. Az 
Önkormányzatnak sajnos nincs erre forrása, legfeljebb pályázati támogatásból oldhatnák 
meg. Ha egy 500 millió forintos beruházásnál csak 30%-os önrészt követelnek meg, az is 
150 millió forint. Ha 100% vagy 95% lenne a támogatási intenzitás, azon már megérné 
elgondolkodni. A másik dolog, hogy a Polgármesteri Hivatallal szemben 2010-ben felépült 
a Főnix Rendezvényház, aminek a tulajdonosa az Önkormányzat kérésére megépítette a 
240 fős rendezvénytermet és egy több mint 600 adagos konyhát is. Ez teljesíti az EU-s 
elvárásokat is. Tette ezt mindazért, hogy lehetősége legyen átvenni a közétkeztetést. 
Mivel az Önkormányzatnak akkor volt egy beadott pályázata konyhafejlesztésre, ezért 
nem kötöttek megállapodást. Ebben a pályázatban 50 millió forint volt a konyhához 
rendelve. Ez sajnos nem lett eredményes eddig. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
március 28-án ellenőrzést tartott az iskolakonyhában, és 8 pontban leírták, hogy mit kell 
teljesíteniük ahhoz, hogy ne vonják vissza a működési engedélyt. Szakértők szerint ehhez 
10-15 millió forintot kellene azonnal, 20-30 millió forintot pár éven belül a konyhára 
költeni. Egyezetett alpolgármester úrral és jegyző úrral a hitelfelvételi lehetőségekről, de 
elvetették. Megkeresték Kerekes Ferenc urat, a Főnix Rendezvényház tulajdonosát is, 
hogy él-e még a tavalyi ajánlata, illetve frissítették-e? Az élelmezésvezetővel átküldetett 
egy heti étrendet, hogy az alapján tudjanak kalkulálni. Az ajánlat 2014. június 19-én 
megérkezett. Kigyűjtötték az idei évre vonatkozólag, hogy mennyit kellett önköltségben 
az étkeztetésre fordítania az Önkormányzatnak az alapanyaggal, bérrel, rezsivel stb. Az 
ajánlathoz képest az önköltség 34 Ft-tal magasabb.  Az áron túl azt is figyelembe kell 
venni, hogy az állami normatíva fölött 11,4 millió forinttal kell kiegészíteniük a költségeket. 
A kérdés az, hogy vegyenek-e fel hitelt, hogy szeptember elejéig a szabályoknak 
megfelelően rendbe hozzák a konyhát, vagy fogadják-e el Főnix Rendezvényszervező 
ajánlatát. Nem csak az előírt mennyiségi és minőségi követelményeket teljesíteni, hanem 
más, jogszabályban rögzített körülményt is. A fogyasztók részéről az elégedettséget is 
figyelni kell. A hatóság nem fogja elfogadni mentőkörülményként a forráshiányt. Megkéri 
Szabó Istvánt, a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse véleményüket. 
 
Szabó István a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Nehéz kérdés ez, mivel fájó szívvel adták át az 
iskolát az államnak, azzal a feltétellel, hogy lehetőség szerint minél hamarabb 
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visszaveszik a fenntartást. Most olyan ponthoz érkeztek, hogy előírtak olyan 
változtatásokat, amiket meg kell csinálni. Volt a beadott pályázat az iskola épületének 
felújítására, aminek része lett volna 50 millió forint értékben a konyhatechnológia 
felújítása is. Ez sajnos el lett utasítva. A felettes hivatalok mindig így járnak el, feltárják a 
hiányosságokat, előírják a szükséges lépéseket, de forrást már nem adnak mellé, 
mondván az a fenntartó dolga. Megkérdezi, mikorra kell javítani a leírtakat. 
 
Berényi András polgármester 

A válaszadásra adott 21 napos határidő két hete letelt. Tartják a kapcsolatot az 
ügyintézővel, telefonon is értesítik az ülés eredményéről. 
 
Szabó István a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

elnöke 

A körülményekre való tekintettel a Bizottság javasolja ideiglenesen külső szolgáltató 
bevonását az étkeztetésbe. Megnézették pénzügyi szakemberekkel a céget, ami 
óvatosságra int: 430 millió forint szállítói kintlévősége van, 2.200.000 Ft-al lett alapítva. A 
fordulónapon 49 millió forint állt rendelkezésére. Gyermekétkeztetést nem végez, csak a 
hajdúszoboszlói Délibáb Szálló üzemeltetését. Az aggályok ellenére a Bizottság azt 
mondja, hogy próbálják meg a kiszervezést azzal, hogy keresik a megoldást az iskola 
konyhájának felújítására. Olyan garanciákat kell a szerződésbe írni, hogy napról-napra 
működőképes legyen a rendszer. A jelenlegi önköltségi és a vállalási ár közötti különbség 
azt jelenti, hogy évente nem 14, hanem csak 10 milliót kell hozzátennie az 
Önkormányzatnak évente az étkeztetés költségeihez. Cserébe rendelkezni fognak egy, az 
előírásoknak megfelelő konyhával. A másik dolog, amire garanciát kell kérniük, a 
személyzet. Akiket átvesznek, azokat nem tehetik ki azonnal, vagy azt kikötni, hogy 
hosszúpályiakat kell foglalkoztatniuk. A Bizottság a fenti megkötésekkel támogatja az 
előterjesztést. 
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni a tájékoztatást. Felkéri Miléné Fényi Györgyi bizottsági elnököt, hogy 
ismertesse a az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményét. 
 
Miléné Fényi Györgyi, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke 

Érdekes volt végighallgatni bizottsági elnök úr véleményét, az ő Bizottságukban is ugyan 
ezek a kérdések vetődtek fel. Hatóság által elfogadott gyermekétkeztetésük lesz, de ki 
tudja, milyen más problémákat vet fel, ami mind itt helyben fog jelentkezni. Kérdésként 
vetődött fel, hogy hol van a referencia a Fundus Invest Kft. részéről, mivel ilyet nem 
találtak. Csak a Délibáb Szállót üzemeltetik. A nagyobb gond, hogy más, erkölcsi jellegű 
problémák is felvetődtek. Amikor megkereste az Önkormányzatot a Budai Ügyvédi Iroda, 
és figyelmezette az előzetes elkötelezettségre, akkor vitatták, és reális veszélyét látták, 
hogy a cég más úton fog támadni, ami be is következett. Nem tartja kizártnak, hogy az 
közegészségügyi vizsgálat ettől független lenne, hiszen sem Monostorpályiban, sem 
Hajdúbagoson nincs ilyen probléma, miközben ott sincs jobb állapotban a konyha. A 
többségi vélemény ebben a Bizottságban is megfogalmazta a szerződéskötés 
lehetőségét, bár nincs döntési kényszer. AZ elmúlt időszakban az Önkormányzat 
felelősen gazdálkodott, és polgármester úr is kiállt amellett, hogy nem fognak olyan 
helyzeteket felvállalni, ami veszélyeztetné a kiegyensúlyozott gazdálkodást. Más 
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településekkel ellentétben Hosszúpályinak kezelhető méretű adósságállománya volt, 
amit a kormány átvállalt, így egy tollvonással semmissé tette a felelős gazdálkodást. A 
Bizottság azt fogalmazta meg, hogy egyes garanciák belefoglalásával készítse el a kft a 
szerződéstervezetet, és az újra hozzák be a Képviselő-testület elé. Hangsúlyozza, hogy 
véleményük szerint továbbra sincsenek tényleges döntési kényszerben.  
 
Berényi András polgármester 

Megköszöni elnök asszonynak a Bizottság véleményének ismertetését. Korábban is 
kijelentette, és most is fenntartja, azon van, hogy Hosszúpályi az iskola működtetési jogát 
vegye vissza az államtól, és ha a teljes felújításhoz szükséges 500 milliót nem is tudják 
megszerezni, a konyha felújításához szükséges 50 millió forintot sikerrel megpályázzák. 
Akár hazai, akár EU-s forrás lehívásában az 50 millió forint nem nagy összeg. Ha a 
Bizottságok támogatják a szerződéskötést, akkor foglalják bele, hogy amennyiben 
megvalósul a konyha felújítása, akár egy év múlva is felbonthassák azt. A mostani hét 
dolgozóból az Óvoda már hármat átvett, a cég pedig vállalta a maradék négy fő 
foglalkoztatását hosszabb távra. Ennek a jogi feltételeit még meg kell vizsgálni. Megadja 
a szót Muszka Sándor Vince képviselőnek. 
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Nem tudja, hogy ténylegesen fel lett-e mérve a konyha felújításának 14-15 milliós költsége, 
vagy csak tág becslés. Egyértelmű, hogy ennyi pénzük nincs, és szeptember 1-től 
működnie kellene. Ő is azt javasolta, hogy egy tanévre kössenek szerződést, közben 
pedig figyeljék a pályázatokat. Ezért nem kell drasztikus döntést hozni, hiszen jelen 
állapotában nem működhet, viszont fejleszteni sem tudnak – ez egy 22-es csapdája. 
Munkahelyekről van szó, és ha lehet olyan szerződést kötni, amiben biztosítékot vállal a 
vállalkozó a foglalkoztatásra, akkor működhet. Most mindenképpen dönteni kell, nem 
halaszthatják. 
 
Berényi András polgármester 

Az egyik bizottsági ülésen volt egy olyan javaslata, nehogy elriasszák az ajánlattevő céget, 
hogy határozatlan időre kössék a szerződést, de bizonyos feltételek esetén felbontható 
legyen. A feltétel az lenne, hogy a tárgyévet megelőző három hónapon túl, azaz május 31-
ig felbontható legyen a szerződés, és másképpen oldják meg a gyermekétkeztetést. Így 
nem riasztják el, de fel is bonthatják a szerződést. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Nem fél attól, hogy elriadna a cég, hiszen honnan tudhatott arról, hogy gondjaik vannak 
az étkeztetéssel? Ki kereste meg őket. 
 
Berényi András polgármester 

Az Önkormányzat volt, mivel megoldást kellett találni az étkeztetésre. Erre adott egy 
ajánlatot, amit nem kell elfogadniuk, csak tárgyalnak róla. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Szerinte ez drasztikus lépés, mivel szétszórják a vagyont. 
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Muszka Sándor Vince képviselő 

Üzemeltethetik tovább a jelenlegi formában, akkor megint megbírságolják az 
Önkormányzatot, az kifizeti, és lehet, hogy legközelebb nem zárják be, ha közben 
javítanak az állapotán. Amíg megbüntetik az Önkormányzatot, addig lehet, lesz új 
pályázat. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Eddig ha probléma volt, például betörtek egy ablakot, igazgató úr jelezte az 
Önkormányzatnak, és alpolgármester úr pedig még aznap vagy másnap intézkedett az 
elhárításról. Ha most betörik egy ablaküveg, azt írásban jelzik a derecskei központnak, 
ahol ha nem tudnak dönteni – ami napokba telik –, akkor továbbítják a kérést Budapestre. 
Ez a gyakorlatban nehezen működik, és ha most még az étkeztetést is kieresztik a 
kezükből, nem tudja mi lesz.  
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Szerinte itt valaki csak piacot akar szerezni. Mi lenne, ha egy független szakértővel 
felméretnék a konyha állapotát, kijavítanák a kisebb hibákat, és minden rendben lenne. 
Sok hasonló esetről hallott. 
 
Czirinkó Gyula képviselő 

Az étkeztetés nem csak a higiéniáról szól. Lehet hibátlan a konyha, de ahhoz jól is kell 
főzni. 
 
Kiss Csaba képviselő 

Amellett kardoskodtak, hogy az iskola és a konyha egy egységben maradjon az 
Önkormányzatnál. Először kihúzták alóluk az iskolát, és azzal 38 millió forintot. A konyha 
újabb 10 millió forintot jelentene, ez évente 48 millió forint kiadás, amire semmi ráhatásuk 
nincs. Lehet más ajánlatokat bekérni? 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

Muszáj a Fundus Invest Kft-nek adni, mivel neki van saját konyhája. 
 
Kiss Csaba képviselő 

A Sodexho esetében Debrecen átadta az étkeztetését a cégnek, azóta sincs esélye arra, 
hogy visszaszerezze. 
 
Zara András alpolgármester 

Maximálisan igaza van az iskola képviselőinek a karbantartás nehézségeiben. A település 
nem tudta fenntartani az iskolát. El kellett volna adósítani a települést, és nincs 
semmilyen eszközük arra, hogy felújítsák. Azon a véleményen van, hogy az iskola legyen 
az Önkormányzaté, fejlesszék a konyhát, de nincs rá forrásuk. Bármi történik, hamarosan 
ki kell cserélni a csempéket, fel kell újítani a légtechnikát, fel kell újítani az öltözőket – ez 
legalább 30 millió forintba kerül. 
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Kiss Csaba képviselő 

Ha nem jó főzésre a konyha, akkor mitől lesz alkalmas melegítésre vagy az étel 
kiosztására? Arról volt szó, hogy a Fészekben főznének, de az iskolában osztanák ki az 
ebédet. Ezt az étkezőben nem lehet megoldani. 
 
Zara András alpolgármester 

A vállalkozónak kötelező lesz fejlesztenie. 
 
 
Kiss Csaba képviselő 

Az lesz a vége, hogy át kell járniuk a Fészekbe ebédelni a gyerekeknek. Hajdúbagoson és 
Monostorpályiban jelentős mértékben a helyben megtermelt élelmiszereket dolgozzák 
fel, és nem úgy tűnik, mintha szabadulni akarnának a konyhától. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

A monostorpályi polgármester elmondta, hogy nehéz ezt megvalósítani, folyamatosan 
harcban állnak a hivatalokkal, hogy működtetni tudják az étkeztetést.  
 
Szabó István képviselő 

Előtte van a hibalista. A húselőkészítő padozata rozsdás, hiányos; a kamrában elhelyezett 
polcok felülete rozsdás. A hűtőkamrában együtt tárolják a húskészítményeket, tejet, 
tejterméketek. Egy 2x1 m-es INOX lemez 60.000 forint, kell belőle 10 db 600.000 forintért, 
ha odaadják egy lakatos szakembernek, megcsinálja, és le is van cserélve. El van dugulva 
két lefolyó, azt meg kell csinálni. A mosogató mennyezete penészes – ki kell meszelni. Az 
öltözőszekrények száma kevés – venni kell még kettőt. A hulladéktároló helyiség nem 
biztosított – ki kell nevezni egyet. Megoldhatóak a problémák, tavaly is 10 millió forintot 
költöttek az Óvoda konyhájára, és 3 millió forintot az iskolára. 
 
Zara András alpolgármester 

Az elektromos hálózat is annyira elavult, hogy nem tudnak új gépet beüzemelni, mert 
nem bírja el. 
 
Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető 

Ott volt az ellenőrzésen. Nem csak az a gond, hogy a hűtőkamra padozata hiányos, 
hanem hiába van meg a beépítendő INOX acéllemez, az önmagában nem elég. Nem az a 
gond, hogy a hűtőkamrában együtt tárolják a hús- és tejkészítményeket, azt a HACCP 
megengedi. A gond az, hogy a hűtőkamra a húselőkészítőbe nyílik, azaz át kell a vinni a 
tejtermékeket. Ha el tudnák fordítani a hűtőkamrát, akkor a tejes előkészítőbe nyílna, 
ahol nincs hely. Mivel ez így tilos, leírták. A hulladékot konténerekben tárolják, viszont az 
ételmaradékok kezelése nincs megoldva, mivel a dolgozók nem vihetik el vödörben, ez 
tilos. Bíró Tamás a segítségükre akart lenni, de sajnos nem tudott. Külön helyiség kell az 
ételmaradéknak, a használt olajnak, amit szervezetten kell elszállítani. Az 
öltözőhelyiségeknél meg van szabva, hogy egy dolgozóra mekkora alapterületnek kell 
jutnia. A szabályozás megszabja, hogy kell egy szekrény az utcai ruházatnak, és egy másik 
a munkaruhának. Tizenegy dolgozó általában mindig van, és ehhez még hozzá kell 
számolni a közfoglalkoztatottakat. Úgy nézet ki, hogy nem a fejlesztéseket nézték, 
hanem a hiányosságokat. Melegen tartó pult kellene, ami 54 °C-on tartja a hőt. Ezek 
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jelentős tételek, csak a decemberben beszerzett elszívó-ernyő volt 6-7 millió forint. 
Ígérték, hogy ellenőrizni fogják az óvoda konyháját is, de erre még nem került sor. 
 
Berényi András polgármester 

Döntést kellene hozni a Képviselő-testületnek arról, hogy mi legyen a válaszlevélben. 
Egyetértenek-e a az ajánlatban szereplő feltételekkel? Az Önkormányzat sajnos nincs 
abba a helyzetben, hogy a felújításhoz szükséges 8-10 millió forintot biztosítsa, a 
lehetőségekhez képest igyekeznek ezt megvalósítani. Más megoldásban nem tudnak 
gondolkodni. 
Czirinkó Gyula képviselő 

Lehet állásfoglalást kérni arról, hogy mik a minimálisan elvégzendő felújítások, javítások, 
hogy a konyhát üzemeltethessék? 
 
Berényi András polgármester 

A felsorolt hibák mindegyikét javítani kell.  
 
Muszka Sándor Vince képviselő 

Mi van akkor, ha két éven belül vállalják a teljes felújítást? 
 
Czirinkó Gyula képviselő 

Szerinte ragaszkodniuk kell a konyha üzemeltetéséhez, és szükséges lenne egy tételes 
listára az elvégzendő feladatokról. 
 
Berényi András polgármester 

A hűtőkamra problémáját nem tudják megoldani, mert bárhova nyitják a bejáratot 
szabálytalan lesz. 
 
Takács Attila képviselő 

Váratlanul érte az Önkormányzatot ez a helyzet. Nem csak az öt dolgozóra kell 
fókuszálniuk, hanem a 450 gyerekre is. Biztos, hogy az elvárható minőséget fogják kapni. 
Véleménye szerint meg kellene próbálni, hogy a hatóságtól kérvényezzenek egy 
állásfoglalást a minimális teendőkről. Ha nem jutnak dűlőre, augusztusban még mindig 
köthetnek szerződést. Nyugodtabb lenne, ha a saját konyhájukban főznének. Ha 
visszadobják a kérelmüket, augusztusban tárgyalhatnak róla. A szerződést csak abban az 
esetben szavazza meg, ha benne van a felbontási feltétel. 
 
Szabó István képviselő 

Az öltöző és a hulladéktárolóra lenne egy megoldási javaslata: a hátsó bejárathoz meg 
kellene építeni a kiugró kis épületrészt. A tájházra milliókat költöttek, ennek is bele kell 
férnie. Ez megoldható 500.000 forint építőanyagból, a többit a műszaki csoport 
megoldja. 
 
Zara András alpolgármester 

A tájház fejlesztése pályázati forrásból történt, az Önkormányzat nem tett bele pénzt. Az 
építéshez embereket kellene felvenni, engedélyeket kell kérni.  
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Szabó István képviselő 

Nem most azonnal kel kivitelezni, hanem egy éven belül kell vállalnia az 
Önkormányzatnak. 
 
Szegedi Ferenc képviselő 

A hűtőkamrát is olcsón meg lehet oldani. A Charlie Hűtő Létavértesen ezekkel foglalkozik. 
Külföldről hozott rozsdamentes anyagból építenek piaci ár alatt. 
 
Zara András alpolgármester 

A rozsdamentes acéllemezek, polcok megvannak, nem ezzel van a baj. De hol van erre a 
fedezet? A dugulás addig nem fog megoldódni, amíg fel nem verik a padozatot, és fel 
nem újítják az egészet. Ezek az ötletek csak időhúzásra jók.  
 
Fekete György díszpolgár 

Nagyon komoly egészségügyi előírások vonatkoznak a konyhákra. Azt javasolja, várjanak 
még. A település rendkívül kiszolgáltatott, ezt a parlamentben is tudják, és talán 
változtatnak rajta. A gyermekétkeztetésben baj van a mennyiséggel, a minőséggel, a 
sóval. Megfelelő építészt kellene megbízni, és szerinte sok minden helyben meg lehet 
oldani. Nem kell nagy számokban gondolkodni, hanem neki kell állni, és keresni a 
pályázati forrásokat.  
 
Takács Attila képviselő 

Azért kellene időt nyerni, hogy forrásokat tudjanak találni a felújításhoz, mert ez így nem 
maradhat. Ha Monostorpályi tudott nyerni három kisbuszt, nehogy ne legyen már pénz 
gyermekétkeztetésre. 
 
Berényi András polgármester 

Ma volt nála Vitányi István országgyűlési képviselő, tőle tudja, hogy azokat kisbuszokat 
nem az önkormányzat, hanem civil szervezetek nyerték. 
 
Miléné Fényi Györgyi képviselő 

Azok az önkormányzat civil szervezetei. 
 
Berényi András polgármester 

Ezek alapján az ÁNTSZ-nek írnak egy levelet, amiben állásfoglalást kérnek arról, hogy az 
iskolakonyha üzemeltetéséhez melyik azok a minimális felújítások, amiket meg kell 
csinálniuk. Elismerik a felszólítás jogosságát, viszont források hiányában azonnal nem 
tudják teljesíteni az elvárásokat. Szeptember 1-ig a lista 30-40%-át tudják megvalósítani, a 
festést, mázolás, polccserét. A fennmaradó részt 2015. szeptember 1-ig tudják 
megvalósítani.  
 
Zara András alpolgármester 

Amennyiben felvesznek még két embert, megvalósítható. Ennyi intézményt a műszaki 
csoport nem tud ilyen rövid idő alatt karbantartani. Nincs festőjük, fel kell venni. 
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Berényi András polgármester 

Megkéri a Képviselő-testületet, amennyiben egyetért az állásfoglalás kéréssel, és a 
felszólításban foglalt teendők több ütemben történő megvalósításával 2015. szeptember 
1-ig, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi 

Tagintézményének beszámolójáról az alábbi határozatot hozta: 

 

5 6 / 2 0 1 4 .  ( V I .  2 6 . )  h a t á r o z a t  

az önkormányzati fenntartásban működ ő iskolai étkeztetéssel 
kapcsolatos teendőkről .   

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy önt, hogy a 
fenntartásában működő iskolai étkeztetéssel kapcsolatos ÁNTSZ felszólítás 
teljesítésére 

2) állásfoglalást kér a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságától a sür-
gősen kivitelezendő pótlásokról 

3) vállalja, hogy minden szükséges lépést megtesz az étkeztetés 
működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások 
megvalósítására 2015. szeptember 1-i határidővel. 

4) pályázati forrásokat keres a beruházások megvalósítására 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szükséges intézkedések meg-
tételére.  
    Felelős:  Berényi András polgármester 

     Határidő: azonnal 





Polgármesteri jelentés 2014.06.26.  

 

1.1 A Hosszúpályi Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2014 tavaszán részvett, és I. helyezést ért el az 

I. Esztári Pogácsafesztiválon.  

 

1.2 A május 29-én megtartott képviselő-testületi ülést, közmeghallgatással egybekötött 

lakossági fórummal zártuk a művelődési házban. A közmeghallgatás témája: Közrend 

közbiztonság helyzete Hosszúpályi Nagyközségben. A közmeghallgatáson három fő vett 

részt.  

 

1.3 A Hosszúpályi Víziközmű Társulat 2014. május 30-án tartotta a küldöttgyűlését. A 

társulat küldöttgyűlése úgy határozott, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével 

kapcsolatos lakossági LTP befizetéseket 2014. május 1-től felfüggeszti. Az indoka, hogy 

a projekt támogatási intenzitása 85 %- ról megemelkedett 94,2 %- ra. Így a beruházáshoz 

szükséges önerő nem 15 %, hanem csak 5,8 %.  

 

1.4 Az Irinyi József Általános Iskola diákjai, 2014. május 31-én a művelődési ház 

kultúrtermében „Kulturális bemutatót” tartottak.  

  

1.5 A Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 2014. május 31- én Hajdúhadházon tartotta 

meg, a szokásos, évente megrendezett Megyei Polgárőr Napot. Hosszúpályi 

Nagyközséget Berényi András polgármester, míg a Hosszúpályi Polgárőr egyesületet 

Szegedi Lajos a helyi Polgárőr Egyesület elnöke képviselte.  

 

1.6 A Hosszúpályi Margaréta Néptánccsoport 2014. június 1-én, a művelődési ház 

kultúrtermében tartotta meg, a Trianonra emlékezve, a rendkívül színvonalasra sikerült 

emlékműsorát.    

  

1.7 A szennyvizes beruházással kapcsolatosan, 2014. június 4-én a Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében megtartottuk, a kétheti rendszerességgel esedékes kooperációs ülésünket. 

A beruházás, a felelős műszaki mérnök és a kivitelező által jóváhagyott ütemterv szerint 

elsőként Hosszúpályiban kezdődhet el kb. 1-2 héten belül. A két szomszédos településen 

pedig ezt követően kb. 5-6 hét múlva.  

 

1.8 A Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézménye 2014. 

június. 5-én tartotta meg a ballagási ünnepségét a művelődési ház kultúrtermében.  

 

1.9 A Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde Intézménye 2014. június 6-án tartotta meg a 

ballagási ünnepségét, az óvoda udvarán, a műszaki csoport szakemberei által felállított 

színpadon.  

 

1.10 Az Irinyi József Általános Iskola a ballagási ünnepségét 2014. június 14-én tartotta, az 

iskola udvarán lévő sportpályán. A ballagási ünnepségen került sor, a kitűnő tanulmányi 

eredményt elért tanulók jutalmazására. Az okleveleket és a pénzjutalmakat Tóth Gézáné a 

Hosszúpályiért Közalapítvány kuratóriumának elnöke adta át.  

  

1.11 A Margaréta Néptánccsoport évzáró rendezvényére 2014. június 15-én került sor. A 

színvonalas műsor megrendezésének helyszíne, a művelődési ház kultúrterme volt. 

 

1.12 Két hét eltelte után, ismét megtartottuk 2014. június 18-án a szokásos kooperációs 

megbeszélésünket, a szennyvizes beruházással kapcsolatban.  



1.13 Ugyan ezen a napon, június 18-án a képviselő-testület rendkívüli képviselő- testületi 

ülést kellett, hogy tartson. A napelemes pályázat benyújtásának nagyon sürgős beadási 

határideje indokolta ezt.  

 

1.14 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, térfigyelő kamerák beszerzéséhez, 

telepítéséhez és üzemeltetéséhez 9 millió Ft. támogatást kapott a Belügyminisztériumtól. 

A támogatási szerződést a Belügyminisztériumban 2014. június 19-én aláírtam.  

 

1.15 A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 2014. június 20-án tartotta meg az iskola 

ballagási ünnepségét. A kiemelten jó tanulmányi eredményt elérő tanulók oklevelekben és 

könyvjutalomban részesültek. Az okleveleket és a könyvjutalmakat Kiss Csaba igazgató 

adta át. A tanévzáró ünnepség színvonalát emelte, a Miléné Fényi Györgyi tanárnő által 

felkészített diákok színvonalas műsora. 

    

1.16 Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok, megyei főkapitány Úr Járási Közbiztonsági 

Egyeztető Fórum megtartását kezdeményezte. Az Egyeztető Fórum megtartására 2014. 

június.23-án került sor, Derecske Város Polgármesteri Hivatal tanácstermében.  

 

1.17 A spotcentrumban épülő fedett lelátó, tartó fémszerkezetének építése a befejezéséhez 

közeledik. A lealapozott fémszerkezet végleges színre történő festését, az önkormányzat 

szakembereivel fogja elvégeztetni. A fenyő foszniból készülő járórészek és a műanyag 

székek szerelését a műszaki csoport emberei fogják elvégezni.  

 

 

                                                                                             Berényi András polgármester          
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata lefolytatta a „nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtése” tárgyú kiválasztási eljárást.  

A felhívást meghívásos eljárás keretében három szereplő részére küldtük meg. A három 

szereplő: Koncz Károly (4274 Hosszúpályi, Nagy u. 11. sz.) egyéni vállalkozó, Sápi Gyula 

(4130 Derecske, Arany János u. 38/A. sz.) egyéni vállalkozó, valamint a Turmix Bt. (4030 

Debrecen, Diószegi út 3-5. sz.). 

Határidőben a két egyéni vállalkozó küldte meg az ajánlatát. A Bíráló Bizottság 2014. május 

27. napján 16.00 órakor összeült, ahol megállapította, hogy a két ajánlat érvényes, a megadott 

ár alatti ajánlatot nyújtottak be.  

 

Ennek megfelelően a Képviselő-testület feladata kiválasztani azt a vállalkozót, aki a kiírás 

szerint 2015. május 31. napjáig kizárólagosan végezheti ezt a tevékenységet Hosszúpályi 

közigazgatási területén. 

 

Emellett néhány ponton az erről szóló helyi rendelet is módosításra szorul, kérem ennek 

megtárgyalását is. 

 

 

 

        dr. Széles Szabolcs 

                 jegyző 
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…/2014. (VI.27.) r e n d e l e t e 

 

aa  nneemm  kköözzmműűvveell  öösssszzeeggyyűűjjttöötttt  hháázzttaarrttáássii  sszzeennnnyyvvíízz  bbeeggyyűűjjttéésséérree  vvoonnaattkkoozzóó  

kköözzsszzoollggáállttaattáássrróóll  

szóló rendelet módosításáról 
 

Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
foglaltak szerint, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 45.§ 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

A rendelet hatálya 
  

 (1) A rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével, 
elszállításával és ártalommentes elhelyezésével összefüggő közszolgáltatásra terjed ki.   

(2) A rendelet területi hatálya  Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területére terjed ki.  



A közszolgáltatással ellátott terület megegyezik a település közigazgatási területével. 

(3) A rendelet személyi hatálya a közszolgáltatást ellátó, Hosszúpályi Nagyközség 
Önkormányzatának valamint Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a 
közszolgáltatást igénybe vevő ingatlan-tulajdonosra, vagyonkezelőjére vagy az ingatlant 
egyéb jogcímen használóra (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos) terjed ki.  

  

2. § 
A közszolgáltatás rendje, módja 

(1) Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, 
illetőleg kötelezett közszolgáltató: …………………………………………(továbbiakban: 
Közszolgáltató) 

 (2) A közszolgáltató a megrendeléstől számított 72 órán belül köteles a hulladékot 
elszállítani és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett Hosszúpályi 
0611/2 hrsz-ú ingatlanon lévő szennyvíztisztító telepen elhelyezni azt. 

(3) A közszolgáltatást a közszolgáltató kizárólagosan jogosult és köteles ellátni e 
rendelet, valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával kötött, közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes 
elhelyezésére az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján 
köteles gondoskodni.  

(5) A hulladék nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtése és 
elszállítása az ingatlan tulajdonosának előzetes bejelentésére, valamint megrendelésére 
történik.  

(6) Az ingatlan tulajdonosa köteles a kezelés nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállításának költségeit megfizetni, valamint a költség megfizetéséről szóló 
bizonylatot szükség esetén felmutatni.  

(7) A közszolgáltatás igénybevételével a tulajdonos és a közszolgáltató között – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény közüzemi szerződésre vonatkozó szabályai 
szerinti – szerződés jön létre. 

(8) A közszolgáltató a tevékenysége végzése során birtokába jutott a közszolgáltatással 
összefüggő személyes adatokat (a természetes személyazonosító adatok, valamint a 
lakcím) köteles az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelni. 

(9) A hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne 
szennyeződjön. Szállításból eredő szennyeződés esetén a közszolgáltató a hulladék 
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti 
állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.  



3.§ 
 

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó kötelezettségei 

 
(1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei: 
 
a) a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett 
időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani, 
 
b) a közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás 
bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján étesíteni az 
ingatlantulajdonosokat. 
 
c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi 
megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító 
műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg. 
 
(2) Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei: 
 
a) Az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény 
hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. 
 
b) Az ingatlantulajdonos köteles közműpótló műtárgy megtelése esetén igénybe 
venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges 
feltételeket biztosítani. 
 
c) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége 
nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell 
biztosítani. 
 
d) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a 
közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni. 
 

4. §  
Közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei 

 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötött 
szerződésnek tartalmaznia kell: 
 
a) szerződést kötő feleket, 
b) közszolgáltatás tárgyát, területi, időbeli hatályát, 
c) a begyűjtés gyakoriságát, 



d) szerződő felek jogait és kötelezettségeit, 
e) közszolgáltatási díj összegét és alkalmazásának feltételeit, esetleges 
többletszolgáltatás díját, megfizetésének módját, 
f) szerződés módosításának, felmondásának feltételeit, 
g) adatszolgáltatási kötelezettségről szóló tájékoztatás szabályait. 

 
5.§ 

 
Üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó 

sajátos szabályok 
 
(1) Üdülőingatlanokra vonatkozóan külön szabályozást nem állapít meg. 
 
(2) Ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó 
kötelezettség alól beépítetlen ingatlana vonatkozásában. Mentesül továbbá, nem 
használt ingatlana esetében, ahol szennyvíz nincs vagy nem keletkezik és ennek 
tényét írásban bejelenti a Közszolgáltató felé és mellékeli az erről szóló, Hosszúpályi 
Polgármesteri Hivatala által kiadott igazolást. 

 
 

6. § 

A közszolgáltatás díja  

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért, elszállításáért és 
ártalommentes elhelyezéséért az ingatlan tulajdonos e rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott díjat köteles fizetni. 

  
7.§ 

Záró rendelkezések 
 Ez a rendelet 2013. december 1. napján lép hatályba.  

Hosszúpályi, 2013. november 29. 
  
 
 

 Berényi András                           dr. Széles Szabolcs 
                           polgármester                   jegyző 

 

 

 

 

 



1. számú Melléklet 

 

 

Lakossági szennyvízszippantás díja:       

      Alapdíj: 500.-Ft/alkalom 

      Ürítési díj: 796.-Ft/m3 

Összesen: 896,- FT/m3  

   

(A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.)  

                       

 

 



























































 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…./2014.   Napirend száma: 3. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. június 26. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  A mezőőri járulékról szóló 7/2014.(IV.25.) számú 

rendelettel kapcsolatos döntés 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság 

 

Melléklet: rendelet-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

 

A 2014. június 18-i rendkívüli testületi ülésen, illetve korábban az április 28-án tartott 

földbizottság megalakulása kapcsán összehívott gyűlésen is felvetődött a mezőőri járulékkal 

kapcsolatos kérdés.  

 

A földtulajdonosok többsége kinyilvánította azon szándékát, hogy nem kívánja ilyen módon 

támogatni az Önkormányzat által fenntartott mezőőri szolgálatot.  

A rendelet előírása szerint a mezőőri járulék mértéke 600.-Ft/hektár. 

 

Az Önkormányzat véleménye szerint a mezőőri szolgálat fenntartására szükség van, azt a 

jelenlegi létszámmal fenn kívánja tartani.  

A mezőőri járulék bevezetését egyrészt az Önkormányzatnak a mezőőri szolgálat 

fenntartásával járó terhek csökkentése, másrészt pedig esetlegesen újabb mezőőrök munkába 

állítása indokolta. 

 

Fentiek ismeretében kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását 

követően döntsenek a mezőőri járulék fenntartásáról, vagy esetleges eltörléséről. 

 

 

 

        dr. Széles Szabolcs 

                jegyző 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

 

12/2014. (VI.27.) r e n d e l e t e 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség területén ellátandó közterület-felügyeletről 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontja által kapott felhatalmazás alapján a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi 

LXIII. tv. keretei között a közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak 

rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az 

önkormányzati vagyon védelme érdekében a következő rendeletet alkotja: 

I. A közterület-felügyelet szervezeti hovatartozásának meghatározása 

1. § 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a település közterületi 

rendjének, és tisztaságának hatékonyabb védelméről a Polgármesteri Hivatal szervezetén 

belül foglalkoztatott közterület-felügyelők (a továbbiakban: közterület-felügyelet) útján 

gondoskodik.  

II. Értelmező rendelkezések 

2. § 

E rendelet alkalmazása során  

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati 

tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a  

közterületnek közútként szolgáló, és  a  magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos 

(használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá az a magánterület, amelyet azonos 

feltételekkel bárki használhat; 

b) közterületi rend: a közterület rendeltetésszerű használatára, igénybevételére vonatkozó 

jogszabályok megtartása; 

c) feltartóztatás: a felügyelőnek az a tevékenysége, amelynek során azt a személyt, aki a 

személyazonosságának igazolását megtagadja, vagy az igazolásra történő felszólításnak nem 

engedelmeskedik, továbbá, akitől felvilágosítást kér a felvilágosítás megadásának idejére, 

valamint a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt, illetőleg a feltartóztatott jármű 

vezetőjét az intézkedés idejére, vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín 

elhagyásában korlátozza, vagy a helyszín elhagyásában megakadályozza. 



III. A közterület-felügyelet feladatai 

3. § 

(1) A közterület-felügyelet ellátja a törvényekben, illetve más jogszabályokban és e 

rendeletben előírt feladatokat. 

(2) A közterület-felügyelet a feladatait Hosszúpályi Nagyközség illetékességi területén, 

közterületen látja el.  

(3) A közterület-felügyelet feladatai: 

a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; 

b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység 

megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; 

c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; 

d) közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; 

e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; 

a közterület-felügyelet a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat 

tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, 

megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen, és az illetéktelenül ott tartózkodókat 

eltávolítja; 

f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, 

így különösen Hosszúpályi Nagyközség Képviselő-testületének a közterület használatáról 

szóló 12/2007. (V.31.) számú rendelet végrehajtásának ellenőrzésében. 

g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;  

h) a jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság (szerv) hatáskörébe tartozik (közterületen jogosulatlanul, jogszabály ellenesen 

elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése); 

i) a parkoló helyekre vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése; 

j) a piacok és vásárok rendjére vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése. 

(4) A közterület-felügyelet feladatainak ellátása érdekében a közterület-felügyelő jogosult, 

illetve köteles a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, valamint a közterület-

felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközéről szóló, a közterület-felügyelő 

helyszíni bírságolási eljárásáról szóló BM. rendeletek szerint eljárni. 

IV. A közterület-felügyelet együttműködési kötelezettsége 

4. § 

(1) A közterület-felügyelet feladatai ellátása érdekében megállapodás szerint 

együttműködik  

- a rendőrséggel 

- a katasztrófavédelem szerveivel 

- a vám- és pénzügyőrséggel 

- a halászati felügyelőkkel, halőrökkel, vadőrökkel, 

- egyéb állami ellenőrző és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezettel, így 

különösen a polgárőrség helyi szervezetével, a helyi adóhatósággal. 

 (2) A közterület-felügyelő köteles együttműködni a képviselőkkel, valamint a 

Polgármesteri Hivatal munkatársaival. 



V. A közterület-felügyelők egyenruha ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati 

igazolványról 

5. § 

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy.  

(1) A közterület-felügyelő feladatát országosan egységes egyenruhában teljesíti. 

(2) A közterület-felügyelő szolgálata teljesítésekor egyenruhájára kitűzve viseli az 

országosan egységes, egyedi azonosító számmal ellátott felügyelői jelvényt. A közterület-

felügyelő a település jelképét az egyenruha bal felső karján viseli.  

(3) A közterület-felügyelőt szolgálati igazolvánnyal kell ellátni, amellyel intézkedés előtt 

magát igazolni köteles.  

(4) A szolgálati igazolvány tartalmazza a felügyelő arcfényképét, nevét, a munkáltató szerv 

megnevezését és címét, továbbá a felügyelői jelvény sorszámát. 

VI. A közterület-felügyelet feladatai végrehajtásának eszközei 

6. § 

(1) A közterület-felügyelő feladatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét 

veszélyeztető, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetve az ilyen támadással 

közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében testi erőt, könnygázszóró palackot, 

esetlegesen szolgálati kutyát alkalmazhat. A testi erő alkalmazása során felhasználhatóak 

önvédelmi fogások is. 

(2) Tilos az (1) bekezdésben foglalt eszközök alkalmazása támadásra, illetve védekezésre 

képtelen állapotban lévő személlyel, terhes nővel és 14 éven aluli gyermekkel szemben. 

(3) A közterület-felügyelő az önmaga, vagy más személy elleni támadás 

megakadályozására, illetőleg vagyonvédelemre szájkosárral ellátott – pórázon lévő, vagy 

póráz nélküli – szolgálati kutyát alkalmazhat.  

(4) A testi erő, a könnygázszóró palack, és a szolgálati kutya alkalmazását, az intézkedést 

követően haladéktalanul jelenteni kell a jegyző útján a rendőrkapitányságnak. 

VII. A közterület-felügyelet intézkedési jogköre 

7. § 

(1) A közterület-felügyelő a feladatait az önkormányzat illetékességi területén, közterületen 

látja el.  

(2) A közterület-felügyelői járőrszolgálat a közterület-ellenőrzés általános formája. 

(3) A járőrszolgálat a közterület-felügyelő előre meghatározott útvonalon látja el feladatát.  

(4) A közterület-felügyelő a jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében 

rendszeres, illetőleg folyamatos hatósági ellenőrzést végez illetékességi területén.  

(5) A közterület-felügyelő az intézkedéssel érintett személyről, az intézkedés, vagy az 

eljárás szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról kép- és hangfelvételt 

készíthet, amely kizárólag az adott eljárásban, jogszabály előírásai szerint használható fel.  



(6) A közterület-felügyelő felvilágosítást kérhet, feljelentés megtétele, vagy egyéb jogszerű 

intézkedés céljából az érintettet személyazonosságának megállapítása érdekében 

igazoltathatja. Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, a legközelebbi rendőri 

szervhez előállíthatja. A rendőrség megérkezéséig az érintett személyt feltartóztatja.  

(7) A közterület-felügyelő köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha a 

feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy olyan 

tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben 

beavatkozást tesz szükségessé.  

(8) A közterület-felügyelő intézkedése nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan 

nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. Több lehetséges intézkedés közül azt kell 

választani, amely az intézkedéssel érintettre a legkevesebb korlátozással, sérüléssel, vagy 

károkozással jár.  

(9) A közterület-felügyelő köteles a hozzáfordulóknak a tőle elvárható segítséget, illetve 

felvilágosítást megadni.  

(10) A közterület-felügyelő intézkedése során kerékbilincset nem alkalmazhat. 

 (11) A közterület-felügyelő vagyonvédelmi feladatainak ellátása során az önkormányzat 

tulajdonában, használatában lévő területet a képviselő-testület rendelkezésére lezárja, 

megakadályozza, hogy oda illetéktelen személy belépjen és az illetéktelenül ott tartózkodókat, 

eltávolítja.  

(12) Őrszolgálatban a felügyelő az önkormányzat tulajdonában, kezelésében, használatában 

lévő területet véd, őriz, illetőleg helyi közbiztonsági szempontból ellenőriz. A felügyelői 

őrszolgálatot mozgóőr, vagy objektumőr látja el. Az objektumőr a képviselő-testület által 

meghatározott létesítményhez tartozó, a felügyelet-vezető által meghatározott körzetben végzi 

feladatát.  

VIII. Adatkezelés a közterület-felügyelet eljárása során 

8. § 

(1) A közterület-felügyelet feladatkörében, feladatainak ellátásához személyes adatot 

kezelhet.  

(2) A közterület-felügyelő az érintett természetes személy azonosító adatait, lakcímét, 

valamint az üggyel összefüggő adatokat kezeli. 

(3) Az igazoltatott személy azonosító adatait és lakcímét – a (4) bekezdésben foglaltak 

kivételével – a közterület-felügyelet két évig kezelheti.  

(4) A közterület-felügyelő neve, a munkáltató szerv megnevezése és címe közérdekű adat, 

ezeket az adatokat a közterület-felügyelő előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra 

lehet hozni. 

(5) Ha a kép- és hangfelvételen rögzített cselekmény miatt nem indult eljárás, a kép- és 

hangfelvételt legkésőbb a felvétel készítésétől számított 30 nap elteltével meg kell 

semmisíteni. 

IX. Munkáltatói rendelkezések 

9. § 

(1) A közterület-felügyelő köztisztviselő. Közszolgálati jogviszonyára a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.  



 (2) Közterület-felügyelőként egészségileg és fizikailag alkalmas, magyar állampolgár 

alkalmazható. 

 (3) A közterület-felügyelő felett a munkáltatói jogokat Hosszúpályi Nagyközség jegyzője 

gyakorolja.  

(4) A közterület-felügyelő kinevezését követően jogosult a helyszíni bírságolásra.  

(5) A Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelőjének eltérő munkarendjét – az éves 

munkaidő keretén belül – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.  

X. Záró rendelkezések 

10. § 

E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba. 

 

 

Hosszúpályi, 2014. július 1. 

 

 

 

 Berényi András  dr. Széles Szabolcs 

 polgármester jegyző 
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 Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Oktatási, Kulturális- és Sportbizottság! 

 

A gyermek világra nyitott lény. 

A simogatásra simogatással, 

a jókedvre jó kedvvel, 

tevékenységre tevékenységgel felel. 

/Mérei Ferenc/ 

 

 

Egy év telt el azóta, hogy a Hosszúpályi Óvoda és tagintézményei életéről a 

2012/2013-as nevelési évben beszámoltam. Röpke egy év alatt is sok változás történt 

óvodánk életében, munka pedig idén  akadt bőven.  
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Bevezető 

A 2013/2014-as nevelési évet már teljesen települési intézmény keretei között kezdhettük el. 

A Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde a 2013/2014 nevelési évre szóló munkaterv és a 

munkaterv alapját szolgáló tv. háttér mellett, törvény által előírt dokumentumok, 

szabályzatok alapján végezte nevelő-oktató munkáját. 

Ezek a következők voltak: 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

2. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

végrehajtásáról  

3. 1993. Évi LXXIX: többször módosított közoktatási törvény 

4. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XII. Törvény 

5. Az óvodai nevelés országos alapprogramja 

6. A bölcsődei nevelés országos alapprogramja 

7. Helyi óvodai nevelési program 

8. Gyermekvédelmi 1997.XXXI. Törvény 

9. Az óvoda szervezeti és működési szabályzata 

10. Házirend 

11. Intézményi Minőségirányítási program 

12. Integrációs ütemterv 20132/14 

13. Esélyegyenlőségi terve 2013. 

14. Alapító Okirat 

15. Vezetői Program 

 

A Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde a székhely intézményből és egy tagintézményből 

áll. Önálló jogi személyként működő, részben önálló gazdálkodású jogkörrel rendelkező 

intézmény.  

Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évre összeállított költségvetésben 

irányozta elő, amelyet az Önkormányzat Képviselő-testülete hagyott jóvá. Az utóbbi 

években a költségvetés egyre szűkösebb, nehezebb biztosítani a megszokott gazdasági 

színvonalat. 

Intézményünk működése egy folyamat eredménye. Gyakori a változás napjainkban, vannak 

olyan feladatok, melyek évek óta már rutinná értek, beépültek a mindennapokba, 

nevelőmunkánkba. Annak ellenére, hogy rutinszerűek ezek a feladatok nincs két egyforma 

év, mert mások a gyermekek, változik a környezet, az időjárás hatására mások a 

lehetőségek, és az idő is múlik. 

Meghatározó a nevelőmunkánkban, hogy Kormányunk elfogadta az előző a nevelési évben a 

Köznevelési Törvényt. 2013 szeptembertől bevezetésre került a Pedagógus életpályamodell.  
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Természetesen nagyon sok változás van, és a törvény bevezetése szakaszos. 

A végrehajtási rendelet 2012.augusztus végén, a nevelési év kezdete előtt néhány nappal 

jelent meg, ezért értekezleteken, konferenciákon tájékozódtunk a kialakítandó intézményi 

munkáról. 

A pedagógiai változásokat minden szakmáját ismerő óvónő érti, ezek hangsúlyváltozások, 

eltolódások az eddigiekhez képest. 

Az új értékelési rendszer, életpálya modell érdekli a dolgozókat a legjobban, ez óriási 

változást jelentett, az eddigi gyakorlathoz képest. Minden pedagógus Pedagógus I. fokozatba 

került, az addigi fizetési fokozatának megfelelő szinten.  

Tehát még mindig a felkészülés, tájékozódás, várakozás és a „kóstolgatás” idejét éljük. 
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1. Humánerőforrás tervezése, megvalósulása 

 

1.1. Az alkalmazotti kör korösszetétele, képzettsége 

Az intézményünkben dolgozó óvónők, gondozónők, dajkák és a kisegítő munkát végzők 

tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el munkájukat. Munkavégzésükre a 

gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben tartása, a tenni akarás a jellemző. 

Sok esetben munkaidejükön túl is sokat áldoznak szabadidejükből is, hogy a gyermekek 

személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen (mozi, színházlátogatások, kirándulások, 

közös programok szervezése szülőkkel, gyerekekkel stb., vagy csak éppen azért, mert a 

csoport tervezett feladatai ezt megkívánják).  

A 2013/2014-as nevelési évben a törzsállomány mellett, közcélú dolgozók is részt vettek és 

vesznek a feladatok ellátásában. Éves szinten kb 15-20 fő foglakoztatása történt meg. 

2013.09.01 és 2014 április30. között összesen 3 fő fűtő karbantartót alkalmaztunk a fűtési 

szezon idején. A közmunkaprogramban résztvevő alkalmazottakat főként a konyhákon 

foglalkoztatjuk, hiszen a két konyhán kb. 730-750 gyermek és kb. 100 felnőtt étkeztetése 

zajlik.  

2013. január 1. óta az Irinyi József Általános Iskola konyhája szervezeti tekintetben az 

óvodához lett csatolva. Így a községben a gyermekétkeztetést, mint kötelezően ellátandó 

önkormányzati feladatot az óvoda végzi két konyhával, összesen 12 törzsdolgozóval. 

Óvodánkban illetve tagintézményeinkben az utóbbi nevelési évben az alábbiak szerint 

alakult a dolgozók létszáma. 

 

Munkakör Hosszúpályi 

Egységes 

Óvoda- 

Bölcsőde 

Cigány 

nemzetiségi 

Tagintézmény 

Összesen 

Óvodapedagógus 16 3 19 

 Főiskolai 

végzettségű 

13 3 15 

 Felsőfokú 

végzettségű 

2 0 2 

 Középfokú 

végzettségű 

1 0 1 

 Gondozónő 1 0 1 

Pedagógiai asszisztens 2 1 3 

Dajka 

 

9 2 11 

 Szakképzett 

 

9 2 11 

 8 általános 

 

0 0 0 

 Érettségizett 5 0 5 
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Szakács 4 - 4 

Konyhalány 8 - 8 

Titkár 1 - 1 

Élelmezésvezető 1 - 1 

Fűtő/karbantartó 1 - 1 

 

 

A Létavértesi Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat, pszichológusi és logopédusi segítséget 

nyújtott a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásában és az alapfeladat ellátásában, az 

óvodákban. A fejlesztő foglalkozásokon Hosszúpályiban 2013/14-ben 51 gyerek vett részt.  

A gyermekcsoportokban nagyrészt jól összeszokott óvónőpárok dolgoznak. Törekszünk a 

stabilitásra, így változtatás elsősorban az alkalmazottak nyugdíjazása, gyermekáldás tartós 

távolléte miatt történik. A Cigány Nemzetiségi óvodában az elmúlt években nagyon nehéz 

volt biztosítani a személyi feltételt. Nagyon kevés képzett óvodapedagógus életcélja, hogy 

cigány gyermekeket neveljen. Jelenleg 3 diplomás óvónő, 1 fő főiskolát végzett, de 

nyelvvizsga hiányában diploma nélküli pedagógiai asszisztens látja el a feladatot., és egy 

roma származású pedagógiai asszisztens látja el a feladatot. Ez még mindig nem elég, hogy 

nyugodtan végezhessük a munkánkat.  A komplex középfokú lovári nyelvvizsga feltétele a 

nemzetiségi nevelésnek. Ez sürgős feladat, amelyet megoldani szükséges.  

 

Az elmúlt tanévben is sor került több dolgozó jubileumi jutalmának átadására 

2013/2014 nevelési évben: 

 25 éves:  Tóthné Kurta Ilona 

Takácsné Szanka Andrea 

Ebben a nevelési évben „40 éves munkaviszony után járó nyugdíjazás” keretében 1 fő tud, 

nyugállományba vonulni, Bodnár Istvánné. A lehetőséggel a dolgozó szívesen él. 

2. Tárgyi erőforrások 

Óvodáink épületei bár nem újak, de mindegyik újszerű külsővel fogadja a látogatókat. 

Köszönhető ez az elmúlt év, évek gondos, tervszerű állagmegóvó, karbantartó és fejlesztő 

munkájának, illetve az elnyert pályázatoknak. 

2013. decemberében az óvoda és az iskola konyháira új eszközök kerültek beszerzésre 12 

millió forintnyi nagyságrendben. Az eszközök egy részét március elején birtokba is vehették 

a konyhai dolgozók. Főleg az iskola konyháján nagy segítséget jelentett az új 

burgonyakoptató beszerelése és a három nagy teljesítményű gáz, ill. villanytűzhely munkába 

állítása.  

2014. március hónapban megtörtént a sok évtizede minősíthetetlenül rossz állapotban levő 

Gulyás rész mosdójának a felújítása. A gyerekek, a dolgozók a szülők nagy örömmel vették 

ezt tudomásul. Ezúton is köszönjük a fenntartó képviselőinek és a kivitelező műszaki 

csoportnak a munkáját és a pozitív hozzáállást. 
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2.1.  Területi adottságok, fejlesztési lehetőségek 

Az óvoda épülete, csoportszobái nagyrészt megfelelnek az előírásoknak. illetve a 

csoportlétszámok kialakítása ennek figyelembe vételével történik.  

Ebben az évben már  csoportjaink létszáma már megfelelt a törvényi előírásoknak. 

Csoportjaink átlag létszáma  

A csoportokat a csoportszoba területének mérete határozza meg. 1 gyermek/2m
2
 arányban. 

Ahol nincs 50 m
2
 a terem, ott arányosan csökkenteni kell a csoportlétszámot is. Ennek 

megfelelően a Cigány Nemzetiségi Óvodában az egyik csoport csak 24 fővel működhet(-

ne).Ez idén sem tudott így működni. 

 

Intézményünk 1 tornateremmel  rendelkezik. 

Óvodánk és tagóvodánk játszóudvarai jelentős átalakítás, karbantartás és fejlesztés mellett 

felelnének meg az EU által előírt feltételeknek, szabványnak. Több balesetveszélyesnek 

értékelt játékot kellett megszüntetni, és kellene kicserélni. A játékok pótlása, és az 

ütéscsillapító talaj telepítése mindenütt a jövőben megvalósuló tervek. Kivitelezése 

előirányzott költségvetésünk lehetőségeit nagymértékben m e g h a l a d j a ,  e z e k r e  

alapítványi támogatást és pályázati lehetőségeket is igénybe kellene venni.  

Az országos felszerelés és eszközjegyzékben előírt szakmai munkát segítő eszközök által a 

nevelés feltételei kellően biztosítottak óvodáinkban. 

2.2. Pályázatok, bevételek, támogatások 

 

 Az elmúlt nevelési és gazdasági év sem bővelkedett pályázati lehetőségekben. A központi 

költségvetés és az EU-s források javarésze be volt fagyasztva. 2013-ban már csak az 

integrációs normatíva utófinanszírozásos formában állt rendelkezésre. Az önkormányzat 

pozitív hozzáállása és az összeg rendelkezésünkre bocsájtása nagyon jól jött december utolsó 

hetében. Jelenleg a pályázat szerződéskötési fázisban van. A pénzösszeget 100%-ban 

megnyertük, de még mindig nem utalták át.  

Az IPR pályázat 2014 évre május 9 –ig beadásra került, de eredmény még nincs. 

Az elvárt feladatok száma gyarapszik, nő az adminisztráció és sokkal bonyolultabb a 

pályázat végrehajtása. 

Óvoda csoport terem 

m
2
 

férőhely Óvoda csoport terem 

m
2
 

férőhely 

Hosszúpál

yi 

Nyuszi 50 25 Cigány 

Nemzetiségi 

Óvoda 

Százszorszé

p 

50 25 

Pillangó 50 25 Törpike 48 24 

Micimackó 50 25  

Méhecske 50 25 

Katica 50 25 

Csipet -

csapat 

50 25 

Kisvakond 50 25 

Süni 50 25 

ÖSSZESEN 400 200 ÖSSZESEN  98 49 
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A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását, integrációját támogató 

programra kapott összeg igen gondosan került elköltésre. Jelentős részét a nevelés 

színvonalának növelésére fordítottuk. Így jutott fejlesztőjátékokra, szakszolgáltatás 

igénybevételére, továbbképzésre, szakkönyvek vásárlására, bútorzatra, ruházatra, szakmai 

munkát elősegítő eszközökre is. A tárgyi fejlesztéseket is tovább folytattuk. 

Az integrációs pénzből az alábbi eszközöket vásároltuk: 

 1 csoportban szőnyeget cseréltünk, 

 2 csoportba polcokat vásároltunk 

 Fejlesztőjátékokat, rajz- és vizuális eszközöket vettünk 

 Papír, írószer eszközöket szereztünk be 

 Szakkönyveket, meséskönyveket vettünk 

 Gyermekruházatot vásároltunk 

 CD és dvd lejátszók is beszerzésre kerültek. 

. 

2.3.  Gazdálkodás 

 

Intézményünk fenntartója a helyi önkormányzat. A működés finanszírozását első félévben 

elsősorban a fenntartó által biztosított költségvetés fedezte. 2013 januártól változott az óvoda 

finanszírozási rendje. Az óvoda működési feltételeinek megfelelően egy a számított dolgozói 

létszám alapján áll rendelkezésre a bérkeret. Ezen felül óvodaműködtetési normatíva jár 

gyermeklétszám alapján. 

 Intézményünkben a szülők leterheltsége ellenére sikerült alapítványt létrehozni. Az 

alapítvány számlájára a tavalyi évben az 1%-ok felajánlásából kb. 73.000 forint érkezett. 

Köszönjük a támogatók segítségét! 

Fontos, hogy a dolgozók ismerjék a gazdasági lehetőségeket, ezek összetevőit, hatását az 

intézmény működésére, fejlesztésére: 

- a takarékosság fontosságát 

- a költségvetés felhasználását, sorrendiségét. 

2.4. Felújítások, karbantartások 

Az karbantartási munkálatokat folyamatosan, a pénzügyi keret figyelembevételével, 

fontossági sorrendben végezzük. A tavalyi nyáron az alábbi karbantartási munkálatokkal 

fejlődött intézményünk. 

 2 csoportszoba teljes festése, olajlábazat mázolása. 

 Vizesblokkok, konyha tisztasági meszelése 

 A Gulyásrész mosdójának teljes felújítása 

Ami még várat magára…: 

 Az udvari játékok felújítása, cseréje. (Törvényi szabályozás szerint) 

 Minden csoportszobában a parketták csiszolása, lakkozása  

 Több csoportszoba festése 
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 Tornaterem meszelése 

 A konyha melletti két csoportszobában a régi konyha ajtó és a nagy ajtók 

megszüntetése 

 A Hullám utcai rész mosdóinak felújítása 

 A főbejárat elé kerítés építése biztonsági okokból. 

 Fából készült esztétikus filagória építése. 

Szükséges beszerzések: 

 Gyermekszékek és asztalok további cseréje, ahol még nem történt meg 

 A tönkrement, leselejtezett játékok pótlása. 

 Korcsoportnak megfelelő vizuális és barkácsolási eszközök biztosítása. 

 Ételszállító kocsik cseréje. 

 Mobil udvari játékok, sportszerek vásárlása. 

 Homokozókra takaróponyvák vásárlása. 

 

3. Gyermeklétszám, csoportok alakulása Hosszúpályiban 

 HEOB CINETA ÖSSZ. 
Óvodai férőhelyek száma:  195+ 5 50 245+5 

Beiratkozott gyerekek száma 51   

Felvett gyerekek száma: 51   

Csoportok száma:  8 2 10 

Gyermekek száma a nevelési évben-október 1. 178 54 232 

Gyermekek száma a nevelési évben-május 31. 173 54 227 

100-os térítési díjat fizet 32 0 45 

50%-os térítési díjat fizet 11 0 9 

25%-os térítési díjat fizet 9 0 7 

Ingyenesen étkezik 126 54 180 

Nem étkezik  0 0 0 

SNI 4 2 6 

 

A gyermekközösségekről:  

 

A 2013/2014-as nevelési évben 8 óvodai csoport működött  vegyes szervezésben.  

Tavalyi évben a beiratkozás időpontját még mindig nem vették kellőképpen komolyan a 

szülők. Két beíratási időpontot adtunk meg, hogy mindenkinek legyen lehetősége beíratni a 

gyerekét.  Ezenkívül, a szülőknek névre szólóan írásos tájékoztatót küldtünk a beíratás 

lehetőségéről, illetve a törvényi változásról. A Hosszúpályiban tartózkodási hellyel 

rendelkező, de gyermekét nem ide járató szülőktől óvodalátogatási igazolást kértünk, hogy a 

gyermek hollétéről megbizonyosodjunk. A megkeresés hatására minden gyermek beíratásra 

került, illetve megkaptuk az igazolásokat más óvodáktól. Ebben a nevelési évben is két 

időpont állt rendelkezésre a beiratkozásra.   
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Településünkön 242 fő a 3-6 éves korosztály létszáma. 227 fő jár óvodába. 4 fő Konyárra ill. 

Esztárba jár. Kb. 6-7 óvodáskorú gyermek jár Monostorpályiba illetve Debreceni óvodába. 

Néhány óvodáskorú gyermek átmeneti vagy ideiglenes hatályú elhelyezés alatt áll, valamint 

súlyos betegség miatt nem járhat óvodába. 

Tudomásunk szerint idén a Monostorpályi óvodába 3 gyermeket írattak be. 1 bölcsődés és 2 

óvodáskorú gyermeket.  

A társadalmi és gazdasági változások a településünkön élő embereket sem kerülték el. A 

munkanélküliség, vagy éppen a munkahely féltése egyre súlyosabb, elviselhetetlenebb 

terheket rak a családokra, melyek egy részének helyzetét gyakran konfliktusokkal teli 

életvitel is súlyosbítja. Előfordul, hogy a család gondoskodása az intézményes nevelés 

fokozott ellenőrzésében realizálódik – látni, követni kívánja, hogy másoktól megkapja- e 

gyermeke a maximális törődést, amit ő esetleg nem tud megadni. Így vagy úgy de a 

hagyományokon alapuló családi nevelés szocializációs hatása megbomlott.  Igen nagy 

szükség van intézményünkre, mely sajátos eszközeivel, légkörével kompenzálni próbálja ezt 

a hiányt a hozzánk kerülő kisgyermekek életében. Az óvoda szociális funkciója az elmúlt 

időszakban csak fokozódott, mely a felmérések eredményein is megfigyelhető. 
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Az utóbbi 4 évben létszámunk a következőképpen alakult: 
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A roma családok közül vannak, akik sikeresen beilleszkedtek a társadalomba, s ők nem is 

jelentenek problémát. Sajnos, a nagy többség azonban eltérő életszemlélettel, eltérő életvitelt 

folytat, melynek következtében már itt az óvodában érezhető az a nagyfokú lemaradás, amit 

nagyon nehezen lehet bepótolni egy-két év alatt.  

Roma gyermekek száma az elmúlt 4 évben: 
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A statisztikai adatok mutatják az óvodás korú gyermekek között a cigány nemzetiséghez 

tartozó gyerekek aránya jelentős. A többszörösen hátrányos helyzetű gyerekek nagy része 

ezekből a családokból kerül ki, de természetesen nem csak innen. 

Községünkben is egyre növekvő számban jelentek meg azok a családok, akik a városban 

peremhelyzetbe kerültek és az olcsóbb megélhetés reményében telepedtek le nálunk. 

Ezekből a családokból az intézményünkbe kerülő gyerekek nagy része szintén hátrányos, 

illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Ebben a nevelési évben 2 gyermek jött, de ők a 

nevelési év során tovább költöztek.  

3.1. Beiskolázási munka tapasztalatai, iskolaérettség alakulása: 

 

Tankötelezettség, beiskolázás 

Az iskolaérettség kritériumainak elérését szolgálja a 3-5 évesek óvodai elhelyezése iránti 

igények maradéktalan kielégítése a községekben. Intézményünk minden óvodaköteles 

gyermeket felvesz. 

Óvodáinkban a tankötelesek iskolai életmódra felkészítése hangsúlyos, de egyre nehezebb 

feladat.  

A z  elmúlt évben életbelépő köznevelési törvény rendelkezése, hogy minden év aug. 31-ig 

a 6. életévét betöltő gyermek tanköteles. Tapasztalatunk, hogy sok szülő nem szeretné még 

gyermekét iskolába engedni 6 évesen. A törvény értelmében a szülő már nem dönthet 

ebben a kérdésben. Ezért megvizsgáltatjuk a nevelési tanácsadó szakembereivel őket. A 

megvizsgált gyermekek nagy részénél nem is javasolják még az iskolakezdést. Ha a 

gyermek iskolaérett,akkor mennie kell iskolába.  

Tankötelesek beiskolázási aránya az elmúlt 7 évben: 
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4. Szakmai tevékenység 

„Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli bányát. Egyedül 

csakis a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak a kincsei, s hogy azok az emberiség javára 

váljanak.” 

Bahá`u`lláh 

 

Óvodánkban az elmúlt évben is komoly, szakszerű pedagógiai és szakmai tevékenység 

valósult meg. Helyi Óvodai Programunk, nevelésünk alapköve. Óvodánk a Komplex 

Prevenciós Óvodai nevelés adaptációja, a helyi bölcsődei program és a Luludaslyi Bar-

Virágoskert Cigány Nemzetiségi programok alapján végezte a nevelést. 

4.1. Szakmai munkaközösség munkájáról 

 

Munkánkat jelen nevelési évben is az éves munkaterv határozta meg. Feladataink, 

munkánk sokrétű, nagy szakmai odafigyelést igényel. Az éves konkrét nevelőmunka 

részleteit az óvodavezető munkaterve tartalmazza, amit az évnyitó nevelési értekezleten 

egyeztetünk. Minden évben megfogalmazunk kiemelt feladatokat, melyek vagy központi 

irányelvek, vagy a hiányosságainkra épülnek.  

Az idei évben séták, kirándulások szervezésével természeti és társadalmi környezetünk 

megismerése, természet szeretetére, védelmére nevelés volt a fő nevelési irányvonalunk.  

A munkaközösség célja: 

- Szakmai tapasztalatok bővítése, tapasztalatcserék lehetővé tétele. 

- Az óvodás gyermek nevelésének kibővítése környezet és természetvédelmi 

tevékenységekkel. 

A természeti környezetben való tájékozódás képességének fejlesztése, a környezetbarát 

szokások megalapozása, a környezettudatos magatartás kialakítása. 

 

Témakörök: 

- A termések, egyéb növényi részek, a természetből gyűjtött anyagok használata, 

alkalmazása játékban (barkácsolás). 

- A természet és az élővilág megismerésének és védelmének lehetőségei. Kirándulások 

szervezése 

- A természet szeretetére nevelés irodalmi élmények során. 

Év Tankötelesek száma Iskolába ment Óvodában maradt 

2007 92 73 19 

2008 96 68 28 

2009 95 64 25 

2010 91 76 15 

2011 90 74 16 

2012 85 75 10 

2013 97 70 27 

2014 89 61 28 

http://www.citatum.hu/szerzo/Bahaullah


 

 

 

15 Éves beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda- működéséről 2013/14 nevelési év 

- A környező világ tükröződése az óvodáskorú gyermek ábrázolási tevékenységében. 

- A természet és a népi hagyomány kapcsolata. 

A munkaközösségi terv nagyon átfogó, minden nevelési területet átölelő komplex terv volt a 

nevelési évben. Több alkalommal szerveztünk játékos, mozgásos versenyeket az udvaron. 

Készültünk a kenyér napjára. Felavattuk a Bődi István falumúzeum új kemencéjét, finom 

pogácsa sült benne.  

A Humusz Szövetséggel felvettük a kapcsolatot, pályázatot adtunk be a Komposztünnep 

kapcsán. Tőlük szakmai anyagokat, komposztálási segédanyagokat kaptunk ajándékba. 

Papírgyűjtést szerveztünk. Tavasszal, két alkalommal szerveztünk óvodai kirándulást, ahol 

mind a 8 csoportunk részt vett. Vekeri-tónál, illetve a Fancsikai tavaknál járhattak a 

gyerekek és kellemes délelőttöket tölthettek el. Az utazás költségeit IPR-es normatívából, 

illetve óvodánk alapítványa finanszírozta. Nyílt napjainkhoz, szakmai bemutatóinkhoz 

egyaránt élményanyagot nyújtottak ezek a napok. Nyár elején Gyermeknapi rendezvényt és 

barkács délelőttöket rendeztünk. Rendezvényünket a Huncutka Alapítvány segítségével 

szerveztük. A gyermekek megismerhették, hogyan lehet újrahasznosítani a műanyag 

flakonokat, a papírt, egyéb anyagokat. 

Nevelési gyakorlatunkkal szépen összeegyeztethető volt az óvodában folyó 

tehetséggondozási foglalkozások gyakorlata is. 

 JUDO 

 Modern tánc 

 Néptánc 

 Bozsik program 

 Majorette (Műv. Ház szervezésében) 

 Angol nyelv 

 Német nyelv 

 

Idén is kimondottan figyeltünk arra, hogy gyermekeink minél több időt töltsenek a 

szabadban, a tanulási-, tapasztalatszerzési folyamatokat élő környezetben éljék át. Sajnos itt 

is észrevettük, hogy sok kisgyermek hiányos öltözetben jelenik az óvodában, és nem mindig 

tud hosszabb időt a szabadban tölteni (fázik, nem megfelelő lábbeli, sapka hiánya…) 

Ezen kívül igyekeztünk az óvodai nevelés alapprogramjában megfogalmazott és elvárt 

szabad játék lehetőségének biztosítását a nevelés folyamán.  

Az óvodai élet legfontosabb tevékenységformája. Mindennap 2-3 óra kell, hogy jusson a 

szabad játék tevékenységre a napirendből, emellett még az egyéb játékra és más 

tevékenységre is kell idő. Módszertanilag a munka és tanulás, mint más tevékenység is 

játékos keretek között kell, hogy történjen az óvodában.  

Tehát az óvodai élet nagy részét áthatja a játék. 

Nevelési színterek: 

Hatféle foglalkozás van óvodánkban: mese-vers, ábrázolás, ének-zene, környezetünk formai 

és mennyiségi összefüggései, a környezet megismerése testi nevelés. Ezen belül az 

anyanyelvi nevelés az, amely áthatja az összes tevékenységformát, mivel életszerűen a 

beszéd megjelenik a nap minden szakaszában. 
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Sajnos a tiszta, érthető beszéddel nagyon sok probléma van manapság óvodás korban. A 

helyes hangképzéstől kezdve, a megértésen keresztül, a mondatalkotásig. Sok gyermek 

egyáltalán nem beszél 3-4 éves korban!!! A logopédusnak egyre több a feladata.  Sajnos a 

nevelési szakszolgálatok átszervezésével, sokkal nehézkesebb, bonyolultabb lett az ellátás.  

Reméljük, hogy a jövőben minden nehézség megszűnik, mivel a gyermekek ellátása a 

legfontosabb. Az elvárás az lenne, hogy az iskola kezdésére az olvasás tanulása miatt minden 

gyermek tudjon hangzóhiba nélkül beszélni. Ezt nem lehet elérni minden esetben, így az 

iskolában is szükséges folytatni ezt a munkát, illetve a logopédiai kezelést. 

Nevelési tanácsadó: 38 gyermek vizsgálata 

Szakértői bizottság: 7 eset 

Pszichológus: 4 gyerek 

Fejlesztő pedagógus: 26 gyerek 

Logopédus: 21 gyerek 

A foglalkozások szervezése a szokásos módon történik. Minden nap délelőtt egy komplex 

több foglalkozási ágat magába foglaló foglalkozás van. A foglalkozások témái az életből 

adódnak, a társadalmi: család, foglalkozások, településünk, ünnepek, környezetünk; 

természeti: évszakok, állatok, növények, időjárás a feldolgozandó anyagok. Egy adott 

témával folyamatosan, sokoldalúan foglalkozunk, tehát több nap, esetleg séta közben is, így 

amelyik gyermek érdeklődését nem kelti fel egyik nap az egyik tevékenykedés, másik nap 

más formában, de megszerezheti az ismereteket.  

Mint minden évben a szülők és a gyerekek tavaly is választhatták a hitéleti oktatást, mely 

Református és Görög katolikus formában történt. Erre szintén nagy volt az érdeklődés, mivel 

a gyerekek 85-90%-a folyamatosan részt vett ezeken a foglalkozásokon.  

A gyermekek haladását, fejlődését életkori szinten a DIFER anyaggal mérjük. Ez a mérés 

egyénileg történik. A hosszabb feladatsor értelemszerűen arra való, hogy kiderítse, mi a 

gond, esetleg szükség van további fejlesztésre a kisgyermeknek. Minden csoportban legalább 

az egyik óvónő rendelkezik a DIFER képzéssel. 

A 2013/14-es tanévről: 

A kiscsoportos Fejlettségmérő személyiséglapok és a DIFER mérés eredményei 

Kiscsoport bemeneti és kimeneti mérések eredményei %-ban: 

Mért terület Magyar óvodában Cigány  nemzetiségi 

óvodában 

Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet 

Gondozás 54 79 40 51 

Szocializációs 

képességek 

39 78 28 42 

Motoros 

képességek 

63 84 48 61 

Érzelmi, akarati 

képességek 

52 72 39 45 

Értelmi 

képességek 

48 67 31 43 
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DIFER mérések eredményei 

 

Az év végén minden tanköteles gyermeket felmért a csoportban dolgozó óvónő. 

Difer eredmény középső csoportban 2012/13 évvégén és nagy csoportban 2013/2014 

évvégén  

Nagycsoport: 

 Difer index HEOB CINETA 

Összesítve 79% 84% 67% 

Alapkészség 72% 76% 61% 

Írásmozgás  

Koordináció 

63% 68% 48% 

 

Középső csoport 

 Difer index HEOB CINETA 

Összesítve 61% 60% 62% 

Alapkészség 59% 59% 59% 

Írásmozgás 

Koordináció 

38% 40% 31% 
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4.2. Az óvodapedagógusaink munkájának további eredménye: 

 Az óvodát kezdő gyermekek beilleszkedése megvalósult. 

 A gyermekek érdeklődőek, nyitottak lettek, szívesen vettek részt a 

kezdeményezéseken, foglalkozásokon, óvodai programokon. 

 Érzelmi biztonságot adó légkört, környezetet alakítottak ki. 

 Megalapozták az óvodai szokás - és szabályrendszert. 

 A gyermekek neveltségi szintje hatalmasat nőtt az óvodás kor végére. 

 A szülőkkel való kapcsolat az elmúlt években is jó volt.  

 Több alkalommal került sor szülői értekezletre, nyíltnapra és egyéb rendezvényekre, 

melyeken a szülői látogatottság75- 85-%-os volt. Az előző évekhez képest sajnos 

csökkenő tendenciát mutat.  

 Óvodapedagógusaink és gyermekcsoportjaink sikeresen vettek részt a falukarácsonyi 

rendezvényen illetve az idősek otthonában tartott karácsonyi és anyák napi 

ünnepségeken. 

 A szülői hozzájárulások az előző években is jelentős összeget tettek ki, melyet az 

óvónők a csoportba járó gyerekekre költhettek. Pl. játékok, rajz- és egyéb eszközök, 

tisztasági csomagok, apró ajándékok, kirándulások… Csoportonként átlagosan kb.30-

40 000 ezer forintnyi összegekkel támogattak bennünket a szülők. Az összegek 

alapvetően csökkentek, hiszen a gazdasági válság miatt a családok nagy része 

rendkívüli anyagi helyzetbe került.  

 Igyekszünk minél több ingyenes előadást szervezni a gyerekek részére. Évente 2-3 

alkalommal ingyenes előadásokat tekinthetnek meg. 1-2 fizetős alkalmat szervezünk, 

amelyen a részvétel nem kötelező. 

 Márciusban nevelőtestületi továbbképzésen vettünk részt a pedagógus 

életpályamodell a portfólió elkészítéséről illetve a minősítő vizsgák kapcsán. 

 Áprilisban két fő pedagógusunk gyakorlati próbavizsgát tett az Oktatási Hivatal által 

kiküldött szakértő előtt. 

 Fiatal óvodapedagógusunk az új életpályamodell kapcsán sikeresen pályázott a pilot 

programba és sikeres gyakornoki vizsgát tett a minősítő bizottság előtt. Az elméleti 

vizsgája még júliusban lesz. Így már januártól bekerülhet a Pedagógus I. fokozatba. 
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Ő május 31-ig pedagógus portfóliót töltött fel az Oktatási Hivatal elektronikai 

felületére. 

 Óvodánkban 3 fő szakvizsgázott óvodapedagógus tölthette fel április 30-ig 

pedagógus portfólióját és június végéig kap eredményt, hogy januártól bekerül –e a 

Pedagógus II. fokozatba.  

 Július hónapban 12 fő óvodapedagógus vehet részt egy pályázati lehetőségen nyert 

ingyenes továbbképzésen, amely az új tartalmi szabályzókkal kapcsolatos képzés 

lesz. 

 

4.3.  Bölcsődei nevelés 

 

Férőhelyek száma: 5fő  

Az év közben megüresedő bölcsődei férőhelyekre csak akkor veszünk fel gyermeket, ha 

megüresedik egy hely. Év közben nem kerül át a gyermek óvodába, akkor sem ha a 3 évet 

betölti. 

2013. májusában beírt gyermek létszám: 5 fő.. 

 A gyermekvédelmi kedvezmény alapján igénybe vehető ingyenes étkeztetésben részt 

vevő gyermekek száma: 0 fő 

 Hátrányos helyzetű gyermekek száma: 1 fő 

 HHH-s: 0 fő 

Bölcsődei nevelésünk célja: 

 a bölcsődés korú (2 éves) és az óvodás-korú (3-7 éves) gyerekek sokoldalú, 

harmonikus fejlődésének elősegítése. A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a 

gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, a fejlődés elősegítése. 

 A bölcsődei gondozás-nevelés feladata a gyermek testi- és pszichés szükségleteinek 

kielégítése, a fejlődés elősegítése. 

 A gyermeki személyiség életkori és egyéni sajátosságainak figyelembe vételével: a 

társadalmilag hasznos és egyénileg értékes neveltséget, készségeket, jártasságokat és 

tudást birtokló gyermekek nevelése 

A bölcsődés-, a kis-, középső és nagycsoportos gyermekek óvodai-bölcsődei nevelése csak 

az óvodapedagógus és segítői (dajkák, külső szakemberek, stb.) összehangolt munkájával 

valósulhatott meg. 

Mindig arra törekedtünk és törekedünk ebben a tanévben is, hogy meglevő értékeinket 

megőrizzük, a gyermekek és szüleik, ill. a fenntartó igényeit szinkronban tartsuk 

intézményünk óvó-védő, szociális és nevelő személyiségfejlesztő funkciójával. 

A gondozónő tevékenysége igen sokrétű és nagy odafigyelést igényel.  

A gondozónő feladata az intézménybe járó gyermekek gondozása, nevelése, a személyi 

adminisztráció vezetése. A gondozónő a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve végzi a 

munkáját, a gondozás-nevelés mindig személyre szóló. Az egyes gyermekek életkora, 

fejlettségi szintje határozza meg a vele való foglalkozás mikéntjét. Az egyéni igények 

kielégítését, az egyéni bánásmód kialakítását segíti a saját gondozónő. Feladata az, hogy a 

nap bizonyos részében megadja azt a biztonságot és szeretetet, amely a gyermek testi, 
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szellemi, értelmi, érzelmi fejlődéséhez szükséges. Természetesen ehhez szükség van a család 

és a bölcsőde jó kapcsolatára is. 

A jó kapcsolat egyik alappillére a rendszeres napi találkozás a szülőkkel, ahol alkalom 

adódik a gyermekekről szóló információk átadására, az esetleges problémák megbeszélésére. 

A kapcsolattartás más formái: a családlátogatás, a szülői értekezlet és a szülőcsoportos 

beszélgetés. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a családokkal sikerül jó kapcsolatot kialakítani és fenntartani. 

A szülők bizalommal fordulnak hozzánk, mert látják, hogy gyermekeik biztonságban érzik 

magukat, folyamatos fejlődésük feltétele biztosított. 

Hétköznapjainkat színesítik a név és születésnapok megünneplése, séták a településen belül 

és az erdőben. A nagy ünnepeket, mint télapó, karácsony, húsvét természetesen méltóan 

megünnepeljük.  

A bölcsődés korú gyermekek tevékenyen részt vesznek az óvodás gyermekek játékában, 

tevékenységében. A nagyobb gyermekek féltő, anyáskodó szeretettel fogadják a piciket. 

Napirendjük átfedésben van, de a bölcsiseknél más a napirend. 

A tárgyi feltételek javítása minden évben megvalósul. Fontosnak tartom a megfelelő 

minőségű és mennyiségű, az életkori sajátosságoknak megfelelő fejlesztő játék biztosítását, a 

bölcsődéskorú gyermekek „játék módszertani levelek” alapján. A rendelkezésünkre álló 

helyiségeket igyekszünk a tőlünk telhető minden eszközzel rendben tartani és szépíteni, 

évszakoknak megfelelő dekorációval, a gyermekek alkotásaival hangulatosabbá tenni. A 

gondozáshoz szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, a gondozás eszközeit ( pelenka, 

babakrém,)a szülők biztosítják.. 

4.4. Pedagógus továbbképzés 

 

Az intézmény sajátos arculata, nevelés-pedagógiai hitvallása a nevelőtestület egységes 

szemléletében r e j l i k .  Az irányelvek tekintetében azonos nézeteket valló, ugyanakkor 

módszerek, eszközök alkalmazása terén sokszínű az intézmény pedagógusközössége. 

A pedagógusok továbbképzése tervezett. 

A kötelező továbbképzésekre (hétévenkénti 120 óra) jelentkező óvodapedagógusok igényüket 

az óvodavezetőnek jelzik szóban. A továbbképzési támogatásokat eltörölték, a 120 óra 

elvégzése nem jogosít a továbbiakban rendkívüli fokozat előlépésre.  

Az Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde 20 fő pedagógusa közül 5 fő szakvizsgával 

rendelkezik, közülük 2 fő óvodavezető ill. helyettes. 

A szakvizsgák az alábbi módon alakulnak az óvodákban: 

 

A  s z e r z e t t  kompetenciák beépülnek a nevelésbe, az óvónők hasznosítják új is m e r e t e i  

k et, színesítik a nevelőmunkát, a gyermekek tevékenységét. 

Intézmény Megnevezés Vezető óvodapedagógus 

Hosszúpályi. Közoktatás vezető 1 0 

Vezető óvodapedagógus                 1 0 

Fejlesztőpedagógus                 0 3 

Összesen: 2 3 



 

 

 

21 Éves beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda- működéséről 2013/14 nevelési év 

. Követelményként írtuk elő, hogy a főiskolát elvégzett, de nyelvvizsga miatt diplomát 

bemutatni. nem tudó kolléganők a szakképesítő papírjukat mihamarabb bemutassák, illetve a 

főiskolára járó kolleganők tanulmányaikat időben fejezzék be. Ebben a nevelési évben 3 

kolléganő szerzett diplomát, a középfokú nyelvvizsga sikeressége után. 

 

4.5.   Rendezvények, programok 

 

Óvodánk hagyományos rendezvényei, magas színvonalú szervező és szakmai munka 

eredményeként történtek meg  

 

Hosszúpályi 

Szüreti nap 

Papírgyűjtés 

Zenés előadás 

Mikulás ünnepség 

Karácsonyi ünnepség 

Részvétel a falukarácsonyon 

Óvodai családi karácsony 

Farsangi hét 

Húsvéti barkács a szülőkkel 

Nyíltnapok a csoportokban 

Anyáknapi ünnepségek 

Gyermeknapi zenés műsor 

Ballagás 

Óvodai kirándulás 2 alkalommal  

 

A bevételekből az intézmények eszközeit, játékeszközeit bővítettük. 

Hosszúpályiban a szüreti nap és a papírgyűjtés bevételét a csoportok játékokra, eszközökre, 

kirándulásra költhették.  

 

4.6. Integrációs pedagógiai rendszer 

Az óvodai integrációs program meghatározza az óvodai nevelés azon területeit, amelyek 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének 

elősegítésében. Az óvodai IPR az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül figyelembe 

véve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvényt. Az óvodai IPR egy olyan rendszernek tekinthető, melynek elemeit a halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek érdekében nagyobb tudatossággal és mérhetően is nagyobb 

eredményességgel kell a nevelési folyamat fókuszába állítani.  

Az elmúlt nevelési években is folytatódott óvodánkban az integrációs tevékenység, mely a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatására vonatkozik. Ezen belül nagy 

hangsúlyt fektettünk a szülőkkel való kapcsolattartásra, az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítésére, a beóvodázásra, a fejlesztésre, az interkulturális nevelésre, 

gyermekvédelemre. A gyermekek fejlettségi szintjét középső és nagycsoportban Difer-rel 

mértük és az eredmények alapján készítettük el a gyerekek egyéni fejlesztési tervét. Az 
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egyéni fejlesztési terveket 2010 szeptembere óta számítógépes programmal végezzük, melyet 

szintén IPR normatívából vásároltunk. A kiscsoportos gyerekek fejlettségi szintjét a 

nevelőtestület által elfogadott Fejlettségmérő lapok alapján mértük fel. 

6. Gyermekvédelmi tevékenység 

 

A gyermekvédelmi felelősök minden tagintézményben felelősséggel, lelkesen és 

lelkiismeretesen dolgoztak. Sajnos egyre több feladat vár minden pedagógusra a 

gyermekvédelemmel kapcsolatban. Az elmúlt év során is több alkalommal került sor 

védelembe vételre, családlátogatásra. A törvényi előírásoknak megfelelően minden 

óvodapedagógus és gyermekkel foglalkozó dolgozó munkaköri feladata a gyermekvédelem 

feladatának ellátása. A gyermekvédelmi felelős szoros jelzőrendszeri kapcsolatban áll a 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal, ez jelentősen könnyíti mindannyiunk munkáját. 

Hangsúlyos szerepet kap óvodánkban a gyermekvédelmi munka. 

Célunk: A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az óvoda 

lehetőségeihez mérten, valamint esélyegyenlőség biztosítása. 

Feladataink: 

 Az óvodába járó gyermekek szociális, családi hátterének megismerése, elsősorban a 

csoportos óvónők tájékoztatása alapján. 

 Szükség szerint környezettanulmány végzése. 

 Szükség szerint családgondozó, védőnő segítségének igénybevétele. 

 A gyermekjóléti szolgálat felé a jelzőrendszeri esetmegbeszélésen: 6 alkalommal, 

problémajelző adatlapon: 11 esetben jeleztünk 

 

A hatékony gyermekvédelmi munka érdekében kapcsolatot tartunk: 

 Az háziorvosokkal, védőnőkkel, 

 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal,  

 A Hosszúpályi Rendőrőrssel 

 Szociális kapcsolattartókkal 

Az adatszolgáltatás korszerűsödött, így elektronikus formában is továbbítunk adatokat, 

természetesen betartva az adatvédelmi törvény szabályait. 

Sikerek: 

 Hiányzások minimális szintűre csökkentek a HHH-s gyermekek körében. A szülők 

egyre inkább megszokják, hogy igazolni kell a hiányzást.  

 A 2013. őszi és a 2014 tavaszi óvodáztatási támogatások igénylésekor 120 szülő adott 

be igényt, és 2 szülő nem kapta meg.  

 Több szülő elfogadja a szakemberhez történő irányítást, a segítséget. A nevelési 

évben egy gyermek szülejével volt probléma ez esetben. A szülő elvitte óvodánkból 

gyermekét. Sajnos ezzel csak a gyermeknek tett rosszat.  
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 Gyermekbántalmazást nem észleltünk, pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető, 

veszélyeztető tényező megléte esetén minden adódó problémát jeleztünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. A gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éltünk a 

Gyermekjóléti Szolgálat vagy a Polgármesteri Hivatal Gyámhatósága felé. 

 

7.  Ellenőrzés, értékelés 

 

 Óvodánkban az elmúlt évben is volt ellenőrzés, külső és belső egyaránt. A belső 

ellenőrzések az óvodavezető spontán és tervezett ellenőrzései voltak. Pl. Szakmai munka, 

Felvételi, mulasztási napló, étkezési nyilvántartás vezetése, egyéb adminisztratív feladatok, 

egyéni fejlesztés, integrációs tevékenység, dohányzás, munkaidő kezdése… 

 Óvodavezetőként igyekeztem megtenni minden szükséges intézkedést annak 

érdekében, hogy biztosítsam, az óvoda szakszerű, törvényes és gazdaságos működését. 

 Ellenőrzésem célja a nevelőmunka segítése, fejlesztése, figyelembe véve az óvónők 

szakmai önállóságát. 

 A csoportok ünnepélyeinek, megemlékezéseinek, hagyományaink, rendezvényeinek 

előkészítését ellenőriztem elsősorban helyettesem, a tagintézmény vezető, a munkaközösség 

vezetők bevonásával. Elsősorban a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételét, a 

szervezőmunkát, a szülők tájékoztatását, a megvalósítás minőségét ellenőriztük. 

Rendezvényeink, óvodai programjaink eredményesek voltak, mely sikeresség az átgondolt és 

jól szervezett előmunkálatoknak, a szülőkkel való igen jó együttműködésnek köszönhető. 
 Az írásbeli munkák ellenőrzésébe részt vett a óvodavezető helyettes is. Minden 

csoport rendelkezett éves tervvel, általában kiemelkedően alapos és átgondolt tervezést 

tapasztaltunk. Kiemelt ellenőrzési szempont volt, hogy miként érvényesül a két óvónő 

tervezőmunkájának az egymásra épülése, hiszen a tervezőmunka a két együttdolgozó óvónő 

együttes tevékenysége. A csoportnaplók ás mulasztási naplók vezetése naprakészen 

megtörtént. Csoportnaplónk a az új köznevelési törvény előírásainak megfelelően lett 

kialakítva, mely a visszajelzések alapján könnyen és jól kezelhető. A másik igen fontos 

csoport dokumentumunk a gyermekek fejlődésének nyomon követését regisztrálja, ami 

ebben az évben már azonos  a két épületben. Az év feladata volt, hogy  a „mérőeszközt” 

kibővítsük, átalakítsuk a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez. A munka 

elkezdődött, a pontos és alapos használat a következő év feladata is lesz.  

 Ellenőrzéseim során egyik fontos szempont volt a csoportban dolgozó két óvónő és 

dajka munkájának összehangolása, a csoportban kialakított légkör- hangulat, a gyermekek és 

a felnőttek, a gyermekek és gyermekek egymáshoz való viszonya, a kialakított szokás és 

szabályrendszer, a családokkal való kapcsolattartás és együttműködés milyensége, a 

csoportszoba esztétikája, hangulata. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák aktív részesei 

voltak az óvodai életnek, a gyermekek nevelésében, konkrét feladatok hárultak rájuk a 

nevelő munka során- pl. gondozási feladatok.  

 Mivel minden tevékenység alapja a játék, az óvónők nagy gondot fordítottak a 

gyermekek játékára. Sokszínű játéktevékenységeket biztosítottak a gyermekek fejlődése 

érdekében. Az óvónők minden alkalmat kihasználtak, hogy a gyermekek társas kapcsolatai, 

beszéde, mozgása játék közben fejlődjön. 

 Játékba ágyazva valósították meg a különféle nevelési területeken való fejlesztést. Az 

anyanyelvi nevelést sokféle élmény szerzésével biztosították. A vizuális tevékenységek a 
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gyermekek igen kedvelt elfoglaltsága volt az idén is. Az elkészült munkákon is látható volt, 

hogy szívesen alkottak kiállításokra, pályázatokra is, ahol szép eredményeket értünk el.  Az 

ének-zene nevelés továbbra is kiemelt feladatunk. A mindennapi zenei tevékenységünket az 

idén is zeneóvodánk fejlesztő tevékenysége egészítette ki. A természeti környezetünk 

megismerése, védelmére való nevelés fontos feladatunk volt idén is.  A mozgás, a mozgás 

koordináció, a testnevelés kiemelt terület programunkban, mivel a mozgásfejlettség szorosan 

összefügg a gyermekek értelmi fejlettségével.  Az eredményesen alkalmazott pedagógiai 

eljárások szoros, bensőséges kapcsolatot eredményezett óvónő és gyermek között. 

 A csoportok napi látogatására ebben az évben is nagy hangsúlyt fektettünk a 

helyettesemmel. A konfliktusok megelőzésének, a problémák megoldásának az egyik 

leghatékonyabb módszere, hogy a munkatársaimról, az óvoda működéséről minden fontos 

információval rendelkezem. Okozott némi logisztikai problémát a távolsága és mérete (10 

csoport), így komoly szervezésre volt szükség, hogy mindegyik csoportba sikerüljön 

eljutnom, napi szinten nem is tudtam mindig megvalósítani. 

Ellenőrzési szempontsor a csoportokban történő foglalkozások megtekintéséhez 

1. A pedagógus személyisége, nevelési attitűdje (hangnem, beszédstílus, humor stb.). 

2. Kapcsolat a csoport dajkájával. 

3. Milyen módon segíti a pedagógus a tapasztalatszerzésen, saját élményen 

alapuló ismeretszerzést, épít-e a gyermek természetes kíváncsiságára. 

4. Milyen viszonyt sikerült kialakítania a csoportjába járó gyermekekkel, 

hogyan segíti át az egyes gyermeket a nehézségeken. 

5. A csoport szokás-, és szabályrendszerét milyen mértékben és eszközökkel 

tartatja be az óvónő (következetesség, rugalmasság). 

6. Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaz a pedagógus. 

7. Hogyan szolgálta az adott tevékenység az önállóságot, a problémamegoldást. 

8. Figyelembe veszi-e az egyes gyermek aktuális fejlettségi állapotát (differenciál-e). 

9. Az eszközök, módszerek, hely, idő megválasztása az adott tevékenységet 

hogyan szolgálta. 

10. A szervezési, előkészítési feladatok megfelelő színvonalon valósultak-e meg. 

11. Tárgyi tudása megfelelő volt-e. 

12. Megfelelően motivált-e, kielégítette-e a gyermekek kíváncsiságát 

 

Külső ellenőrzések 

 2013. szeptember elején a Fogyasztóvédelem szakemberei tartottak ellenőrzést az 

óvodai játszótér kapcsán. Megállapították, hogy óvodai játékaink elavultak, több 

területen sem felelnek meg az EU-s szabványoknak. Idén augusztus végén újabb 

vizsgálat következik, ezért is fontos udvari játékainkat felújítani, rendbe tenni. 

 Októberben munkavédelmi ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy munkavédelmi 

szempontból az óvoda rendben van.  



 

 

 

25 Éves beszámoló a Hosszúpályi Egységes Óvoda- működéséről 2013/14 nevelési év 

 2013. novemberében Államkincstári ellenőrzés volt, amelyben még a Monostorpályi 

és a Hajdúbagosi intézményeket is vizsgálták. Az ellenőrzés eredményével több ízben sem 

értettünk egyet, de kifogásainkat nem vették figyelembe. Sajnos a köznevelési és a 

költségvetési törvény nem koherens, így a köznevelési törvény paragrafusai több helyen is 

csorbát szenvednek. 

 2013 novemberében az óvoda és az iskola konyháján is állategészségügyi vizsgálat 

zajlott. Az eredmény semmiféle súlyos szabálytalanságot nem állapított meg. A HAACP-s 

rendszerünket meg is dicsérte a szakember. Természetesen a tény, hogy az iskola konyha 

nincs túl jó állapotban említésre került, de nem zárta ki a működés lehetőségét. Megkaptuk 

az adagszám emelésre vonatkozó engedélyt is. 

 2014 első félévében két alkalommal is sor került ANTSZ ellenőrzésre. Első 

alkalommal az óvoda közegészségügyi vizsgálata illetve az élelmezés ellenőrzése történt 

meg. A vizsgálat nagyobb szabálytalanságot nem tárt fel. Megállapításra került hogy a 

Gulyás részen levő gyermekmosdó helyiségei elavultak, kopottak, több helyen a lehulló 

csempe miatt veszélyesek. Felújításuk szükséges és indokolt. Az udvari homokozók 

fedetlenek, ami nem szabályos. .A második alkalommal a bölcsőde, mint szervezeti egység 

vizsgálata történt meg. A vizsgálat folyamán fény derült rá, hogy a bölcsődés gyermekeket 

a gyermekorvos nem vizsgálja rendszeresen.  A gyermekek egészségügyi kartonját is 

vizsgálták. 

(Sajnos ez az óvodásoknál is már két évben is elmaradt. A háziorvosokkal, több alkalommal 

is beszéltem ez ügyben, de a védőnői szolgálat szakembereire utalva nem volt vizsgálat 

továbbra sem.) Egyéb probléma nem volt a vizsgálat során nem volt. 

Ekkor is vizsgálták az élelmezést is. A vizsgálat az élelmezési program elavultságát 

állapította meg. Mivel 2014. szeptemberében bevezetik az élelmezési rendeletet, kötelező 

lesz tápanyagszámítással ellátott élelmezési programot használni. Ezért büntetés még nem 

járt. A vizsgálat kiterjedt 3 heti menüsor felülvizsgálatára is több szempontból. Megfelelő 

volt a gyermekétkeztetés szabályainak. 

A vizsgálat idején már a felújított Gulyás rész mosdóját is bemutattam, amelyet 

jegyzőkönyvbe is vettek. 

 2014. április végén újabb állategészségügyi vizsgálatot kaptunk csak az iskola 

konyháján. Rendre sorolták a problémákat, bajokat. Olyan dolgokat kifogásoltak, amelyek 

köztudottan magas financiális vonzatú dolgok. Pl. Elszívó berendezés hiánya, moslékos 

helyiség hiánya, melegen tartó pult hiánya, …A tavalyi vizsgálat óta ezen a konyhán csak 

fejlesztés volt végrehajtva, de ez látványosan nem érdekelte őket. Az eredmény: eljárás 

indítása a felelős ellen a hiányosságok miatt. 
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8. Befejezés 

 

Tisztelt Képviselő Testület, Oktatási Bizottság! 

 

Beszámolómban az elmúlt nevelési év fontosabb eseményeit és eredményeit összefoglaltam. 

Kérem Önöket beszámolóm megvitatására és elfogadására. 

 

Hosszúpályi, 2014.06.20. 

 

 Pásztorné Kovács Gabriella  

 óvodavezető 
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A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerűen magára hagyjuk, hanem azt, 

hogy segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezet... Minél tökéletesebb a környezet, annál 

kevesebb  beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.” 

 

 Maria Montessori 
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Szociokulturális háttér 

A Cigány Nemzetiségi Tagintézménybe járó gyermekek szocio-kulturális háttere a 

mélyszegénységben lévő cigány családokból kerül ki. 

 A cigánytelep telepi formátumú felszámolása után 4 csomópontban tömörült koncentráltan  a cigányság. 

Homok-Nyár, Csata-Nyíl, Sport Alkotmány- Bagosi utcáról, melyek a falu szélén találhatók a közel 1400 fő 

körüli oláh cigány közösségből ahol, igen magas a gyermek létszám. (Már szinte minden negyedik gyermek 

az etnikumhoz tartozik.) 

Mindnyájan HHH-s családok, ahol általában egy szülő sem rendelkezik állandó munkahellyel.  

Ezeknek a gyermekeknek az óvodáztatása emiatt térítésmentes. 

Jellemzően alacsonyan képzettek, nem fejezik be az általános iskolát, nő az analfabétizmus. 

Munkanélküli, jövedelmi viszonyaikat tekintve tartósan alacsony az egy főre jutó jövedelem. A 

megélhetési küszöb alatt élnek.   Ez alapján gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya a Tagintézményben 100 % -os. 

A gyermekeket ért otthoni hatások, a szülők által közvetített minta nem motiválja a gyermeket arra, 

hogy erőfeszítéseket tegyen, ezért is elengedhetetlen, hogy 3 éves koruktól óvodába járjanak.  

  Az integrált csoportba járó cigány gyermekek létszámának növekedése egyre nagyobb feszültséget 

okoz a többségi társadalom családjainak.  

Már találhatók olyan tehetősebb családok, akik elviszik gyermekeiket a környező településekre. Ez a 

tendencia az általános iskolában még erőteljesebben jelentkezik.  

 

Szakmai munka   

   A Tagintézmény, az Egysége Bölcsőde és Óvoda Helyi Programja, és a szakértőzött   Luludyasli bár 

Cigány  Nemzetiségi  Óvoda Pedagógiai Programja alapján végezte  szakmai  munkáját.  

2013/14-es tanévben is  készítettem   cigány nemzetiségi munkatervet, így már a cigány  nyelv is be volt 

építve pedagógiai munkánkba. Ez alapján készítettük el az éves havi és heti  nevelési terveket. 

A nagycsoportos gyermekeket koncentráltan készítjük fel az iskolára. A kis-középsősök vegyes 

csoportban dolgoznak. 

 Nagy hangsúlyt helyezünk a differenciálásra, az egyéni és csoportos fejlesztésekre.  

Kiemelt nevelési terület a szocializáció, amely során próbáljuk a gyermekek szokásait, viselkedését, 

értékrendjét úgy alakítani, hogy az közelítsen a társadalom által elfogadott szokásrendhez. Ez a 

szocializációs folyamat végigkíséri a gyermeket az egész óvodai élete folyamán, ez hat a szülőre is. 

 Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek fejlesztését arról a szintről kezdjük, ahol a gyermek 

aktuálisan van, nem ahol kellene lennie életkora alapján.  
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Gyakran tapasztaljuk azonban, hogy a családból hozott minta erősebb és kioltja az óvoda által biztosított 

mintát és a nagy fejlődést erős visszaesés követi. Fontosnak tartjuk a szülő véleményét az óvodában folyó 

munkáról, s a minőségbiztosítási munka egyik fontos elem a szülő véleményének kérése. 

Amióta létrejött a nemzetiségi óvoda, a gyermekek között érezhetően nagy fejlődést 

tapasztalhattunk. Mivel Tagintézményünkben szinte biztosított az anyanyelvi környezet, a gyermekek 

felszabadultak, érzelmileg kiegyensúlyozottak, biztonságban érzik magukat. Az anyanyelvet beszélő 

dajkák, a tagintézmény vezető óvónő anyanyelvi szintű nyelvtudása a gyermekeknek lehetőséget ad, hogy 

saját,  az otthon beszélt anyanyelvükön, mely  kezd a nyelvcserén átesni szólaljanak meg, 

kommunikáljanak.  

A megvalósítás sikeressége attól függ, hogy milyen az óvónő gyermekszemlélete, nevelői stílusa, 

rendelkezik-e alkotó, kezdeményező képességgel, felkészült-e kellőképpen, mert ez a rendszer nem tűri el 

a rutinnal végzett munkát.  

Gondolkodó, kreatív pedagógust feltételez, olyan embert, aki jó kapcsolatteremtő képességgel 

rendelkezik, felelősség, kötelességérzet, emberszeretet, türelem, pedagógiai tapintat, következetesség, 

kitartás, igazságosság, lelkesedés hatja át egész ember- nevelő munkáját. Hisz abban, hogy „Gyerekekkel 

foglalkozni, az minden bizonnyal a leghálásabb munka, mi a földön osztályrészünkül jutott, de saját 

tökéletesítésünket is ez mozdítja előre.” 

Szükséges nevelőtestületi vagy munkaközösségi rendszerben az elméleti felkészülés, az állandó 

önképzés. 

Olyan pedagógusok válasszák a programot, akik szívvel-lélekkel óvónők, nem félnek a feladatoktól, a 

gyerekek érdekében és saját örömükre vállalják a munkát. 

A nemzetiségi  nevelés során az elmúlt 4 évben  ápoltuk a kisebbségi életmódhoz, kultúrához kötődő 

hagyományokat és szokásokat.  Felkészítettük az óvodáskorú gyermeket a kisebbségi nyelv tanulására, 

hozzájárultunk ahhoz, hogy a cigány gyermekek az óvodai nevelés eszközei segítségével asszimilációs 

elvárások nélkül képessé váljanak az iskolai feladatokra. Biztosítottuk a cigány gyermekeknek a felmerült 

igény alapján az anyanyelvű foglalkozásokat, segítettük az önismeret, kettős identitás kialakulását. 

 

A tánc, mozgás, zene, hangszereknek feszültségoldó hatása van, s igen jó eszköze a saját test és a 

magatartás szabályozására. A használt hangszerek: a fakanál a kézzel ütögetett lefojtott hangú kanna, a test 

ütögetése pl.: a comb ütögetése, lefékezi az indulatokat, méltóságteljes mozgásra inspirál. Egyszerre 

biztosítja a mozgásigény kielégítését, az indulatok, érzelmek kifejezését és azok lefékezését. 

Ugyanakkor a tánc mint tevékenység, mozgás gondolkodást fejlesztő szerepe is van. A helyes 

viselkedést nem képes a gyermek verbális úton elsajátítani, a szabályok megértése, az azokkal való 

azonosulást segíti a tánc. Olyan magatartásformákat gyakorolnak be a gyermekek, mint az egymásra 

figyelés, önfegyelem, együttműködés. 
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Ennek eredményeként az elmúlt tanévben is nagyon nagy sikernek számított, hogy a bemutató 

foglalkozásokon, ahol a leendő első osztályos pedagógusok is jelen voltak.  Gyermekeink nagyon jól 

teljesítettek.  

A három tanévzáró ünnepélyünket ennek a kettős identitásnak a jegyében a két kultúrának az 

együttélését szakmailag magas szinten mutattuk be. 

            Az iskolát elkezdett gyermekekről is pozitív visszajelzéseket hallok. Ez annak a bizonyítéka, hogy 

a stabil erkölcsi alapokon, elfogadó szereteten alapuló pedagógiai munka, az anyanyelvi környezet a 

gyermekeknek biztonságot ad és teljesítményük megsokszorozódik. Sikerélménnyel  gazdagodhatnak és ki 

tudnak bontakozni értékeik. 

Mióta tagintézmény lettünk, rendszeressé váltak a szülői értekezletek. Amióta elindult a program, a 

gyermekek szülei bejárnak rendszeresen az óvodába, érdeklődnek gyermekeikről, beszélgetnek a 

dolgozókkal.   

A szülők erejükhöz mérten teljes mértékben támogatták gyermekük esztétikus szép megjelenését a 

ballagón. 

 

 

Pedagógiai tevékenységünk 

 

Kevés ismeretük volt a gyermekeknek a körülöttük lévő világról, az otthoni környezet csak néhány 

gyermeknél segíti az óvodai pedagógiai fejlesztő munkát. Minden területen lemaradással küszködtek. 

Pozitív változást hozott beszédkultúrájuk, logikai gondolkodásuk, manuális tevékenységük és egyéb 

területeken, hogy a mindennapi nyelvhasználat kettős nyelv volt.  Szívesen énekeltek és verseltek cigány 

nyelven is Ez érzelmi biztonságot, az otthon- érzést jelentette. 

 

Felszabadultak, vidámak és közlékenyek lettek. Beszédük a csak magyarul beszélő kollégák számára 

érthetetlen volt, mert a számukra jól ismert cigány szavakat keverték kevésbé ismert magyar szavakkal. 

Tudatosan készültünk az iskolára. Célom az volt, hogy azok a gyermekek akik jól fejlődtek egész évben, 

sikeresen zárják a tanévet és iskolaérettek legyenek. 

 Egy gyermek folyamatosan hiányzásokkal küszködött.  Nagy Valentina ( Nyár utca) felszólítások ellenére 

sem járt rendszeresen óvodába.  

 

Év végére 12 gyermeket készítettem egyéni fejlesztéssel iskolára és búcsúzhatott el az óvodától. 

 A ballagói műsorunk egy komplex évzáró ünnepség volt. Egy szép tartalmas ünnepi műsorral zártuk a 

tanévet a Művelődési Házban legalább 250 szülő jelenlétében. 

 

  

 

Gondozás, testápolás: 

 
Ezt a területet a dajkákkal és a család bevonásával igyekeztem pozitív irányban elmozdítani. A cél az volt, 

hogy minél tisztábban, ápoltabban jöjjenek a gyermekek az óvodába. A jelenlegi társadalmi helyzetből 

adódóan sok cigány család nehéz helyzetbe jutott, ennek következményeként a gyermekek, gondozása, 

ápoltsága hiányos.(Gyöngyösi Malvin gyermekei Sport utca 8 gyermekes család) 
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Szükség volt hajuk tisztántartására, fürdetésre. A védőnő megkeresésemre segítette ezt a munkát. Nagy 

Piroska védőnéni egy előadást is tartott az egészséges táplálkozásról és életmódról a gyermekeknek. 

Mélyítettük és rögzítettük az alapvető mentál-higiénés szokásokkal. Megismerték a kézmosás technikáját, a 

WC használatát. Megszerették a szappan és a törölköző használatát. Igényükké vált a zsebkendő használata 

és a fogápolás. Még a kicsik is gyakorolták a fogmosást. 

 

Megismerkedtek a helyes étkezési szokásokkal, az evőeszközök nevével és használatával. Mindenki a 3 

kicsi kivételével részt vett a naposi munkában. 

 

 A csoport minden tagja megtanulta az önálló öltözködést, váltócipő használatát, a kötést, cipzár felhízást. A 

kicsik még igényelték a nagyobb gyermek segítségét. 

 

Megismerték és a nap folyamán többször gyakorolták a különböző udvariassági szokásokat 

 ( köszönés, játékok elkérése)  

A hangos beszéd még mindig problémát jelent. Ez a cigányság kultúrájából, szokásából adódik) 

Alvásidőben megtanultak a mese után pihenni, elaludni. Néhány gyermeknek problémát jelentett ez az 

időszak. A kicsik a beszoktatásnál igényelték az óvónő jelenlétét, ölbe venni, simogatni (Kiss Mirella, 

Lakatos Norbert, Lakatos Noel,) 

 

 

 

Anyanyelvi és irodalmi nevelés: 

 
 Sok verset, mondókát, mesét leginkább mégis magyarul tanítottam, így év végére a csoport minden tagja 

korának megfelelő szintjén tudta kifejezni gondolatait. 

 

Szerették a verseket, meséket.  Ezeket sokszor spontán, önállóan is mondogatták. A beszédükben gátolt 

gyermekekre igen sok gondot fordítottam. Egyéni és mikro csoportos fejlesztésben részesültek. 

 Igen sok a beszédhibás gyermek. Ezeket a hibákat játékosan igyekeztem javítani sok gyakorlással. 

(bábozás, dramatizálás, ének, tánc)  

Komoly logopédiai segítséget igényelnek (Lakatos Márk, Lakatos Laura, Lakatos Kristof Márk, Lakatos 

Sándor, Lakatos Lajos Levente, Rostás Atttila Sándor) 

A gyermekek többsége beszéli a cigány nyelvet, így az anyanyelvükön érthetőbben tudnak 

kommunikálni.Ezért szükséges, hogy az itt dolgozó pedagógusok alap vagy középfokon ismerjék a cigány 

nyelvet. 

 

Mozgás testnevelés: 

 

Ez a terület igen vonzóvolt a gyermekek számára az egész év folyamán. A mindennapos testnevelés és a 

szabadban történő játékok nagyon vonzották őket. Fejlődött a gyermekek alkalmazkodó, ellenálló teherbíró 

képessége. 

 

 A nap folyamán minden területen gyakoroltuk a helyes testtartást. Megismerkedtünk a különböző 

mozgásgyakorlatok technikájával. ( futás, járás, ugrás, mászás, kúszás, dobás) 

Év végére folyamatosan, szabályosan végezték a feladatokat. 

A tanult mozgásos játékok szabadidőben és az udvaron fejlesztették harmonikus mozgásukat. 

Bátran használják a nagy udvaron és a mi udvarunkon lévő játékokat. A nagyobbak figyeltek a 

balesetveszély elkerülésére. Segítették a kicsiket. 

 Örömmel használtuk a KRESZ-pályát állandó óvónői felügyelettel, tanítgatták a nagyok a kisebbeket 

biciklizni. 

 



Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézménye 2013-14-es tanév   beszámoló 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Környezet, kultúra: 

 
Kollégáimmal ezet a területet emeltük ki , mint munkaközösségi területet, mivel a cigány gyermekeknek 

nagyon kevés az informnációismeretük az álményszerzés a közvetlen megtapaztalás a tudásszerzés 

legalapvetőbb forása. 

 

Ezeket a foglalkozásokat nagyon sok közvetlen ingerrel igyekeztünk megtölteni. 

Ezen a területen tapasztaltam a legtöbb hiányosságot. A séták voltak a legalkalmasabbak arra, hogy szűkebb 

és tágabb környezetükről, bővüljön ismeretük. Arra törekedtünk, hogy sokoldalúan ismerjék meg 

környezetüket. (látás, tapintás, hallás, érzékelésén keresztül) 

 

 A veteményeskertet ápoltuk, fát ültettünk, öntöztük a virágokat, növényeket 

 

 Év végére csak néhány gyermek maradt le a koruknak megfelelő fejlődési szinttől.  

Ismerik az ok- okozati összefüggéseket. Gondolkodásuk és kifejező készségük is sokat fejlődött. El tudják 

magukat helyezni az ő kis világukban. 

  

Ismereteket szerezte az álatokról, évszakokról. Folyamatosan gyakoroltuk a közlekedés helyes szabályait, 

megismerkedtek a közlekedési eszközökkel (szárazföldi, vízi, légi) 

 Megismerkedtek az emberi testrészekkel, azok fontosságával és tisztántartásával. (fogmosás, napi fürdés, 

hajuk rendben tartása) 

 Ellátogattunk a piacra és a különböző boltokba, megtanultuk hogyan kell vásárolni, közösen elkészítettük a 

zöldségeket, gyümölcsöket és fogyasztottuk el. 

 Megismerkedtek a színekkel, a csoporttársak nevével és az őket körbevevő egyéb tárgyakkal, eszközökkel. 

 

 

Ének-zene tánckultúra: 
 

Ezen a területen a legsikeresebbek a cigány gyermekek. Megtapasztaltam, hogy kultúrájuk ismerete nagyon 

nagy fejlődési lehetőséget jelent számukra minden területen, ezért ezek a tevékenységi körök kedvenceik 

voltak. Fejlődött zenei ízlésük, esztétikai fogékonyságuk. Folyamatosan hallgattunk mese CD-ket, a cigány 

folklór zenekultúrájában lévő darabokat. Meghívtunk vendégeket, akik a cigányság zenéjét, táncát 

bemutatták. 

 Volt gitár, furulya és egyébb hangszes bemutató. 

Sok dalos játékot ismertek meg a hozzá tartozó szabállyal. Egy-két gyermek kivételével minden gyermek 

szívesen szerepelt. 

A gyermekek egész személyisége fejlődött az ének, a zene a tánc segítségével. A nap bármely szakán helyet 

kapott a zene, az éneklés a tánc. Ez volt a legjobb módszer a gátlásos gyermekek feloldásához is. 

Ünnepeink mutatták, hogy milyen sokat fejlődött hallásuk, ritmusérzékük, harmonikus mozgásuk, cigány és 

magyar beszédkultúrájuk és milyen jól érzik magukat az óvodában (farsang, nyíltnap, mikulás, karácsonyi, 

anyák napja.  

 

 

 

Ábrázoló, vizuális nevelés: 
 

Ezt a tevékenységet óvodai életünk minden napján gyakorolhatták, megismerhették. Szerették és igényelték 

is, így fejlődött kézügyességük, esztétikai, szép iránti ízlésük, kreatív gondolkodásuk. Örömmel végezték 

ezeket a feladatokat. Az év elején a legfontosabb feladatom volt, hogy megismerjék azokat az eszközöket, 

melyek számukra ismeretlenek voltak, megtanulják nevüket, használatukat és bátran vegyék elő. 
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A gyermekek közöl többen nem tudták melyik kezüket használják. Naponta gyakoroltuk a helyes 

ceruzafogást a jobb kézben (Van egy-két bal kezes azt engedtem, hogy úgy dolgozzon) 

 Folyamatosan elmaradt a ceruza görcsös fogása. Ezt a naponként történő használata segítette. Sok színezés, 

rajzolás, gyurmázás, festés, varrás és egyéb ábrázolási technikák 

Finom mozgásuk is nagyon sokat fejlődött, amit az év folyamán egyéni fejlesztéssel biztosítottam. Fejlődött 

szem-kéz koordinációjuk. Megismerkedtek a színekkel, formákkal, nevükkel. 

 

 Az iskolába készülő gyermekeknél kialakult a helyes ceruzafogás, az alapvető emberábrázolás. Munkáikban 

megtalálhatóak az erős színek, virágformák, amely a cigányság kultúrájának eleme. Sokat festettünk 

szivaccsal, ujjukkal, egyéb technikával. Ezt a kiscsoportosok is szívesen gyakorolták. Az ecsettel történő 

festés még sok gyakorlást igényel. 

 Év végérre kézmozgásuk összerendezettebbé vált, fejlődött kitartásuk, kreatív gondolkodásuk, 

alkotóvágyuk. 

Önállóan elővették és használták az eszközöket.(gyurmázás, rajzolás, festés, ragasztás, papírtépés, vágás, 

varrás alapöltései…) 

 

 

 Matematikai nevelés: 
 

 Ezen a területen legtöbbet egyéni és kiscsoportos fejlesztést igényeltek. Ez a csoport összetételéből is 

adódik, voltak gyermekek, akik visszamaradtak a nagycsoportból, azoknak a logikai készségük jobb volt.  

Akik középsőből jöttek át hozzánk, nagy elmaradást mutattak. Igyekeztem, hogy az folyamán minden nap 

fejlődjön problémamegoldó gondolkodásuk. Legyen lehetőségük halmazok létrehozására, bontására, 

számlálására. Az ismeretek elsajátítása nagyon sok játékkal, mozgással történt. Fontos volt, hogy minden 

érzékszervükkel felfogják ezeket az ingereket.  

A cigány gyermekek de még a felnőttek is képi gondolkodással fejleszthetőek a legsikeresebben. Az elvolt 

ismeretek nem épülnek be. Sok szabály játékot ismertek meg, amelyben fejlődött figyelmük, 

gondolkodásuk, megismerték a különböző formákat, síkidomokat (kör, háromszög, négyzet) 

 

 Tudnak csoportosítani, osztályozni formák és színek alapján. Egyéni fejlesztéssel igyekeztem felzárkóztatni 

az ezen a területen lemaradt gyermekeket. A legfontosabb eszköz a fejlesztéshez mégiscsak a közös játék a 

csoportszobában és az udvaron és a sok élményszerző séta volt( pl. falevelek osztályozása, kisebb bogarak 

gyűjtése, homokvár építés…) 

 

 Megtanultak cigányul és magyarul tízig számolni. Az ügyesebbek megismerték a pár fogalmát és a térbeli 

viszonyokat. Mivel nem direkt voltak ezek a matematikai foglalkozások, hanem be volt építve játékosan az 

óvodai élet minden területén, ezért minden gyermek szívesen vett részt és ismerkedett a matematikai 

gondolkodással. 
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HETIREND 

 

Hétfő 

 Zenei nevelés 

Mozgásos játék                                                                                énekes játékok 

                                                                                      ( cigány-magyar) 

Kedd 

                                                                                  Anyanyelvi nevelés 

Néphagyományok ( cigány-magyar)                    ( cigány-magyar) 

Testnevelés      

___________________________________________________________________________ 

Szerda 

Vizuális nevelés                                                    Matematikai nevelés 

Barkácsolás                                mennyiségi  és formai összefüggése 

 Környezetünk    

Csütörtök 

                                                            Irodalmi nevelés 

Mozgásos játékok                             Népi kultúra kincsei 

                                                           Hagyományai ( cigány-magyar) 

Környezet megismerése 

Péntek 

 Vizuális nevelés                                                           Ének-zenei      nevelés, tánc 

 Barkácsolás                                                               cigány kultúra 

 

NAPIREND 
 

Tevékenység                                                A tevékenység megnevezése 

 

Kezdete            vége       időtartama 
7.00.                8.50.          1.50           Gyülekezés, játék, szabadon választott tevékenység, játék elrakás,   

                                                              Mindennapos testnevelés, mikro-csoportos fejlesztés                                                                               

 

8. 50.           9. 30.           0.40            Testápolási teendők, előkészület a   tízóraihoz,  tízórai,    

         

9.30.             9.50.              0.20.           Testápolási teendők 

 

9. 50.           11.50               2.00.           Névsorolvasás, játék fejlesztési területek feladatainak   

megvalósulása, séta levegőzés, szabadon választott tevékenység 

 

11.50.          12. 40.             0. 50.                                                Előkészület az ebédhez, Ebéd 

 

11.40.          03.00               0.20.                                                 Teremrendezés, testápolási teendők 

 

13.00           15.00.              2.00.                                                 Pihenés, mese 

 

15.00           15. 15.             0. 15.                                                Öltözködés testápolási teendők 

 

05.15.          16.00               0.45.            Mindennapos testnevelés, Előkészület az uzsonnához,   

                                                                 Foglalkozás, Uzsonna, Játék, öltözködés, hazamenés 
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  Az tagintézmény természeti és társadalmi környezete 

Humán erőforrás 

 

Gyermekek  és alkalmazottak               

 

A nemzetiségi óvodában cigány gyermekek: 57 fő 

2013/14-es  tanévben: -kis- középsős csoportosként:             27 fő 

                - nagy –középső csoportosként:             28 fő 

                                    

2013/ 14-es nevelési évben a 18 tankötelezetté váló gyermek neve: 

Kaszonyi Krisztián Zsolt 

 Lakatos Beatrix 

Lakatos Beáta Bíborka 

Lakatos Kornél 

Lakatos Kristóf Márk 

Lakatos lajos Levente 

Lakatos Laura 

Lakatos Laura Klára 

Lakatos Márk 

Lakatos Márk Gergő 

Lakatos Sándor Gergő 

Lakatos Viktória Csenge 

Lakatos Szilveszter 

Rostás Attila Sándor 

Rostás Bernadett 

Rostás Martin Zsolt 

Rostás Ramóna 

Szántó Vince 

 

2014 szeptembertől iskolai tanulmányait első osztályban megkezdi: 12 fő 

 

Kaszonyi Krisztián Zsolt 

 Lakatos Beáta Bíborka 

Lakatos Kornél 

Lakatos Kristóf Márk 

Lakatos lajos Levednte 
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Lakatos Laura 

Lakatos Márk 

Lakatos Sándor Gergő 

Lakatos Viktória Csenge 

Lakatos Szilveszter 

Rostás Ramóna 

Szántó Vince 

A 2013/ 2014 tanévben   óvónő:                                             

                                                  felsőfokú végzettségű                                   2 fő 

                                                  főiskolát befejezte diplomára vár                  2 fő 

                                                  roma származású                                           1 fő  ( tagintézmény –vezető)  

       szakirányúvközöktatásvezetői képzés           1 fő  ( tagintézmény –vezető) 

              felsőfokú C tipusú lovári    nyelvvizsgával    1 fő  ( tagintézmény –vezető)   

              

     dajka:                                               2 fő 

               roma, beszéli a nyelvet           2 fő    

 

Tagintézményünk 2013-14-es nevelési évben is folyamatosan fogadott önkénteseket, közhasznú és közcélú 

munkásokat.                                                                                                                                                                                            

 

Legfontosabbnak tartottam, hogy a bizonytalan személyi feltételek stabilizálódjanak.  

   A hiányosság még mindig az, hogy lovári középfokú  C tipusú nyelvvizsgával  az óvodapedagógusok közül 

egyikőjük sem  rendelkezik.  Ennek érdekében voltak próbálkozásaim, hogy ingyenes cigány tanfolyamot 

végezzenek dolgozóim de ez eddig nem járt sikerrel.  

 

Tárgyi erőforrások 

    Biztosítva voltak az alapvető tárgyi és objektív feltételek. A jelenlegi a tagintézmény külön épületben külön 

udvarral 2 csoporthoz szükséges tárgyi feltételekkel működik.  

2 csoportszoba 

Folyosó öltöző szekrényekkel ellátva 

 2 mosdó helyiség  

 1 felnőtt WC 

 Dajkai öltöző 

Kiskonyha, előmelegítő 

A tornatermet a központi óvodával közösen használjuk 

2011-től tagintézmény vezetői irodahelység van. 

    Ebben a tanévben  is havi 20 000 Ft volt az ellátmány, mely megkönnyítette  szakmai munkámat, így a napi 

szükséges fogyóeszközöket könnyebben tudtam megvásárolni. (rajzeszközök, írólapok, fénymásoló papír, 

ábrázoló eszközök, kisebb játékok, foglalkozáshoz szükséges munkaanyagok, ballagóra virágok stb…) 
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Ebben az évben  az ORÖ által elindított   dajkapézzésen   Lakatosné Kiss Henrietta, és Lakatos Zsuzsanna 

cigány asszonyok vettek részt.( Lakatosné Kiss Henrietta jelenleg dajkai munkakörben dolgozik,  Lakatos  

Istvánné 1 éves pályázati munkakörre vár.  

 

Ezen a programon belül 4 cigány asszonyt fogadtunk gyakorlatra 

 A Hajdúböszörményi Övónőképző Főiskola hallgatója Hosszú Andrea nálunk volt szakmai gyakorlaton. 

 

Partnereink 

Kapcsolat a Tagintézmény és a család 

A cigányok története általában, s a Hosszúpályi cigányok története nem ad alapot a bizalomra. Nekik 

sem voltak jó élményeik, s ezért naponta többször is felkeresik az óvodát. Az óvodába az osztatlan csoportot 

nagyon szeretik, ahol a nagyobb gyerekre rábízzák a kisebbeket. 

Vélt és valós sérelmek, problémák megoldásán fáradoztunk, s bizony sokszor előfordult, hogy több 

óra eltelt mire a kis irodába helyre rakom problémáikat. Mindig mindent megbeszéltünk, mindennek a 

végére jutottunk és igyekszem megoldást találni. 

A cigány anyák nagyon szeretik a gyermekeket, s a gyermekek is nagyon szeretik az anyjukat. A 

legnagyobb sértés, ha valaki rosszat mond a másik anyjára, ahogyan a gyermekek mondják „anyázik”. 

Ez olyan sértés, amelye a gyermek azonnal fizikai erőszakot alkalmazva megtorol. A cigány szülő mindig 

azt várja el a pedagógustól, hogy a legnagyobb figyelemmel az ő gyermekére legyen, fontos, hogy hiányt ne 

szenvedjen gyermeke, ha teheti üdítőt, csokit vagy valami más finomságot hoz gyermekének. 

Lehetséges megoldások, stratégiák 

A hátrányos helyzet mely zömében a cigányságot érinti társadalmi probléma, mely az intézmény 

mindennapjaiban jelen van. 

Egy tudatos fejlesztési folyamatra van szükség ahhoz, hogy ne legyenek zsákutcák, ahol az óvoda 

valóságosan is a gyermekekért van, minden gyermekért helyzetétől és bőrszínétől függetlenül. 

Szociális probléma megoldása 

A tagintézmény nem képes a szociális problémákat megoldani, de arra igen, hogy enyhítsen a 

szociális gondokon. Amiben nem tud segíteni, abban a partnerségi kapcsolatok kiépítésével segítséget tud 

nyújtani. 

Elsődleges feladatnak tartom a gyermek biológiai szükségleteinek kielégítését. Ma már közhelynek 

számít, de éhes gyermeket nem lehet eredményesen fejleszteni. 

Az óvodás gyermekek napi étkezése ingyenesen biztosított. Nekem az a tapasztalatom, hogy osztatlan 

csoportban ahol együtt lehet a testvérével szívesebben adja a szülő a gyermeket óvodába.  Szeptemberben 

még a két és féléves gyermekeket is behozták volna a testvérek mellé, mert úgy kezelnek bennünket, mint 

egy nagy  családot. 
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Az óvodás gyermekek, akiknek szükséges a fürdetés váltóruhát biztosítunk, s a lefekvéshez szükséges 

ágyneműt biztosítjuk, s annak mosásáról is gondoskodunk. Jártam cigányok lakásaiban télen, ahol szinte az 

egész szoba keresztül-kasul volt szárítókötéllel behálózva, s azon száradtak a gyermekek ruhái.  

Olyan eset még nem volt, hogy ruha, cipő, zokni, alsónemű vagy kabát ne került volna azokra a 

gyermekekre, akik ennek hiányában jöttek az intézménybe. Az óvoda dolgozói a cigány misszió ebben 

segítséget nyújt. 

Sokszor felteszem magamnak a kérdést: olyan életüket meghatározó kudarc élmény után vajon nem 

túlzás-e az óvoda iskola részéről a feltételnélküli bizalom elvárása a szülőtől. Hiszen a jelenlegi szülő, 14 

éves koráig az alsó tagozatot sem fejezte be. 

A cigányok személyes tapasztalatai, a megélt kudarcok a bizalmatlanság irányába hatnak, s hatásuk ma is 

érződik, hogy a cigány szülő nem bízik az óvodában, iskolában, a többségi társadalomban.  

   Tagintézményünk az elmúlt 5 év pozitívumaként említheti, hogy nyílt napokon, szülői értekezleteken 

nagy számmal jelentek meg a cigány szülők.  

Az anyák napi ünnepélyekre a nagyszülők és a közeli rokonok is eljöttek.  

A ballagói évzárónkon a cigányság nagy tömegben volt jelen  250- 300 fő. Szinte az egész 

Hosszúpályi cigány közösség ünnepelt. Azok is, akik nem tudtak eljönni a rendezvényre. 

  Ebben a tanévben gyermekvédelmi felelősként óvodánk összes hátrányos helyzetű gyermekét figyelemmel 

kísérem. Családlátogatásaim során elsősorban a problémásabb szülőket látogattam meg de akadtak olyanok 

akikhez csak azért kellett elmennem, hogy meg ne sértődjenek. 

Kapcsolat a Fenntartóval, az Önkormányzattal 

A polgármesterrel, jegyzővel, alpolgármesterrel gyakori a kapcsolatunk a problémás családok kezelés miatt. 

Tályékoztatom a fenntartót kimutatásokkal. Elemzésekkel segítem a döntés előkészítést, a határozat hozatalt. 

Az intézmény érdekeit a fenntartó érdekeivel, lehetőségeivel is próbálom összeegyeztetni. Az intézményt 

érintő kérdésekben a bizottsági és testületi üléseken részt vettem.  

Kapcsolat a  Központi Óvodával 

Igyekeztek minden támogatást megadni. Mivel nem vagyunk önálló intézmény, ezért szakmai és 

munkáltatói, adminisztrációs téren szorosan kötődünk a központi óvodához. 

 Munkáltatói jogköre nincs a tagintézmény vezetőnek csak javaslatot tehetek a humán és a dologi 

erőforrások felhasználására.   

 A kollégákkal kölcsönösen helyettesítjük egymást amikor ez szükséges. Az ünnepségeket,és egyéb 

rendezvényeket ettől a tanévtől külön tartjuk. ( farsang, karácsony, gyermeknap, kirádnulások) 

Használhatjuk a tornatermet. 

 Kapcsolat az Iskolával 

 A szakmai nyílt napokon a leendő elsős tanító nénik mindig örömmel vesznek részt. 



Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézménye 2013-14-es tanév   beszámoló 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Mi is  meglátogatjuk a tőlünk elment gyermekeket, megnézzük, hogyan illeszkednek be és hogyan 

fejlődnek. 

 Egymás ünnepségeit kölcsönösen látogatjuk.  

 Általában a családok úgy épülnek fel, hogy iskolás és óvodás gyermekeik is vannak, így a problémákat 

közösen szoktuk megbeszélni a gyermekvédelmi felelőssel és az osztályfőnökökkel.  A szeptemberben az 

elsősöket az óvodából az óvó nénik  kísérik át az iskolába.  

  

Kapcsolat a Családsegítő Gyermekjóléti Szolgálattal 

 Mivel gyermekeink halmozottan hátrányos helyzetűek folyamatos kapcsolatban vagyunk az itt dolgozó 

szakemberekkel, kölcsönösen tájékoztatjuk egymást, ha probléma adódik egyes családokban.  

 Különböző szakmai konferenciákon, fórumokon megjelenünk. A veszélyeztetett gyermekekről kérésre 

esettanulmányokat készítettem. 

 Kapcsolat a Roma  Kisebbségi Önkormányzattal 

Tiszteletben tartom a RKÖ szuverenitását, munkájukat, ahol tudom, segítem. Én is tagja vagyok a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzatnak. 

 Kapcsolat a  védőnői hálózattal 

 Információkkal kölcsönösen segítettük egymás munkáját. A védőnők lelkiismeretesen segítették a higiéniás 

egészségügyi problémákkal küszködő gyermekeket. A nagycsoportos szűréseket elvégezték. 

Kapcsolat a Református Egyházzal 

Heti egy alkalommal a nagycsoportos gyermekek hitoktatásban vettek részt.  

Kapcsolat a Reménység Háza Cigánymissziós Alapítvánnyal 

 Az adminisztrációval segíti munkámat. Részt vesz a családok eseti hivatali, ügyintézéseiben 

(faxolás, telefonálás, villanyszámla ügyintézés, fénymásolás.) Intézményátadás. 

Karitatív tevékenységgel adománygyűjtéssel segíti tagintézményünket. (karácsonyi ajándékokat adtunk át a 

gyermekeknek. ) 

  

2013-14-es tanév főbb eseményei, rendezvényei 

      

Rendezvényeink, események: 

    Szeptember 6.-a tanévnyitó családi Nap. Az óvoda udvarán a szülőkkel közösen játszottunk étkeztünk, 

ismerkedtünk az óvodával 54 gyermek és 35 fő felnőtt.  

    Október 18.-án szüreti mulatságot szerveztünk, ahol megismerkedtünk az őszi gyümölcsökkel, 

megkóstoltuk a mustot. 

     December 6.-án Mikulás Napi Ünnepséget rendeztünk. A Roma Önkormányzat 60 csomagot ajándékozot 

tagóvodánknak. 



Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Cigány Nemzetiségi Tagintézménye 2013-14-es tanév   beszámoló 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

     December 11.-én  Budapestről az Egészségügyi Minisztériumból a GYEMSZI főosztályvezető Asszonya, 

Rauh Edit volt államtitkár munkatársaival pótmikolásként ajándékokat hozott gyermekeinknek. 

 December 21.-én karácsonyi ünnep az óvodában. Karácsonyfa diszítés. A Reményteljes Ember 

Alapítvány és az óvoda dolgozói a gyermekeknek új sapkákat, kesztyűket és sálakat ajándékozott. 

    Január 17. Raul Wallanberg díjjal tüntettek ki munkásságomért Budapesten Holokauszt Központ ( a 

média közvetítette) 

     Február 14. Igazgyöngy Alapítvány  nevében Ésik Anita Budapestről meglátogatott és kb 300 000 Ft 

értékben új játékokat és könyveket ajándékoztak tagóvodánknak. 

      Február  17.-én Az Életkerék Tv műsortól forgattak tagóvodánk  életérőlé sa cigány misszióról. 

Február 21.-én sugározták a rólunk készült dokumentumfilmet az M1 adásán 12. 25.-kor  

 Március 8.-a Nemzetközi Nőnap 

Március 15.-e Nemzeti Ünnep 

 Március 19.-én a képviselő testületnek e-mailben Cigány Nemzetiségi Tagintézmény csoportbővítése és 

önálló intézménnyé válásának kérelmét küldtem el.  

Március 23. 24.-e bizottsgi ülések 26.-én képviselő tertületi élésen tárgyalták a beadványt 

Május 9.-e Anyáknapi Ünnepség a kultúrházban 

    Április 16. Debrecenbe városnézésre mentünk Húsvéti kiállítás Fórum busszal és villamossal közlekedtünk    

28 gyermek  

 Április 16-17 Nyíltnap a szülőknek, pedagógusoknak 

Áprilisban közösen ünnepeltük a húsvétot, anyáknapját 

Május 26.-a Karin Olofsdotter svéd nagykövet látogatása,  TV Roma Magazin forgatás 

Június 5.-e ballagói ünnepség a Művelődési Házban  

Június 16. Ebben a tanévben is 42 gyermekkel  a Nyíregyházi Vadasparkba kirándultunk 

 

 

            Csonkáné Lakatos Klára 

                                                                                        Tagintézmény-vezető óvodapedagógus 

 

 



Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 
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I. Helyzetelemzés 

 

1.1. Statisztikai mutatók elemzése 

 

A szeptemberi létszámegyeztetéskor 549, október elsején is 549, most év végén 537 tanuló 

járt iskolánkba. Sajnos csak 4 érkező tanulónk volt a 13 távozóval szemben. 3 tanulónknak 

pedig kimaradással megszűnt a tanulói jogviszonya. A demográfiai mutatók kis mértékű, de 

folyamatos csökkenést mutatnak. 

Létszámaink: 

 szeptemberben október 1-jén év végén 

2012/13. 553 552 548 

2013/14. 549 549 537 

 

A természetes fogyás mellett apasztó erő még Debrecen és Monostorpályi elszívó hatása, ill. 

jelen vannak intézményünkben a jövő-menő gyerekek, akik családjukkal költöznek egy évben 

akár többször is, vagy ideiglenes elhelyezésbe kerülnek, majd visszajönnek, és esetleg újra 

elviszik őket. A tanulólétszám folyamatosan csökkent, mert egyre kevesebben születnek, 

elköltöznek a jobb megélhetés reményében vagy „kimenekítik” őket.  

Jelenleg az iskola diákjainak 47,3%-a roma. Alsó tagozatban ez az arány 49,6%, az „eltérőn” 

pedig 100%. 

Iskolánk tanulói közül  403-an HH (75%),  

300-an HHH (55,8%). 

összlétszám HH HHH SNI BTM 

537 fő 

100% 

403 fő 

75% 

300 fő  

55,8% 

32 fő  

5,95% 

39 fő  

7,26% 

  

Az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek egy részét gyógypedagógiai osztályokban, 

szakképzett gyógypedagógusokkal oktatjuk, más részüket pedig integráltan. Ebben a tanévben 

33 SNI és 40 BTM gyerek igényelt fokozott odafigyelést és különleges bánásmódot. 

Az 537 tanulónk 28 tanulócsoportban tanult. Az alsós osztályaink mindegyikéhez egész napos 

iskolai ill. iskolaotthonos tanulócsoport csatlakozott. A felsős osztályokhoz egy tanulószobai, 

az eltérő tantervű osztályokhoz egy napközis tanulócsoport kapcsolódott. 

 Alsó Felső Eltérő tantervű 

évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2-3-4. 5. 6-8. 7. 

tanulócsoport 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 

egész napos iskola, 

iskolaotthon, 

tanulószoba, napközi 

1 1 1 1 1 1 

Átlagaink: 

Magatartás átlagunk 

 2012-13.tanév 2013-14. tanév különbség 

alsó tagozat 4,17 4,23 +0,06 

felső tagozat 3,95 4,01 +0,06 

eltérő tagozat 3,88 3,58 -0,30 
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iskolai átlagunk 4,00 3,94 -0,06 
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Szorgalom átlagunk 

 2012-13.tanév 2013-14. tanév különbség 

alsó tagozat 4,02 4,08 +0,06 

felső tagozat 3,57 3,62 +0,05 

eltérő tagozat 3,97 3,70 -0,27 

iskolai átlagunk 3,85 3,80 -0,05 

 

Tanulmányi átlagunk 

 2012-13.tanév 2013-14. tanév különbség 

alsó tagozat 4,02 4,07 +0,05 

felső tagozat 3,39 3,48 +0,09 

eltérő tagozat 3,99 3,60 -0,39 

iskolai átlagunk 3,80 3,72 -0,08 

 

Szöveges értékelés 

kiválóan megfelelt 26 fő 

jól megfelelt 28 fő 

megfelelt  15 fő 

nem felelt meg 6 fő 

 

Az átlagok azt mutatják, hogy mind a magatartás, mind a szorgalom, mind a tanulmányi átlag 

területén icipici mértékű javulás mutatkozik az alsó és a felső tagozat tekintetében. Viszont az 

„eltérős” gyerekek ezt a kis mértékű javulást lerontják. Ők szemléltetik azt, hogy a társadalom 

leghátrányosabb rétegéből érkezők olyan hátrányokkal érkeznek, melyet nem tudnak, ill. sok 

esetben nem is akarnak leküzdeni. Az is kitűnik, hogy melyek azok a csoportok, melyeknek 

körében a mai napig sem igazán érték a tanulás, a tudás. 

 

Bukottak és kitűnők 

Bukottak 

HH  HHH  összes 

17 fő – 6,69% 16 fő – 5,33% 17 fő – 3,16% 

Nem felelt meg 

6 fő -2,36% 5 fő – 1,66%  6 fő – 1,11% 

 

Kitűnők 

HH  HHH  összes 

10 fő – 3,93% 21 fő –7% 91fő –16,94% 

Kiválóan megfelelt 

3 fő -1,18% 4 fő – 1,33%  26 fő – 4,84% 

 

Az adatok a társadalom rétegzettségét tükrözik. Megfigyelhető, hogy csak a leghátrányosabb 

helyzetű szülők nem tudják rávenni gyermekeiket arra, hogy a tantervi minimumot teljesítsék, 

és ne bukjanak meg. Másik oldalon viszont az is látható, hogy a hátrányos helyzetűek közül 

egy szűk réteg képességeinek, és főleg a családi háttérnek köszönhetően kitűnő tanulmányi 

eredményre is képes.  

 



4 
 

Dicséretek, büntetések 

Dicséretek 

HH HHH összes 

88 fő – 34,64% 132 fő – 44% 267 fő – 49,72% 

Büntetések 

95 fő – 37,40% 98 fő – 32,66% 132 fő – 24,58% 

 

Összesen 267 tanulónk részesült valamilyen dicséretben. 179 magyar, 88 roma, 132 HHH 

tanuló. Ezek a számok azt mutatják, hogy az iskola minden második tanulója valamilyen 

dicséretben részesült. Igen jó az arány a roma és a HHH tanulóknál is. Pedagógusaink nem 

fukarkodnak a dicséretekkel, ha a HH és a HHH tanulók pozitív megnyilvánulásainak 

értékeléséről, ösztönzésükről van szó. Iskolai szinten a dicséretek számának felét teszik ki a 

büntetések. 

 

Mulasztások 

 HH HHH összes 1 főre 

vetített 

igazolt/nap 2813 3397 5399 10 

igazolatlan/nap 317 275 383 0,7 

50 óránál több 

igazolatlan/fő 

3 3 3  

250 óránál több fő  1 1 1  

 

Iskolánk diákjai 5399 napot igazoltan, 383 napot igazolatlanul mulasztottak. Az igazolatlan 

napok nagy részét a HH és a HHH gyerekek produkálták 317 ill. 275 nappal. A 

mélyszegénységben élők még mindig nagyvonalúan kezelik az idő fogalmát. Az 50 óránál 

több igazolatlan mulasztást összeszedők családi pótléktól történő végleges megfosztása 

eredményesnek bizonyult. Ebben az évben 3 ilyen tanulónk akadt, mindhárom HHH roma 

családból származik. 

 

A hiányzások csökkentésével kapcsolatos intézkedések 

Intézkedés típusa Intézkedés száma 

Felszólítás 76 

Felszólított tanulók 54 

Feljelentés 22 

Feljelentett tanulók 14 

Problémajelzés a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat felé vagy 

egyéb intézkedés 

49 

Családlátogatás, jellemzés készítése 12 

Alapellátásba, védelembe vétel indítványozása  2 

 

Étkezési adatok 

- ingyen étkezik: 395 fő 

- 50%-ot fizet: 38 fő 

- 100%-ot fizet: 46 fő 

- 75%-os: 8 fő 
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Összesen 487 gyerek étkezik az iskolában. 

1.2. A humán erőforrások alakulása 

 

 Tanév elején a fenntartó első évfolyamunkon „3 egész napos” normál tantervű osztály 

indítását engedélyezte. Ők voltak az első „orientációs” osztályaink. Ők a szabadon 

felhasználható órákból az NGM által is javasolt 1 idegen nyelv ill. 1 informatika órát kaptak. 

1 nyelvi és 2 informatika orientációjú osztályunk indult. A testnevelés orientációra sajnos nem 

volt megfelelő számú jelentkező. Az eltérő tantervű tagozaton már második éve nem tudtunk 

első osztályt indítani, és itt jövőre sem lesz elsős. A tanévet 24 „normál” és 4 „eltérő tantervű” 

csoporttal vittük végig. Az „egész napos” munkaszervezés érdekében 1 „eltérős” napközis 

csoport és 1 felsős tanulószobai csoport is működött. Ez újdonság volt, hisz a korábbi 

időszakban az önkormányzat takarékossági intézkedései miatt nem működtek ilyen csoportok.  

Az első osztályok a következő tanítókkal dolgozták végig a tanévet: 

1. a (informatika osztály) Bencze Istvánné – Tóthné Varga Csilla 

1. b (informatika osztály) Kathiné Bagdi Márta – Takács Ildikó 

1. c (nyelvi osztály) Deákné Balogh Ágnes – Tácsikné Resli Réka 

 

Személyi állományunk tavalyhoz viszonyítva különböző okok miatt több helyen is 

változott. Az okok és az érintettek a következők: 

a) Csoportindítási engedély: 

- Az „eltérő tantervű tagozaton” engedélyt kaptunk 1 napközis csoport indítására. Ezen 

az álláshelyen szakképzett gyógypedagógust kellett volna foglalkoztatnunk, de a tankerület 

háromszori hirdetésére sem jelentkezett megfelelő végzettségű kolléga. A tankerülettel és a 

módszertani intézményként működő „Bárczival” történő egyeztetés után tanítót is 

foglalkoztathattunk ezen a helyen. Így került ide Ócs József tanító, aki sikeresen elfogadtatta 

magát a sérült, roma gyerekekkel és a tagozaton tanító kollégákkal. Józsefet igyekvő, 

sokoldalú, segítőkész kollégának ismertük meg, aki sokat tett a tantermi dekorálás, a 

karateedzés, az „eltérős” tablókészítés és gyermeknapi karatebemutató terén. 

Továbbfoglalkoztatása több tényező, de elsősorban gyógypedagógus találásának függvénye. 

- Egy tanulószobai csoport indítását is engedélyezte a fenntartó. Ennek élén többszöri 

változás történt. Kezdett Bouriche Éva, aki 3 napig bírta. Majd folytatta Ferencczi László, 

végül befejezte Tóth Béla Tiborné. Ez a csoport feladta minden pedagógusnak a leckét. 

Különböző évfolyamról, szinte kizárólag HHH gyerekekből verbuválódott, akiknek – nem ők, 

hanem – a szüleik akarták ezt a foglalkozást. Ezek a gyerekek nem tudtak és nem is akartak 

sem önállóan, sem segítséggel tanulni, sem pedig szabadidőt hasznosan eltölteni. 

b) GYES-en lévő dolgozók határozott idejű helyettesítése: 

- Bostyánné Gáspár Angéla felsős nevelő feladatait, óráit Somné Gál Gabriella vette át, 

álláshelyén pedig helyettest foglalkoztatunk a tanulószobán visszatértéig. 

- Szálkainé Szilágyi Zsanett tanító helyettesítését Tóthné Varga Csilla látja el. Igyekvő, 

felkészült pedagógus, pörgős személyiség. Óráinak látogatása megtörtént. A látottakkal, 

tapasztaltakkal elégedett vagyok. Csilla jól végzi munkáját.  

- Alekszi-Kiss Csilla tanító helyettese Pankotainé Vajas Judit. Rá azért esett a 

választásunk, mert hosszúpályi lakosként segíteni szerettük volna a munkahelyváltását. Judit 

óráit látogattuk. Jól megtervezett, szakszerűen megtartott, jó színvonalú órákat láttunk. Nem 

hallgathatom azonban el, hogy a fegyelmezéssel Juditnak még mindig gondjai vannak. 

- Csarnainé Bujdosó Tünde némettanár tanév közben ment táppénzre és GYES-re. 

Helyettesítését gyorsan kellett megoldanunk. Szerencsére a tanulószobás Ferenczi László 

rendelkezett német nyelvi tanító végzettséggel, így munkakör módosítással ő helyettesíti 

Csarnainé Bujdosó Tündét. A tankerület hirdette és ezután is hirdetni fogja az állást. Ha 

jelentkezik némettanár (elég nagy belőle a hiány), László visszatér a tanulószobába. Az ő óráit 
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is vizitáltam. Az órákat rendben lévőnek t aláltam. László tűrőképessége és türelme igen 

nagy, ezért talán kissé későn kezd el fegyelmezni. Ezen változtatnia kell. 

c) GYES-ről visszatért dolgozó foglalkoztatása: 

- Fehérné Zagyva Katalin tanító szeptembertől állt munkába, Nás Piroska párjaként 

végezte munkáját. 

d) Nyugdíjba vonult dolgozó pótlása: 

- Szálkai Sándorné gyógypedagógus felmentési idejét decemberig letöltötte, a 

nevelőtestülettől a félévi értekezlet után búcsúzott el. Álláshelyét a tankerület egész nyáron és 

ősszel hirdette, melyre senki sem jelentkezett (gyógypedagógusból óriási hiány). Feladatait 

belső munkaerő átcsoportosítással Juhász Zita fejlesztőpedagógus végezte. Álláshelyét a jövő 

tanévre már nem kell hirdetnünk, hisz az „eltérőn” a tanulócsoportok száma 4-ről 3-ra 

csökken. 

e) Tagiskolákkal közösen foglalkoztatott dolgozók: 

- Szima József testnevelőt a monostorpályi tagiskolánkkal közösen foglalkoztattuk. A 

mindennapi testnevelés 6. évfolyamra való kiterjesztése miatt mindkét intézményben 

ellátatlan testnevelés órák keletkeztek. Első körben Kovács Dávidot, iskolánk volt tanulóját 

alkalmaztuk. Végzettsége nem volt teljesen megfelelő (sportedző), de átmenetileg lehetett 

volna foglalkoztatni. De újabb és újabb problémák merültek fel, így Dávid próbaidő alatt 

szerződést bontott. Személyes ismeretség révén végül Szima Józseffel vettük fel a 

kapcsolatot, aki szeretett volna visszakerülni a pedagógus pályára. József óráinak nagy részét 

Monostoron tartotta. Igazgató úrtól jókat hallottam felőle, s én is azt tapasztaltam, hogy 

lelkes, igyekvő pedagógus, aki hálás azért, hogy kapott egy lehetőséget a pályán. Időközben 

óralátogatáson is voltam nála. Színes, változatos, mozgalmas, jól szervezett órát láttam, mely 

bizonyítéka Józsi jó munkájának. A következő tanévben a mindennapi testnevelés további 

évfolyamokra való kiterjesztése szükségessé teszi egy teljes óraszámú testnevelő 

foglalkoztatását. Józsit valószínűleg Monostor foglalkoztathatja, hisz övé az álláshely. 

Nekünk kell új tanárt keresnünk.  

- Tanka János informatika szakos pedagógust a hajdúbagosi tagiskolánkkal együttesen 

foglalkoztattuk. János közvetlen, kedves személyiségével, hamar elfogadtatta magát 

kollégákkal, gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Óráinak látogatása megtörtént. Tapasztalataink 

kedvezőek. János jól felkészült, szakmáját értő és szerető tanár. Folyamatosan gyűjti az 

általános korosztály tanításával kapcsolatos tapasztalatokat, melyből kevés volt neki, hisz 

zömmel középiskolában tanított. 

f) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók: 

Szeptembertől nyílt lehetőség négy hónapos szerződéssel közfoglalkoztatottak alkalmazására. 

Többen megfordultak nálunk, s mód van arra is, hogy akikkel elégedettek vagyunk, azoknak 

újbóli szerződést kínáljunk. Így dolgozik most nálunk Ladányi Józsefné takarítóként, Fekete 

György és Nagy Vilmos Zoltán karbantartóként. Őket remekül be lehet vonni a nyári 

karbantartásba, festésbe. 

g) Németh Vilmos hajdúbagosi tagintézmény-vezető úr lemondott vezetői 

posztjáról. Én ezt személy szerint nagyon sajnálom, mert Vilmos személyében egy nagyon 

korrekt, nagy munkabírású, nagy szakmai felkészültségű vezető kollégát ismertem meg, 

akivel kiválóan együtt tudtam dolgozni. A vezetői pályázatot a tankerület kiírta, ami május 

30-án lejárt. Az új vezető személye változást hoz intézményeink együttműködésében, és 

elképzelhető, hogy az áttanításokban is.  

 

1.3. Tárgyi, gazdasági feltételek, munkakörülmények 

 

Az állami átvétel után a korábban egységes telephelyünket két telephelyre bontották. A 

Szabadság tér 12. alatt az „eltérő épülete” és az „új iskola” a Szabadság tér 30. alatt pedig a 
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„központi épület” és a „régi kisemeletes” található. Igazság szerint mind a négy épületünk 

alapos felújításra, renoválásra szorulna. Most már egészen biztos, hogy az épület felújítási 

pályázatunk nem nyert. A kérdés csupán az maradt, hogy elkészült terveket az elkövetkező 

pályázatokon ki nyújthatja be: a tulajdonos önkormányzat vagy a működtető KLIK? A 

legutóbbi önkormányzati ülésen az hangzott el, hogy ez a működtető lehetősége. 

A fél milliárd forintos beruházás helyett a nyár folyamán a KLIK a következő felújítási-

karbantartási munkákat végezte el:  

- vizesblokkok meszelése (a takarékosság jegyében az alapanyagokat a KLIK 

számlájára vásároltuk, de magát a meszelést a mi takarítóink végezték. 

- táblák festése (a speciális szaktudás szükségessége miatt itt az önkormányzat festőinek 

segítségét kértük) 

- a központi épület földszintjén a fiú és lány öltöző közötti olajlábazat javítása 

- a fiú és lányöltözőben az olajlábazatok javítása, ez utóbbiban az ajtókon szegőléccsere 

és festés 

- a biológia teremben ablakpárkányok javítása és festése, olajlábazat javítása 

- matek terem 1. em. – ajtócsere tokkal, szegőléccel 

- alsós terem – kapcsolócsere 

- magyar terem 1.em. – ajtócsere tokkal, szegőléccel, olajlábazat javítás, 

mennyezetfestés 

- német-magyar terem 1.em. – mennyezetfestés 

- labor 1.em. – ablakpárkány javítás, festés 

- történelem terem 2.em. – mennyezet javítása 

- új épület 2.c tanterme – ajtócsere, szegőléc 

- új épület WC földszint – ajtólapcsere tokkal + mázolás 

- új épület lány öltöző – villanykábel, kábelcsatorna csere 

- eltérő udvara – aknafedlap, betonozás, zsaluzás, érintésvédelem 

Sajnos a két legnagyobb problémánkkal a „központi épület” tetejének szigetelésével és a „régi 

tornaterem” padlózatának felújításával semmi sem történt. A tavaszi nagy esőzések idején 

ismét el kezdett beázni a Nagy utca felőli szárny. Az eseményt jelentettem az 

önkormányzatnak és a tankerületnek is. Az önkormányzat vásárolt egy 12x20 m-es fekete 

fóliát. Ez van most a tetőn, éppúgy, mint tavaly. A tapasztaltok szerint ez a megoldás 

legfeljebb egy évig tart ki. 

 

A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola összes alkalmazottainak száma 73 fő. A tanulók 

nevelését, oktatását 55 pedagógus látja el (1 álláshely üres). Munkájukat segíti 2 iskolatitkár, 

2 pedagógiai asszisztens, 2 gyógypedagógiai asszisztens. 

 

A fenntartó által engedélyezett álláshely: 

- pedagógus: 56 fő (+ 3 helyettesítő) 

- iskolatitkár: 2 fő 

- pedagógiai asszisztens: 2 

- gyógypedagógiai asszisztens: 2 fő 

- pedagógiai munkát segítő: 11 

 

Az intézményvezető munkáját 2 helyettes segíti. Iskolánkban 5 munkaközösség, valamint az 

IPR keretében 5 munkacsoport működik. A diákok képviselői diákönkormányzatban 

tevékenykednek, velük 1 DÖK segítő tanár foglalkozik. A tanévben 4 fő dolgozott határozott 

idejű szerződéssel. 
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Továbbképzések 

 

A tanév során pedagógusaink különböző felkészítéseken, tréningeken, továbbképzéseken, 

tájékoztató előadásokon vettek részt. 

- Felkészítés az „Erkölcstan” c. tantárgy oktatására 

- Megyei tanévnyitó értekezlet 

- Agressziókezelés, konfliktuskezelés a serdülő korban 

- IPR vezetőképzés – műhelyfoglalkozás 

- Az integrációs gyakorlat szerepe a pedagógusok minősítése során 

- Tájékoztató a magántanulói jogviszony törvényi szabályozásáról 

- Digitális képességek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig 

- Tájékoztató a kompetenciamérésről 

- Köznevelés az iskolában c. projekt roadshowja  

- NETFIT mérés 

- Kölyökatlétika 

- Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására 

 

II. Pedagógiai, szakmai tevékenységünk 

 

2.1.  Tevékenységi rendszer a Köznevelési Törvény hatályba lépésével kapcsolatban 

 

- A mindennapi testnevelés bevezetése a 2. és a 6. évfolyamon. 

- Az erkölcstan/hit – és erkölcstan bevezetése 1. és 5. évfolyamon. 

- A 16 óráig kötelező iskolában tartózkodás bevezetése 

- alsó tagozaton – egész napos iskola és iskolaotthon 

- felső tagozaton – tanulószoba 

  - SNI napközi 

  - szakkörök 

  - fakultációk 

  - felzárkóztatók 

  - sportfoglalkozások 

- Tanulmányi, művészeti, ismeretbővítő és sportversenyeken való részvétel és az ezekre 

történő felkészítés. 

- Az alapkészségek folyamatos fejlesztése. 

- A tanulókkal szemben támasztott követelmények folyamatos és fokozatos emelése. A 

lemaradók motiválása és segítése, a tanuláshoz való viszony javítása. A bukások számának 

csökkentése. 

- A tanulók kompetenciáinak folyamatos fejlesztése, felkészítés az országos 

kompetenciamérésre. 

- Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése. A pályaválasztás előkészítése, szakmák 

ismertetése, pályaválasztási kiállításokra való eljuttatás. 

- Különös figyelmet fordítottunk az olyan tanulókkal kapcsolatos eljárásokra, melyben a 

tankötelezettség szerepet játszott. 

 

2.2. Kiemelt nevelési feladataink 
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Fő nevelési célunknak a 2013/14-es tanévre a természet- és környezetvédelmet, az egészséges 

életmódot és táplálkozást, a víz- és energiatakarékosságot, egyszóval azokat a 

tevékenységeket neveztük meg, melyek a fejlődés fenntarthatóságát biztosítják. 

 

A következő rendezvényeinket szerveztük e téma köré: 

- Folyamatos küzdelem környezetünk védelméért, megóvásáért, tisztaságáért, a 

Házirend azon pontja alapján, mely szerint a tanuló köteles környezetének 

megóvásában, tisztán tartásában közreműködni. Ne legyünk restek a szemetelő tanulót 

szemetének felszedésére szólítani! Ne csak a tanórák szakszerű megtartására 

figyeljenek, hanem arra is, hogy ne történhessen meg a padok firkálása, vésése. Az 

órát inkább fejezzék be 1 perccel hamarabb, de szedessék össze a szemetet, rakassák 

rendbe a székeket, padokat, a táblát töröltessék le, és kapcsolják le a villanyt! Az 

ügyeleti munkát is vegyék komolyan, ne csoportosuljanak, hanem a meghatározott 

helyen állva figyeljenek, s azonnal avatkozzanak közbe, ha kell! A szünetek végi 

szemétszedések történjenek meg! 

- Az október 4-i papírgyűjtés, mely kiválóan szolgálta a környezettudatos szemlélet 

megalapozását (DÖK és Bujdosó Tünde). 

- Az október 7-i haszonállat bemutató az állatok világnapján, mely az állatok 

megismerését és szeretetük kialakítását célozta (Kiss Erzsébet) 

- Az október 9-i zöldség- és gyümölcsszobrászati bemutató, mely az egészséges 

táplálkozáshoz csinált kedvet (Harsányi Józsefné) 

- Az október 8-9-i őszi és az április 30-i tavaszi körzeti atlétikai verseny Létavértesen, 

ahol az éremtáblázatot mindkétszer megnyertük. Ez a verseny az egészséges, sportos 

életmód seregszemléje volt az október 26. SNI-s mezei futóversennyel együtt. 

(Andóné Zagarits Ildikó, Papp Gyula, Tepfenhártné Bődi Katalin). 

- A november 25-28. „Látó ember” c. prózamondó verseny témaválasztásával 

kapcsolódott nevelési célunkhoz, hiszen szinte minden mű a természetről, a természet 

szépségéről, csodás teremtményeiről szólt (Nás Piroska, Miléné Fényi Györgyi): 

- A február 24-én az iskolánk által szervezett tankerületi szintű idegen nyelvi 

szavalóverseny is kapcsolódott nevelési célunkhoz, hiszen a versenyen résztvevő 

közel 100 gyerek állatokról, növényekről, természeti jelenségekről verselt angol és 

német nyelven. 

- A HOMOBA szennyvízberuházási program, március 22-én, a víz világnapján 

szervezett vízzel kapcsolatos kvízvetélkedője.  

- Márciusban az „Aranyszáj” szépolvasási és helyesejtési verseny is természethez 

kapcsolódó ismeretterjesztő szöveget választott felolvasandó szövegnek.  

- Az április 11-i költészet napi rendezvények: a felsős szavalóverseny és a 

verskommandó is tavaszköszöntő, a természet szépségeit ábrázoló és dicsérő 

versekből szemezgetett 

- Áprilisban egy egész hetet szenteltünk a környezetvédelemnek, a hagyományosan 

megrendezett „Zöld hét” c. rendezvénysorozatunk keretében környezet- és 

természetvédelmi totóval, kerékpáros ügyességi versennyel, aszfaltrajzversennyel, 

futással, zenés tornával stb. 

- A június 6-i gyermeknap sok-sok játékos sportversennyel, ügyességi vetélkedővel 

szolgálta a mozgás, a sport megszerettetését. 

- A Június 10-i, 12-i, 16-i IPR-es kirándulások a TTÖC-ban a természet, a vizes 

élőhelyek megismerését, ezen ökoszisztémák sérülékenységét és védelmüknek 

szükségességét demonstrálták.  
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2.3. Tanulmányi munka – értelmi nevelés a szakmai munkaközösségek munkájának 

tükrében 

 

Alsós munkaközösség 

 

Az idei tanévben az alsós munkaközösségben személyi változás nem történt. Összesen 27 

pedagógus dolgozik, munkájukat 2 pedagógiai asszisztens segíti. A fejlesztő pedagógusok 

folyamatosan mérik, és fejlesztésben részesítik a rászoruló tanulókat.  Az első évfolyamon 

nyelvi és informatikai orientáltságú osztályokban, 2., 3., 4. évfolyamokon normál tantervű 

osztályokban folyik a tanítás. Az alsó tagozat a  CXC. Törvény - a nemzeti köznevelésről -  

hatályba lépésével az iskolaotthonos munkarendből az egész napos iskolai formára tért  át. A 

2003-as NAT-nak megfelelő hatályos helyi tantervek mellett felmenő rendszerben 

bevezetésre került az új NAT alapján kidolgozott helyi tanterv. Így jelenleg az első 

évfolyamon már ez utóbbinak megfelelően dolgoznak, míg a többi évfolyamra az előbbi 

érvényes. Összesen 12 tanulócsoportban folyik az oktató, nevelő munka.  

A tagozaton a tanulói létszám 262 fő, ebből 129 a cigány tanulók száma, és 150 fő a 

halmozottan hátrányos helyzetű diák.  

Számukra kiemelkedően fontos az, hogy „egész” napjukat az iskolában tölthessék, hiszen ők 

olyan családi háttérből érkeznek, ahol nem kapják meg a megfelelő támogató segítséget az 

otthoni tanuláshoz. Az osztályfőnökök minden évben újra és újra megtapasztalják, hogy sok 

esetben a szülő alig érdeklődik gyermeke iránt, felszereléséről sem gondoskodik. Az 

elhanyagoltság testileg és lelkileg is megfigyelhető.  A lemaradást és a hiányosságokat 

bepótolni óriási feladat. Ezt segíti és támogatja az egész napos tanítási forma, ahol a tanulók 

maximális segítséget kapnak nevelőiktől, és az önálló foglalkozásokon elsajátíthatják a 

tanulás képességét. A pedagógusok szakmai felkészültsége és „szívvel-lélekkel ” végzett 

munkája azonban meghozza az apró eredményeket, amelyek kis lépések az integráció útján, 

de egy-egy gyerek számára sokat jelenthetnek. 

A munkaközösségben dolgozó pedagógusok célja olyan tanulói környezet kialakítása, ahol 

minden gyerek a számára megfelelő képességfejlesztésben részesül. A  kompetenciaalapú 

tudás kialakítása, a tehetségesebb diákok támogatása, versenyeztetése szintén fontos tanítói 

feladat.  Az olvasás, írás, helyesírás, számolás megalapozása, a tanulók egyéni képességeinek 

megfelelő legmagasabb tudásszint elérése kiemelt jelentőségű terv. A tehetséggondozás és az 

egyéni felzárkóztatás  a gyerekek tanulmányi teljesítményének tükre.  

A 2013/2014-es tanév fő nevelési feladata a természet- és környezetvédelem, a 

környezettudatos magatartás kialakítása. Ennek érdekében az iskolai és ezen belül alsós 

rendezvények központi témája a környezetvédelem. A tanítási órákon és a szabadidős 

tevékenységek alatt pedig a pedagógusok felhívják a gyerekek figyelmét arra, hogy 

igyekezzenek mindig, minden nap környezettudatosan élni, érezzék saját felelőségüket a 

szűkebb és tágabb környezetük megóvásáért, az iskolaudvar rendjének és tisztaságának  

megtartásában. 

Az alsós munkaközösség az éves nevelési célnak megfelelően alakítja a munkatervben 

megfogalmazott tevékenységek témáját.  

A fő nevelési cél mellett az alsós évfolyam pedagógusai nagy figyelmet fordítanak a 

következő nevelési feladatokra:  

- A gyerekek tiszteljék és becsüljék szüleiket, nevelőiket,  tanuló-, és  embertársaikat. 

-  Önállóságra, önellenőrzésre, az önálló tanulásra nevelés. 

- A hazafias nevelésben a múlt megismerésére, a hagyományok ápolására, az értékek 

megóvására ösztönözik az alsós gyereket.  

- Az iskolai fegyelem, viselkedés területén kiemelt az agresszió visszaszorítása, a durva, 

emberhez méltatlan viselkedés elutasítása. 
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- A közösségi nevelésben az osztálytársak egymás iránti felelősségérzetének erősítését, a 

tudás tekintélyének elismerését kívánja elérni.  

- Világnapokhoz kapcsolva különböző programok zajlanak osztálykeretben, melyek a 

nevelésben a sokoldalú személyiségfejlesztést segítik: pl.: állatok világnapja, víz világnapja, 

idősek napja, népmese napja. 

 

 

Rendezvények: 

- háziállat bemutató – október 7-én állatok világnapjához kapcsolódva 

- megemlékezés az aradi vértanukról – az idén osztálykeretben 

- hulladékgyűjtés –iskolai keretben 

- megemlékezés az ’56-os forradalomról az iskolai ünnepségen 

- mesemondó verseny – a művészeti munkaközösséggel 

- karácsonyi ajándékkészítő délután 

- farsang – osztálykeretben 

- Műsor március 15-re, a ’48-as forradalom emlékére 

- verskommandó - április 11-én, költészet napján 

- „Zöld heti” programok – a Föld napjához kapcsolódva  

Az idei tanévben – mint már több éve-, a negyedik évfolyam feladata a március 15-ére 

rendezett iskolai ünnepségre műsort összeállítani és bemutatatni. A községi megemlékezésnek 

szintén kiemelkedő jelentőségű része a gyerekek műsora. A sok munka, készülés mindig 

meghozza gyümölcsét. A műsor ebben a tanévben is hazafias szellemiségű, méltó 

megemlékezés volt.  

Az munkaközösség mindig figyel arra, hogy a gyerekek részt vehessenek a helyi, megyei, 

országos versenyeken. Levelezős versenyeken egyre kevesebben vesznek részt, mivel a 

nevezési díj sok családnak anyagi terhet jelent. Ezért fontos a helyi versenyek megrendezése, 

hisz ezek biztosítanak lehetőséget azoknak a diákoknak, akik nem tudják megfizetni az 

iskolán kívüli részvételt.  

A 2013-14-es tanévben a következő helyi versenyeken vehettek részt az iskola tanulói:  

- mesemondó verseny 

- komplex tanulmányi verseny 

- „Aranyszáj” szépolvasási verseny 

A helyi versenyeken túl több megyei, országos versenyre is eljutottak tanítványaink, ahonnan 

a következő eredményekkel tértek haza.  

1. Téglási Babszem Jankó mesemondó verseny:  

- Váradi Eliza – 1. évfolyam   I. helyezés 

- Kiss Regina – 1. évfolyam   különdíj 

- Szalai Anna  - 2. évfolyam különdíj 

- Váradi Dóra – 3. évfolyam I. helyezés 

- Békési Levente – 3. évfolyam  különdíj 

2. „Égig érő fa ” konyári mesemondó verseny  

- Fehér Sára – 1. évfolyam különdíj 

3. Szivárvány országos levelezős tanulmányi verseny 

- Szántó Hanna  1. évfolyam  - matematika    2. helyezés 

- Váradi Dóra     3. évfolyam környezetismeret  14. helyezés 

- Szalai Anna  2. évfolyam   magyar 30. helyezés 

4. Bolyai Iskola matematika versenye 

- Szántó Hanna  1. évfolyam   3. helyezés  

- Pásztor Levente 4. évfolyam 10. helyezés 

5. Alapműveleti matematika verseny 
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 - Pásztor Levente 4. évfolyam 6. helyezés 

Az idei tanévben az éves munkatervnek újra része volt a kulturális bemutatót, melyen több 

alsós osztály vállalt szerepet. A gyerekek és a pedagógusok egyaránt lelkesen készültek, 

melynek eredménye egy nagyszerű előadáslett..  

A színes programok mellett a szakmai feladatok elvégzése sem maradt el. Az alsós nevelők 

rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, ahol bővítik ismereteiket, pedagógiai 

módszereiket. Ugyanezt a célt szolgálja a munkaközösségen belüli bemutató órák szervezése. 

Ebben a tanévben Palotainé Kovács Irma tartott órát kollegáinak. A megtekintett 4. 

évfolyamos testnevelés órán sok új, érdekes feladattal szemléltette egy készségtárgy 

sokszínűségét, saját szakmai felkészültségét. Az Apáczai Kiadó kérésére  Orosz Csabáné 

tartott 2. évfolyamon magyar irodalom órát. Ezen nemcsak a munkaközösség tagjai, de a 

környező települések pedagógusai is részt vettek. Az óra pontosan megtervezett, tartalmas, 

sokféle feladatot és tanulási módot bemutató, differenciált szervezésű volt. Sikerét az órát 

látogató pedagógusok véleménye is igazolja.  

 

Kapcsolatok:  

A szülőkkel való kapcsolattartás elsődleges formája a szülői értekezlet. Minden tanévben 

legalább három, de szükség esetén több értekezlet tartható. Fogadóórát biztosítanak a tanítók, 

s így is  elérhetőek a szülők számára. Mindezekre azért van szükség, hogy a pedagógus és a  

szülő a gyerek érdekében keresse a kapcsolatot, hogy a felmerülő problémák és iskolai 

gondok a lehető legrövidebb időn belül  és a legjobb módon oldódjanak meg. A nyílt nap 

szintén egy alkalom arra, hogy a szülő bepillanthasson az iskolai életbe, arra a helyre, ahol a 

gyermeke a napjából a legtöbb időt eltölti. Az alsó tagozaton még nagy számban élnek ezzel e 

lehetőséggel.  

Az óvoda és az iskola együttműködése elengedhetetlen, hiszen az óvodából érkezik az 

iskolába  a gyerek. Évek óta több rendezvényen találkoznak az iskolás gyerekek óvodás 

társaikkal. Pl.: verskommandó, amikor az elsősök versekkel készülnek az ovisoknak; iskolába 

hívogató, amikor az ovisok látogatnak el az iskolába. 

A művelődési ház a tagozat rendezvényeinknek gyakori helyszíne. Mindig szívesen fogadják 

a programokat szervező tanító néniket, a  résztvevő tanulókat. Ebben a tanévben is több 

verseny, kiállítás, vetélkedő ott került megrendezésre. A művelődési ház felkérésére a tanulók 

többször készülnek műsorral, pl.: március 15-re, idősek napjára, a magyar kultúra napjára, 

falukarácsonyra, falunapra.  

Állandó kapcsolatunk a családsegítő szolgálattal. Több olyan gyerek érkezik és tanul az alsó 

tagozaton, akik gondozás alatt álló családból érkeznek. A pedagógusok mindig bizalommal 

fordulhatnak a családgondozókhoz. Az együttműködés, és a segítőkészség mindig kölcsönös.  

Az iskolában működő munkaközösségekkel az alsós munkaközösség folyamatos kapcsolatban 

áll. A művészeti, a reál,  a humán munkaközösség tagjaival rendszeresen dolgoznak együtt a 

tanítók.  

 

A tanévben vállalt feladatokat és célokat sikeresen teljesítette a tagozat. Ez annak köszönhető, 

hogy az itt tanítók lelkiismeretesen, tudásuk legjavát adva végzik mindennapi 

tevékenységeiket.  

A 2013-14-es tanév sok munkával és sok szép eredménnyel zárul le. Köszönöm a kollegák  

egész éves kitartó munkáját, az iskolavezetés emberségét, megértését, segítségét és bizalmát. 

 

Kiss Erzsébet munkaközösség vezető 

 

Művészeti munkaközösség 
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A Művészeti munkaközösség munkáját a 2013/2014-es tanévre elkészített munkatervben 

megfogalmazottak alapján végezte.  

Tevékenységét kiterjesztette minden egyes tanulóra, aki ígéretesnek bizonyult valamely 

tehetségterületen, s aki kellő ambíciót érzett magában a művészeti kultúra befogadására, 

annak elsajátítására, közvetítésére, fejlesztve ezzel személyiségüket, lehetőséget teremtve 

önmegvalósításukra.  

A munkaközösség munkáját a munkatervben megfogalmazottak szellemében végezte, a 

feladat- és rendezvénytervet pedig irányadónak fogadta el. Megvalósítva az elképzelésekből 

azokat a programokat, melyek szervesen, illeszthetőek voltak az idei tanév egészébe.  

Munkájukban szorosan együtt működtek az alsós és a felsős humán munkaközösségekkel, 

eltérő tagozattal, a diákönkormányzattal, a Napköziotthonos Óvodával és a Bem József 

Művelődési Központtal. 

Tevékenységük részletezve: 

 

- A Művészeti munkaközösség tablóját iskolaépületenként rendben tartották, és 

folyamatosan gondoskodtak a tabló anyagának frissítéséről. A tablón szerepeltették a 

havi jeles napokat, a programokat, valamint a hónap mesterségével ötleteket adtak 

különböző manuális tevékenységek végrehajtására.  

 

- A magyar kultúra napja keretében színvonalas lélekemelő műsort mutattak be 

felölelve, átfogva a kultúra teljes palettáját.  

 

- A korábbi évekhez hasonlóan mesemondó versenyt szervezett a munkaközösség az 

alsós és eltérő tantervű tagozat gyerekei számára. Ezzel a versennyel is beigazolódott, 

hogy ezen a területen is nagyon sok tehetséges mesemondó kisdiákunk van, akik 

nemcsak iskolánkban, hanem külső rendezvényeken is méltóan képviselik az iskola 

hírnevét. Az idei tanévben a környezetvédelem téma köré csoportosultak a választott 

művek.  

 

- Szintén a korábbi évekhez hasonlóan rajzpályázatot hirdettek, ezzel összefüggésben 

rajzkiállítást szerveztek – meseillusztrációk témakörében. Egyéni szín – és 

formagazdagsággal elkészített munkáikkal bizonyították gyerekeink, hogy nemcsak 

mesemondásban, hanem vizuális kultúra terén is sok kiemelkedő tehetséggel 

találkozhatunk intézményünkben.  

 

- A munkaközösség a Bem József Művelődési Központtal karöltve megszervezte a 

Falukarácsonyt és színvonalas műsorral látta vendégül a település érdeklődő tagjait. 

Ezen a rendezvényen is igyekeztek a művészeti csoportok zenés, táncos 

műsorszámokkal és prózai jelentekkel közelhozni mindenkihez az ünnep varázsát. A 

műsor keretein belül sor került karácsonyi dalok, táncok előadására, karácsonyi 

jelenetek dramatizálására, betlehemi játékok felelevenítésére. Az est folyamán 

igyekezett a munkaközösség nemcsak tartalmában, hanem formájában is olyan 

hangulatot teremteni, mely elérhető, megfogható közelségbe hozta a résztvevők 

számára a karácsonyi ünnepkört. 

 

- Az iskola és a munkaközösség munkatervébe kétévente betervezett kulturális bemutató 

nagy terheket rótt a felkészítő nevelőkre és a szereplő gyerekekre. Mégis az utóbbi 

évek egyik legsikeresebb kulturális bemutatóját tudhatjuk magunk mögött. Remek 

előadásokkal tarkított, helyenként kiemelkedő színészi képességekkel megáldott 

gyerekek játékában gyönyörködhettünk, olyan közönség társaságában mely emelte és 
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nem rontotta az idei kulturális rendezvény fényét. Köszönet a kollégák kiemelkedő 

színvonalú munkájáért.  

 

- A fent említett programokon túl igyekezett a munkaközösség bekapcsolódni mind az 

iskola, mind a település olyan rendezvényeibe, melyek művészeti tevékenységükkel 

kapcsolatban hozhatók, így pl.: verskommandó, zöld hét, mikulásünnepség, farsang, 

stb.  

Összességében véve a Művészeti munkaközösség reméli, hogy jelenlétével színvonalasabbá 

és érdekesebbé és főként színesebbé tette az iskola tanulóifjúságának, és a település 

lakosságának életét, és ezáltal szerves részét alkotta az Irinyi József általános Iskola, oktató – 

nevelő munkájának. 

 

Miléné Fényi Györgyi munkaközösség-vezető 

 

Reál munkaközösség 

 

A munkaközösség ebben a tanévben is munkáját a Nemzeti Alaptantervben illetve a 

Pedagógiai Programban előírt feladatok figyelembevételével munkaterve alapján végezte. 

A munkaközösség alapvető feladatai, célkitűzései 

 logikus gondolkodásra nevelés 

 probléma megoldó képesség fejlesztése 

 pályaválasztás előtt állók felkészítése a központi felvételi vizsgára, illetve a 

továbbtanulásra 

 differenciált képességfejlesztő tevékenységgel a tanulói kompetenciák növelése 

 kompetenciamérésre készülés a felső tagozaton, a felmérés lebonyolítása a 6. és 8. 

évfolyamom 

 digitális kompetencia fejlesztése 

 helyes környezeti magatartás, értékrend kialakítása a tanulókban 

 egészséges életvitel szerinti életmódra való ráébresztés 

 tehetséggondozás 

Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításához a munkaközösség tagjai a következő 

feladatokat hajtották végre, illetve rendezvényeket, versenyeket szerveztek.  

A munkaközösség három kisebb mikroközösségből alakult, ezért a célkitűzések, feladatok 

három oldalról tevődnek össze.  

 

Matematika területén: 

A matematikatanítás célja: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet 

mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni a korszerű alkalmazásra képes 

matematikai műveltségüket, fejleszteni gondolkodásukat, az életkornak megfelelő szinten 

biztosítani a többi tantárgy tanulásához, a mindennapok gyakorlatához szükséges 

matematikai ismereteket és eszközöket. A matematikával való foglalkozás fejlessze a 

tapasztalatokból kiinduló önálló ismeretszerzést, alakítsa ki az önálló gondolkodás 

igényét, ismertesse meg a problémamegoldás örömét, és szolgálja a pozitív 

személyiségjegyek kialakulását. Az általános iskola matematika nevelése adjon biztos 

alapot a reális középfokú tanulmányok folytatásához. 
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Kiemelt feladat: differenciált képességfejlesztő tevékenységgel a tanulói kompetenciák 

növelése.  

A feladat és rendezvénytervet az első munkaközösségi foglalkozáson állították össze. 

Munkájukat az éves munkatervük és ez alapján végezték.  

 

Szeptemberben megszervezték a csoportokat magyarból, matematikából és 

informatikából. A tanórán kívüli tevékenységek megszervezésével minden évfolyamon 

több lehetőség nyílt a tehetséggondozásra és felzárkóztatásra egyaránt. (egyéni fejlesztés, 

szakkörök, középiskolai előkészítők, korrepetálások szervezése) 

Indult szakkör matematikából, természetismeretből, illetve létrejött a KRESZ szakkör. 

Működik felzárkóztatás matematikából, természetismeretből, informatikából, kémiából. 

A középiskolai előkészítőkön a közös írásbeli felvételi vizsgára készítették a gyerekeket 

elsősorban, de előjött a kiegészítő anyagrészek és egyéb gondolkodtató logikai feladatok 

megoldása is. Több feladatot is megoldottak az előző évek feladatlapjai közül.  

 

5. osztályban átdolgozták a tantervet a helyi óraszám emelkedése miatt. Heti 4 óráról 4,5 

órára emelkedett az óraszám. Tankönyvválasztásnál figyelembe vették a csoportok 

képességei is, így nem minden évfolyamon egyforma tankönyvből tanítottak. A következő 

tanévben a tankönyvrendelet miatt ez problémát jelent a gyerekeknek és nevelőknek 

egyaránt.  

 

Nádudvaron IPR-es jó gyakorlat hospitáláson vettek részt. 6. osztályos matematika órát 

nézett meg a munkaközösség minden tagja. Érdekes és tartalmas órának voltak szemtanúi. 

Az óralátogatás után szakmai tapasztalatcserén vettek részt. Sok új ötlettel tértek haza.  

 

A kompetenciamérésről: 

Az országos kompetenciamérést május 28-án írták ebben a tanévben a 6. és 8. évfolyamosok 

matematikából és magyarból. A vizsgálat az iskolarendszer 6. 8. és 10. évfolyamán tanuló 

diákok körében a matematikai eszköztudásra és a szövegértési képesség felmérésére terjed ki.  

Egy tanuló kivételével, aki SNI-s, minden tanuló tesztfüzetét be kellett küldeni. Egy-egy 

gyereknek  4*45 perces tesztet kellett kitöltenie, két szövegértést és két matematikai 

feladatokat tartalmazót. 

A 2013 májusában írt felmérés elemzése röviden: 

8. osztály matematika 

A mérésben 60 tanuló vett részt. 52 fő visszaküldte a tanulói kérdőívet, azonban ez így is 

értékelhetetlen volt. Tehát a csoportnak nincs családi háttérindexe, ami egyébként pozitív 

hatással befolyásolta volna a mérés eredményét a gyerekek hátrányos helyzete miatt. 

Tanulóink eredménye az országos átlagtól 131 képességponttal alacsonyabb, míg a kistérségi 

eredménytől 57 ponttal marad el. Összességében a 2013 évi teljesítmény az előző három 

évhez viszonyítva alacsonyabb.  

6. osztály matematika 

A tanulók létszáma 71 fő volt, a kérdőívet 68 fő töltötte ki, így ennek a vizsgált csoportnak 

van családi háttérindexe. Tanulóink átlagos teljesítménye 126 képességponttal magasabb az 
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országosnál, míg a kistérségi eredményt 180 ponttal haladja meg. A 2013. évi teljesítmény az 

előző két év teljesítményéhez képest nem változott. 

 

A felvételi eredményekről 

A központi írásbeli felvételi vizsga feladatsorai minden évben okoznak valami meglepetést, 

mindig várnak valami újat a gyermeki gondolkodásban. A szakos kollegák igyekeznek a 

tanulókkal megismertetni a feladattípusokat. Több feladatsort megoldanak az előző évek 

feladatai közül, és arra is felkészítik őket, hogy váratlan feladathelyzetben is helyt tudjanak 

állni. 

A megszerzett ismereteket új problémák megoldáskor is tudni kell alkalmazni. A felvételi 

eredményét nemcsak gimnáziumok és szakközépiskolák kérték, hanem egyes szakmunkás 

képzők is. Így nem csak a legjobb tanulók, hanem a gyengébb tanulmányi eredménnyel 

rendelkezők is megírták a dolgozatot. Iskolai eredményünk így 36 % lett matematikából.  

 

Versenyeredmények 

A MATEKGURU csapatversenyre már több éve jelentkeznek és vesznek részt a gyerekek. 

Így történt ez az idén is. Két 5. osztályos egy 6. osztályos és egy 7. osztályos csapatunk indult 

ezen a versenyen. Két forduló feladatsorait levelezős formában oldották meg, míg a harmadik 

fordulóra Püspökladányba utaztak február 14-én. 

Az országos döntőbe az első 10. helyezett jutott. A mi csapattagjaink nem sok ponttal 

maradtak le erről. 

 

Eredmények: 

5. osztály egyik csapata országos 12. hely 

Résztvevők:   

 Gyügyei Bernadett 

 Czirinkó Regina 

 Hoczka Vivien 

 Szurkor Sára 

Felkészítő: Harsányi Józsefné 

 

5. osztály másik csapat 24. hely 

Résztvevők: 

 Csarnai Mercedesz 

 Bagi Boglárka 

 Sós Zsófia 

 Vincze Boglárka 

Felkészítő: Tóthné Pál Irma 

6. osztály 22. hely 

Résztvevők: 

 Mikó Ádám 

 Balogh Gergő 

 Almási Tünde Bernadett 
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 Kósa Petra Viola 

Felkészítő: Tóthné Pál Irma 

 

7. osztály 13. hely 

Résztvevők: 

 Karalyos Anita 

 Szatmári Dóra 

 Havrilla Szabina 

 Nagy Dorina 

Felkészítő: Szatmáriné Tóth Szilvia 

 

A 7. osztályos tanulók közül néhányan részt vettek a Hajdúböszörményben megrendezett 

Bocskai István Gimnázium által szervezett megyei matematika versenyen. 

Eredmények: 

 1. hely: Karalyos Anita 7.a 

 4. hely: Havrilla Szabina 7.a 

 12. hely: Lakatos Kornél 7.a 

 13. hely: Lakatos Nikolett 7.a 

Felkészítő: Szatmáriné Tóth Szilvia 

A gyerekek értékes könyvjutalommal tértek haza. 

 

Az alapműveleti matematika verseny iskolai fordulójának megrendezése után a legjobbak 

Létavértesen a megyei fordulón képviselték iskolánkat. 

 5. évfolyam: Csarnai Mercedesz, Nagy Virág 

Felkészítő: Tóthné Pál Irma, Harsányi Józsefné 

 6. évfolyam: Balogh Gergő, Mikó Ádám 

Felkészítő: Tóthné Pál Irma 

 7. évfolyam: Havrilla Szabina 

Felkészítő: Szatmáriné Tóth Szilvia 

 8. évfolyam: Köteles Alexandra, Pankotai Kristóf 

Felkészítő: Szőllősiné Soós Tünde 

 

Díjazottaink:  

Havrilla Szabina 6. hely 

Pankotai Kristóf 2. hely 

Köteles Alexandra 5. hely 

 

A gyerekek a magas nevezési díjak és útiköltségek finanszírozásának hiánya miatt egyre 

kevesebb versenyre tudnak eljutni a korábbi évekhez képest.  

 



18 
 

Természettudományok területén 

Nagy figyelmet fordítottak a környezet állapota iránti érzékenység, az ökológiai szemlélet 

valamint a helyes környezeti magatartás, értékrend alakítására. Fő nevelési feladatuk volt, 

hogy a tanulók megértsék és a gyakorlatban is alkalmazzák a környezet és természetvédelem 

legfontosabb alapelveit.  

Legyen igényük az egészséges életvitel szerinti életmód kialakítására. Közös feladat az önálló 

ismeretszerzés képességének kialakítása, a tanulói kompetenciák növelése. 

E cél megvalósításához a munkaközösség két nagy programot szervezett: 

Október 9-én szerveztük meg a zöldség és gyümölcsszobrászat bemutatót. Ezzel az 

egészséges táplálkozásra hívtuk fel a gyerekek figyelmét. A gyerekek osztályonként készültek 

a bemutatóra. Az otthoni kiskertből hozott zöldségekből, gyümölcsökből ötletes, színpompás 

remekművek születtek. Az előkészületek sok munkát igényeltek, de megérte, mert igen 

látványos kiállítást tekinthettünk meg. A szervezésben köszönik az osztályfőnökök és a segítő 

kollegák közreműködését. 

Másik nagy programunkat áprilisban rendeztük meg a „Zöld hét” keretében. Ezen 

felső tagozatos gyerekek vettek részt.  

Április 14-én 14 órakor tartották a megnyitót. Ezt követően minden osztályból 3 fős csapat 

töltötte ki a környezet és természetvédelmi TOTÓ-t. Sok érdeklődő gyermek várta a 

kerékpáros ügyességi versenyt, melyen közel 70-en vettek részt. Az ügyességi pálya 

összeállításában, a szervezésben és az díjazásban a rendőrség segített. Köszönjük nekik. 

Az időjárás miatt az aszfaltrajzversenyt egy későbbi időpontban rendezték meg. Ez a program 

évek óta sok alkotni vágyó gyereket vonz az aszfaltra. Idei témájuk: „Virág világ” 

Szép rajzok születtek ezen a napfényes délutánon. 

A programok érdekelték a gyerekeket, ezért jövőre is, a hagyományukhoz híven megszervezik 

a programsorozatot. 

A tervezett tájfutó verseny eső miatt elmaradt, amit már csak a jövő tanévben tudunk pótolni. 

A programok szervezésében segített Faragó Anna, Somné Gál Gabriella, Danka Noémi, 

Kulcsár László, Harsányi Józsefné.  

Szeptembertől indult és működött a „Zöld szív” természetvédelmi szakkör Somné Gál 

Gabriella vezetésével. A szakkör tagjai 5. osztályos gyerekek. A foglalkozások főbb témái a 

víz, a levegő, a talaj védelme, az egészséges életmód kialakítása, az energiatakarékosság volt. 

Nemcsak a tanterem falai között tartották a foglalkozásokat, hanem sokat mentek a szabadba, 

ahol figyelték a táj szépségét, a védett növényeket, állatokat.  

Az Apáczai Tankönyvkiadó felkérésére Somné Gál Gabriella bemutató órát tartott a 

tankerület érdeklődő pedagógusai számára. Az órát természetismeret tantárgyból saját 

osztályával, az 5.a osztállyal tartotta. Új anyagként a szarvasmarha életmódját, tulajdonságát 

dolgozták fel. Az órán csoportmunkában dolgoztak, a csoportok versenyben álltak egymással. 

Az igazi versenyszellem és a gyerekek felkészültsége nagyon érdekessé, látványossá tette az 

órát. Gabi lelkes, pontos munkáját az ide látogató nevelők is megdicsérték. Szükség van ilyen 

szakmai délutánokra, melyen egymás munkáját, módszereit ismerhetjük meg, tapasztalatokat 

cserélhetünk. 

Ettől a tanévtől indult a KRESZ szakkör. A szakkor vezetője Kulcsár László. A szakkörön 

elsősorban 5. osztályos tanulók vettek részt. A diákok megismerkedtek a kerékpározás 

történetével, alapvető szerelési, kerékpár javítási ismereteket szereztek, megtanulták a 



19 
 

legalapvetőbb, illetve a kifejezetten a kerékpárokra vonatkozó KRESZ-szabályokat. Az 

iskolaudvaron zajló gyakorlatok során a gyerekek játékos feladatok keretében megtanulják 

magabiztosan és biztonságosan kezelni kerékpárjaikat.  

 

Versenyek 

A Hevessy György kémia verseny iskolai fordulóját szervezték meg. 7. osztályban 15 fő, 8. 

osztályban 18 fő vett rajta részt. A felkészítő: Szatmáriné Tóth Szilvia. 

 

Az Erdei Grúz vegyipari szakközépiskolába több 8. osztályos tanulónk bejutott, ezért a 

felvételt nyert tanulókat Szilvia külön készíti az zökkenőmentes szeptemberi kezdésre.  

 

Informatika területén 

Fő feladat digitális kompetencia fejlesztése, hogy a tanulók magabiztosan és kritikus módon 

használják az információs technológia eszközeit a tanulás, a szabadidő és a kommunikáció 

terén. Ettől a tanévtől indult először első évfolyamon orientációs osztály informatikából. Az 

itt tanító nevelő szerint: „A gyerekek nagyon szeretik és várják az informatika órákat. 

Biztonsággal használják az egeret. Billentyűzet segítségével meg tudják jeleníteni a 

monitoron a betűket és a különböző jeleket, számokat.” 

A többi évfolyamokon (3-8) működnek fejlesztő foglalkozások. Az órákon a tanagyaghoz 

kapcsolódó feladatok megoldása, gyakorlása zajlik, illetve lehetőség nyílik azon tanulók 

számára, akik a település adottságaiból fakadóan mély szegénységből érkeznek iskolánkba, 

hogy az otthoni gyakorlás hiányában itt az iskolában tudjanak jártasságot szerezni a digitális 

írástudás területén.  

A szakkörökre lelkesen járnak a tanulók, ahol játékos formában is ismerkednek a 

programozással.  

A 7. és 8. évfolyamon emelt óraszámú számítástechnikán a tanagyaghoz kapcsolódóan, de 

magasabb szinten tanulják az informatikát. 12 tanuló készül ECDL vizsgára, melyen a Select 

kártya 4 kötelező moduljából vizsgáznak: 

 operációs rendszerek 

 szövegszerkesztés 

 táblázatkezelés 

 információ és kommunikáció 

A tanév elején Szatmári Attila és Tanka János informatika szakos kollegák készítettek egy 

iskolai fájlszervert, amely magába foglal tűzfal és tartalomszűrő megoldásokat is, kizárva így 

a nyomdafestéket nem tűrő, elektronikus tartalom megjelenítését az iskolai gépeken, mellyel 

gondosan tervezett pedagógiai munkánkat,  kiskorú gyermekeink erkölcsi és mentális 

fejlődését segítsük, támogatjuk. Emellett a tanórai anyagok, valamint a munkafüzetek 

digitalizált változatának gyors elérése, az órai munkák tárolása, folyamatos redundáns 

mentése is megoldott.  

 

Pályázat 

Hivatalosan lezárult és pénzügyileg elszámolásra került a „Digitális könyvmolyok” 

könyvtárfejlesztés a hosszúpályi iskolában, TIOP-1.2.3-11/1-2012-0177 kódszámú pályázat. 
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A pályázaton elnyert 5.438.210 Ft támogatásból megújult a könyvtár gépparkja, és 

elektronikus kölcsönzést vezettünk be.  

 

Verseny 

Az e-HÓD, a Hódítsd meg a biteket nemzetközi informatikai és számítógép-készség 

versenyen 13 tanuló vett részt, és az országos átlagnak megfelelő teljesítményt nyújtottak.  

 

További szakmai feladataink 

 Decemberben az „Agresszió kezelése” címmel hallhattunk előadást 

 A „Digitális képességek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig” 90 órás tanfolyamon 

vett részt több kollegánk 

 Márciusban a pedagógus portfólió készítése volt az egyik továbbképzés témája 

 Júniusban még további két továbbképzés várja az érdeklődő kollegákat 

 Decemberben a nyílt napon a szülők betekinthettek iskolánk munkájába, a gyerekek 

mindennapi tevékenységébe 

 Megalakultak a tankerületi munkaközösségek: a természettudományi munkaközösség 

központja a Derecskei Bocskai István Általános Iskola Tépei Tagiskolája lett.  

 Márciusban átdolgozták a Pedagógiai programban a helyi tanterveket a törvény 

módosítások tükrében 

 A kompetenciamérés eredményeinek megismerése, elemzése után fejlesztési 

programot dolgozott ki a munkaközösség, mely beépült az iskola Intézkedési tervébe 

 

Munkaközösségük minden tagja ebben a tanévben is lelkiismeretesen végezte munkáját, 

melyet ezúton is köszönök.  

Harsányi Józsefné munkaközösség-vezető 

 

 

Humán munkaközösség 

 

A munkaközösség alapvető feladatai, célkitűzései a tanévre: 

- A tanulók megfelelő anyanyelvi műveltségre tegyenek szert. 

- Az anyanyelvi neveléssel célunk a tanulók személyiségének fejlesztése is. 

- Az anyanyelvi nevelés elsősorban a készségek és a képességek fejlesztésére 

irányuljon. 

- Az alsó tagozaton elkezdett írás-, olvasási-, szövegértési készség továbbfejlesztése. 

- Írásbeli, szóbeli, szövegalkotási készség továbbfejlesztése. 

- Olvasóvá nevelés (ami sajnos egyre nehezebben megy, mert tanulóink alig-alig 

olvasnak). 

- A logikus gondolkodás, az esztétikai érzék, beszédkészség és a beszédkultúra 

fejlesztése.  

- Differenciált képességfejlesztő tevékenységekkel a tanulói kompetenciák fejlesztése.  

 

Szeptemberben a tanév a szokásos szervezési feladatokkal indult. 

 

- csoportbontások megszervezése az 5. évfolyamon magyar és matematika 

tantárgyakból 
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- tanmenetek frissítése, javítása 

- munkaközösségi foglalkozás keretében a kerettantervnek megfelelő új tanmenetek  

kidolgozása az 5.  évfolyamon magyar nyelv és irodalom tantárgyakból 

- délutáni foglalkozások, szakkörök, fakultációk indítása 

- Szeptembertől új tantárgy jelenik meg az általános iskolákban, az erkölcstan, melyet 

az egyház, illetve az iskola oktat. Az erkölcstan oktatásához olyan nevelőkre volt 

szükség, akik elvégeztek egy 60 órás erkölcstan továbbképzést. Iskolánkból Dr. 

Fónagyné Tóth Edit, Garbaczné Simon Erzsébet magyar szakos nevelők, illetve Kiss 

Csaba, iskolánk igazgatója vett részt a továbbképzésen. Ebben a tanévben az egyházi 

oktató mellett Dr. Fónagyné Tóth Edit tanította két 5. osztályban az erkölcstant. 

 

2013-ban új oktatási törvények jelentek meg. Az iskoláknak biztosítaniuk kell a délután négy 

óráig tartó nyitvatartást, és megfelelő elfoglaltságot kell a tanulók számára nyújtani. Ennek 

megfelelően különböző szakköröket (dráma, rajz, kresz), fakultációkat (angol, német) 

ajánlottak fel a nevelők a gyerekek számára, illetve tehetséggondozó foglalkozásokat, magyar 

és matematika tantárgyakból felvételi előkészítőket szerveztek számukra, valamint a 

tömegsport keretében a mozgási igényük kielégítésére is lehetőséget adtak. 

A mindennapos testnevelés bevezetése következtében a megnövekedett  testnevelés órák 

miatt szükségessé vált újabb testnevelő szakos kollega alkalmazására. Így került a 

munkaközösségünkbe Szima József testnevelőtanár. 

 

Októberben a 7. és a 8. osztályos tanulók ünnepi műsorral tisztelegtek október 23-a 

eseményei előtt az iskolai és a községi ünnepségen. Az verses, prózai összeállítást zenei 

betétek, látványos mozgások tették színesebbé. 

 

Felkészítő: Garbaczné Simon Erzsébet 

 

Novemberben került sor a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulójára. 

 

- Jelen Szonja 

- Szurkos Johanna Sára 

- Novotni Boglárka 

- Lőrinczi Vanda 5. osztályos tanulók csapata a középmezőnyben végzett. 

 

 Felkészítőjük: Dr. Gáti Zsuzsa 

 

Az 5. évfolyamosok másik csapatának tagjai:  

- Csarnai  Mercédesz 

- Bagi  Boglárka Anikó 

- Sós  Boglárka Zsófia és 

- Vincze Boglárka 

 

     Ők szintén a középmezőnyben végeztek Dr. Fónagyné Tóth Edit felkészítésével. 

 

A 7. évfolyamos csapat 

- Gombár Edina 

- Havrilla Szabina  

- Karalyos Anita és  

- Vajas Boglárka személyében a megyei versenyen 2. helyezést ért el. 
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Felkészítőjük: Garbaczné Simon Erzsébet 

 

December 

 

Sok éves hagyományunkhoz híven most is decemberre tűztük ki a nyílt napot az iskolában.  

A nyílt nap keretében várták a kollégák az érdeklődő szülők látogatását a tanórákon. 

Megállapítható, hogy egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, pedig sok hasznos 

információt kaphatnának a szülők a gyermekeikről, a tanórákon folyó mindennapos munkáról. 

December 11-én az Apáczai Tankönyvkiadó kérésére bemutató órákat szerveztek iskolánkban 

az alsó és a felső tagozaton. A humán munkaközösségből Dr. Gáti Zsuzsa vállalta el a 

feladatot, és egy 6. osztályos haladó csoporttal magyar irodalom órát tartott. Az órán Arany 

János Toldi című művének egyik énekét dolgozták fel a gyerekekkel. Igényesen felépített, 

frontális-, páros- és csoportmunkára épülő, jól szervezett, színes órát láthattak az érdeklődő 

vendégek, akik a kistérség iskoláiból érkeztek hozzánk. A tankerületből Szabóné Végh 

Annamária tanügyigazgatási referens látogatta meg az órát. 

 

Január 

 

Megrendezésre került az 5. a 6. és a 7. évfolyamosok körében  az „Olvasni jó!”- címmel 

meghirdetett olvasási verseny. A verseny tavaly indult azzal a szándékkal, hogy a gyerekek 

megszeressék az olvasást, a könyveket. A tanulók vállalták, hogy a kötelező olvasmány 

mellett elolvasnak még egy regényt és egy verseny keretében összemérik tudásukat. Az 5. 

osztályosok Erich Köstner  Emil és a detektívek című regényét, a 6. osztályosok Erich Knight 

Lassie hazatér című könyvét, míg a 7. évfolyamosok Móra Ferenc  A rab ember fiai c. művét 

olvasták el. A versenyen végül 24-en vettek részt. 

 

 A legsikeresebben szerepeltek:  

 

- 5.évfolyam: Csarnai Mercédesz 5.b  

- 6. évfolyam: Pál-Katona Panna 6.b 

- 7. évfolyam: Karalyos Anita 7.a osztályos tanulók 

 

A verseny szervezője: Garbaczné Simon Erzsébet 

 

Nagy öröm lenne, ha minél több gyerek olvasna! 

Mivel az elmúlt évben elindított olvasási verseny sikert aratott tanulóink körében, ezért ezt a 

rendezvényünket ebben a tanévben is indítottuk, hiszen minden igyekezetünkkel azon kell 

lennünk, hogy lehetőséget adjunk tanulóinknak az olvasás megszerettetéséhez. A sok verseny 

viszont már nagy terhet jelentett a tehetséges, és minden versenyen résztvevő diákoknak, 

emiatt az idén elmaradt a humán-komplex tanulmányi verseny. A munkaközösség úgy 

határozott, hogy ez a két rendezvény kétévente váltja egymást. 

Februárban 27-én került sor a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójára is.   

A helyesírási versenyen 39 diák vett részt.  

Az iskolai fordulón a legjobban teljesítő tanulóink: 

- 5. évfolyam: Csarnai Mercédesz 5.b 

- 6. évfolyam: Kósa Petra 6.a           

- 7. évfolyam: Havrilla Szabina 7.a 

- 8. évfolyam: Pankotai Kristóf  8.a 
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 A helyesírási verseny szervezésében, lebonyolításában, a feladatlapok javításában a 

munkaközösség tagjai aktívan részt vettek: Dr. Fónagyné Tóth Edit, Dr. Gáti Zsuzsa, 

Garbaczné Simon Erzsébet, és Kissné Tácsik Mariann 

A tanév során lehetőség nyílott arra, hogy három alkalommal 50-50 diák Debrecenben a  

Csokonai Színházban különböző gyermekelőadásokon vegyen részt. 

Februárban a Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényéből készült és igen nagy 

sikert aratott musicalben gyönyörködhettek a tanulók, melyet a Csokonai Színház Társulata és 

az Ady Endre Gimnázium diákjai adtak elő. 

Márciusban Arany János A nagyidai cigányok című költeményének feldolgozását láthatták a 

gyerekek a felvidéki Csavar Színház előadásában, mely szintén nagy sikert aratott a körükben. 

Az utolsó, áprilisban sorra kerülő zenés, látványokban gazdag előadáson pedig Jules Verne 80 

nap alatt a Föld körül című regényének feldolgozását tekinthették meg a diákok a Budapest 

Táncszínház Junior Társulata előadásában. 

 

Szervezők: Garbaczné Simon Erzsébet 

                   Dr. Gáti Zsuzsa 

                   Dr. Fónagyné Tóth Edit 

A tanulók utaztatását és kísérését a szervezőkön kívül több nevelő is segítette.  

 

Március 

 

A Bendegúz Nyelvész Országos Anyanyelvi Tanulmányi Verseny megyei fordulójába, melyet 

március 28-án Debrecenben a Huszár Gál Általános Iskolában rendeztek, 3 tanuló jutott be.  

- Bagi Boglárka Anikó 5.b 

- Csarnai Mercédesz 5.b 

- Sós Boglárka Zsófia 5.b osztályos tanulók a középmezőnyben végeztek a 

megyei döntőn. 

 

A diákokat felkészítette: Dr. Fónagyné Tóth Edit 

 

Havrilla Szabina 7.a osztályos tanuló a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai 

fordulóján szép eredményt ért el, ezért behívták őt a megyei versenyre is. Ezen a rangos 

megmérettetésen szintén remekül teljesített, ugyanis 5. helyezést ért el április 5-én 

Debrecenben, a Vörösmarty Mihály Általános és Művészeti Iskolában megrendezett megyei 

fordulón, ahova az általános iskolák legjobb helyesíróit hívták meg.  

Felkészítő: Garbaczné Simon Erzsébet 

Március 12-én és március 26-án 50-50 gyerek az 5. és a 6. osztályosok közül rendhagyó 

történelem órán vett részt a Déri Múzeumban. A játékos formában megrendezett 

foglalkozáson, mely a „Keresd a kincset” címet kapta, a tanulók az őskori és ókori kiállítást 

egy feladatokkal teli kutatólappal járták végig, miközben keresték a „kincseket”. A 

múzeumlátogatás alkalmával a diákok a Munkácsy kiállítást is megtekintették. 

 

A Déri Múzeumba való látogatást megszervezte: Majorné Jenei Erika. 

A gyerekek utaztatásában Dr. Gáti Zsuzsa magyar- történelem szakos nevelő, illetve a tanulók 

osztályfőnökei segítettek. 

 

Április 10-én a költészet napja alkalmából került megrendezésre a felsős szavalóverseny. 

Iskolánk éves célkitűzését, - mely a táj, a természet szeretetéhez kapcsolódott, a 

munkaközösség megpróbálta a szavalóversenyre is kiterjeszteni, így a versenyt ennek 

jegyében hirdette meg.  Olyan lírai alkotásokat, verseket válogattak a diákok számára a 
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nevelők, melyekben költőink a természet szépségéről, szeretetéről szólnak. A szavalóverseny 

keretében 44-en mondtak verset, örömet szerezve ezzel a hallgatóságnak. A verseny a Bem 

József Művelődési Ház nagytermében került megrendezésre. 

A legszebben szavaltak: 

- Lucik Bence 5.a 

- Almási Tünde 6.a                                    

- Montlika Ramona 7.a 

- Nagy Dorina 7.b 

A verseny szervezésének és lebonyolításának felelőse: Garbaczné Simon Erzsébet 

A verseket betanította: Dr. Gáti Zsuzsa, Kissné Tácsik Mariann, Garbaczné Simon Erzsébet, 

Dr. Fónagyné Tóth Edit 

A humán munkaközösség úgy véli, hogy a felső tagozatos versenyek: helyesírási-, olvasási-, 

szavalóverseny, igen sok tanulót megmozgattak. A munkaközösség örömmel nyugtázta, hogy 

szorgalmas, jól tanuló és tehetséges gyerekek vannak még szép számmal iskolánkban. 

Április 11-én, szintén a költészet napja alkalmából került sor az egész iskolát megmozgató, 

immár hagyománnyá váló (3. éve zajló) rendezvényre: a közösségi versmondásra. A Piac 

téren ebben a tanévben - Kölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat című műve 

után - most Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét mondta együtt mindenki, az iskola apraja-

nagyja. A közös versmondás előtt több generáció képviselőinek (az óvodás, az iskolás, az 

édesanya és a nagypapa) előadásában szép és megható verseket hallhattunk.  A közös 

versmondást megszervezte: Kiss Csaba, iskolánk igazgatója. A verset a magyar szakos 

kollegák tanították a magyar órákon a gyerekeknek.  

Április 11-én a közösségi versmondás után egy rendhagyó irodalom órán vettek részt a 

gyerekek a Bem József Művelődési Házban. Az órát tartotta Rostás Farkas György  József 

Attila-díjas költő, akit a romák világnapja (ápr. 8.) és a költészet napja (ápr. 11.) alkalmából 

hívott meg a hosszúpályi roma önkormányzat.  

Április 12-én második alkalommal került megrendezésre az „Erdélyi csillagok” címmel 

meghirdetett vers- és prózamondó verseny Hajdúbagoson. Az első alkalommal két éve 

megrendezett verseny igen jól sikerült, népszerű lett nevelők és diákok között egyaránt.   A 

nagyon színvonalas és remek vendégfogadással, vendégszeretettel megszervezett 

rendezvényen a versengés két kategóriában és két korcsoportban zajlott: az 5. és 6. 

évfolyamon vers és próza, illetve a 7. és 8. évfolyamon is vers és próza kategóriában.  

A szavalóverseny szervezését ebben a tanévben is, (mint 2 évvel korábban) Szabó Lukács 

Hajdúbagos község polgármestere kezdeményezte. A rendezvény fővédnöke pedig Köles 

Krisztina Tankerületi Igazgató Asszony volt.  

 

Iskolánkat  

- Lucik Bence 5.a 

- Novotni Boglárka 5.a 

- Bagi Boglárka Anikó 5.b 

- Havrilla Szabina 7.a 

- Karalyos Anita 7.a 

- Nagy Dorina 7.b osztályos tanulók képviselték.  

 

Felkészítő tanárok: Dr. Fónagyné Tóth Edit, Dr. Gáti Zsuzsa, Garbaczné Simon Erzsébet 

Lucik Bence 5.a osztályos tanuló az első korcsoportban próza kategóriában 1. helyezést ért el.  

Felkészítette: Dr. Gáti Zsuzsa 

Április 15-én került sor Konyáron az „Égig érő fa” címmel megrendezett mesemondó 

versenyre. A magas színvonalú rendezvényen, melyen a kistérség legügyesebb mesemondói 
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vettek részt, iskolánkat Lucik Bence 5.a osztályos tanuló képviselte. Benedek Elek Három 

kívánság című meséjének előadásával 3. helyezést ért el a versenyen. 

Felkészítő nevelő: Dr. Gáti Zsuzsa 

Április 24-én a Hajdú-Bihar Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által szervezett a 

„Magyar nyelv hete” megyei megnyitójára került sor Derecskén. Dr. Bakó Endre a Hajdú-

Bihar Megyei TIT városi elnöke a magyar nyelvet érintő változásokról számolt be, amely 

változások érintették, érintik nyelvünket a XXI. században. A délután házigazdája Köles 

Krisztina a Derecskei Járás Tankerületének igazgatója volt. 

 

 

Május 

 

A tankerület általános iskoláiban megalakultak a tankerületi szintű munkaközösségek. A 

humán munkaközösség tagjait Létavértes iskolája fogadja. Iskolánkat Garbaczné Simon 

Erzsébet magyar szakos nevelő képviseli majd.  

Az országos kompetenciamérésre május 28-án került sor. A mérésen most is, mint minden 

évben a 6. és a 8. osztályos tanulók vettek részt. 

Május utolsó napján, szombat délután került megrendezésre a sok-sok osztályt megmozgató 

nagy iskolai eseményre, a kulturális bemutatóra. A gyerekek magyar és idegen nyelven 

mondtak verseket. Különböző tréfás jelenetekkel, táncokkal, mesejátékokkal szórakoztatták 

az összeállításon megjelent kedves szülőket, rokonokat, ismerősöket. A rendezvény 

konferansziéja Dr. Gáti Zsuzsa, a humán munkaközösség egyik tagja volt. A 

munkaközösségből több nevelő is készült az osztályával, csoportjával vagy csak néhány 

tanulóval a rendezvényre. 

A 7. osztályos lányok a Micsoda nő ez a férfi című dalra táncoltak.  

Felkészítő: Garbaczné Simon Erzsébet 

 

A 6. osztályosok perui néptáncot mutattak be. 

Felkészítő: Dr. Gáti Zsuzsa 

 

Az 5. osztályosok egyik csoportja Padisák Mihály Okosságpasztilla című vicces, vidám művét 

jelenítették meg. 

Felkészítő: Dr. Fónagyné Tóth Edit 

 

Az 5. osztályosok másik csoportja Tavaszköszöntő címmel egy vidám, zenés, dalos műsort 

állított össze. 

Felkészítő: Somné Gál Gabriella 

 

Június 

 

Június elején Trianonra emlékeztek az iskola nevelői, tanulói. Idén ötödször került sor a 

megemlékezésre. A fáklyás felvonulást ünnepi beszéd, éneklés, tánc, valamint vers- és 

prózamondás követte. 

A műsort megszervezte Majorné Jenei Erika  

A táncot Dr. Gáti Zsuzsa koreografálta a gyerekeknek, a dalokat Danka Noémi énekelte 

tanítványaival, az énekeseket Tanka János kísérte gitáron, a verseket Dr. Fónagyné Tóth Edit 

és Garbaczné Simon Erzsébet tanította be.  

A nyolcadik osztályos tanulókkal folyamatos volt a felkészülés a központi magyar és 

matematika írásbeli felvételire, illetve szintén folyamatos volt a készülés a 

kompetenciamérésre. 
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Levelezős versenyek: 

 

Tanulóink szívesebben mérik össze tudásukat itt helyben, az iskolai versenyeken. Sajnos 

egyre kevesebb tanuló jelentkezik fizetős levelezős versenyekre, pedig ezeken a 

megmérettetéseken is jól szerepelnek diákjaink.  

A TITOK Arany János helyesírási versenyre 4 tanuló jelentkezett, közülük egy, Havrilla 

Szabina 7.a osztályos tanuló az iskolai forduló után a megyei versenyen is jól szerepelt, így az  

országos döntőre is behívták, ám sajnos anyagi okok miatt Budapestre nem tudott eljutni.  

Felkészítő: Garbaczné Simon Erzsébet 

 A Nyelvész helyesírási versenyen hárman indultak.  Ők is eljutottak a megyei fordulóig. 

(Róluk már korábban esett szó.) 

 

Idegen nyelvi mikroközösség 

 

Szeptember-március 

 

A 8. osztályos tanulók folyamatos felkészítése az angol, illetve német középiskolai szóbeli 

felvételire. 

 

November 

 

Érdekességként említették, hogy a mikroközösség három tagja zsűritagként részt vett a 

Művészeti munkaközösség által szervezett a „Látó ember” című mesemondó versenyen. Az 

angolt és németet tanító pedagógusok egyfajta hidat jelentenek az alsó és felső tagozat között 

– hiszen 1., 3., és 4. osztályban is oktatnak -, s az ilyen rendezvények is jól szolgálják az 

együttműködést.  

 

December  

 

December 9-én iskolánk nyelvek iránt érdeklődő tanulói Debrecenben megyei idegen nyelvi 

rejtvényfejtő versenyen vettek részt a Fazekas Mihály Általános Iskolában. A 17. éve 

megrendezésre kerülő rendezvényen 27, zömmel városi iskola képviseltette magát. A diákok 

kétfős csapatokban érdekes, összetett rejtvényeket fejtettek meg szótár segítségével. Két 

angolos és két németes csapat képviselte iskolánkat. 

 

A 7.-es angolos csapat tagjai: 

- Havrilla Szabina 7. a 

- Nagy Dorina 7.b 

 

            Felkészítő: Kiss Tamásné Boldis Ágota 

 

A 8.-os angolosokat 

- Pankotai Kristóf 8. a és  

- Szabó Noémi 8. b osztályos tanulók képviselték. 

 

Felkészítő: Kovács Hajnalka 

 

A németesek közül a 6.-osok csapatát 

- Fényi Attila 6.a és 
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- Mikó Ádám 6.a ostályos tanulók alkották. 

 

Felkészítők: Ferenczi László 

 

A 7.-es németes csapat 

- Karalyos Anita 7.a és 

- Vajas Boglárka 7.a  osztályos tanulók 

a  versenyen 5. helyezést értek el 

 

           Felkészítőjük: Kissné Tácsik Mariann volt. 

 

Márciusban bonyolította le a mikroközösség a német OÁTV iskola fordulóját. Három tanuló 

(Karalyos Anita, Szatmári Dóra és Vajas Boglárka) dolgozata érte el a beküldési ponthatárt. 

Közülük Karalyos Anitát hívták be a megyei döntőbe. Itt is – hasonlóan az iskolai fordulóhoz 

– a nyelvtani feladatok mellett a kompetenciaalapú tudásra is szüksége volt a tanulóknak. A 

Debrecenben megrendezésre kerülő fordulóban Anita a középmezőnyben végzett. 

Felkészítő: Kissné Tácsik Mariann 

 

Helyi szervezésű nagyrendezvények 

Február 24-én az idegen nyelvi mikroközösség tankerületi szintű szavalóversenyt rendezett. 

Közel 100 diák szavalt angol és német nyelven természettel kapcsolatos verseket. A 

nagyszabású rendezvényt hónapokon keresztül szervezte, majd a lebonyolítást végezte a 

mikroközösség valamennyi tagja. A vendéglátást a hosszúpályi önkormányzat biztosította. A 

rendezvényt szponzorálta az Apáczai Kiadó, Oxford Kiadó, Havita Tész (almáscég) és 

Zabolai László (cukorkakészítő). 

 

Eredmények 

Angol / német – 1. osztály:    

- I. Kiss Regina 1. c 

- II. Fehér Sára 1. c 

- III: Szántó Hanna 1. c 

- különdíj: Demjén Kristóf 1. c 

- különdíj: Hegedűs Péter 1. c 

- különdíj: Váradi Eliza Sára 1. c (német) 

 

3-4. osztály (angol) 

 

- I. Lechky Kevin 4. osztály (Mikepércs) 

- II. Pásztor Levente 4. c 

- III. Békési Levente 3. b 

- különdíj: Buzás Viktória 4. c 

- különdíj: Győrösi Babett 4. osztály (Mikepércs) 

- különdíj: Váradi Dóra Zsófia 3. c 

 

5. osztály (angol) 

 

- Csarnai  Mercédesz 5. b 

- II. Gyügyei Bernadett 5. c 

- III. Sós Zsófia Boglárka 5. b 

- különdíj: Jelen Szonja 5. a 
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6. osztály (angol) 

 

- I. Pál –Katona Lilla 6.b 

- II. Pál –Katona Panna 6. b 

- III. Pálóczi Berill 6. osztály (Mikepércs) 

 

 

 

 

7-8. osztály (angol) 

 

- I. Havrilla Szabina 7. a 

- II. Montlika Ramona 7. a 

- III. Lakatos Anett 7. a 

- különdíj: Gombár Edina 7. a 

- különdíj: Kolozsvári Tamás 7. osztály (Pocsaj) 

 

3-4. osztály (német) 

 

- I. Nagy Sándor 4. a 

- II. Patka Virág 3. b 

- III. Kaszonyi Mirella Bianka 4. b 

-  

5-6. osztály (német) 

 

- I. Szabó Brigitta 6. osztály (Létavértes) 

- II. Pásztor Krisztina 5. osztály (Pocsaj) 

- III. Farkas Boglárka 5. osztály (Pocsaj) 

- különdíj: Lőrinczi Vanda 5. osztály 

 

7-8. osztály (német) 

 

- I. Győrösi Cintia 7. osztály (Mikepércs) 

- II. Karalyos Anita 7.a 

- III: Szatmári Dóra 7.a 

- különdíj: Borók Dóra 8. osztály (Mikepércs) 

 

A tankerületi szavalóversenyen sikeresen szereplő gyerekek közül néhányan felléptek egy – 

egy angol, illetve német verscsokorral a Kulturális bemutatón. (angol: Kiss Regina, Pásztor 

Levente, Csarnai Mercédesz, Havrilla Szabina, német: Váradi Eliza Sára, Patka Virág, 

Karalyos Anita) 

 

A tankerületi munkaközösség 

 

Május közepéig valamennyi – a tankerülethez tartozó – általános iskolában megalakultak a 

különböző munkaközösségek (humán, természettudományos, művészeti, tehetséggondozó, 

stb.). A mi iskolánk ad otthont az idegen nyelvi munkaközösségnek. A „verbuváló” levél 

hatására kb. 14 nyelvszakos kolléga jelentkezett be a csoportba. Az érdemi munka a jövő 

tanévben kezdődik. A tervezett program a 2014/2015-ös tanévre: 
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- 2014. szept.17. – Alakuló foglalkozás 

- 2014. nov. 19. – Bemutató óra (2. osztály, tartja: Kovács Hajnalka) 

- 2015. febr. 23. – Idegen nyelvi szavalóverseny 

- 2015. ápr. 15. – Munkaközösségi foglalkozás az idegen nyelvi kompetenciaméréssel 

kapcsolatosan           

- 2015. jún. 24. – Záró foglalkozás 

 

 

 

 

Rajz 

 

A 2013/2014-es tanévben a rajzpályázatok iránti érdeklődés osztályonként változó volt. 

Összességében elmondható, hogy sok gyerek vett részt ezeken a versenyeken. 

 

 

Október- november 

 

Az R. S. Bútoráruház által kiírt IV. Országos gyerekrajz pályázatra iskolánkból összesen 11 

tanuló adott be pályamunkát az 5., a 6. és a 7. évfolyamosok közül. 

 

December 

 

Támogatjuk a családot! – az országos pályázatot a Dr. Oetker írta ki. Ez a rajzpályázat még 

több gyereket mozgatott meg. Összesen 57 tanuló készített rajzot, ebből 11 tanuló eltérő 

tagozatos diák volt. 

A Rajzold le a Mikulást! -  országos rajzpályázaton 12 tanuló vett részt. 

„Az iskolatejről rajzolok és már alig várom, hogy legyen nekem egy kerékpárom” címmel 

meghirdetett rajzversenyen 5 tanuló indult. 

A nemzetközi környezetvédelmi pályázatra 4 diák készített rajzot. 

Az országos rajzpályázatra, mely „Az erdők hőse” nevet kapta, 3 ötödikes gyerek küldött be 

rajzot. 

Az én mesém című országos illusztrációs pályázat 16 hetedik évfolyamos tanuló képzeletét 

ragadta meg. 

A Generáli Biztosító által közzétett „Mozgás és egészség” ihletésű országos rajzpályázatra 5 

nyolcadik osztályos tanuló adott be pályamunkát. 

Sajnos a versenyeken nem sikerült kiváló eredményeket elérni, de a gyerekek nagy örömmel 

festettek, rajzoltak. 

A diákokat minden esetben Faragó Anna rajz szakos nevelő készítette fel.   

 

Egyebek 

 

Az iskolai könyvtárban nagy munka folyik. 

„Digitális könyvmolyok – könyvtárfejlesztés a hosszúpályi iskolában” című pályázat során 

nyert HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer iskolai verziójával folyik az állomány 

elektronikus feldolgozása augusztus óta, melyet könyvtárosunk Tóth Béla Tiborné végez. 

Emellett jelenleg a délutáni tanulószobát is Tóth Béla Tiborné Julika vezeti Horváth Imre 

gyermekvédelmi felelőssel együttműködve. Erre azért került sor, mivel a tanulószobát vezető 

Ferenczi László jelenleg a közben édesanyává lett, ezért táppénzre került Csarnainé Bujdosó 

Tünde kolléganő helyett német nyelvet oktat. 
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Iskolánkban a gyógytestnevelés megszűnt. A szakszolgálat átszervezés alatt van a KLIK által, 

és megfelelő szakembert keresnek. 

 

Továbbképzések 

 

A munkaközösség néhány tagja részt vett a TÁMOP-2.1.2 számú projekt támogatásával 

indított „Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig” 90 órás képzésen, mely 

szeptembertől egészen decemberig tartott. A kollégák úgy érzik, hogy napjainkban egyre 

nagyobb szükség van a számítástechnika ismeretére, és azok is, akik e területen le vannak 

maradva, szívesen vállalták a továbbképzést. 

December utolsó napján az agresszióról és az agressziókezelésről hallgattak meg az érdeklődő 

kollegák egy előadást.  

A második félévben néhány nevelő a pedagógus portfólió készítéséhez kapott segítséget és 

útmutatást egy újabb továbbképzés alkalmával. 

 

Munkaközösségi megbeszélések 

 

A félév során a munkaközösség több foglalkozást is tartott.  Év elején a feladat- és 

rendezvényterv megbeszélése, a csoportbontások megszervezése, és a délutáni foglalkozások 

beindítása volt a téma. 

 A humán mikroközösség a helyi tanterv és az 5.-es magyar irodalom, magyar nyelv 

tanmenetek egyeztetésén, módosításán dolgozott. 

A decemberi munkaközösségi foglalkozást a reál munkaközösséggel közösen tartották, 

melyen a törzskari gyűlésen elhangzottakról számoltak be a kollegáknak, valamint az 

elvégzett és a második félévben előttük álló feladatokat vették számba. 

 A helyi tantervvel kapcsolatos törvénymódosítások jelentek meg, a mikroközösségek tagjai a 

tantárgyaikat érintő változásokon dolgoztak, módosították, javították azokat. 

Mivel a kompetenciamérés eredményei az utóbbi években hanyatlást mutatnak, ezért 

intézkedési tervet kellett iskolánknak készítenie a kompetenciamérések eredményeinek 

javítása érdekében. A munkaközösségi gyűlés keretében a nevelők megismerkedtek a mérések 

eredményeivel, és kidolgozták a kompetenciafejlesztés lehetőségeit az egyes tantárgyaknál. 

 

 

Testnevelés mikroközösség 

 

A versenyeredmények a táblázatokban láthatók. 

 

OTP Bozsik Intézményi Tornák: 

 

1. 2013.10.02.(szerda) Létavértes 18fő Bozsik Intézményi U9, U11 

2. 2013.10.03.(csütörtök) Létavértes 9fő Bozsik Intézményi U7 

3. 2013.10.09.(szerda) Létavértes 12fő Bozsik Intézményi U13, U15 

4. 2014.01.21.(kedd) Létavértes 7fő Bozsik intézményi U7 téli torna 

5. 2014.01.28.(kedd) Létavértes 10fő Bozsik intézményi U9 téli torna 

6. 2014.02.01.(szombat) Létavértes 10fő Bozsik intézményi U11 téli torna 

7. 2014.02.08.(szombat) Létavértes 10fő Bozsik intézményi U13 téli torna 

8. 2014.03.26.(szerda) Létavértes 8fő Bozsik intézményi U7 tavaszi torna 

9. 2014.05.14.(szerda) Létavértes 10fő Bozsik intézményi I.kcs tavaszi t. 

10. 2014.05.15.(csütörtök) Létavértes 10fő Bozsik intézményi II.kcs tavaszi t. 
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11. 2014.05.21.(szerda) Létavértes 28fő Bozsik int. ovi, I-II..kcs. tavaszi t. 

12. 2014.05.28.(szerda) Létavértes 21fő Bozsik int. III-IV..kcs. tavaszi t. 

 

Diákolimpiai Versenyek 

I. Atlétika 

 

13. 2013.10.08.(kedd) Létavértes 24fő Atlétika I-II. korcsoport 

14. 2013.10.09.(szerda) Létavértes 24fő Atlétika III-IV. korcsoport 

15. 2014.04.29.(kedd) Létavértes 24fő Atlétika I-II. korcsoport 

16. 2014.04.30.(szerda) Létavértes 20fő Atlétika III-IV. korcsoport 

II. Kézilabda 

 

17. 2013.12.04.(szerda) Létavértes 9fő Kézilabda IV:kcs. fiú II.hely 

18. 2014.03.12.(szerda) Létavértes 7fő Fiú kézilabda IV.kcs. kö. se.  

III.hely 

 

III. Úszás 

 

19. 2013.11.29.(péntek) Létavértes 2fő Úszás 

 

IV. Labdarúgás 

 

20. 2014.03.31.(hétfő) Létavértes 10fő Diáko. I.kcs körzeti selejt. IV.hely 

21. 2014.04.02.(szerda) Berettyóújfalu 8fő Diáko. IV.kcs körzeti döntő I.hely 

22. 2014.04.03.(csütörtök) Hosszúpályi 11fő Diáko. II.kcs körzeti selejt. III.hely 

23. 2014.04.08.(kedd) Berettyóújfalu 10fő Diáko. IV.kcs megyei e.döntő I.hely 

24. 2014.04.09.(szerda) Derecske 10fő Diáko. IV.kcs körzeti selejt. II.hely 

25. 2014.04.10.(csütörtök) Hosszúpályi 12fő Diáko. III.kcs körzeti döntő   .hely 

26. 2014.04.24.(csütörtök) Berettyóújfalu 12fő Diáko. IV.kcs megyei e.döntő 

II.hely 

27. 2014.04.27.(vasárnap) Debrecen 14fő Diáko. IV.kcs megyei döntő I.hely 

28. 2014.04.27.(vasárnap) Debrecen 9fő Diáko. III.kcs megyei döntő III.hely 

29. 2014.05.24-25. Fonyódliget 7fő Diáko. országos döntő XIV.hely 

     

 

 

ÉREMTÁBLÁZAT 

Körzeti Atlétikai verseny 2014-04-30 

FELSŐ TAGOZAT 

     A E B ÉRMEK/CSAPATOK  SZÁMA 

1. Hosszúpályi   3 2 0  6/4 

2. Létavértes Arany  3 1 0  4/4 

3. Sáránd    2 0 1  3/4 

4. Derecske   0 3 1  4/4 

5. Hajdúbagos   0 1 3  4/4 

6. Létavértes Irinyi  0 1 0  1/4 

7. Monostorpályi   0 0 3  3/4 
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ÖSSZESÍTÉS 

     A E B ÉRMEK /CSAPATOK SZÁMA 

1. Hosszúpályi   6 5 2  13/8 

2. Derecske   4 5 3  12/8 

3. Létavértes Arany  4 2 3  9/12 

4. Sáránd    2 0 1  3/8 

5. Hajdúbagos   0 2 3  5/8 

6. Létavértes Irinyi  0 2 1  3/8 

7. Monostorpályi    0 0 3  3/8 

 

Tumulrus az atlétikai versenyen. Rég nem látott tömeg tolongott a létai sporttelepen, hisz 7 

iskola (a 10-ből) 28 felsős és 32 alsós csapattal, összesen 360(178 lány, 182 fiú) tanulóval vett 

részt. Üde színfolt volt a Derecskei alsósok sziporkázása, valamint a már említett 360 diák, 

akit elhoztatok versenyezni. Köszönöm a részvételt és a Derecskei kollégáktól kapott 

meglepetés-ajándékot! 
 

  Csapat végeredmény 

 

 Fiú I. korcsoport 

 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Hosszúpályi Irinyi fiu1 981 

 2 Derecske Bocskai fiu1 839 

 3 Létavértes Arany fiu1 740 

 4 Hajdúbagos Irnyi fiu1 711 

 5 Létavértes Arany fiu1b 664 

 6 Létavértes Irinyi fiu1 652 

 7 Monsotorpályi Thuolt István fiu1 557 

 8 Sáránd Bocskai fiu1 441 

 

 

 Fiú II. korcsoport 

 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Létavértes Arany fiu2 1398 

 2 Hosszúpályi Irinyi fiu2 1384 

 3 Derecske Bocskai fiu2 1374 

 4 Monsotorpályi Thuolt István fiu2 1271 

 5 Hajdúbagos Irnyi fiu2 1249 
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 6 Létavértes Arany fiu2b 1132 

 7 Létavértes Irinyi fiu2 1099 

 8 Sáránd Bocskai fiu2 1050 

 

  

 

 

 

Lány I. korcsoport 

 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Derecske Bocskai  lány1 752 

 2 Létavértes Irinyi János lány 1 686 

 3 Hosszúpályi Irinyi József lány1 628 

 4 Monsotorpályi Irinyi József lány1 589 

 5 Hajdúbagos Irinyi Lany 1 539 

 6 Sáránd Bocskai  lány1 412 

 7 Létavértes Arany János lány1 407 

 8 Létavértes Arany János Lany 2 235 

 

  

Lány II. korcsoport 

 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Derecske Bocskai  lány2 1350 

 2 Hosszúpályi Irinyi József lány2 1300 

 3 Létavértes Arany János lány2 1186 

 4 Létavértes Irinyi János lány2 1138 

 5 Monsotorpályi Irinyi József lány2 1095 

 6 Hajdúbagos Irinyi Lany2 1047 

 7 Sáránd Bocskai  lány2 979 

 8 Létavértes Arany János lány 3 825 

 

  

Csapat végeredmény 

 Fiú III. korcsoport 

 Város Iskola Csapat név Csapat  
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 1 Hosszúpályi Irinyi fiu3 2376 

 2 Létavértes Arany fiu3 2290 

 3 Hajdúbagos Irnyi fiu3 2109 

 4 Létavértes Irinyi fiu3 1972 

 5 Derecske Bocskai fiu3 1947 

 6 Monsotorpályi Thuolt István Fiú3 1898 

 7 Sáránd Bocskai fiu3 1821 

 

 

 

 

 Lány III. korcsoport 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Sáránd Bocskai  lány3 1893 

 2 Hosszúpályi Irinyi József lány3 1778 

 3 Derecske Bocskai  lány3 1713 

 4 Létavértes Arany János lány3 1684 

 5 Létavértes Irinyi János lány3 1610 

 6 Hajdúbagos Irinyi lány3 1607 

 7 Monsotorpályi Irinyi József lány 3 1554 

 

 

 Fiú IV. korcsoport 

 

 Város Iskola Csapat név Csapat  

 1 Hosszúpályi Irinyi fiu4 3208 

 2 Derecske Bocskai Fiu4 3149 

 3 Monsotorpályi Thuolt István Fiú4 3105 

 4 Hajdúbagos Irnyi fiu4 2933 

 5 Létavértes Irinyi fiu4 2868 

 6 Létavértes Arany fiu4 2699 

 7 Sáránd Bocskai fiu4 2418 
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Fiú III. korcsoport egyéni végeredmény 

 Név Szül.  60m Kislabda távol 600m Összpont 

 1 Létavértes Arany Pongor Norbert 200 8,67 176 50,4 m 137 416 cm 105 02:03,75 126 544 

 2 Hosszúpályi Irinyi Puzsama Attila 200 8,82 169 61,0 m 175 384 cm 90 02:10,71 104 538 

 3 Hajdúbagos Irnyi Virágos Tibor 201 9,10 156 47,0 m 126 383 cm 90 01:59,64 138 510 

 4 Hosszúpályi Irinyi Lakatos Roland 200 9,32 146 46,7 m 125 362 cm 80 02:01,19 133 484 

 5 Hosszúpályi Irinyi Gyökeres Zalán 200 9,11 156 43,5 m 114 388 cm 92 02:06,43 117 479 

 7 Hosszúpályi Irinyi Haraszti Attila 200 9,03 159 32,2 m 79 369 cm 83 01:59,34 139 460 

 17 Hosszúpályi Irinyi Kaszonyi Tamás 200 9,35 145 42,6 m 112 353 cm 76 02:19,28 82 415 

 30 Hosszúpályi Irinyi Lakatos Kornél 200 9,95 120 37,7 m 96 324 cm 62 02:17,75 86 364 

  

 

 

 

Lány III. korcsoport egyéni végeredmény 

 Név Szül.  60m Kislabda távol 600m Összpont 

 1 Sáránd Bocskai  Sárpi Andrea 200 9,82 146 30,3 m 98 335 cm 86 02:06,36 147 477 

 2 Hajdúbagos Irinyi Tömör Abigél 200 10,16 131 28,7 m 92 352 cm 96 02:16,09 114 433 

 3 Sáránd Bocskai  Vértesi Viktoria 200 9,60 157 29,2 m 94 330 cm 83 02:22,11 95 429 

 11 Hosszúpályi Irinyi József Bardovics Laura 200 9,82 146 29,0 m 93 297 cm 64 02:28,70 75 378 

 12 Hosszúpályi Irinyi József Lakatos Dórina 200 9,88 144 34,6 m 117 294 cm 62 02:36,23 52 375 

 14 Hosszúpályi Irinyi József Balogh Eugénia 200 10,20 130 27,8 m 88 277 cm 52 02:23,10 92 362 

 15 Hosszúpályi Irinyi József Hoczka Vivien 200 9,56 158 21,5 m 64 325 cm 80 02:36,34 52 354 

 26 Hosszúpályi Irinyi József Száki Krisztina 200 11,00 95 30,6 m 99 268 cm 47 02:30,76 68 309 

 31 Hosszúpályi Irinyi József Kósa Boglárka 200 10,07 135 22,1 m 66 277 cm 52 02:38,36 46 299 

 43 Hajdúbagos Irinyi Kocsis Vivien 200 11,68 68 23,2 m 70 254 cm 39 02:53,66 3 180 
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A tanévre tervezett és beütemezett feladatokat, programokat teljes mértékben és időben 

sikerült végrehajtania és megvalósítania a munkaközösségnek. A humán munkaközösség 

minden tagja aktívan részt vállalt a munkában, a feladatok végrehajtásában. A 

munkaközösség- vezető szeretné megköszönni a humán munkaközösség tagjainak lelkes és 

kitartó munkáját.                                                      

 

Garbaczné Simon Erzsébet munkaközösség-vezető  

 

Eltérő tantervű tagozat 

 

I. Helyzetfelmérés, személyi és tárgyi feltételek 

A tanévet négy tanulócsoporttal kezdte a munkaközösség. A gyermeklétszám erős csökkenése 

ellenére megmaradhatott a négy csoport.  

A csoportok: 

 2-3-4. d osztály 5 fő  Váradiné Széll Erzsébet 

 5.d                                 5 fő      Juhász Zita 

 7. d               8 fő Kazainé Juhász Monika 

 6-8. d   6 fő Andóné Zagaríts Ildikó 

Összesen:             24 fő 

Ezek a gyerekek a csoportkialakításánál két főnek számítanak, így a számítot létszám 48 fő. 

Létszámuk az október 1-i állapothoz képest egy fővel változott.  Lakatos Renáta átmeneti 

nevelésbe került. Így a Nagy testvérekkel együtt már hárman vannak átmeneti nevelésben .   

Az újra indított napközi a kezdeti nehézségek után jól működik. A gyerekek nehezen szokták 

meg az egész napos iskolát. Szökdöstek és állandóan próbálkoztak, hogy ne kelljen ott 

maradniuk.  Köszönet a napközi vezetőjének Ócs Józsefnek, aki a közös játékokkal és a 

rendszeres délutáni foglalkozásokkal megoldotta ezt a problémát. A gyerekek elfogadták, 

megszerették. 

 

Tárgyi feltételek 

Valamennyi tanulócsoport egy udvaron volt. A termek a gyermeklétszámhoz viszonyítva 

tágasak, szépen dekoráltak, esztétikusak.  A tanításhoz szükséges eszközök (könyvek, 

füzetek, tanszerek) beszerzése év elején - mint minden évben - nem volt zökkenőmentes. 

Az év elején megvásárolt csekély, minimális felszerelés az  év vége előtt elfogyott.  

Az elmúlt tanévben elromlott a fénymásolójuk, a javítása nem volt ésszerű. Nagy gondot 

jelentett a hiánya.  

 Egy laptop projektorral kevés a négy tanulócsoportnak.  

 

II. Az elvégzett munka értékelése 

A munkaközösség fő feladati voltak: 

 Differenciált képességfejlesztés valamennyi évfolyamon 

 Környezettudatságra nevelés 

 Természetvédelem-természeteskörnyezetünk megóvására való törekvés 

 A szövegértő olvasás, a logikus gondolkodásra nevelés minden tantárgy 
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vonatkozásában 

 A pályaválasztás előtt állók felkészítése 

 Alapkészségek, képességek fejlesztése 

 A verbális agresszió csökkentése 

 A fizikai agresszió visszaszorítása 

 Az épületek, a bútorzat, a természeti környezet védelme 

 

A munkatervben megfogalmazott főbb feladatokat igyekezett a kollektíva megvalósítani.  

 

Valamennyi kolléga  azon munkálkodott, hogy a verbális- és fizikai agressziót visszaszorítsa. 

Ez többé-kevésbé sikerült. Két-három kisebb verekedés előfordult ennek ellenére a tanév 

során. Sajnos a családok katasztrofális anyagi helyzete, a nélkülözés, a helytelen nevelési 

módszerek, a szülők rossz példája, nemtörődömsége egyre nagyobb terhet ró a 

pedagógusokra. Igyekezett minden osztályfőnök jó kapcsolatot kialakítani a szülőkkel. 

A szülői értekezletek érdektelenek. A szülőket nem érdeklik a gyerekeik, gond esetén viszont 

megjelentek a pedagógusok  hívására. 

Előfordulnak késések, de a hiányzás nem jelentős. Egy 7.osztályos tanulónak kellett 

osztályozó vizsgát tennie hiányzás miatt. 

Három-négy gyerek az, akivel gond van. A családsegítővel együttműködve próbálják 

megoldani. 

Szerencsére igazolást már utólag nem kapnak, csak betegség esetén. Ez nagy előrelépés. 

A betanító kollegák szívesen jöttek a csoportokba. Kisebb gondok 

akadtak…pl.5.osztály..Etika . 

Az ötödikesek osztályfőnöke Juhász Zita a rá bízott feladatokat lelkiismeretesen és 

eredményesen végezte el. 

Szokatlan volt neki eleinte az osztály és az osztályfőnöki teendők, de hamar belerázódott.  

 

Alsó tagozatban Lakatos Attila  gyakran kezelhetetlen viselkedésének tolerálása  és testvére 

Dalma egészségügyi problémáinak megoldása okozott nehézséget. 

 

II. Rendezvényeikről és eredményeikről: 

 

Október 

 

- Papírgyűjtés.  

A  tagozat 199 kg papírt gyűjtött , ami azért értékelendő , mert a tagozat gyerekei 

otthon mindent eltüzelnek. Az 199 kiló még iskolai szinten sem rossz, jó néhány 

osztályt megelőztünk.  

- Mezei futóversenyen Debrecenben 4 –en indultak. Nyílt verseny volt. A 2500 méteres 

távot becsülettel teljesítették.  

Indulók: Rostás Rómeó és Rostás Henrietta 7.o., 

Nagy Szebasztián és Rostás Viktória 6.o. 

 

November 

 

- Pályaválasztási kiállításon csak Lakatos Róbert vett részt.  

Az utazási költség kifizetése  gondot jelentett a másik két nyolcadikosnak. 

- Az iskolában megrendezésre került mesemondó versenyhez kapcsolódva házi 

meseolvasó és  meseillusztráció versenyt rendeztek. A három fős zsűrinek nem volt 

egyszerű dolga. Sok szép rajz készült és több gyerek meglepetésül szépen olvasott. A 
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versenyt megszervezte és lebonyolította Kazainé Juhász Monika és Váradiné Széll 

Erzsébet. 

 

 

December 

 

- A meghirdetett nyílt napra 1! szülő volt kíváncsi. 

- Az SNI- s tanulók országos szépíró versenyének házi fordulóján részt vevő 20 

tanulóból 11 gyerek jutott a megyei döntőbe.  

Most a tagozat diákjain kívül az iskolában integráltan tanuló SNI –s gyerekek is 

lehetőséget kaptak.  Felkészítő nevelők az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógusok 

voltak. 

 Az országos verseny szervezőivel a kapcsolattartó Kazainé Juhász Monika. 

- A Mikulás a tagozatra is ellátogatott. 

 

Február 

 

        - Februárban került sor a téli teremfoci bajnokságra, melyen a tagozat  

          5 tanulója vett  részt. Becsülettel végig csinálták .Az összes fordulón ott voltak. 

        - A DÖK által  rendezett felső sulibulin csak az vehetett részt  

          akinek nem volt valamilyen    büntetése.  (magatartás, hiányzás) 

- A középiskolába jelentkezők jelentkezési lapjainak leadása időben megtörtént.  

         Felvételt nyertek. 

 

Március 

 

      -     Március 7-én a Szépíró verseny megyei fordulóján indult 11 tanuló közül országos   

             döntőbe jutott I. helyen Rézműves Roland 7. d,  és másik korosztályban a 4. 

osztályos  

            Lakatos Dzsenifer aki integráltan tanul. 

- Március 19-én Roma nap keretén belül színvonalas rendezvényt tartottak. 

A műsor része volt egy színdarab bemutatása amit Váradiné Széll Erzsébet tanított be. 

-  Kísérleti kompetencia mérésen vettek részt a 6. és 8. tanulók.  

 

Április  

 

-  A Szépíró országos döntőt Budapesten rendezték meg.  A két tanuló  nem került a 

legjobb 10 közé. Emléklapot és könyvet kaptak a részvételért, valamint egy 

felejthetetlen napot töltöttek a fővárosban. Kísérő Kazainé Juhász Monika volt. 

-  a tagozat is részt vett a közösségi versmondáson  a piactéren.   

- Tablófotózás a nyolcadikosoknak. A ballagási kiadások összegyűjtése nagyon nehéz 

feladat minden évben. 

- A Zöld héthez kapcsolódva szemetet gyűjtöttek a faluban . Azokat az utcákat járták 

végig ahol a gyerekek laknak illetve amelyiken közlekednek. Ezt megelőzte egy 

előadás a környezetszennyezésről. 

Több mint 30 zsák szemetet szedtek össze, aminek elszállításáról az önkormányzat 

gondoskodott. Köszönjük a segítségüket! 

 

Május  
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- Diákolimpia megyei atlétikai versenyén eredményesen szerepelt három tanuló.   

              Érmeket nem szereztek,de minden versenyszámban amelyikben indultak      

              hatodik és nyolcadik helyezést értek el. Szép eredmény , mert mindegyikőjük  

              magasabb  kategóriába lépett, ahol az ellenfelek idősebbek.   

 Felkészítőjük: Andóné Zagaríts Ildikó 

 

-  Az áprilisban elmaradt versmondó verseny is megrendezésre került. A gyerekek 

természethez kapcsolódó verseket tanultak meg. A verseny szervezője lebonyolítója 

       Juhász Zita és Andóné Zagaríts Ildikó volt. 

- A tagozati kirándulás előkészületei megtörténtek. 

 

A napközire nagy szükség lenne a továbbiakban is. Nem csak a tanulmányi munka miatt, 

hanem a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése miatt. Így kevesebbet csavarogtak, nehezen 

de megszokták az egész napos iskolát. 

A napközit vezető Ócs József szerződése lejárt , de a  napközire a továbbiakban is nagy 

szükség lenne.  

A tanév utolsó napjáig sem történt meg a szokásos kontrollvizsgálat a kijelölt tanulóknak. 

A többszöri kérés ellenére sem. Ígéret szerint a nyáron fogják elvégezni 

Andóné Zagarits Ildikó munkaközösség-vezető 

 

Vargáné Szemes Vera fejlesztőpedagógus  
 

Az év elején -1. és 3. évfolyamon- végzett diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer), az 

év elején, félévkor és év végén elkészített egyéni képesség-struktúra -1. évfolyam, illetve a 

korábban fejlesztésben részesült tanulók- vizsgálatainak eredményei, valamint a 

szakvélemények alapján fejlesztésben részesült az irányításom mellett, a 2013/2014-es 

tanévben 33 fő tanuló. Egyéni fejlesztésre 11, kiscsoportos fejlesztésre 22 gyermek járt. 

Az egyéni vizsgálatokra épülő, hetekre lebontott fejlesztési terveket figyelembe véve 

végezzük a fejlesztéseket heti rendszerességgel. Beilleszkedési- tanulási-magatartási 

nehézségekkel küzdő (BTM) gyerekeknél ez heti 1 órát jelent.  

 

Fejlesztésben részesülő tanulók: 

 

Osztály:  Összesen:   BTM-es:   

   1. a       5 fő        4 fő         

   1. b       6 fő        4 fő                   

   2. a       3 fő        2 fő         

   2. b       3 fő        2 fő         

   3. b       1 fő        1 fő         

   4. a       1 fő        1 fő       

   4. b       4 fő        4 fő         

   4. c                               1 fő                                        1 fő 

   5. a                               3 fő                                        3 fő  

   5. b                               3 fő                                        3 fő 

   7. c                               3 fő                                        3 fő 

                                          

Összesen:                      33 fő                                       28 fő  

 

Fiú: 17 fő    

Lány: 16 fő 
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Roma tanuló: 29 fő 

 

 

Legfontosabb fejlesztendő részképességek, a vizsgálati eredmények alapján: 

 

- Finommotorika, szem-kéz koordináció fejlesztése 

- Rész-egész összefüggés meglátásának fejlesztése 

- Vizuo-motoros rendezés fejlesztése 

- Emberrajz, ábrázolás fejlesztése 

- Tájékozódás síkban és térben, relációszókincs fejlesztése 

- Auditív emlékezet és szerialitás fejlesztése 

- Ritmus fejlesztése 

- Fogalmi és analógiás gondolkodás fejlesztése 

- Vizuális észlelés fejlesztése 

- Oksági összefüggések meglátása 

- Figyelem, utasításértés, munkavégzés és magatartás fejlesztése 

- Beszédészlelés javítása 

- Beszédhangok differenciálása, fonémadifferenciálás 

- Aktív és passzív szókincs fejlesztése 

- Nyelvi kifejezőkészség bővítése 

- Szövegértés, szövegfeldolgozás fejlesztése 

- Olvasási technika javítása 

- Grafomotorika, helyesírás fejlesztése 

- Fogalomalkotás fejlesztése 

- Matematikai logika fejlesztése 

 

A bemeneti Difer méréseket tanév elején az Irinyi József Általános Iskola Hajdúbagosi 

Sinay Miklós tagintézménye 1. és 3. évfolyamán is elvégeztük. 

 

Szűcs Lajosné fejlesztőpedagógus 

 

Az ismeretszerzés annál hatékonyabb, minél több érzékszervet kapcsolunk be a megismerési 

folyamatba. Kutatók szerint a hallott információknak 20 %-át, látottaknak 30, az egyszerre 

hallott és látott információknak 50, saját szavainkkal elmondottaknak 70, cselekedeteinkkel 

megtapasztaltaknak a 90 %-át jegyezzük meg. Erre épül a képességfejlesztés: látási-hallási-

mozgási percepciót fejlesztő feladatokkal segíteni a hatékonyabb ismeretszerzést.  

          Iskolánkban már 10 éve zajlik differenciált képességfejlesztés!  

 Idén nekem 28 diákom volt, akiket a Pedagógiai Szakszolgálat vagy a Szakértői 

Bizottság BTM-esnek nyilvánított, és javasolta a fejlesztőpedagógusi megsegítésüket: 

1. osztályos   6 fő, 

2. osztályos   3, 

3. osztályos 14, 

6. osztályos   1, 

7. osztályos   3, 

8. osztályos   1, 

valamint a harmadikos Páter Martin magántanulóként – neki irodalmat, 

környezetismeretet, éneket és informatikát tanítottam. 

 Tanév közben 3 gyereket kaptam, akiket fejlesztendőnek nyilvánítottak, így velük 

bővült a tanév eleji létszám, és ez órarendváltoztatással is járt, de különösebb gondot nem 

okozott. 
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 A tanév elején felmért képességstruktúrák alapján azonban még többeknek lett volna 

ajánlatos/hasznos képességfejlesztésben részesülniük! Már csak ezért is érdemes a nagyon 

gyengén teljesítő gyerekeket vizsgálatra küldeni. Sajnos az a tendencia, hogy kisegítőbe nem 

helyeznek át gyerekeket, úgyhogy a vizsgálat, ill. a BTM-esnek nyilvánítás vagy fejlesztésre 

ajánlás már csak azért is nagy jelentőségű, hogy részletesebben, aprólékosabban, több 

nézőpontból, több oldalról tudjuk megközelíteni és kezelni az adott problémát – csökkentendő 

a lemaradást és segítendő a felzárkózást. Az egyéni fejlesztés előnye az is, hogy egy-egy 

képesség fejlesztése egyidejűleg több területre is kihat, és mindez sokszor olyan formában, 

mintha játszana a gyermek. Az egyéni bánásmódnak köszönhetően jobban meg is nyílnak, 

rejtett hiányosságok is felszínre kerülhetnek.  

 A fejlesztés során figyelembe vettem a szakszolgálat ill. szakértői bizottság által leírt 

javaslatokat, a saját felmérés alapján megmutatkozó hiányosságokat, valamint a tanítók-

tanárok által megnevezett nehézségeket. 

 Az év végi felmérések eredményei jobbak lettek, mint az év elejiek, a fejlesztett 

képességek kisebb-nagyobb mértékben mind fejlődtek.  

 A gyerekek nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat. 

  A kollégákkal is jó volt az együttműködés, kölcsönösen segítettük egymás munkáját. 

Az ő megfigyeléseik szerint is észrevehető a javulás, tehát a gyerekek kamatoztatják a 

fejlesztésen szerzett képességeket.   

 Számomra a legnagyobb öröm, amikor egy fejlesztett gyermek sugárzó boldogsággal 

szalad hozzám az udvaron, és újságolja, hogy amit együtt gyakoroltunk, abból órán 5-öst 

kapott! 

 

Könyvtári munkáról 
 

“Digitális könyvmolyok - könyvtárfejlesztés a hosszúpályi iskolában” című pályázat során 

nyert HunTéka integrált rendszer iskolai verziójával folyik az állomány elektronikus 

feldolgozása 2013 augusztusa óta. Már több mint  4700 dokumentum adatai kerültek 

nyilvántartásba. Az online katalógus linkje megtalálható az iskola honlapján, így az mindenki 

számára elérhető. Sajnos az előjegyzés még továbbra sem működik az OPAC, az online 

katalógus felületen, ezt a problémát a Monguz Információtechnológiai Kft. 

rendszergazdájának félév óta sem sikerült megoldani.  

Az állomány felvitele elég sok időbe kerül, nagy körültekintést követel. Ellenőrizni kell, hogy 

könyvtári-e a könyv, a könyvben található-e leltári szám, az a miénk vagy esetleg más 

könyvtáré, a leltárkönyvben található adatok a valóságnak megfelelnek, selejtezésre szorul-e. 

A problémás esetek száma jelentős, ezek megoldására a rendben lévők után kerülhet sor.  Az 

online katalógus létrejöttekor derült ki, hogy a magyar ábécéből hiányzó betűk karaktereit 

nem teljesen ismeri fel a rendszer, ezért ezeket újra kell írni, ez főleg a cirill betűk átírására 

vonatkozik. Az ismeretlen karakterek helyén csak kérdőjelek látszottak. Továbbá az állomány 

felvitelét lassítja a november közepe óta tartó tanulószobai feladatok ellátása.  A 

kölcsönzéskor problémaként jelentkezett a vonalkódok elhalványulása, ezeket a 

vonalkódolvasó nem képes beolvasni.  Sajnos számuk egyre csak nő, ezeket újra kell 

nyomtatni. 

A gyerekek csak októberben kezdhették a kölcsönzést. A  legtöbbet kölcsönző osztályok a 

1.c, 2.a, 4.b, 5.b., 5.c. Legkeresettebbek a mesék és ismeretterjesztő kiadványok, ill. kötelező 

olvasmányok. A legszorgalmasabb olvasók, akik a legtöbb könyvet kölcsönözték pedig Nagy 

Dorina és Dániel Boglárka 7.b osztályos tanulók.  

Néhány osztályban, ill. csoportban sor került a könyvtárhasználati órák megtartására. 
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Az idei tanév új feladatként hozta magával a tanulószobai feladat mellett a tankönyvfelelősi 

teendők ellátását. Nagyon rövid idő alatt, rohamtempóban kellett a tankönyveket 

megrendelni.  Ez várható a tankönyvosztásra is. 

Felkérést kaptam zsűritagként az idegen nyelvi versmondó versenyre és a felsős farsangra. 

 

 

Gyermek és ifjúságvédelmi munkáról 

 

„…Pati egy szerencsés14 éves kenyai lány, most fejezi be az általános iskolát egy kenyai 

faluban. Szerencsés, mert iskolábajárhat, és majdnem időben kezdhette általános iskolai 

tanulmányait. Sok társa már16 éves is elmúlt, de még most léptek felső tagozatba. Patit 

nagybátyja fogadta magához, mert szülei szegények, ráadásul a környéken nem volt iskola, 

ahova naponta eljárhatott volna. Reggel fél hatkor kel, azonnal vizet tesz fel, segíta teheneket 

megfejni. Ő készíti el a teát és a reggelit mindenki számára. Fölsöpri a ház előtt az udvart, és 

ha szükséges, friss gyümölcsöt, zöldséget hoz a kertből az aznapi ételhez,mert estére már 

sötétedik, mire hazaér. Kivasalja iskolai egyenruháját, amit este mindig kimos. Mire a többiek 

felkelnek, már indul az iskolába. Messzire kell gyalogolnia, de szerinte megéri. Egyetlen 

vékony vajas kenyeret vagyegy-két banánt visz magával. Ezt majd a nagyszünetben fogyasztja 

el, ami 13-tól 15 óráig,vagy 14-től 16 óráig tart. Ilyenkor legtöbben hazamennek, de ő nem 

érne vissza. Pati kihasználja 

az időt és tanul, hogy kevesebb lecke maradjon otthonra.Estére újabb gyaloglás után 

hazaérve teavizet tesz fel, majd a vacsorakészítésnél segít vagy ő maga készíti el. Már rég 

megtanult főzni, még édesanyja tanította, mielőtt rokonaihoz költözött. Közben vizet melegít a 

mosáshoz is, és ha szükséges, takarít. Mindenki ruháját kimossa, tereget és vasalni is szokott. 

Ha valakinek kell valami, neki szól, őviszi oda.” 

-De szólhatna ez a történet Allanről,  szintén ennyi idős fülöp szigeteki fiúról, aki négykor kel, 

iskola előtt újságot hord ki és iskola után rakodómunkás este tízig  a helyi piacon, hogy 

családján segítsen és pénzt gyűjtsön a középiskola megkezdéséhez 

 

A fent említett, „szerencsés” gyerekek elégedettek és határozott jövőképük van, nagy 

tervekkel…! 

 

Iskolánk az év  során eleget tett a gyermekek védelméről szóló törvényekben előírt 

kötelezettségeinek. Minden ismert gyermekvédelmi problémát a megfelelő és szükséges 

intézkedés követett. 

Ebben a félévben  81 gyermek ügyében vált szükségessé összesen 103 alkalommala 

gyermekvédelem közreműködése a gyermek helyzetének rendezésére. Ha gyermekjóléttel, 

vagy egészségügyi problémával találkoztunk, akkor hatékony és gyors beavatkozás jellemezte 

a Gyermekjóléti Szolgála és az egészségügyi szakemberek tevékenységét. A rendőrség 

együttműködési készségének köszönhetően sikerült megakadályozni a súlyosabb minősítést 

jelentő devianciákat, vagy bűncselekményeket, bár verekedések és kisebb lopások most is 

előfordultak.  

Az esetek száma alapján (az elmúlt néhány év figyelembe vételével) átlagosnak tekinthető az 

esetek eloszlása és száma. A tavalyinál több, az őt évelőttinél kevesebb tanuló szorult ilyen 

jellegű ellátásra. 

Igazolatlan mulasztás miatt felszólítva:  36  tanuló, 57 esetben. 

Igazolatlan mulasztás miatt feljelentve: 13 tanuló, 27 esetben. 

Az igazolatlan iskolai mulasztások miatti feljelentések gyakorisága és mennyisége azonos az 

előző évhez.  Tizenkilenc új gyerek került, és  22 maradt év végéig alapellátásban ,  négy  

esetben volt szükséges védelembe vételi eljárást kezdeményezni. Ebben a tanévben csak 
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egy  gyereket kellett kiemelni a családból  vétkes elhanyagolás és alapvető nevelési 

hiányosságok miatt, holott a szegénység csak mélyült az előző évekhez viszonyítva. Az 

intézkedések típusai, részletei, időpontjai mellékletként megtalálhatók a táblázatban! A tanév 

során csak két esetben szűnt meg az alapellátás, mindkét esetben iskolai mulasztás miatt 

kerültek a gyerekek a rendszerbe, de velük kapcsolatban ismétlődés hiányában a felülvizsgálat 

során okafogyottá vált az eljárás. 5-6 gyerek sajnos évről-évre újra igényli a gyermekvédelmi 

ellátást! 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelősnek sikerült az éves munkaterven vállalt kötelezettségeit 

teljesíteni: 

- Prevenciós törekvések segítése, Közreműködés prevenciós célú szabadidős 

tevékenységekben. Az iskola nevelési programja, gyermek- és ifjúságvédelemmel 

kapcsolatos feladatai keretében egészségnevelési, ennek részeként kábítószer-és 

dohányzás ellenes program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel 

kísérése; szükség esetén intézkedés megtételének kezdeményezése az iskola 

igazgatójánál. Tájékoztatás nyújtása a tanulók, a szülők és a pedagógusok (pl: 

megváltozott jogszabályok a hh. és hhh. megítéléséről) részére. (11/1994 MKM 

rendelet 6. § (5) a-g) 

- Felmérés készítése a hátrányos, és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról. A 

hátrányos helyzet meghatározásához figyelembe vehető szempontsor kidolgozása. A 

hátrányos helyzet feltérképezése, kezelése nem a gy.v. felelős feladata, célja, de 

segítséget nyújthat a veszélyeztetettség okainak vizsgálatakor, és ez okozhat közvetlen 

veszélyhelyzetet is. 

- Koordinátori tevékenység ellátása az osztályfőnökök és a gyermekjóléttel kapcsolatos 

intézmények, hatóságok között. 

- Az iskola fegyelmi helyzetének javítását segítő intézkedések támogatása, az iskola 

munkatervében hangsúlyozott „érzelmi és hazafias nevelés, a fegyelem és a 

viselkedési kultúra  beépítése a gyermekvédelmi koncepcióba. 

- Saját internetes közösségi oldal (suli-site) kezelését, működtetése. 

 

A kapcsolattartás fontos szerepet kapott most is a gyors és hatékony gyermekvédelmi 

feladatok ellátásában. A napi munkakapcsolat az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal segített 

az esetek gyors felderítésében és a problémák hatékony kezelésében, amelyeket ebben az 

évben 6 problémajelzőn továbbítottunk a szakemberek felé. 

 

Diákönkormányzat munkájáról 

 

A tanév első hónapjában, 2013. szeptemberben került sorra az osztálytitkárok és helyetteseik 

megválasztására, valamint az első DÖK- gyűlés megrendezésére, melyen az éves 

programtervet beszéltük meg és fogadtuk el. 

Október 4- én az immáron hagyományos őszi papírgyűjtés volt az első programunk, mely a 

délutáni órákra tevődött. A nem megszokott időpont ellenére diákjaink többsége odaadóan 

gyűjtötte a papírhulladékot, tanáraik felügyelete alatt. A férfi pedagógusok és a nyolcadikos 

fiúk segítettek a mérésben és a pakolásban. Nekik ezúton is szeretnénk köszönetet mondani. 

Következő programunk a zöldség- gyümölcs szobrászat volt. Az osztályok színpompás és 

egészséges alkotásait az első emeleti folyosón lehetett megtekinteni. 
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Novemberben változás történt a DÖK- segítő pedagógus személyében. Bujdosó Tünde 

tanárnő anyai örömök elé nézett. Neki ezúton is szeretnénk gratulálni az azóta már 

megszületett gyönyörű kisfiához!  Őt Danka Noémi váltotta. 

December 6- án rendeztük meg a Mikulás- bulit, mely fergeteges hangulatban zajlott. 

Sajnos a karácsonyi ajándékkészítőt érdeklődés hiányában nem tudtuk megtartani. 

A karácsonyi hangulat azonban a termek, folyosók feldíszítésével ismét beköltözött az 

iskolánkba, s a falukarácsonyt is iskolánk tanulóinak műsora tette meghatóvá, 

szívmelengetővé. 

2014. január- február: A téli szünetről visszatérve már minden osztály a farsangra 

készülődött. ( a nyolcadikosokat kivéve, mert ők a felvételire.) Színvonalasabbnál 

színvonalasabb produkciókat láthatott a tanár- diák közönség. A három győztes osztály tortát, 

míg a különdíjasok  bon- bont kaptak nyereményként. a fellépéseket követően Kontra Dávid 

DJ zenéjére bulizhatták ki tanulóink. 

Márciusban mozi délutánt rendeztünk, amelyen akkor még csekély volt az érdeklődés. 

Áprilisban, a tavaszi szünet előtti héten kerültek sorra a „ZÖLD HÉT” programjai, amelyek 

időpontjait az időjárási viszontagságok miatt többször is módosítani kellett. ( A tájfutást 

pedig, sajnos csak a következő tanévben lehet majd megrendezni.) Nagy sikere volt az 

aszfaltrajz versenynek és a biciklis ügyességi versenynek is. A legjobbak jutalomban 

részesültek. Köszönjük  tanárainknak a remek szervezést! 

Májusban rendeztük meg a második mozi délutánunkat, amely már igen sok érdeklődőt 

vonzott. Hónap végén a gyermeknapon diákjaink a sportpályán rendőrkutyás-  és karate 

bemutatót láthattak, fiú-, lány focimeccseken vehettek részt, s rengeteg olyan játékot 

próbálhattak ki, melyek sokuknak még nem adatott meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni 

iskolánk vezetőségének ezt a különleges lehetőséget! 

Június 12- én, a kora reggeli időpont ellenére nagyon sok diák képviselte osztályait a 

diákparlamenten, melyet Karalyos Anita, DÖK vezető és helyettese, Montlika Ramóna 

vezetett. 

A tanévet a nyolcadikosok búcsú bulija zárta, amelyen a szavazatok alapján Nagy Georgina 

(8.a)és Lakatos József (8.b) lett a bálkirálynő, illetve a bálkirály.  

 

2.4. A vezetői ellenőrzések és óralátogatások tapasztalatai 

 

Az intézményben több kisebb-nagyobb ellenőrzés zajlott az év folyamán. A tanév eleji 

munka- és tűzvédelmi ellenőrzéseket a korábbi szerződéses partnerünk a P és P 

munkavédelmi cég munkatársa végezte. Elvégezte a kazánház tűzvédelmi ellenőrzését, 

megtartotta a tűz- és balesetvédelmi oktatást először a pedagógusoknak, majd a technikai 

dolgozóknak. Elrendelte egy tűzriadó megtartását is, ami meg is történt október 18-án. 

Közben a tankerület egy másik szolgáltatóval kötött szerződést, aki újból megtartotta az 
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oktatásokat, és lecserélte a dokumentumok egy részét. A tankerület december 18-án újból 

szabályozta a dohányzás rendjét, melyet alá is írtatok. Ezek szerint a dohányzás a telephely 

egész területén, ill. a bejárat 5 méteres körzetében tilos! Minden bejáratra kikerült egy 

négynyelvű figyelmeztető tábla is. A tilalom megszegőit egészségvédelmi bírsággal 

sújthatják. Felhívom a belső ügyeletesek figyelmét, hogy a nemeknek megfelelően a 

mosdókba is nézzenek be, ellenőrizzék a diákokat is. Olyan égésnyomokat találtunk WC-

tartályokon, csöveken, ajtón, melyek arra utalnak, hogy néhány renitens tanuló 

tűzszerszámmal jár iskolába és valószínűleg a dohányzással is megpróbálkozik.   

Belső vezetői ellenőrzés keretében ellenőriztük az iskolatej és iskolagyümölcs kiosztását, 

dokumentálását, melyet rendben találtunk. Tanév elején vizsgáltuk a különböző naplók 

megnyitását, az éves munkatervek elkészítését. Közben a Kincstár ellenőrizte az utolsó 

önkormányzati évünk normatívaigénylését. Mivel előre jelezték jöttüket, még egyszer át 

tudtuk nézni a dokumentumokat (beírási napló, osztálynaplók, bizonyítványok, szakértői 

vélemények). Felhívom a figyelmet a záradékok, bejegyzések pontos vezetésére! Év végén 

általában nincs is ezzel baj, de év közben figyeljetek a tanulók érkezésének, távozásának 

időpontjára, településére, intézményének nevére! Jelöljétek az SNI, BTM szakvélemény 

számát! Írjátok be az esetleges magántanulóvá válás, ill. tanulói jogviszony megszűnésének 

záradékait. Az ellenőrzés megállapította, hogy az iskola mindig a statisztikában szereplő 

adatokat szolgáltatta, az önkormányzat jelentése pedig ettől többször is eltért. A mi hibánk 

volt – de lehetőséget kaptunk hiánypótlásra -, hogy az átmeneti nevelésből, lakásotthonból 

visszatérő „eltérős” gyerekekre nem kértünk újbóli intézmény kijelölést. Erre az 

elkövetkezőkben vigyáznunk kell! Az SNI-s gyerekeknél a fogyatékosság típusát pontosan, 

részletesen, az új szakkifejezésekkel módosítani kellett volna a fenntartó által az alapító 

okiratban. Az önkormányzatnak tehát volt visszafizetnivalója. 

Az év végi dokumentációt pontosan végezzétek el! Legyen minden óra beírva, aláírva, a 

helyettesítőkkel is aláíratva! Az etnikai órák (elsőben már nem) a differenciált és kooperatív 

óraszervezések, a digitális tartalmú órák a szokásos módon legyenek jelölve! A hiányzásokat 

hetenként összesítsétek és az ellenőrzést írjátok alá! A napló végén a havi összesítéseket 

töltsétek ki! Novemberben vezetőtársaimmal elkezdtük az óralátogatásokat, melyeket 

különböző célokkal tervezhetünk. Ebben a tanévben a fő irány az új kollégák munkájának 

megismerése, de jártunk bemutató órákon is. Remélem, sorozatos panasz miatti látogatásra 

nem kerül sor. A munkaügyi bíróságon pert nyertünk azzal az elbocsátott kollégával szemben, 

akinél az ilyen látogatásokra sajnos igen gyakran szükség volt. 

10 pedagógus 25 óráját néztük meg. 3 bemutató órát az Apáczai Kiadó kérésére szerveztünk 

meg: 

- egy másodikos magyar (olvasás) órát a 2.a osztály tanulói Orosz Csabáné Erika vezetésével 

mutattak meg az érdeklődőknek. A környező iskolákból érkező kollégák egy jól előkészített, 

folyamatosan munkáltató szövegfeldolgozó órát tekinthettek meg. Az átlagos összetételű 

osztály diákjai fegyelmezetten és nagy odafigyeléssel dolgoztak. 

- a felső tagozatos humán munkaközösségből dr. Gáti Zsuzsa vállalt bemutató órát, és egy 

hatodikos haladó csoporttal magyar irodalom órát tartott.  

Az órán Arany János Toldi c. művének egyik énekét dolgozták fel a gyerekekkel. Igényesen 

felépített, frontális, páros és csoportmunkára épülő, jól szervezett, színes órát láthattak az 

érdeklődő vendégek. 

- a felsős reál munkaközösségből Somné Gál Gabriella tartott bemutató órát saját osztályával, 

az 5.a osztállyal. Új anyagként a szarvasmarha életmódját, tulajdonságait dolgozták fel. A 

diákok csoportmunkában dolgoztak, a csoportok versenyeztek egymással. A versenyszellem, 

a gyerekek felkészültsége érdekessé, látványossá tette az órát. A nevelő lelkes, pontos 

munkáját az óralátogatók is megdicsérték. 
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Az ilyen típusú órák az ismeretbővítést, a hospitálási lehetőséget, egymás munkájának jobb 

megismerését szolgálják. Ezek jól előkészített, magas színvonalú órák. Köszönet illeti azokat 

a pedagógusokat, akik önként mérettették meg magukat nagyközönség előtt.  

Az új kollégák munkáját ellenőrző 4 tanítási órákat alsós és felsős rotációban terveztük meg. 

Először novemberben Pankotainé Vajas Judit munkáját vizsgáltuk. Judit nem pályakezdő, de 

most nálunk új kollégának számít. Jól előkészített, alaposan megtervezett órákat láttunk. A 

kolléga nagyon ügyesen motivált, megfelelő mértékben használta IKT eszközöket, elég időt 

szánt a gyakorlásra, az ismeretek rögzítésére. Szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen. Az 

itteni gyerekek kordában tartását, fegyelmezését azonban erőteljesebben kell érvényesítenie. 

Decemberben a felsős Tanka Jánosnál jártunk, és különböző évfolyamokon tartott informatika 

órákat láthattunk. János kedves, megnyerő személyiségű kolléga, maximális szakmai tudás 

birtokában. Óráira alaposan felkészült, kihasználta a szaktárgyában rejlő összes lehetőséget. 

Neki még az általános iskolai korosztállyal való bánásmódot kell megszoknia.  

 

Tóthné Varga Csilla óráit a szervezettség, a szemléltetések gazdagsága, az IKT eszközszintű 

használata, a motiválás sokszínűsége jellemezte. Kollégánk személyiségéből fakadó tempós 

munkavégzése, néha apróbb utólagos korrekciót tett szükségessé. Személyében elkötelezett, 

tettrekész, sokoldalú pedagógust ismertünk meg. 

 

Ferenczi László tanulószobából került német tanári beosztásba, ahol jól megállta a helyét. 

Óráit áthatja a német nyelv szeretete és alapos ismerete. Gondosan szervezett, szépen vezetett 

órákat láttunk. László kellemes orgánummal, igényesen beszéli a nyelvet. 

 

Szima József testnevelés óráját a folyamatos munkáltatás, a sokszínű gyakorlatok, az állandó 

dicséretek, az apró részletekre való odafigyelés jellemezte (pl.: mindenki mutasson be 

gyakorlatot, ne mindig ugyanazok dolgozzanak a tűző napon). József nagyon igyekvő, 

barátságos ember, korrekt pedagógus.  

 

Palotainé Kovács Irma munkaközösségen belüli bemutató órát tartott testnevelésből 4. 

osztályban. Sok új, érdekes feladattal szemléltette, egy készségtárgy sokszínűségét és saját 

felkészültségét.  

 

Kiss Erzsébet egy teszttanításban vett részt. Fedorné Molnár Emília jelentkezett 

szaktanácsadónak. Egy kísérletsorozatban végigcsinálta azokat az eljárásokat, amelyet majd 

élesben, mint szaktanácsadó fog elvégezni. Igy látogatta meg Erzsike óráit, melyeken én is 

részt vettem. Olyan órákat láttam, amelyek a leendő szaktanácsadó tetszését is elnyerték. 

Alaposan előkészített, érdekes, tanulságos óráknak voltunk tanúi.  

 

Az iskolai vizsgáztatásról 

Iskolánkban 4 tanulónak kellett volna osztályozó vizsgát tennie. 

- Páter Martin Róbert 3.a osztályos tanuló szakorvosi (pszichiátriai) javaslatra lett 

magántanuló. Heti 10 órás felkészítés után sikeres vizsgát tett. 

- Lakatos Kitti 8.b osztályos tanulónak 250 óránál több mulasztása miatt kellett 

vizsgáznia, amit sikeresen meg is tett.  

- Szűcs Attila 8.c osztályos tanuló szintén mulasztásai miatt kényszerült vizsgázni. Ő is 

sikeresen teljesített.  

- Kujbus Richárd 5.a osztályos kisdiák is mulasztásai miatt osztályozózott. Ő is 

sikeresen vette az akadályt.  

- Kovács Barbara 4.c osztályos tanuló szeparációs szorongásai miatt szerrdett össze 

annyi hiányzást, hogy vizsgáznia kelljen. Vizsgája sikerült.  
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- Lakatos Dorina 2.b osztályos kisdiák súlyos betegségek miatt (gluténérzékenység, 

szívpanaszok) miatt mulasztott 250 óránál többet. A tanuló vizsgázott, de hiányosságai 

miatt eredménytelenül.  

- Fürjes Lilla 5.c diák szintén súlyos betegség miatt mulasztott annyit, hogy vizsgát 

kellett volna tennie. Kórházi kezelés után otthon lábadozik. Amint állapota engedi, 

vizsgáztatjuk.  

- Butler Henry 2.c angol diák vizsgáztatása a nyelvi nehézségek miatt elhúzódik, 

folyamatban van. 

 

2.5. Kapcsolattartás 

 

Fenntartónk és működtetőnk az állam. Munkánkat a KLIK Derecskei Tankerületének 

keretében végezzük. A tankerülethez 12 település 13 iskolája tartozik. Tagiskoláinkkal együtt 

egy intézményként dolgozunk a tankerületben. Napi telefonos és e-mail kapcsolatban állunk. 

Naponta kapunk tőlük újabb és újabb feladatokat. Névsorokat, táblázatokat, kimutatásokat, 

dokumentumokat kell megalkotnunk és rövid határidővel megküldenünk. A feladatoknak 

legjobb tudásunk szerint igyekszünk eleget tenni. Nem késünk és nem hibázunk többet, mint 

mások. Létával, Vértessel, Derecskével, Mikepérccsel szemben (ahol a működtető az 

önkormányzat) nekünk a működéssel kapcsolatos feladatokat, költségeket is fel kell mérni, 

tervezni.  

A tagiskolákkal is szoros a kapcsolatunk (bár mi szeretnénk önállósodni). Vannak bizonyos 

részfeladatok, melyet önállóan elvégezhetnek, de pl. az összes átsorolást mi csináltuk. Az 

ottani munkáért is mi felelünk. 

Az óvodával az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében továbbra is együttműködünk. 

A tanulóinkat étkeztető konyha szervezetileg az óvodához tartozik. A falukarácsonyon pedig 

a két intézmény közösen örvendeztette meg a község lakóit. Kölcsönösen részt vettünk 

egymás ballagási ünnepségein. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében oda-vissza 

vizitáltunk egymás intézményeiben.  

A történelmi egyházakkal hagyományosan jó, önkéntes alapon szerveződő 

kapcsolatrendszerünket tovább árnyalja a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése. 

Szeptembertől az 1. és 5. évfolyamon kötelező az erkölcstan, ill. a hit és erkölcstanoktatás. 

Ezen évfolyamok számára biztosított a választás lehetősége. Iskolánkban a z1. évfolyamon 

40, az 5.-en 14 tanuló választotta valamelyik egyház (református, görög katolikus, római 

katolikus) hit- és erkölcstanoktatását. A többiek „állami” erkölcstanoktatásban részesülnek. 

Ez az oktatás felmenő rendszerben működik, így a hagyományos (fakultatív) hittanórák 

kifuttatásra kerülnek.  

Egymás rendezvényeit látogatjuk. Decemberben a katolikus templom védőszentjének 

búcsújára voltuk hivatalosak. A karácsonyi ünnepi istentiszteleten ill. éjféli misén több 

pedagógus is részt vett. Az iskola vezetése megtisztelte jelenlétével a reformátusok hittanos 

évzáróját és a katolikusok pünkösdi búcsúját.  

A művelődési házzal a kultúra a művelődés, a szabadidő hasznos eltöltése kapcsán működünk 

együtt. 

Helyet adnak rendezvényeinknek (tankerületi szintű idegen nyelvi szavalóverseny, 

vetélkedők, sulibuli, Mikulás nap, magyar kultúra napja). A tanulóinkat soraiban tudó 

kiscsoportokat működtetik, versenyeztetik (mazsorett, néptánc, sakk). 

A művelődési ház és az önkormányzat közös felkérésére ünnepi műsorokat állítunk össze 

nemzeti ünnepeink tiszteletére (március 15., október 23., június 4.) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a krízishelyzetben lévő családok, gyermekek 

segítése, védelme érdekében építjük kapcsolatainkat. 

Az iskola képviselteti magát: 
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- a jelzőrendszeri megbeszéléseken 

- esetkonferenciákon 

- megkereséses megbeszéléseke 

Az esetkonferenciákon dől el, hogy ki kerül védelembe, átmeneti nevelésbe vagy kit emelnek 

ki a családból. (pl. Lakatos Renáta, Balogh Balázs). Súlyos problémák észlelése estén kérjetek 

problémajelzőt a GYIV-felelőstől. 

A szakszolgálat soha nem látott átalakulás alatt áll, melyet bizony mi is megérzünk. A 

tankerület összegyűjtötte, milyen feladatok ellátatlanok jelenleg. Pl. a gyógytestnevelés, az 

SNI-s gyerekek logopédiai ellátása. Úgy tűnt, hogy legalább a logopédiai ellátás, az 

iskolapszichológus, a BTM-es gyerekek ellátásának felügyelete megoldott. 

Iskolapszichológusunkat főigazgatói határozattal 2 hónapra Hajdúhadházra vezényelték. 

Murphy törvénye alapján ez idő alatt történtek olyan események, melyek megoldásához, 

feldolgozásához szakember segítségére lett volna szükség (szökés, csellengés, fenyegetőzés, 

indokolatlan agresszió, stb.) Főigazgató asszonyhoz rt esdeklő levelem és a szakszolgálat 

vezetőjének dr. Bartháné dr. Kmetty Éva közbenjárásának hatására újból kaptunk egy 

iskolapszichológust.  

A nemzetiségi önkormányzat szeptemberben újra elindította a roma koordinátori rendszert, 

melynek segítségével jelzéseket küldhettünk a nagyon problémás roma gyerekek nehezen 

elérhető szülei felé. Sajnos a téli közfoglalkoztatás miatt a rendszer szünetelt. A tanfolyamok 

lezárta után sem indult újra. Rendezvényeket szerveznek, melyre szeretettel várják az iskola 

képviselőit (roma gasztronómiai nap, roma „Ki mit tud?”) Ez a két utóbbi feledhetetlen 

élményt jelentett a gádzsó résztvevőknek. Nyáron pótvizsgára felkészítő foglalkozásokat 

tartottak bukott gyerekek számára. Díjakat alapítottak „Kisebbségekért” ill. Roma jó tanuló, 

jó sportoló címmel. Vállalták az „Út a szakmához” pályázat koordinálását, amelyből 

tudtommal semmi sem lett. 

Az iskolarendőr száma mindenki számára ismert, lehet hívni erőnket meghaladó ügybe. Az 

idén pl. 2 ízben kértük segítségét. 

  

 

III. Pályázatokról 

 

A „Digitális könyvmolyok – könyvtárfejlesztés a hosszúpályi iskolában” c. megnyert pályázat 

keretében a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer iskolai verziójával folyik az állomány 

elektronikus feldolgozása.  

Az IPR-től tavaly elbúcsúztunk. Minden szakember azt mondta, nem folytatódik tovább. 

Aztán december elején kiderült, hogy a „nagy integrációba” 5 millió Ft értékben lehet 

pályázni. Gyors döntésre volt szükség. A menedzsment a törzskarral egyeztetve úgy döntött, 

nem hagy veszni ennyi pénzt. Másból nem igen lenne pénzünk bútorra, játékra, füzetre, 

írószerre, kulturális rendezvényre. Tudomásul kellett vennünk, hogy a bérkiegészítést 

beépítették az új bérünkbe, amit mindenki megkapott, tehát valamilyen módon mindenkinek 

részt kell vennie az IPR-ben. Újragondoltuk a feladatokat. Munkaidőnk második felébe 

beépítésre került 1 óra IPR-es tevékenység. Ezt az elkövetkezőkben kompetenciafejlesztésre 

kell fordítanunk, hisz a HHH tanulók elég rosszul teljesítenek a mérésen. További újdonság, 

hogy az IPR felügyeleti ellenőrzési jogát a tankerületek veszik át. A következő tanévre is 

megnyertük az IPR-t, ami most hosszabb időszakra szól, így több pénz elköltéséről kell 

gondolkodnunk – nagyon körültekintően, havi elköltési ütemezéssel. A menedzsment az 

ütemtervet elkészítette.  
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IV. Eredményeink, büszkeségeink 

 

A következőkben a pedagógusaink ill. diákjaink által szervezett elismeréseket veszem 

számba. 

 

Pedagógusok: 

A pedagógus neve A kitüntetés neve A kitüntetés szintje 

Szálkai Sándorné Pedagógus szolgálati emlékérem országos 

Papp Gyula OTP-MOL Bozsik-programban végzett 

áldozatos és eredményes munkáért 

országos 

Deczki Kálmánné Pro Culture Díj helyi 

Kiss Erzsébet Pro Culture Díj helyi 

Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Elismerő oklevél pedagógus nap alkalmából országos 

Deákné Balogh Ágnes Elismerő oklevél pedagógus nap alkalmából országos 

Papp Gyula Elismerő oklevél pedagógus nap alkalmából országos 

Havrilla Andrásné Elismerő oklevél tartós kiemelkedő 

munkavégzéséért  

helyi 

  

Diákok esetében minden iskolánkon kívüli éremmel vagy oklevéllel jutalmazott eredményt 

felsorolok  

Tanuló neve Helyezés A verseny neve, helye A verseny 

szintje 

Felkészítő 

Nagy Milán 1. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti  Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Lakatos Dorina 1. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Hoczka Vivien 2. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Varga Zsombor 2. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Lakatos Tamás 2. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Varga Vencel 3. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin 

Bauer Klára 1. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Lakatos József 1. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Puzsama Attila 2. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Lakatos Krisztián 2. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Lakatos Roland 3. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Simon Vivien 3. őszi atlétikai verseny – 

Létavértes 

körzeti Papp Gyula 

Vincze Csaba 1. úszóverseny – Létavértes kistérségi Papp Gyula 



52 
 

Vincze Csaba 1. úszóverseny – Létavértes  kistérségi Papp Gyula 

Vincze Boglárka 1. úszóverseny – Létavértes kistérségi Papp Gyula 

Gombár Edina 

Havrilla Szabina 

Karalyos Anita 

2. Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny – Derecske 

megyei Garbaczné Simon 

Erzsébet  

Havrilla Szabina 4. Hajdúböszörményi Bocskai 

I. Gimnázium 

matematikaversenye  

megyei Szatmáriné Tóth 

Szilvia  

Karalyos Anita 1. Hajdúböszörményi Bocskai 

I. Gimnázium 

matematikaversenye 

megyei Szatmáriné Tóth 

Szilvia 

Vajas Boglárka 

Karalyos Anita 

5. Idegen nyelvi (német) 

rejtvényfejtő verseny 

megyei Kissné Tácsik 

Mariann 

Köteles Alexandra 5. Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Létavértes 

körzeti Szőllősiné Soós 

Tünde 

Pankotai Kristóf 2. Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Létavértes 

körzeti Szőllősiné Soós 

Tünde 

Havrilla Szabina 6. Alapműveleti 

Matematikaverseny 

Létavértes 

körzeti Szatmáriné Tóth 

Szilvia 

Kiss Regina különdíj „Babszem Jankó” 

népmesemondó verseny 

Téglás 

megyei Deákné Balogh 

Ágnes 

Váradi Eliza Sára 1. Babszem Jankó” 

népmesemondó verseny 

Téglás 

megyei Deákné Balogh 

Ágnes 

Szántó Hanna 3. XXXI. Bolyai János 

Matematikaverseny 

Debrecen 

megyei Tácsikné Resli 

Réka 

Szántó Hanna 2. „Szivárvány” 

matematikaverseny 

Budapest 

országos Tácsikné Resli 

Réka 

Balogh Gergő Zoltán 

Berényi Gergő 

Bodnár Ferenc 

Gyökeres Zalán 

Haraszti Attila Gergő 

Kaszonyi Tamás 

Kaszonyi Zsolt 

Kósa Richard 

Lakatos Kornél 

Lakatos Norbert Márk 

Lakatos Roland 

Lakatos Zsolt Roland 

Lakatos Zsolt Tivadar 

Szabó Balázs 

2. 

 

 

 

3. 

„Telekom” labdarúgás 

III.kcs. diákolimpia megyei 

döntő 

 

„Telekom” labdarúgás 

III.kcs. diákolimpia megyei 

elődöntő 

megyei Papp Gyula 

Fehér Sára különdíj XI. „Égig érő fa” 

mesemondó verseny 

járási Deákné Balogh 

Ágnes 
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Konyár 

Lucik Bence 3. XI. „Égig érő fa” 

mesemondó verseny 

Konyár 

járási dr. Gáti Zsuzsa 

Lucik Bence 1. „Erdélyi csillagok” 

szavalóverseny Hajdúbagos 

nemzetközi 

tankerületi 

dr. Gáti Zsuzsa 

Rézműves Roland 1. SNI Országos Szépíró 

Verseny megyei elődöntő 

megyei Kazainé Juhász 

Mónika 

Rostás Dzsenifer 2. SNI Országos Szépíró 

Verseny megyei elődöntő 

megyei Nás Piroska 

Vargáné Szemes 

Vera 

Balogh István 

Kaszonyi Norbert 

Lakatos Bence 

Lakatos Donát 

Lakatos József 

Lakatos Tamás Patrik 

Molnár Ádám 

Molnár Dániel 

Patka Tóbert 

Vincze Richárd 

1 „Telekom” labdarúgás 

IV.kcs. diákolimpia körzeti 

döntő 

 

körzeti Papp Gyula 

Balogh István 

Kaszonyi Norbert 

Lakatos Bence 

Lakatos Donát 

Lakatos József 

Lakatos Tamás Patrik 

Molnár Ádám 

Molnár Dániel 

Patka Tóbert 

Vincze Richárd 

1.  Telekom” labdarúgás 

IV.kcs. diákolimpia megyei 

elődöntő 

 

megyei Papp Gyula 

Balogh István 

Kaszonyi Norbert 

Lakatos Bence 

Lakatos Donát 

Lakatos József 

Lakatos Tamás Patrik 

Molnár Ádám 

Molnár Dániel 

Patka Tóbert 

Vincze Richárd 

1. Telekom” labdarúgás 

IV.kcs. diákolimpia megyei 

döntő 

 

megyei Papp Gyula 

Balogh István 

Kaszonyi Norbert 

Lakatos Bence 

Lakatos Donát 

Lakatos József 

Lakatos Tamás Patrik 

Molnár Ádám 

Molnár Dániel 

Patka Tóbert 

14. Telekom” labdarúgás 

IV.kcs. diákolimpia 

országos döntő 

 

országos Papp Gyula 
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Vincze Richárd 

Vancsek Tamás 9. kerékpáros diákolimpia 

II.kcs.B. összetett országos 

döntő 

országos Andó János 

Vancsek Tamás 1. Tavaszi Körzeti Atlétikai 

Verseny Létavértes 

körzeti Tepfenhártné Bődi 

Katalin  

Papp Gyula 

Kiss Regina – angol 1. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajnalka 

Fehér Sára – angol 2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajnalka 

Szántó Hanna – angol 3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajnalka 

Demjén Kristóf – 

angol 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajnalka 

Hegedűs Péter – 

angol 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajnalka 

Váradi Eliza Sára – 

német 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kissné Tácsik 

Mariann 

Pásztor Levente – 

angol 

2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajni 

Békési Levente - 

angol 

3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajni 

Buzás Viktória – 

angol 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajni 

Váradi Dóra – angol különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kovács Hajni 

Csarnai Mercédesz – 

angol 

1. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Gyügyei Bernadett – 

angol 

2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Sós Zsófia – angol 3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Jelen Szonja – angol különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 
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Pál-Katon Lilla – 

angol 

1. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Pál-Katona Panna – 

angol 

2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Havrilla Szabina - 

angol 

1. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Montllika Ramóna - 

angol 

2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Lakatos Anett - angol 3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Gombár Edina – 

angol 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kiss Tamásné 

Boldi Ágota 

Nagy Sándor – német 1. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Ferenczi László 

Patka Virág – német 2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Ferenczi László 

Kaszonyi Mirella – 

német 

3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Ferenczi László 

Lőrinczi Vanda – 

német 

különdíj Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Ferenczi László 

Karalyos Anita – 

német 

2. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kissné Tácsik 

Mariann 

Szatmári Dóra – 

német 

3. Idegen Nyelvi 

Szavalóverseny  

Hosszúpályi 

tankerületi Kissné Tácsik 

Mariann 

Váradi Dóra 14. „Szivárvány” 

környezetismereti verseny 

Budapest 

országos Szalai Erzsébet 

Szalai Anna 30 „Szivárvány” magyar 

verseny Budapest 

országos Orosz Csabáné 

Szalai Anna különdíj „Babszem Jankó” 

népmesemondó verseny 

megyei Orosz Csabáné 

Békési Levente különdíj Babszem Jankó” 

népmesemondó verseny 

megyei Miléné Fényi 

Györgyi 

 

 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani a félévben végzett munkájáért: 

- azoknak, akik „nagyrendezvényekre”, ünnepségekre készítettek fel tanulókat (október 

23.,idősek napja, falukarácsony, magyar kultúra napja, cigány szüreti bál, cigány 
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kulturális bemutató,  egészségnap, március 15., június 4., tankerületi szintű idegen 

nyelvi szavalóverseny, zöld hét, gyermeknap, kulturális bemutató), 

- akik rendhagyó irodalom órát szerveztek és azon közreműködtek (október 6.) 

- akik helyi vagy magasabb szintű versenyt, vizsgát szerveztek, ilyenre gyerekeket 

készítettek fel, 

- azoknak, akik ezeken a versenyeken, vizsgákon eredményt értek el diákjaikkal 

(Bolyai, idegen nyelvi, ECDL, sport, labdarúgás, Szivárvány, Babszem Jankó, Égig 

érő fa) 

- a DÖK-rendezvényeket szervező, segítő, felügyelő kollegáknak, 

- akik pályázatot írtak, azokban közreműködtek, azokon esetleg nyertek, 

- akik bemutató órát vállaltak, 

- akik bármilyen módon öregbítették iskolánk hírnevét, elismerést szereztek a 

pedagógus szakmának, 

- akik csak egyszerűen becsületesen dolgoztak, erejükhöz, képességeikhez mérten tették 

a dolgukat. 

  

     

 

 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: hpalyi.testulet@btm2003.hu 

 

Iktatószám:…./2014.   Napirend száma: 9. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. június 26. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Az önkormányzati fenntartásban működő iskolai 

étkeztetéssel kapcsolatos döntés 

 

Készítette:    dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi 

Bizottság, Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport 

Bizottság 

 

Melléklet: Ajánlat 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 

Korábban már felmerült az önkormányzati fenntartásban működő iskolai étkeztetés 

kiszervezésének a lehetősége.  

2014. június 19. napján az Önkormányzat ajánlatot kapott a FUNDUS INVEST Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft-től (4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 5-7. sz.). 

E szerint egy gyermek napi étkeztetését, amely magában foglalja a tízórai, az ebéd és az 

uzsonna díját, bruttó 659.-Ft- os áron vállalják. 

 

Önkormányzati fenntartásban jelenleg egy gyermek napi étkeztetése valamennyi költséget 

belekalkulálva bruttó 693,18.-Ft. 

 

Figyelembe véve a két ár közötti különbséget, az étkeztetés átadása éves szinten több millió 

forintos közvetlen megtakarítást jelentene az Önkormányzat részére.  

Emellett több tízmillió forintos megtakarítást jelentene az, ha nem kellene az előírásnak 

megfelelően felújítani az iskolai konyhát, amelyre jelenleg nincs is pénzügyi fedezet. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést, ezt követően pedig 

hozzon döntést az étkeztetés átadásával kapcsolatban. 

 

 

       Tisztelettel: 

         Berényi András 

           polgármester 






