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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését  

2015. május 28-án (csütörtök) du. 15.00 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.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának 
elfogadásáról 
A napirendhez kapcsolódóan könyvvizsgálói jelentés 
Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
3.) Tájékoztató a háziorvosok tevékenységéről 

Előadó: dr. Gyulai Julianna, dr. Szulyovszky Menyhért  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
4.) Tájékoztató a fogorvosok tevékenységéről 

Előadó: dr. Straubinger Györgyi, dr. Nagy István  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5.) Tájékoztató az orvosi ügyelet tevékenységéről 

Előadó: dr. Jancsó Zoltán 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
7.) Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetéséről a 2015-2020-as 

évekre vonatkozóan 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság, 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 
 



8.) Döntés a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint önálló intézmény alapító 
okiratának, valamint a szakmai dokumentumainak az elfogadásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

 
9.) Csonkáné Lakatos Klára megbízása a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátásával, döntés intézményvezetői 
pályázat kiírásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
10.) Döntés a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport 
Bizottság 

 
11.)   Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 
 Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
    12.)  Döntés Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról, 

döntés pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község” cím elnyerésére 
 Előadó: Berényi András polgármester 
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
   13.)     Különfélék 
 
Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges 
akadályoztatásáról telefonon értesítsen! 
 
Hosszúpályi, 2015. május 20. 
        

Berényi András  sk.                          
     polgármester  
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Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2-16/2015. (V. 28.) számú jegyzőkönyve 

 

TARTALOM 
 
 
Rendeletek: 
11/2015. (IV. 29.) rendelet Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 

2014. évi zárszámadásáról 

 
Határozatok: 

49/2015. (IV. 28.) határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról 

 

50/2015. (IV. 28.) határozat a háziorvosok tevékenységről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 

51/2015. (IV. 28.) határozat az Irinyi József Általános Iskola Szabadság tér 30. 
szám alatti épületének tetőfelújításáról 

 

52/2015. (IV. 28.) határozat a fogorvosok tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról 

 

54/2015. (IV. 28.) határozat Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló beszámolóról 

 

55/2015. (IV. 28.) határozat az Irinyi József Általános Iskola működtetéséről a 
2015-2020 évekre vonatkozóan 
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56/2015. (IV. 28.) határozat a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Alapító 
Okiratának és szakmai dokumentumainak 
elfogadásáról 

 

57/2015. (IV. 28.) határozat a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 
intézményvezetői feladatainak ideiglenes 
ellátásról 

 

58/2015. (IV. 28.) határozat a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 
intézményvezetői pályázat kiírásáról 

 

59/2015. (IV. 28.) határozat a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosításáról 

 

60/2015. (IV. 28.) határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati 
szerződés meghosszabbításáról 

 

61/2015. (IV. 28.) határozat Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési 
koncepciójának elfogadásáról 

 

62/2015. (IV. 28.) határozat pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község” cím 
elnyerésére  

  

63/2015. (IV. 28.) határozat a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 
szolgáltatások házirendjeinek és szakmai 
programjainak elfogadásáról    

  

66/2015. (IV. 28.) határozat a nemzetgazdasági miniszter által a 
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 
támogatására kiírt pályázat benyújtásáról, a 
szükséges önrész biztosításáról    

  

67/2015. (IV. 28.) határozat a Magyarország 2015. évi központi 
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok 
szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatását szolgáló pályázat 
benyújtásáról 
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68/2015. (IV. 28.) határozat a rendőrség illetékességi területének 
megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM 
rendelet módosításáról szóló 18/2015. (V. 21.) BM 
rendeletben foglaltakkal kapcsolatban  
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. május 28-i   

r e n d e s  n y í l t  üléséről. 

 

 

 

Az ülés helyszíne: A Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti Hosszúpályi Polgármesteri 

Hivatal tanácsterme. 

Az ülés időpontja: 15.00 óra. 

 

Jelen voltak: Berényi András   polgármester 

 Zara András                                 alpolgármester  

                                      Czirinkó Gyula                             képviselő 

 Kiss Csaba    képviselő 

 Miléné Fényi Györgyi   képviselő 

                                      Szabó István                                képviselő 

                                      Szegedi Ferenc                           képviselő 

 dr. Szulyovszky Menyhért képviselő 

 Takács Attila    képviselő 

 

 dr. Széles Szabolcs  jegyző 

 
Jegyzőkönyv-vezető: Pozsonyi Ákos 
Az ülésen a meghívottak közül megjelent: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető; 

Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető; Csonkáné Lakatos Klára tagintézmény-

vezető; Reszler György könyvvizsgáló; Balogh Kálmán, az RNÖ elnöke; dr. Nagy István 

fogorvos; dr. Jancsó Zoltán orvos; Fekete György díszpolgár. 

  

Köszönti a képviselőket, dr. Széles Szabolcs jegyző urat, Zara András alpolgármester urat, 

Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezetőt, Reszler György könyvvizsgáló urat, Balogh 

Kálmánt az RNÖ elnökét. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, mivel mind a 

9 testületi tag 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 

pontokat 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.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásának 
elfogadásáról 
A napirendhez kapcsolódóan könyvvizsgálói jelentés 
Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
3.) Tájékoztató a háziorvosok tevékenységéről 

Előadó: dr. Gyulai Julianna, dr. Szulyovszky Menyhért  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
 

4.) Tájékoztató a fogorvosok tevékenységéről 
Előadó: dr. Straubinger Györgyi, dr. Nagy István  
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
5.) Tájékoztató az orvosi ügyelet tevékenységéről 

Előadó: dr. Jancsó Zoltán 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
6.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 
7.) Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola működtetéséről a 2015-2020-as 

évekre vonatkozóan 
Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság; 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
8.) Döntés a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint önálló intézmény alapító 

okiratának, valamint a szakmai dokumentumainak az elfogadásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
9.) Csonkáné Lakatos Klára megbízása a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

intézményvezetői feladatainak ideiglenes ellátásával, döntés intézményvezetői 
pályázat kiírásáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 
  
 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve 6 / 64 

10.) Döntés a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 
Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 

 
11.)   Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgálati szerződés meghosszabbításáról 
 Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
    12.) Döntés Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról, 

döntés pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község” cím elnyerésére 
 Előadó: Berényi András polgármester 
 Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 
   13.)  Különfélék 
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1.)  Polgármesteri jelentés 

Előadó: Berényi András polgármester 

 

Felolvassa a polgármesteri jelentést. Ennek pontjai:  

1.1 Az ivóvízminőség-javító beruházással kapcsolatban 2015. április 30-án 

Nyíradonyban társulási tanácsülés került megtartásra. A Különfélék napirendi 

pontban két, Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát érintő témában szólt 

hozzá. Az egyik, a negyedik kút megfúrásának jelenlegi helyzete. Ez ügyben 

elfogadásra került a negyedik kút fúrásának engedélyezése Hosszúpályiban a 

Közreműködő Szervezet hozzájárulásával. Ezzel Hosszúpályi ivóvíz ellátása nagy 

mértékben javul. Ez a beruházás a tervezők kalkulálása szerint 15-18 millió forint 

közötti összeg, ami belefér a tartalékkeretbe.  A másik pedig a vízmű telepen 

észlelt, beruházással kapcsolatos kivitelezési munkálatok minőségi kifogásai. Az 

észlelt hiányosságokat eljuttatta a projektmenedzsment részére orvoslás végett. 

1.2 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága 

2015. május 4-én tartotta meg az együttes ülését.  

1.3 A szennyvízberuházással kapcsolatos, kéthetente esedékes kooperációs ülésre 

került sor 2015. május 6-án.  

1.4 A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. május 7-én tartotta meg a 

rendkívüli közgyűlését.  

1.5 A szennyvizes pályázathoz kapcsolódó 3. számú Támogatási Szerződés 

módosításának aláírása 2015. május 12-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban 

volt esedékes. A 2-es és 6-os szennyvíz öblözethez tartózó ingatlanok tulajdonosai 

elkezdhetik a rákötést. Az utcák pontos névsora a hétvégén megjelenő helyi 

újságban, a Kisbíróban is olvashatók lesznek. Ezt megelőzően viszont a TRV Zrt. 

felé ezt a szándékot igénybejelentő lapon jelezni kell. A TRV Zrt. engedélye után a 

megfelelő szakember segítségével megtörténhet a rákötés. 

1.6 A szennyvízcsatorna építése, valamint a szennyvíztisztító telep kivitelezése 

kapcsán mérnöki kooperációs ülésre került sor 2015. május 13-án.  

1.7 A Hosszúpályi Csillag Mazsorett Csoport nagylányokból álló csoportja 2015. május 

16-án részt vett a Kiskunfélegyházán megrendezett Országos Mazsorett 

Fesztiválon. A csoport, annak ellenére, hogy 5 hete átalakult, több új 

csoporttaggal bővült, az országos megmérettetésen második helyezést ért el. 

Gratulál nekik. 

1.8 A Derecske-Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 

18-án tartotta a soron következő Társulási Tanács ülését. Döntés született a 

kistérség tulajdonában lévő gépjárművek értékesítése vonatkozásában. 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának sikerült megvenni a Toyota Corolla 

személygépkocsit a hivatalos felértékelési áron.  
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1.9 A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2015. május 19-én tartotta a soron 

következő közgyűlését.  

1.10 A közvilágítási üzemeltetési szerződés a Köz-Térvill Kft-vel aláírásra került. A 

szerződés 2015. szeptember 30-ig szól. Ezen határidő azért indokolt, mert a 

közvilágítás korszerűsítése 2015. szeptember 30-ig fog befejeződni.  

1.11 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. május 21-én tartotta meg az évi 

rendes közgyűlését. A közgyűlésen döntés született arról, hogy a zrt. 

végelszámolással történő megszüntetésére sor kerüljön. A végelszámolás kezdő 

időpontja: 2015. május 31. A végelszámoló személye Tóth Attila a jelenlegi 

igazgatóság elnöke lett.  

1.12 Feladat-ellátási előszerződés Dr. Rónai György háziorvossal 2015. május 20-án 

aláírásra került.  A háziorvos 2015. szeptember 1-től kezdi meg a rendelést.  

1.13 Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz 2015. május 19-én 

levélben fordult abban az ügyben, hogy tegyenek lépéseket a fejlesztésekkel 

kapcsolatban történő kivitelezések általunk észlelt és jelzett műszaki kifogásokra 

való tekintettel.  

1.14 A belterületi utak felújítására pályázatot írtak ki. A debreceni székhelyű D-PROFIL 

Kft-től árajánlatot kértek két önkormányzati utca felújítására. Ez a két utca a 

Vörösmarty és az Aradi utcák.  

1.15 A hosszúpályi Vadrózsa Nyugdíjas Klub 2015 májusában részt vett a 

Hajdúszoboszlón megrendezésre került V. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD 

középdöntőjén. A csapat mind a négy előadott számmal bejutott az országos 

döntőbe, amely május végén 29., 30., és 31-én kerül megrendezésre, ugyancsak 

Hajdúszoboszlón.  

1.16 A Dél-Nyírségi Erdőspuszták Leader Egyesület 2015. május 28-án 14 órai kezdettel 

tartotta közgyűlését.    

Felkéri Zara András alpolgármester urat, hogy tájékoztatás jelleggel számoljon be néhány 

szóban az elmúlt 4 hét folyamán a műszaki brigád által elvégzett fejlesztésekről.  

 

A polgármesteri jelentés 14-es pontját kiegészítve elmondja, hogy a Belügyminisztérium 

által kiírt pályázat 85% intenzitású, tehát az önkormányzat részéről ez 2,2 millió forint 

önerőt jelent. A pályázat beadási határideje 2015. július 6. Megemlít egy másik pályázatot 

is, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium írt ki a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására. Lényegében a konyha infrastrukturális fejlesztésére irányul. Ez 

esetben 10-15 millió forint közötti összegre lehet pályázni. Erre is megérkeztek az 

árajánlatok. A beruházás 50 %-ában lehet eszközökre pályázni. Beadási határideje 2015. 

május 29. A Start-munkaprogramban folytatódik az Akácfa utcában járdaépítés, amit a 

bizottság is megtekintett a napokban, valamint a Világos utcán az árok burkolása. A 

településen több helyen köztéri padok kerültek kihelyezésre. A fiatalok vagy a pihenni 

vágyók ki tudnak ülni beszélgetni ezekre a padokra. Nagy szeretettel birtokba is vették az 
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emberek. Elmondja, hogy a Debreceni és Jókai utca sarkán lebontásra került a régi 

buszmegálló és a helyébe új építmény lett kihelyezve. A Szociális Földprogram-pályázat 

elfogadásra került a Belügyminisztérium által és a dolgozók május 18-tól munkába is 

lettek állítva. Hajdú-Bihar megyében egyedül a Hosszúpályi Önkormányzat nyerte el ezt a 

pályázatot. A Start közmunka-program továbbra is folytatódik. Az egyik program  az 

illegális hulladéklerakók felszámolására, a másik program pedig a belterületi közutak 

karbantartására irányul. A kulturális közmunkaprogram keretein belül a Hosszúpályiért 

Közalapítvány, mint partnerszervezeten keresztül 3 dolgozót tudott az Önkormányzat 

munkába állítani. A tavaszi parkosítás során több, mint 7.000 tő virág lett ültetve, amely 

tovább szépíti a településképet. 

 

Megköszöni Zara András alpolgármester tájékoztatását. Elmondja, hogy még egy fontos 

dologról szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet. A Hajdú-Bihar Megyei 

Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának járási tiszti főorvosa, Dr. Galgóczi 

Ágnes küldött egy levelet, amelyben mellékletként megküldte az országgyűlés 20/2015. 

(V. 4.) határozatát, amelynek tartalma, hogy 2015. 06. 13-át a magyar védőnők napjának 

nyilvánítja. Ennek tudatában az Önkormányzat egy kis ajándékkal kedveskedve 

megköszönti a 3 védőnőt. 

Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a polgármesteri jelentéshez.  

 

A vízminőség-javító program keretében folyó beruházással kapcsolatban szeretne 

hozzászólással élni. A bizottság már egy alkalommal járt a helyszínen, amikor a műszaki 

ellenőrök is ott jártak. Megtekintésre kerültek azok a területek, ahol előzetes jelzéssel 

problémák vannak. A nagy fertőtlenítő teremben a nagytartályok vízben állnak, ezért a 

kb. 50 négyzetméteres padlózatot fel kell bontani és újra kell burkolni. A 

kedvezményezett jelezte, hogy addig kifizetés nincs, míg ez nincs orvosolva. Elmondja, 

hogy több helyszínen megtekintette a bizottság a folyó munkákat, amiket a műszaki 

csoport végez, értve ezalatt az alpolgármester úr által említetteket, Világos utcán az 

árokburkolást, Akácfa utcán a járdaépítést és központban a gazdasági udvart, ahol a 

szociális földmunka program keretében történik a termelés a konyhákra. 

 

Megköszöni Szabó István kiegészítését és további hozzászólás hiányában szavazásra 

bocsátja a polgármesteri jelentést. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a polgármesteri jelentésről az alábbi határozatot hozta: 
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4 9 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a polgármesteri jelentés elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri 

jelentést a szóbeli kiegészítésekkel együtt elfogadta. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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2.)  Döntés Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi 

zárszámadásának elfogadásáról 

Előadó: Terjékné Erdélyi Ágnes gazdaságvezető 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Ezt a napirendi pontot egy hónappal ezelőtt a Képviselő-testület már tárgyalta, de mivel 

arra az időpontra nem sikerült véglegesíteni a zárszámadást, így még nem tudta 

elfogadni. Felkéri Reszler György könyvvizsgáló urat, hogy tájékoztassa a testületet a 

zárszámadással kapcsolatos megállapításairól. 

 

A 2014. évi zárszámadás vizsgálatának előfeltétele, hogy a könyvelés teljes egészében 

elkészüljön. Az elmúlt évekhez képest gyökeresen megváltoztak a számviteli szabályok 

2014 januárjától. Jelen esetben a kincstári munkarészek nem készültek el az előző ülésre, 

ezért kellett elhalasztani a döntést. Mostanra elkészítette a jelentését, amely tartalmazza 

a zárszámadással kapcsolatos megállapításait.   

Nagyon röviden összefoglalva, a zárszámadás számadatai helytállóak, az Önkormányzat a 

tavalyi évben a törvényeknek megfelelően kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott, 

javasolja a Képviselő-testületnek a zárszámadás elfogadását az előterjesztett formában. 

 

Megkérdezi Terjékné Erdélyi Ágnest, hogy van-e további kiegészítése a zárszámadáshoz. 

 

Nincs, mivel Reszler György minden információt elmondott a zárszámadással 

kapcsolatban. 

 

Megköszöni a tájékoztatást és szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzatának 2014. évi zárszámadásáról szóló rendeletét. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – elfogadta a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletet: 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2015. (V. 29.) rendelete  

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

1.221.463 E Ft Költségvetési bevétellel 

1.147.507 E Ft Költségvetési kiadással 

 

E Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 

szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  
 

 (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak 

teljesítését a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 
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3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 

figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 

költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 

értesítse. 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2015. május 28-án lép hatályba. 

 
.......................................... ....................................... 

Dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 
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1. számú melléklet 

B E V É T E L E K 

1. sz. táblázat 
 

  Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2014. évi  

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) 484 275 633 502 633 502 

1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása       

1.2. Helyi önkormányzati támogatás 473 349 595 058 595 058 

1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása 6 842 6 842 6 842 

1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása       

1.5. Egyéb támogatás 4 083 31 602 31 602 

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 939 156 808 156 807 

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   117 283 117 283 

4.  Működési bevételek (adóbevételekkel) 187 999 232 283 210 029 

5. Felhalmozási bevételek   619 619 

6. Működési célú átvett pénzeszközök   1 741 1 334 

7.  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) 715 213 1 142 236 1 119 574 

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.) 22 544 101 890 101 889 

9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről       

9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése       

9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 544 86 141 86 140 

9.4. ÁHB megelőlegzések   15 749 15 749 

9.5. Betétek megszüntetése       

10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       

11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) 22 544 101 890 101 889 

12. 
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 

ÖSSZESEN: (8.+11.) 
737 757 1 244 126 1 221 463 

          

K I A D Á S O K 
2. sz. táblázat 

 
  Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Kiadási jogcím 

2014. évi  

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 723 054 984 379 953 437 

1.1. Személyi  juttatások 277 158 373 023 364 497 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 833 87 402 82 239 

1.3. Dologi  kiadások 244 867 282 340 266 073 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 167 527 166 626 

1.5. Egyéb működési célú kiadások 62 652 74 087 74 002 

1.6. Tartalékok         

1.7. 1.6.-ból - Általános tartalék       

1.8.               - Céltartalék       

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 10 325 153 037 136 195 

2.1. Beruházások 4 610 101 054 86 540 

2.2. Felújítások 5 715 12 345 10 017 

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások   39 638 39 638 

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 733 379 1 137 416 1 089 632 
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4. Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.) 4 378 57 875 57 875 

4.1. Működési célú finanszírozási kiadások   53 000 53 000 

4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4 378 4 875 4 875 

4.3. Központi, irányító szervi támogatás       

4.4. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek       

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 737 757 1 195 291 1 147 507 
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2.1 számú melléklet 

 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 

(Nemzetiségi Önkormányzati szinten) 

2
.1

. m
elléklet a

 1
1

/2
0

1
5

. (V
. 2

9
.) ö

n
ko

rm
á

n
yza

ti ren
d

eleth
ez 

        
 Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 

Bevételek       Kiadások       

Megnevezés 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

teljesítés 
Megnevezés 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi teljesítés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 484 275 633 502 633 502 Személyi juttatások 277 158 373 023 364 497 

2. 
Működési célú támogatások államháztartáson 

belülről 
42 939 156 808 156 807 

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
74 833 87 402 82 239 

3. Működési bevételek 187 999 232 283 210 029 Dologi kiadások  244 867 282 340 266 073 

4. Működési célú átvett pénzeszközök   1 741 1 334 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 167 527 166 626 

5.         Egyéb működési célú kiadások 62 652 74 087 74 002 

6.         Tartalékok       

7.                 

8.                 

9. 
 

              

10.                 

11.                 

12.                 

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.) 715 213 1 024 334 
1 001 

672 
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 723 054 984 379 953 437 

14. 
Hiány belső finanszírozásának bevételei 

(15.+…+18. ) 
11 272 15 749 15 749 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása       

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  11 272     Likviditási célú hitelek törlesztése       

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele        Rövid lejáratú hitelek törlesztése       

17.    Betét visszavonásából származó bevétel        Hosszú lejáratú hitelek törlesztése       

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek   15 749 15 749 Kölcsön törlesztése       

19. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20.+…+21.)  
      

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 
vásárlása 
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20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       Betét elhelyezése   53 000 53 000 

21.    Értékpapírok bevételei       Központi, irányító szervi támogatás       

22. 
Működési célú finanszírozási bevételek 

összesen (14.+19.) 
11 272 15 749 15 749 

Működési célú finanszírozási kiadások 

összesen (14.+...+21.) 
  53 000 53 000 

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 726 485 
1 040 

083 

1 017 

421 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 723 054 

1 037 

379 
1 006 437 

24. Költségvetési hiány: 7 841 - - Költségvetési többlet: - 39 955 48 235 

25. Tervezési hiány: - - - Tervezési többlet: 3 431 2 704 10 984 
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2.2 számú melléklet 

 

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 

(Nemzetiségi Önkormányzati szinten) 

2
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elléklet a
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 Ezer forintban ! 

Sor- 

szám 

Bevételek       Kiadások       

Megnevezés 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi 

teljesítés 
Megnevezés 

2014. évi 

eredeti 

előirányzat 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi teljesítés 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 
  117 283 117 283 Beruházások 4 610 101 054 86 540 

2. 1.-ből EU-s támogatás       1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás       

3. Felhalmozási bevételek   619 619 Felújítások 5 715 12 345 10 017 

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele       3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás       

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)       Egyéb felhalmozási kiadások   39 638 39 638 

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek               

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12. 
Költségvetési bevételek összesen: 

(1.+3.+4.+6.+…+11.) 
  117 902 117 902 

Költségvetési kiadások összesen: 

(1.+3.+5.+...+11.) 
10 325 153 037 136 195 

13. 
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 

14+…+18) 
11 272 86 141 86 140 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása       

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 272 86 141 86 140 Hitelek törlesztése 4 378 4 875 4 875 

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele        Rövid lejáratú hitelek törlesztése       

16. Betét visszavonásából származó bevétel        Hosszú lejáratú hitelek törlesztése       

17. Értékpapír értékesítése       Kölcsön törlesztése       

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek       
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok 

vásárlása 
      

19. 
Hiány külső finanszírozásának bevételei 

(20+…+24 ) 
      Betét elhelyezése       
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20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele       Pénzügyi lízing kiadásai       

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele               

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele               

23. Értékpapírok kibocsátása               

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek               

25. 
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 

összesen (13.+19.) 
11 272 86 141 86 140 

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 

összesen (13.+...+24.) 
4 378 4 875 4 875 

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 11 272 204 043 
204 

042 
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 14 703 157 912 141 070 

27. Költségvetési hiány: 10 325 35 135 
18 

293 
Költségvetési többlet: - - - 

28. Tervezési hiány: 3 431 - - Tervezési többlet: - 46 131 62 972 
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3. számú melléklet 

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként 

3
. m

elléklet a
 1

1
/2

0
1

5
. (V

. 2
9

.) ö
n

ko
rm

á
n

yza
ti ren

d
eleth

ez 

     

 

 Ezer forintban 

! 

Beruházás  megnevezése Teljes költség 
Kivitelezés kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás 

2013. XII.31-

ig 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi teljesítés 
Összes teljesítés 

2014. XII. 31-ig 

1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) 

Szociális Otthon főzőüst csere 3 500 2014                   -       3 500     

Falumúzeum filegória 1 949 2014     1 949 1 949 

Falumúzeum vízesblokk 2 094 2014     2 094 2 094 

Vadászház elektromos hálozat bővítés 259 2014     259 259 

Vadászház asztalos munnka 131 2014     131 131 

Térfigyelő 6 907 2014     6 907 6 907 

Magtár 3 850 2014     3 850 3 850 

Járda építés, Hunyadi utca 2 218 2014     2 218 2 218 

Kerítés építés 636 2014     636 636 

Szabadságtér Emlékkert burkolat Értékmegőrző pályázat része 2 349 2014     2 349 2 349 

Buszöbölpályázat burkolatfelújítás, buszváró-felépítmény kivitelezés 30 448 2014     30 448 30 448 

Orvosi rendelő pályázat keretén belül nyílászárócsere+ fűtéskorszerűsítés 26 119 2014     26 119 26 119 

Eszközbeszerzés Orvosi rendelőbe 4 275 2014     4 275 4 275 

ÖSSZESEN: 84 735     3 500 81 235 81 235 

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként 

      Ezer forintban !  

Felújítás  megnevezése Teljes költség 
Kivitelezés kezdési és 

befejezési éve 

Felhasználás 

2013. XII.31-

ig 

2014. évi 

módosított 

előirányzat 

2014. évi teljesítés 
Összes teljesítés 

2014. XII. 31-ig 
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1 2 3 4 5 6 7=(4+6) 

Iskola Tornatermében Padlócsere, a tető ideiglenes állagmegóvása 950 2014     950 950 

Óvodában hat csoportszoba padlócseréje 1 311 2014     1 311 1 311 

Nyílászárócsere az Óvoda Hullám utca feelőli vizesblokk+nevelői WC 195 2014     195 195 

Vízesblokk felújítás 841 2014     841 841 

Polgármesteri Hivatal főbejárat ajtócsere 172 2014     172 172 

Polgármesteri Hivatal riasztó bővítés 129 2014     129 129 

Tűz utáni kár helyre állítás Nyíl utca 4 063 2014     4 063 4 063 

Nyílászárócsere a Szociális Szolgáltató Központ konyha, étkező 2 018 2014     2 018 2 018 

Nyílászárócsere (külső) a Családsegítő Szolgálat épületén 560 2014     560 560 

Nyílászárócsere (külső) a Védőnői Szolgálat épületén 624 2014     624 624 

Ajtócsere a Piac csarnok főbejáratán 398 2014     398 398 

ÖSSZESEN: 11 261       11 261 11 261 
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  6.1. melléklet a 11/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Hosszúpályi Költségvetési szerv I. 02 

Feladat 

megnevezés

e 

Önkormányzat ……. 

  
  

Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

Bevételek 

1. 
Működési bevételek 

(1.1.+…+1.10.) 
38 414 90 289 90 289 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke   38 38 

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   4 448 4 448 

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 8 000 2 382 2 382 

1.4. Tulajdonosi bevételek 5 700 2 362 2 362 

1.5. Ellátási díjak       

1.6. 
Kiszámlázott általános forgalmi 

adó 
2 160 1 015 1 015 

1.7. 
Általános forgalmi adó 

visszatérülése 
      

1.8. Kamatbevételek 10 372 372 

1.9. 
Egyéb pénzügyi műveletek 

bevételei 
  439 439 

1.10. Egyéb működési bevételek 22 544 79 233 79 233 

2. 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 

42 930 166 815 166 815 

2.1. 
Elvonások és befizetések 

bevételei 
      

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 

      

2.3. 
Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 

42 930 166 815 166 815 

2.4.  - ebből EU támogatás       

3. Közhatalmi bevételek 82 234 93 500 93 500 

4. 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 

  117 282 117 282 

4.1. 

Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 

      

4.2. 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 

  117 282 117 282 

4.3. - ebből EU-s támogatás       

5. 
Felhalmozási bevételek 

(5.1.+…+5.3.) 
  619 619 

5.1. Immateriális javak értékesítése       

5.2. Ingatlanok értékesítése   619 619 

5.3. 
Egyéb tárgyi eszközök 

értékesítése 
      

6. 
Működési célú átvett 

pénzeszközök 
  1 742 1 742 

7. 
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
      

8. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1.+…+7.) 
163 578 470 247 470 247 

  
647 853 1 103 749 1 103 749 
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Kiadások 

1. 
Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.6.) 
284 730 501 124 501 124 

1.1. Személyi  juttatások 84 508 163 168 163 168 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
22 818 28 941 28 941 

1.3. Dologi  kiadások 55 214 68 516 68 516 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 166 877 166 877 

1.5. Egyéb működési célú kiadások 58 646 73 622 73 622 

1.6. Tartalékok       

2. 
Felhalmozási költségvetés 

kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
10 093 187 529 187 522 

2.1. Beruházások   83 148 83 141 

2.2. Felújítások 5 715 6 901 6 901 

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4 378 97 480 97 480 

2.4. 

 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. 

megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 

  39 588 39 588 

3. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(1.+2.) 
294 823 688 653 688 646 

     
Éves engedélyezett létszám előirányzat 

(fő) 
22   24 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 87   107 
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  6.2. melléklet a 11/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Hosszúpályi Költségvetési szerv I. 02 

Feladat 

megnevezés

e 

Polgármesteri Hivatal ……. 

  
  

Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

Bevételek 

1. 
Működési bevételek 

(1.1.+…+1.10.) 
8 354 16 623 16 164 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke       

1.2. Szolgáltatások ellenértéke       

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 6 580 7 848 7 848 

1.4. Tulajdonosi bevételek   1 961 1 721 

1.5. Ellátási díjak       

1.6. 
Kiszámlázott általános forgalmi 

adó 
1 774 2 294 2 077 

1.7. 
Általános forgalmi adó 

visszatérülése 
      

1.8. Kamatbevételek   1   

1.9. 
Egyéb pénzügyi műveletek 

bevételei 
      

1.10. Egyéb működési bevételek   4 519 4 518 

2. 

Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről 

(2.1.+…+2.3.) 

      

2.1. 
Elvonások és befizetések 

bevételei 
      

2.2. 

Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 

belülről 

      

2.3. 

Egyéb működési célú 

támogatások bevételei 

államháztartáson belülről 

      

2.4.  - ebből EU támogatás       

3. Közhatalmi bevételek 170 262 77 

4. 

Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről 

(4.1.+4.2.) 

      

4.1. 

Visszatérítendő támogatások, 

kölcsönök visszatérülése ÁH-n 
belülről 

      

4.2. 

Egyéb felhalmozási célú 

támogatások bevételei 
államháztartáson belülről 

      

4.3. - ebből EU-s támogatás       

5. 
Felhalmozási bevételek 

(5.1.+…+5.3.) 
      

5.1. Immateriális javak értékesítése       

5.2. Ingatlanok értékesítése       

5.3. 
Egyéb tárgyi eszközök 

értékesítése 
      

6. 
Működési célú átvett 

pénzeszközök 
      

7. 
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
      

8. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1.+…+7.) 
8 524 16 885 16 241 
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Kiadások 

1. 
Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.6.) 
85 068 85 896 85 896 

1.1. Személyi  juttatások 38 597 44 448 44 448 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
10 421 11 377 11 377 

1.3. Dologi  kiadások 36 050 29 931 29 931 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       

1.5. Egyéb működési célú kiadások   140 140 

1.6. Tartalékok       

2. 
Felhalmozási költségvetés 

kiadásai (2.1.+…+2.3.) 
  303 301 

2.1. Beruházások   303 301 

2.2. Felújítások       

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások       

2.4. 
 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. 

megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 

      

3. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 

(1.+2.) 
85 068 86 199 86 197 

     
Éves engedélyezett létszám előirányzat 

(fő) 
18 18 19 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       
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  6.3. melléklet a 11/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelethez 

Megnevezés Hosszúpályi Költségvetési szerv I. 02 

Feladat 

megnevezés

e 

Szociális Szolgáltató Központ ……. 

  
  

Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

Bevételek 

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 68 329 73 882 67 538 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke       

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   2 479 2 425 

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   73 73 

1.4. Tulajdonosi bevételek       

1.5. Ellátási díjak 64 239 61 682 56 298 

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 090 4 090 3 185 

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése       

1.8. Kamatbevételek   5 5 

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       

1.10. Egyéb működési bevételek   5 553 5 552 

2. 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
      

2.1. Elvonások és befizetések bevételei       

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
      

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
      

2.4.  - ebből EU támogatás       

3. Közhatalmi bevételek       

4. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
      

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
      

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
      

4.3. - ebből EU-s támogatás       

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)       

5.1. Immateriális javak értékesítése       

5.2. Ingatlanok értékesítése       

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése       

6. Működési célú átvett pénzeszközök       

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök       

8. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1.+…+7.) 
68 329 73 882 67 538 

     

     

Kiadások 

1. 
Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.6.) 
121 970 146 649 135 368 

1.1. Személyi  juttatások 49 556 68 750 63 155 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
13 380 17 659 15 932 

1.3. Dologi  kiadások 59 034 60 240 56 281 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       

1.5. Egyéb működési célú kiadások       

1.6. Tartalékok       
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2. 
Felhalmozási költségvetés kiadásai 

(2.1.+…+2.3.) 
4 610 1 979 1 469 

2.1. Beruházások 3 500 1 979 1 469 

2.2. Felújítások 1 110     

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások       

2.4. 
 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. 

megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 

      

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 126 580 148 628 136 837 

     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28 31 31 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)       
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  6.4. melléklet a 11/2015. (V. 29.) 

önkormányzati határozathoz 

Megnevezés Hosszúpályi Költségvetési szerv I. 02 

Feladat 

megnevezése 
Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde ……. 

  
  

Ezer forintban ! 

Száma 
Előirányzat-csoport, kiemelt 

előirányzat megnevezése 

Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 
Teljesítés 

1 2 3 4 5 

Bevételek 

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 12 831 34 479 33 906 

1.1. Készletértékesítés ellenértéke       

1.2. Szolgáltatások ellenértéke   18 526 18 526 

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke       

1.4. Tulajdonosi bevételek       

1.5. Ellátási díjak 10 103 6 074 6 073 

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 728 7 300 6 728 

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése       

1.8. Kamatbevételek   1 1 

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei       

1.10. Egyéb működési bevételek   2 578 2 578 

2. 
Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 
      

2.1. Elvonások és befizetések bevételei       

2.2. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
      

2.3. 
Egyéb működési célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
      

2.4.  - ebből EU támogatás       

3. Közhatalmi bevételek       

4. 
Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 
      

4.1. 
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

visszatérülése ÁH-n belülről 
      

4.2. 
Egyéb felhalmozási célú támogatások 

bevételei államháztartáson belülről 
      

4.3. - ebből EU-s támogatás       

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)       

5.1. Immateriális javak értékesítése       

5.2. Ingatlanok értékesítése       

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése       

6. Működési célú átvett pénzeszközök       

7. 
Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
      

8. 
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 

(1.+…+7.) 
12 831 34 479 33 906 

     

     

Kiadások 

1. 
Működési költségvetés kiadásai 

(1.1+…+1.6.) 
227 280 235 855 231 558 

1.1. Személyi  juttatások 104 497 105 169 104 246 

1.2. 
Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó 
28 214 27 542 25 990 

1.3. Dologi  kiadások 94 569 103 144 101 322 

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai       

1.5. Egyéb működési célú kiadások       

1.6. Tartalékok       
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2. 
Felhalmozási költségvetés kiadásai 

(2.1.+…+2.3.) 
  7 073 7 067 

2.1. Beruházások   3 957 3 951 

2.2. Felújítások   3 116 3 116 

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások       

2.4. 
 - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. 

megvalósuló programok, projektek 

kiadásai 

      

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 227 280 242 928 238 625 

     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 51 51 49 

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 
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7. számú melléklet 

      
 Ezer forintban ! 

Sor-

szám 
Költségvetési szerv neve 

Költségvetési 

maradvány 

összege 

Elvonás 

(-) 

Intézményt megillető maradvány 

Jóváhagyott 

Jóváhagyott-

ból 

működési 

Jóváhagyott-ból 

felhalmozási 

A B C D E=(C-D) F G 

1. Polgármesteri Hivatal 1 707 741   1 707 741     

2. Szociális szolgáltató Központ 3 570 706   3 570 706     

3. Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 1 628 828   1 628 828     

4. Hosszúpályi Nagyköség Önkormányzata 79 232 743   79 232 743     

Összesen: 86 140 018   86 140 018     
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2. számú tájékoztató 

    

Ezer forintban! 

Sor- 

szám 
Támogatott szervezet neve Támogatás célja 

Tervezett  

(E Ft) 

Tényleges  

(E Ft) 

1. Klebersberg Intézményfenntartó Irinyi J. Ált Iskola Működési hozzájárulás 38 592 41 808 

2. Létavértesi Önkéntes Tűzoltóság Működési hozzájárulás 843 843 

3. DAÖTT Működési hozzájárulás 125 125 

4. DAHUT Működési hozzájárulás 300 300 

5. Polgárőrség Hosszúpályi Működési hozzájárulás 500 500 

6. Hosszúpályi Sportegyesület Működési hozzájárulás 2 000 2 000 

7. Dél-Nyírségi LEADER  tagsági dij 10 10 

8. Mentők Működési hozzájárulás 10 20 

9. Hosszúpályi ROMA Nemzetiségi Önk Működési hozzájárulás   65 

10. Hosszúpályi Családsegítő Társulás Működési hozzájárulás 27 640 27 640 

11. Orvosi Ügyelet Járóbeteg ellátás Működési hozzájárulás   2 692 

12. Civil szevezetek Működési hozzájárulás   103 

Összesen:   70 020 76 106 
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3. számú tájékoztató 

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  

2014. december 31-én 

3
. tá

jéko
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tó
 tá

b
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Ezer forintban! 

Sor-

szám 

Adósságállomány  

eszközök szerint  
Nem lejárt 

Lejárt 
Nem lejárt, 

lejárt összes 

tartozás 
1-90 nap 

közötti 

91-180 nap 

közötti 

181-360 nap 

közötti 

360 napon  

túli 

Összes lejárt 

tartozás 

1 2 3 4 5 6 7 8=(4+…+7) 9=(3+8) 

I. Belföldi hitelezők 

1. Adóhatósággal szembeni tartozások               

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás   434       434 434 

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás               

4. TB alapokkal szembeni tartozás               

5. 
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények 
felé 

              

6. Szállítói tartozás               

7. Egyéb adósság               

Belföldi összesen:   434       434 434 

II. Külföldi hitelezők 

1. Külföldi szállítók               

2. Egyéb adósság               

Külföldi összesen:               

Adósságállomány mindösszesen:   434       434 434 
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4.1. számú tábla 

VAGYONKIMUTATÁS 

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 

2014. 

  
Adatok: ezer forintban! 

ESZKÖZÖK 

S
o

rs
zá

m
 

Bruttó 
Könyv 

szerinti  
Becsült  

állományi érték 

A  B C D E 

 I. Immateriális javak  01.   1 592    

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02.   2 257 368    

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07) 03.   2 135 921    

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04.       

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó  

       vagyoni értékű jogok 
05.   2 135 921    

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06.       

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07.       

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08.   60 017    

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09.       

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,  

       felszerelések, járművek 
10.   60 017    

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11.       

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12.       

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13.       

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.       

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.       

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.       

3.4. Üzleti tenyészállatok 17.       

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18.   61 430    

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19.   61 430    

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.       

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21.       

4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22.       

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23.       

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.       

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök  
       értékhelyesbítése 

25.       

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26.       

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.       

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28.   34 566    

1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29.   34 566    

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30.   34 566    

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.       

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.       
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1.4. Üzleti tartós részesedések 33.       

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.       

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.       

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt  
       megtestesítő értékpapírok 

36.       

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.       

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.       

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.       

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.       

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi  

       eszközök értékhelyesbítése 
41.       

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.       

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.       

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44.       

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK  

     (01+02+28+44) 
45.   2 293 526    

I. Készletek 46. 3 191  3 191  3 192  

II. Értékpapírok 47.       

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 3 191  3 191  3 192  

I. Lekötött bankbetétek 49. 53 000  53 000  53 000  

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 1 682  1 682  1 682  

III. Forintszámlák 51. 36 010  36 010  36 010  

IV. Devizaszámlák 52.       

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 90 692  90 692  90 692  

I. Költségvetési évben esedékes követelések 54.       

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 58 850  58 850  58 850  

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 19 765  19 765  19 765  

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 78 615  78 615  78 615  

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58.       

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési  

     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 
59.       

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60.       

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.       

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61) 62. 172 498  2 466 024  172 499  
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4.2. számú tábla 

VAGYONKIMUTATÁS 

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 

2014. év 

   

 
Adatok: ezer forintban! 

FORRÁSOK 

S
o

rs
zá

m
 

állományi  

érték 

A B C 

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 2 227 061    

II. Nemzeti vagyon változásai 02. 120 004    

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 24 969    

IV. Felhalmozott eredmény 04.   

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.   

VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 104 123    

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 2 476 157    

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 13 053    

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09.   

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10.   

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 13 053    

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.   

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13.   

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13) 14. 2 489 210    
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6. sz. tájékoztató tábla a 11/2015. (V. 29.) 

önkormányzati rendelethez 

   PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 

   
Sor-

szá

m 

Megnevezés Összeg  ( E Ft ) 

1. 
Pénzkészlet 2014. január 1-jén 

ebből: 
97 684  

2. Bankszámlák egyenlege 97 531  

3. 
Pénztárak és betétkönyvek 

egyenlege
153  

4. Bevételek   ( + ) 1 490 217  

5. Kiadások    ( - ) 1 550 209  

6. 
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én 

ebből: 
37 692  

7. Bankszámlák egyenlege 36 010  

8. 
Pénztárak és betétkönyvek 

egyenlege
1 682  
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Elköszön Reszler György könyvvizsgáló úrtól és javasolja, hogy folytassák a következő 

napirendi ponttal. 

 

3.)  Tájékoztató a háziorvosok tevékenységéről 

Előadó: dr. Gyulai Julianna, dr. Szulyovszky Menyhért háziorvosok 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

A tájékoztatót dr. Gyulai Julianna, illetve dr. Szulyovszky Menyhért is benyújtotta. 

Doktornő jelezte, hogy nem tud jelen lenni, mivel elutazott. Felkéri Takács Attilát, a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

dr. Gyulai Julianna tájékoztatójában leírja, hogy az elmúlt két évben hasonló mederben 

folyt az orvosi ellátás, túl sok változás nem történt sem a praxis létszámot illetően, sem a 

településen élő emberek egészségügyi állapotát tekintve. Kitért doktornő a Létavértesi 

Egészségcentrum működésére, amiről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett mind a 

lakosság, mind a háziorvosok részéről. Utalt a rendelési időben ellátandó sürgősségi 

esetek nehézségeire, amik sok időt vesznek el a rendelőben várakozó betegektől. Nagyon 

jónak tartja a prevenciós szűréseket, egyre többen veszik igénybe, ami nyilván segíti a 

háziorvosok munkáját is. Kiemelte a védőnők kimagasló szakértelmét és hozzáállását. 

Nagy szerepet tölt be a foglalkozásügyi szakellátás, mivel ez helyben történik. Áttérve dr. 

Szulyovszky Menyhért tájékoztatójára elmondja, hogy Doktor úr részletesebben, 

mélyebben utalt azokra a problémákra, amik manapság érintik az háziorvosokat és 

általánosságban orvosokat. Kevés az orvos Magyarországon. Sokan elmennek külföldre 

dolgozni. Ezek következménye, hogy egy háziorvosra sokkal több ellátandó beteg jut. 

Doktor úr kiemelte és megköszönte azt, amit az utóbbi időben az Önkormányzat nyújtott 

az orvosi rendelő korszerűsítésével a megfelelő működés biztosítására. Elmondja, hogy a 

Bizottság mindkét orvosi tájékoztatót elfogadásra javasolja a Képviselő- testület számára.  

 

Megköszöni Takács Attila tájékoztatását és várja a képviselő társak hozzászólását.  

 

Ez az alkalom kiváló arra, hogy a helyi egészségügyi ellátást alaposan meg lehet tárgyalni. 

Doktornő a szakmai részt részletesen kifejtette, ezért ő próbált egy országos képet 

bemutatni az egészségügyről, hogy a testület nagyobb rálátással rendelkezzen ezen 

területen. További problémát jelent, hogy a frissen végzett orvosokban nincs meg az az 
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elszántság, elkötelezettség, hogy háziorvosi praxist szerezzenek. Szívesebben elmennek 

klinikákra dolgozni, mert ott nem hárul rájuk annyi felelősség és teher. 

 

Megköszöni a Doktor úr szóbeli kiegészítését és további hozzászólás hiányában 

elfogadásra bocsátja a határozat tervezetet.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a hosszúpályi háziorvosok tájékoztatójáról a következő 

határozatot hozta: 

 

5 0 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a háziorvosok tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok 

tevékenységéről szóló tájékoztatókat az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 

elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Javasolja, hogy tárgyaljanak meg egy előterjesztést, amely rendkívül fontos és a testület 

döntését igényli. 

Mint ismert mindenki előtt, az iskola működtetését Hosszúpályiban a Klebersberg 

Intézményfenntartó Központ látja el. Az utóbbi időben rendkívül keveset költöttek az 

épület karbantartására, ezt igazgató úr is többször jelezte. Legaktuálisabb az épület 

lapostetejének a szigetelése, mert több helyen beázik. Az előzetes kalkuláció alapján kb. 2 

millió forintba kerülne a szigetelés, javasolja a testületnek, hogy támogassák a felújítást.  

 

Megerősíti a polgármester úr által elmondottakat, mint iskola igazgató nap, mint nap 

szembesül ezzel a problémával. Fél tőle, hogy ősszel az esős idő beálltával komoly 

problémát fog okozni az iskolában a beázás, tönkretéve ezzel a termek festését is. Ő, 

mint képviselő egyértelműen támogatja a beruházást. 

 

A probléma valóban súlyosnak mondható, ezért a Pénzügyi Bizottság is támogatja a 

felújítást. Árajánlatokat kell kérni és a legjobb ajánlattevővel szerződést kell kötni. 

 

Megköszöni az észrevételeket és további hozzászólás hiányában elfogadásra bocsátja a 

határozat tervezetet. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tetőfelújításáról az 

alábbi határozatot hozta: 

 

5 1 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

az Irinyi József Általános Iskola Szabadság tér 30. szám alatti 
épületének tetőfelújításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola tetőfelújítását, felkéri a 

polgármestert árajánlatok bekérésére az ügyben, egyúttal felhatalmazza a 

megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28-i rendes nyílt ülés jegyzőkönyve 40 / 64 

4.)  Tájékoztató a fogorvosok tevékenységéről 

Előadó: dr. Straubinger Györgyi, dr. Nagy István fogorvosok 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Felkéri Takács Attilát, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a 

képviselőket a Bizottság álláspontjáról.  

 

dr. Nagy István a tájékoztatójában leírta, hogy hasonlóan zajlik az ellátás, ahogy a korábbi 

években. A lakosság részéről is csak pozitív visszajelzések érkeznek az ellátást illetően. A 

Bizottság elfogadásra javasolja a testület számára a fogorvosi tájékoztatót. 

 

Megköszöni Takács Attila szavait és megkérdezi dr. Nagy Istvánt, hogy kíván- e szóbeli 

kiegészítést tenni a tájékoztatóját illetően. 

 

Nem kívánja szóban kiegészíteni a tájékoztatóját. 

 

Elmondja, hogy a település másik fogorvosa, dr. Straubinger Györgyi 2014- ben vette át a 

praxist dr. Papp Domokostól. A lakosság részéről érkező visszajelzések alapján 

leszűrhető, hogy nagyon színvonalas munkát végez a doktornő. Felkéri Takács Attilát, a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse nagyvonalakban  a Bizottság 

álláspontját.  

 

Elmondja, hogy doktornő tájékoztatójában leírja, hogy a törvényi előírásoknak megfelelve 

látja el praxisát. A nagyszámú páciens ellenére igyekszik időben ellátni mindenkit. 

Elmondja, hogy panasz még nem érkezett az ellátással kapcsolatban. A Bizottság 

elfogadásra javasolja a testület számára a fogorvosi tájékoztatót.  

 

Megköszöni Takács Attila szavait és megkérdezi dr. Strubinger Györgyit, illetve a 

képviselőket, hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatót illetően. 

Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a fogorvosok tevékenységéről szóló 

tájékoztatót. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a hosszúpályi fogorvosok tájékoztatójáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5 2 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a fogorvosok tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosok 

tevékenységéről szóló tájékoztatókat az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 

elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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5.)  Tájékoztató az orvosi ügyelet tevékenységéről 

Előadó: dr. Jancsó Zoltán orvos 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Megkérdezi dr. Jancsó Zoltánt, az orvosi ügyelet vezetőjét, hogy tájékoztatóját szeretné- 

e szóban kiegészíteni.  

 

Nem szándékozik szóbeli kiegészítést tenni, de ha valakinek kérdése van ezzel 

kapcsolatban, akkor szívesen válaszol rájuk.  

 

Mivel a Szociális és Egészségügyi Bizottság ezt a napirendi pontot is előzetesen tárgyalta, 

felkéri Takács Attilát, hogy ismertesse a Bizottság állásfoglalását. 

 

Nagyon jó dolog, hogy Hosszúpályiban működik központi orvosi ügyelet, hisz számtalan 

pozitív dolgot tud előtérbe helyezni. Dr. Jancsó Zoltán tájékoztatójában leírja, hogy az 

országban 22 központi orvosi ügyelet működik, ebből az egyik Hosszúpályiban, amihez 6 

település tartozik, ez 15.000 ember ellátását jelenti. A nagyszámú ellátandó páciens 

hatalmas szervezést igényel a csekély számú orvosi gárda mellett. Pici hiányosság a 

reggel 7- 8 óráig terjedő időszak, amikor már nincs orvosi ügyelet és még nincs háziorvosi 

ellátás. Ezért az testület nevében egy kéréssel fordul az ügyelet és a házi orvosok felé 

ezen kérdéskör megoldására. Kérése, hogy ez a reggeli 1 órás időszak legyen lefedve 

valamilyen formában. 

 

Megköszöni Takács Attila tájékoztatását és megerősítve a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság véleményét, megkéri dr. Jancsó Zoltánt, hogy a két háziorvossal egyeztetve 

rendezzék a reggel 7-8 óráig terjedő időszak lefedettségét egy zárolt, rövid határidőn 

belül.  

 

Az orvosi ügyelet orvosai részéről nehéz olyan kollegát találni, aki reggel 8-ig tud 

szolgálatot teljesíteni, de ehhez nem a szándék hiányzik, hanem az elérhetőség, a 

kapacitás. Ennek okán működik az a rendszer, hogy 7-8-ig Derecske tart ügyeletet és ha 

ellátásra szorul valaki, akkor onnan fog orvos érkezni. A központi orvosi ügyelet 

készséggel áll rendelkezésre annak érdekében, hogy 7-8 óráig terjedő időszakban is 

működjön Hosszúpályiban az ellátás.  
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Megköszöni a szóbeli kiegészítést és megkérdezi, hogy van- e további hozzászólás. Ennek 

hiányában szavazásra bocsátja az orvosi ügylet tevékenységéről szóló tájékoztatót.  

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – az orvosi ügyeletről szóló tájékoztatóról alábbi határozatot 

hozta: 

 

5 3 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

az orvosi  ügyelet tevékenységéről szóló tájékoztatóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az orvosi ügyelet 

tevékenységéről szóló tájékoztatót az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 

elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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6.)  Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Szociális és Egészségügyi Bizottság 

 

 

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.  

 

A beszámoló egy átfogó képet nyújt arról, hogy mit is végez az önkormányzat ezen a 

területen, mik azok a hatáskörök, amiket ellát. Értve ezalatt az óvodáztatási támogatást 

valamint a gyermekvédelmi támogatást. Ide sorolandó a családsegítő, a védőnői 

szolgálat, az iskola, az óvoda, háziorvosok munkája. 

 

Megköszöni a szóbeli kiegészítést és felkéri Takács Attilát, hogy ismertesse a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság állásfoglalását. 

 

Mivel a képviselőtársak is megkapták a részletes tájékoztatót, így röviden annyit szeretne 

elmondani, hogy számszerűleg látható legyen, hogy 2014. évben 1.247 gyerek (0-18 év) 

szerepelt a nyilvántartásban. Ebből közel 900 gyerek részesül valamilyen gyermekvédelmi 

támogatásban. Az önkormányzat a megengedett kereteken belül megpróbálja a 

maximális támogatást nyújtani a jogosultak részére mind természetbeni, mind pedig 

pénzbeli juttatás formájában. A Bizottság elfogadásra javasolja a testület számára a 

beszámolót. 

 

Megköszöni Takács Attila tájékoztatóját és megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni a 

napirendi ponthoz. Ennek hiányában szavazásra bocsátja az Önkormányzat gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját. 

 

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

egyhangú szavazati aránnyal – a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló tájékoztatóról alábbi határozatot hozta: 
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5 4 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

az orvosi  ügyelet tevékenységéről szóló tájékoztatóról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi faladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

Távozik Kiss Csaba képviselő. A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
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7.)  Döntés az Irinyi József Általános Iskola működtetéséről a 

2015-2020 évekre vonatkozóan  

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság; Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 
 

Az előző ülésen a testület ezen napirendi pontot már tárgyalta, viszont a döntéshozatal el 

lett napolva, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi működtető, a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ egy egész évre szóló költségadatról szóló kimutatást 

küldjön meg  az Önkormányzat részére, aminek tükrében a Képviselő- testület döntést 

tud hozni. Tájékoztatja a jelenlevőket, hogy megérkezett az  adatbázis, ami a tényszerű 

adatokat tartalmazza. Az adatokból leszűrhető, hogy körülbelül 20.000.000,- forintot 

kellene erre a célra elkülöníteni, más területről elvonni. A napirendi pontot előzetesen 

tárgyalta és véleményezte az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság. Mivel a 

Bizottság elnöke, Kiss Csaba nincs jelen, ezért felkéri a Bizottság elnök helyettesét, 

Czirinkó Gyulát, hogy ismertesse az állásfoglalásukat. 

 

A Bizottság hosszasan tárgyalta a napirendi pontot és arra a döntésre jutottak, hogy a 

Képviselő-testület oly módon döntsön a napirendi pontot illetően, hogy az iskola 

maradjon a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működtetésében.  

 

Megköszöni a tájékoztatást. Elmondja, hogy a napirendi pontot tárgyalta a Pénzügyi és 

Településfejlesztési Bizottság is. Felkéri Szabó Istvánt, hogy ismertesse ezen Bizottság 

véleményét. 

 

Elmondja, hogy sajnos az Önkormányzat nem tud 20-25.000.000,- forintot erre a célra 

elkülöníteni, ezért a Bizottság véleménye, hogy továbbra is a Klebelsberg legyen az iskola 

üzemeltetője. 

 

Megköszöni a tájékoztatást és megkérdezi, hogy van- e a képviselők által hozzászólás.  

Ennek  hiányában szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

működtetéséről szóló döntést a 2015-2020-as évekre vonatkozóan, miszerint a működtetés 

továbbra is állami kézben marad. 
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az Irinyi József Általános Iskola működtetéséről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

5 5 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

az Irinyi József Általános Iskola működtetéséről a 2015 -2020 
évekre vonatkozóan  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése értelmében úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek 

terhére, a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ 

által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó 

és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a 

szándéknyilatkozat aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

   DR. SZÉLES SZABOLCS jegyző 

Határidő: 2015. június 15. 
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8.)  Döntés a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint önálló 

intézmény alapító okiratának, valamint a szakmai 

dokumentumainak az elfogadásáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.  

 

Lényegében a Képviselő-testület a tavalyi évben már tárgyalta azt, hogy a Roma 

Nemzetiségi Óvoda, mint tagintézmény önálló intézménnyé alakuljon át.  Az erről szóló 

döntés azonban az idei évre lett elhalasztva. Márciusban a testület megerősítve 

álláspontját meghozta a döntést, miszerint a Roma Nemzetiségi Óvoda önálló 

intézményként működjön. Ennek megfelelően az intézménynek szüksége van egy alapító 

okiratra, illetve a szakmai dokumentumokra. Jelenleg a testület feladata, hogy ezen 

dokumentumokat, melyek el is készültek, határozattal elfogadja.  Május 31-ig benyújtásra 

kerülnek a Magyar Államkincstár felé. Az Államkincstár pedig be fogja jegyezni az új 

intézményt. Ezzel párhuzamosan még egy szakértői véleményezési eljárás is le fog zajlani 

és ha ez is pozitív elbírálást fog hozni, akkor szeptember 1-től a Roma Nemzetiségi Óvoda 

önálló intézményként működhet. 

 

Megköszöni jegyző úr tájékoztatását és felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság részéről Czirinkó Gyulát ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

A bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára. 

 

Megköszöni Czirinkó Gyula tájékoztatását és megkérdezi, hogy van-e további 

hozzászólás. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Nemzetiségi Óvoda 

alapító okiratának és szakmai dokumentumainak elfogadásáról szóló  határozatot.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 

tartózkodással a Roma Nemzetiségi Óvodáról az alábbi határozatot hozta: 
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5 6 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Alapító Okiratának és 
szakmai dokumentumainak elfog adásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselete úgy dönt, hogy 

elfogadja az újonnan létrehozott Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

alapító okiratát és szakmai dokumentumait. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratnak, valamint a szakmai 

dokumentumoknak a benyújtására a Magyar Államkincstár felé. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2015. május 31. 
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9.)  Csonkáné Lakatos Klára megbízása a Hosszúpályi Roma 

Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ideiglenes 

ellátásával, döntés intézményvezetői pályázat kiírásáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot.  

 

Két döntésre van szükség. Az óvoda leghamarabb 2015. július 01-től jöhet létre, mint 

önálló intézmény, ezért átmeneti időre szükséges egy ideiglenes vezető megbízása. A 

másik döntés maga a pályázati felhívás kiírása. Lényege ennek, hogy augusztus végével 

kerülne megválasztásra az intézményvezető személye és szeptember 01-től állna az 

intézmény élére.  

 

Megköszöni jegyző úr szóbeli tájékoztatását és felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság részéről Czirinkó Gyulát ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

A Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 

számára mindkét döntésre vonatkoztatva. 

 

Megköszöni Czirinkó Gyula tájékoztatását és megkérdezi, hogy van-e további 

hozzászólás. Ennek hiányában szavazásra bocsátja Csonkáné Lakatos Klára megbízása a 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői feladatainak ideiglenes 

ellátásáról szóló  határozatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Roma Nemzetiségi Óvoda ideiglenes vezetéséről az alábbi 

határozatot hozta: 
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a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői 
feladatainak ideiglenes ellátásról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 1. 

napján létrejövő Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda tekintetében a 

magasabb vezetői beosztás ellátására szóló ideiglenes megbízást ad 2015. 

július 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig Csonkáné Lakatos Klára részére. A 

megbízott intézményvezető vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. tv. által előírt minimum összegben 61.858.-Ft-ban állapítja meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések 

megtételére. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2015. július 1. 

 

Szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázat 

kiírásáról szóló határozatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Roma Nemzetiségi Óvoda ideiglenes vezetéséről az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

5 8 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői 
pályázat kiírásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői beosztásának 

ellátására a határozat részét képező 1. sz. melléklet szerint. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: 2015. július 1. 
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58/2015. (V. 28.) határozat melléklete 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

                         

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)  

beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig szól.  

A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetése, az óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátása, a munkáltatói 

jogok gyakorlása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben 

(továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamit az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

Pályázati feltételek: 

 Főiskola, Óvodapedagógus,  

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Az Nkt. 67. § (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség,  

 Büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

 Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

 Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

(pedagógus) munkakörbe, teljes munkaidőre, határozatlan időre kinevezhető,  

 Pedagógus- szakvizsga keretében szerzett vezető óvodapedagógus 

szakképzettség,  

 Lovari nyelv felsőfokú ismerete, cigány kultúra és hagyományok ismerete, 

 Helyismeret  
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Nemzetiségi óvodai nevelésben szerzett tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz,  

 Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,  

 Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,  

 3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi 

bizonyítvány,  

 Nyilatkozat arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület 

a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,  

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi András - Polgármester 

nyújt, az 52/375-511-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

 Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Óvodavezető.  

 Személyesen: Berényi András, Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság 

tér 6. sz. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, és választja meg az 

intézményvezetőt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

 Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu)  

 Oktatási és Kulturális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Az intézmény fenntartója Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

A intézmény címe: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezésein túl a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet rendelkezései az irányadók.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszupalyi.hu honlapon 

szerezhet.  
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10.)  Döntés a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról 

Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottság 

 

 

Felkéri dr. Széles Szabolcs jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontot. 

 

Ezen napirendi pont összefügg az előző két napirendi ponttal, azáltal, hogy a 

tagintézményből létrejön egy új önálló intézmény. Ennek következményeként az 

Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratából kikerül ez a tagintézmény, ezáltal a Roma 

Nemzetiségi Óvodára vonatkozó részeket ki kellett venni az alapító okiratból, módosítási 

eljárást kell lefolytatni. 

 

Megköszöni jegyző úr szóbeli tájékoztatását és felkéri az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sport Bizottság részéről Czirinkó Gyulát ismertesse a bizottság álláspontját. 

 

Elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a napirendi pontot és elfogadásra javasolja a 

Képviselő-testület számára. 

 

Megköszöni Czirinkó Gyula tájékoztatását és megkérdezi, hogy van-e további 

hozzászólás. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a Hosszúpályi Egységes Óvoda- 

Bölcsőde alapító okiratának módosításáról szóló határozatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratáról az 

alábbi határozatot hozta: 
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a Hosszúpályi Egységes Óvoda -Bölcsőde Alapító Okiratán ak 
módosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1.)  a 8/2015.(II.12.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

2.) a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratát, valamint az 

Alapító Okiratot Módosító Okiratot a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

3.) felkéri a polgármestert az alapító okirat, valamint az alapító okiratot 

módosító okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat – 

törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából – Magyar Államkincstár Hajdú-

Bihar Megyei Igazgatósághoz való megküldéséről. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: azonnal 
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11.)  Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés 

meghosszabbításáról 

Előadó: Berényi András polgármester 
Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Azon portáknál, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat még nincs kiépítve vagy ki van építve, 

de nem történt meg a rákötés, a keletkezett szennyvíz begyűjtése az eddig megszokott 

módon történik. A településen szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati 

szerződéssel rendelkező vállalkozó, Koncz Károly, akinek 2015. június 30-ig szól a 

megbízatása. Ezen szerződés meghosszabbításáról kell döntsön a Képviselő-testület. 

Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, Szabó Istvánt, hogy 

ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

A Bizottság javasolja a Koncz Károllyal megkötött közszolgálati szerződés további egy 

évre szóló meghosszabbításának elfogadását a Képviselő-testület számára. 

 

Megköszöni Szabó István tájékoztatását és megkérdezi, hogy van- e további hozzászólás. 

Ennek hiányában szavazásra bocsátja nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés meghosszabbításáról szóló határozatot.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződésről az alábbi határozatot hozta: 
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a nem közművel összegyűjtött háztartási  szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgálati szerződés meghosszabbításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Koncz Károly egyéni vállalkozóval (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 11. sz., 

adószáma: 47692361-1-29) kötött közszolgáltatási szerződést 

meghosszabbítja 2016. június 30. napjáig. Felhatalmazza a polgármestert a 

szerződés módosítás aláírására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: 2015. június 30. 
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12.)  Döntés Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési koncepciójának 

elfogadásáról, döntés pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község” 

cím elnyerésére 

Előadó: Berényi András polgármester 

Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

 

Felkéri  a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, Szabó Istvánt, hogy 

ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

Elmondja, hogy a Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra a kiküldött 

formában a napirendi pontot. 

 

Elmondja, hogy a ,,Polgárőr Község” cím elnyerésére szóló pályázat benyújtásának 

előfeltétele, hogy Hosszúpályi Nagyközség elfogadja a bűnmegelőzési koncepciót. 

Megkérdezi, hogy van-e további hozzászólás. Ennek hiányában szavazásra bocsátja 

Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési koncepciójának elfogadásáról szóló határozatot.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – Hosszúpályi Bűnmegelőzési Koncepciójáról az alábbi 

határozatot hozta: 

 

6 1 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési koncepciójának 
elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy elfogadja az Önkormányzat bűnmegelőzési koncepcióját, mely jelen 

határozat mellékletét képezi. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: azonnal 

 

Szavazásra bocsátja a pályázat benyújtásáról a ,,Polgárőr község” cím elnyerésére szóló 

határozatát.  
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Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – pályázat benyújtásáról a „Polgárőr község” cím elnyerésére 

az alábbi határozatot hozta: 

 

6 2 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

pályázat benyújtásáról a , ,Polgárőr község” cím elnyerésére  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Hosszúpályi Polgárőr Egyesülettel közösen pályázatot nyújt be az 

Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége által a 48/2015. számú határozatuk 

alapján kiírt „Polgárőr község”cím elnyerésére.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint annak 

benyújtására. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: 2015. június 1. 
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12.)  Különfélék 

 

 

A Szociális Szolgáltató Központra vonatkoztatva négy előterjesztés lett megküldve a 

képviselők részére. Az első a Szociális Szolgáltató Központ szakmai programjának, a 

második a házirendjének, a harmadik az idősek klubja házirendjének, a negyedik a 

Szociális Szolgáltató Központ nappali ellátás és idősek klubja szakmai programjának 

megtárgyalása és elfogadása. Felkéri a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, 

Takács Attilát, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját ezzel kapcsolatban. 

 

18:10- kor Dr. Szulyovszky Menyhért képviselő-testületi tag távozik. A jelen lévő képviselők 

száma 7 fő. 

 

Elmondja, hogy a Bizottság egyhangúan döntött úgy, hogy mind a négy napirendi pontot 

az előterjesztett formában fogadja el a testület. 

 

Megköszöni Takács Attila tájékoztatását és megkérdezi, hogy van- e további hozzászólás. 

Ennek hiányában szavazásra bocsátja a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 

szolgáltatások házirendjének és szakmai programjainak elfogadásáról szóló határozatot.  

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szolgáltatások 

házirendjének és szakmai programjairól az alábbi határozatot hozta: 

 

6 3 / 2 0 1 5 .  ( V .  2 8 . )  h a t á r o z a t  

a Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szolgáltatások 
házirendjeinek és szakmai programjainak elfogadásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Szociális Szolgáltató Központ által ellátott szolgáltatások házirendjének és 

szakmai programjainak elfogadásáról szóló határozatot az elhangzott szóbeli 

kiegészítésekkel elfogadja. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: értelemszerűen 
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A következő napirendi pont, amit a különfélékben tárgyalni kell, a nemzetgazdasági 

miniszter által a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt 

pályázat benyújtásáról, a szükséges önrész biztosításáról. Hozzáteszi, hogy a pályázat 5% 

önrészt igényel. Felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, Szabó 

Istvánt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

 

A Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára a pályázat benyújtásáról szóló 

előterjesztés elfogadását konyhai felszerelések bővítése céljára. 

 

Megköszöni Szabó István tájékoztatását és megkérdezi, hogy van- e további hozzászólás. 

Ennek hiányában szavazásra bocsátja a nemzetgazdasági miniszter által a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtásáról, a szükséges önrész biztosításáról szóló határozatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – a gyermekétkeztetés feltételeinek javításáról szóló 

pályázatról alábbi határozatot hozta: 
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a nemzetgazdasági miniszter által a gye rmekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat 
benyújtásáról, a szükséges önrész biztosításáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

nemzetgazdasági miniszter által a gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására kiírt pályázatot be kívánja nyújtani. 

Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 

18:15- kor Dr. Szulyovszky Menyhért képviselő-testületi tag visszatér. A jelen lévő képviselők 

száma 8 fő. 

 

Elmondja, hogy a következő elfogadásra váró előterjesztés, a Magyarország 2015. évi 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) 

pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását szolgáló 

pályázat benyújtásáról. Felkéri Zara András alpolgármester urat, hogy néhány 

összefoglaló gondolatot fűzzön az előterjesztéshez. 
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Elmondja, hogy ezen napirendi pont említésre került a polgármesteri jelentésben is. A 

pályázat kapcsán szilárd burkolat építésére lenne lehetőség. Ez két útszakaszt takar, ami 

760 méter hosszúságot jelent. 15.000.000,- Ft-ra pályázott az önkormányzat. Érkezett is 

árajánlat, ami 14.131.870,- Ft-ról szól.  

 

Megköszöni Zara András tájékoztatását és felkéri a Pénzügyi és Településfejlesztési 

Bizottság elnökét, Szabó Istvánt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját. 

 

Elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta és javasolja a testület számára elfogadásra az Aradi 

és a Vörösmarty utca szilárd burkolattal történő ellátását ezen pályázati keretösszegből.   

 

Megköszöni Szabó István tájékoztatását. Elmondja, hogy építési engedélyre a pályázat 

kapcsán nem lesz szükség, mivel a fejlesztés nem útépítésnek, hanem útfelújításnak 

minősül. Megkérdezi, hogy van- e további hozzászólás. Ennek hiányában szavazásra 

bocsátja a  Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatását szolgáló pályázat benyújtásáról szóló határozatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az önkormányzati fejlesztésekről szóló pályázatról alábbi 

határozatot hozta: 
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a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 
évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa) és ad) pontok szerinti  
Önkormányzati  feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását szolgáló pályázat benyújtásáról  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 
melléklet II. 4. pont aa) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatását szolgáló pályázatot be kívánja nyújtani. 
    Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Az előző testületi ülésen tájékoztatta a képviselő társakat arról, hogy Hosszúpályi 

Rendőrőrs illetékességi területe változik. Az erről szóló BM rendelet időközben meg is 

jelent, ami alapján Hosszúpályi és a járáshoz tartozó további 7 település rendőrőrse 

illetékesség szerint Berettyóújfaluhoz tartozik. Ez azt jelenti, hogy ezen túl 39 település 

tarozik illetékesség szerint Berettyóújfaluhoz. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

indítványozza az eredeti állapot visszaállítását, vagyis azt, hogy illetékesség szerint 

továbbra is Debrecenhez tartozzon. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirendi 

ponthoz. Ennek hiányában szavazásra bocsátja a napirendi ponthoz illesztett testületi 

határozat javaslatot. 

 

Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 8 igen szavazattal – 

egyhangú szavazati aránnyal – az Hosszúpályi Rendőrőrs illetékességéről alábbi határozatot 

hozta: 
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a rendőrőrs i lletékességi területének megállapításáról szóló 
67/2007. (XII.28.) IRM rendelet módosításáról szóló 18/2015. 
(V.21.) BM rendeletben foglaltakkal kapcsolatban  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrőrs 
illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM 
rendelet módosításáról szóló 18/2015. (V.21.) BM rendeletben foglaltakkal 
kapcsolatban elfogadott határozatot az elhangzott szóbeli kiegészítésekkel 
elfogadja. 
    Felelős: BERÉNYI ANDRÁS polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
 





1. Polgármesteri jelentés 

 

1.1 Az ivóvízminőség-javító beruházással kapcsolatban 2015. április 30-án Nyíradonyban, 

társulási tanácsülés került megtartásra. Az ülésen én is részt vettem. A különfélék 

napirendi pontban, két Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatát érintő témában 

szóltam hozzá. Az egyik, a negyedik kút megfúrásának jelenlegi helyzete. A másik 

pedig a vízmű telepünkön észlelt, beruházással kapcsolatos kivitelezési munkálatok 

minőségi kifogásai.  

 

1.2 A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatósága és felügyelő Bizottsága 2015. 

május 4-én tartotta meg az együttes ülését.  

 

1.3 A szennyvízberuházással kapcsolatos, kéthetente esedékes kooperációs ülésre került sor 

2015. május 6-án.  

 

1.4 A Hajdú Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. május 7-én tartotta meg a 

rendkívüli közgyűlését.  

 

1.5 A szennyvizes pályázathoz kapcsolódó 3. számú Támogatási Szerződés módosítását 

kellett aláírnom 2015. május 12. én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.  

 

1.6 A szennyvízcsatorna építése, valamint a szennyvíztisztító telep kivitelezése kapcsán, 

mérnöki kooperációs ülésre került sor 2015. május 13-án.  

 

1.7 A Hosszúpályi Csillag Mazsorett Csoport (nagylányokból álló csoportja), 2015. május 

16-án részt vett, a Kiskunfélegyházán megrendezett Országos Mazsorett Fesztiválon. A 

csoport, annak ellenére, hogy 5 hete átalakult, több új csoporttaggal bővült, az országos 

megmérettetésen második helyezést ért el. Gratulálunk nekik. 

 

1.8 A Derecske Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 18-

án tartotta a soron következő Társulási Tanács ülését. Döntés született a kistérség 

tulajdonában lévő gépjárművek értékesítése vonatkozásában. Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzatának sikerült megvenni a TOYOTA COROLLA személygépkocsit a 

hivatalos felértékelési áron.  

 

1.9 A Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat 2015. május 19-én tartotta a soron 

következő közgyűlését.  

 

1.10  A közvilágítási üzemeltetési szerződést a Köz-Térvill Kft. – vel aláírtam. A szerződés 

2015. szeptember 30-ig szól. Ezen határidő azért indokolt, mert a közvilágítás 

korszerűsítése 2015. szeptember 30-ig fog befejeződni.  

 

1.11 A Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2015. május 21-én tartotta meg az évi 

rendes közgyűlését. A közgyűlésen döntés született arról, hogy a Zrt. végelszámolással 

történő megszüntetésére sor kerüljön. A végelszámolás kezdő időpontja: 2015. május 

31. A végelszámoló személye Tóth Attila a jelenlegi igazgatóság elnöke lett.  

 

1.12  A Feladat-ellátási Előszerződést Dr. Rónai György háziorvossal 2015. május 20-án 

aláírtam.  A háziorvos 2015. szeptember. 1- től kezdi meg a rendelést.  



 

1.13 A Kelet - Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz, 2015. május 19-

én levélben fordultam abban az ügyben, hogy tegyenek lépéseket a fejlesztésekkel 

kapcsolatban történő kivitelezések, általunk észlelt és jelzett, műszaki kifogásokra 

tekintettel.  

 

1.14 A belterületi utak felújítására pályázatot írtak ki. A Debreceni székhelyű D-PROFIL Kft. 

- től árajánlatot kértünk két önkormányzati utca felújítására. Ez a két utca: a Vörösmarty 

és az Aradi utcák.  

 

1.15 A Hosszúpályi Vadrózsa Nyugdíjas Klub 2015 májusában részt vett, a Hajdúszoboszlón 

megrendezésre kerülő V. Országos Nyugdíjas KI - MIT - TUD középdöntőjén. A csapat 

mind a négy előadott számmal bejutott az országos döntőbe, amely május végén, 29, 30, 

és 31-én kerül megrendezésre, ugyancsak Hajdúszoboszlón.  

 

1.16  A Dél – Nyírség, Erdőspuszták Leader Egyesület 2015. május 28-án 14 órai kezdettel 

tartja a közgyűlését.  .    

 

 

                                                                                                     Berényi András polgármester 
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TÁJÉKOZTATÓ 

a háziorvosi munkáról. 

 

 

Elmondhatjuk, hogy az egészségügy nemzetstratégiai kérdés napjainkban. Az emberek a 

megélhetés biztosításán túl a második legfontosabb gondja a gyógyuláshoz való joga és 

lehetősége. 

Visszagondolva az elmúlt évekre, évtizedekre ma már úgy tűnik, mintha egy egészen más 

világban, egy egészen más korban történt volna minden.  

Akkoriban közalkalmazottként dolgoztunk. Az adminisztrációt kézzel írtuk, a dekurzust 

papírkartonokon vezettük. A receptet, beutalót a nővér „fejelte”. Nem gondoztuk az 5.8-as 

koleszterineket, a 85-ös pulzusokat (az emberek mégis egészségesebbek voltak). 

Jelenleg az inszufficiens egészségügy összes gondja nálunk a háziorvosi rendelőben csapódik 

le („lejjebb” adni a megoldásra váró problémákat már nem lehet). 

A számítógépes munka bevezetése jónak volt mondható, de a felesleges adatszolgáltatási 

kötelezettséget generáló szabályok már nem voltak annyira vonzóak. Az elvárás (szakmai és 

adminisztratív egyaránt) folyamatosan nő. Még mindig az alapellátás megerősítése lenne a 

megoldás egy jól működő egészségügyi rendszerben. 

Erre egyébként markáns átszervezési ígéret született. Ez az átalakítás azonban nem fog 

egyszerre végbemenni, hanem lépésről-lépésre. 

Az elvándorolt orvosok 80 %-a 45 év alatti. Így van ez a területi gyermekorvosok esetében is. 

Elmondhatjuk, hogy a korfájukban 2010-ben 559 60 év feletti orvos dolgozott 

Magyarországon. 

Ma legalább 10 éves képzési hiány van. 2009-re (az 1990-es évekhez viszonyítva) 

gyermekszakvizsgát tevők száma harmadára csökkent. Egy év alatt 40 alatt van a 

szakvizsgázók száma, de ezek is szívesebben vállalják a klinikai specializációt, mint a területen 

való munkát.  

Hosszúpályiban azonban legnagyobb örömünkre az utolsó 25 év legnagyobb beruházása, 

fejlesztése történt az egészségügyben.  

A fűtés, szigetelés, nyílászárók, ajtók cseréje, korszerűsítése valósult meg. Energiatakarékos 

megoldások születtek. Veszélyes hulladék tározó kialakítása, valamint a WC korszerűsítése, 

mozgáskorlátozottak részére kialakított feljáró megépítése jött létre (hogy csak a 

legfontosabbakat említsem). 
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A rendelő korszerű műszerekkel lett ellátva (EKG, Oftalmométer, defibrillátor). Kartonozó 

szekrények, vizsgálóasztal, nővérszekrény lett vásárolva.  

Elmondhatjuk és egyben köszönjük az önkormányzatnak ezt a minőségi javulást eredményező 

segítséget (hol vannak már azok az idők, amikor egy rendelőben rendelt a két orvos felváltva 

és este a központi ügyelet használta a rendelőt). 

Háziorvosi szolgálat tagjai: 

-dr Szulyovszky Menyhért háziorvos,  

- Szalánckiné Szanka Aranka ápolónő, 

- Tihanyi Sándorné asszisztens. 

Rendelési idő: 

hétfő-szerda:    8.00 – 12.00 óráig 

kedd-csütörtök:  13.00-17.00 óráig 

péntek:   felváltva délelőtt és délután történik. 

Vérvétel: változatlanul kedd és csütörtöki napon van (kb. napi 10 

személytől. 

Családsegítő Szolgálattal, Rendőrséggel való kapcsolat jó, zökkenőmentes.  

Az önkormányzattal is kiegyensúlyozott a munka. 

Tanácsadás hétfői napon van. 

 

Forgalmi adatok a 2014-es évről: 

- a rendelőben ellátott esetek: (praxis betegei + ambuláns betegek):  20 327 

- rendelőn kívüli ellátások száma (eset):            235 

- fekvőbeteg gyógyintézetbe utalások száma (eset):           154 

- szakrendelére utalások:  

o diagnosztika:               145 

o egyéb:                  76 

- ápolónő ápolási  eseteinek száma:       .  1 540 

o ebből rendelőn kívül történő:            670 
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Végül, de nem utolsó sorban a cigány (roma) lakosságról néhány gondolat. 

A szegénység náluk egyre tapinthatóbbá válik, ugyanakkor a cigány közösség nem homogén, 

nem állíthatjuk, hogy egy-egy hagyomány minden családra igaz lenne, általánosítani nem 

lehet. 

Cél: meg kell találni velük a hangnemet, így válhat konfliktus mentessé a kapcsolat az orvos és 

a beteg között. 

Tudni kell, hogy amíg nem jelenik meg a fájdalom tünete náluk, addig nincs betegségtudatuk. 

Utána mennek orvoshoz, ha már nagyobb a baj, mivel a betegséget közösségként élik meg, 

nem egyénként.  

A betegség, a gyógyszerszedés stigmatizálja a roma beteget a közösségben. Az erős 

összetartozás miatt az egész családra kihat a betegség. Igen erősek a családi kötelékek. A 

türelmes munka meghozza a gyümölcsét mind a beteg, mind az orvos részéről. 

Hosszúpályi egészségügyi ellátása jó megítélésem szerint, a napi kihívások száma ugyan 

állandó „toppon” levést igényelnek, de ettől szép és izgalmas ez a szakma.  

Ennek fényében igyekszünk lelkiismeretesen ellátni szolgálatunkat, végezni munkánkat 

legjobb tudásunk szerint. 

Kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását.  

 

Hosszúpályi, 2015. május 14.  

 

       dr. Szulyovszky Menyhért 

        háziorvos 

 



ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. 

Dr Gyulai Julianna 

háziorvos és fogl-eü szakorvos 

 
 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
 

Praxisunk 1991.nov. óta működik BT formában / BiBiMed Bt/ 

 Tagjai: 

Dr Gyulai Julianna –háziorvos, fogl.eü. szakorvos 

Gyöngyösi Katalin – diplomás ápoló 

az aszisztens személyében változás történt, Varga Lajosné helyett 

Brochu Marianna  látja el az adminisztrációs feladatokat 

Állandó helyettes  

  Dr Varga Zoltán Monostorpályi 

   

 

Rendelési idő /változatlan/ 

 hétfő, szerda  8.oo-12.oo 

 kedd, csütörtök  13.oo-17.00 

 péntek   váltva de, du 

 18.oo-tól központi ügyelet működik 

 

Háziorvosi ellátás 

A háziorvosi ellátás az eddig megszokott keretek közt zajlik.  Az előző 

éveknek megfelelően alakult az éves forgalom, lényeges változás a 

lakosság egészségi állapotában nem történt.  Kiemelném, hogy a Létán 

működő egészségcentrum mostanra szervesen beépült az ellátásba, sokan 

veszik igénybe a szolgáltatásait, elégedettek vagyunk az ellátás 

színvonalával. Említésre méltó továbbá, hogy az idén komoly influenza 

járvány vonult végig a község lakosságán, sokan voltak sokáig betegek 

emiatt, de főképp a fiatalokat-gyermekeket érintette.  A kórházba  és 

szakrendelésre utaltak száma is az előző éveket követi, lényeges változás 

nincsen.  Továbbra is gyakran okoz problémát az, hogy a sürgősségi 



ellátás  a háziorvost terheli, rendelés közben sokszor hosszú időre ott kell 

hagyni a rendelőben a betegeket egy akut eset miatt.  

 

A napi forgalom nem nőtt az előző évekhez képest, s bár vannak napok, 

időszakok amikor torlódnak a betegek, az átlagos várakozási idő a 20 

percet nem haladja meg. Működik az előjegyzési rendszerünk is, mellyel 

csak igen kevesen élnek. Az egy betegre fordított idő nem csökkent, bár 

sajnos nem is nőtt, viszont főleg a délutános rendeléseken gyakrabban van 

időnk egy-egy betegnél elidőzni. 

 

Szűrések, prevenció 

 

Külön megemlítem, mert a háziorvosi tevékenység egyik legfontosabb 

területe. 

A praxisban továbbra ismagas színvonalon folynak a szűrések – szív-

érrendszeri, cukorbetegség, koleszterin/vérzsír, prosztata, szemészet, 

allergia, gyomor-bélrendszeri daganatok, köszvény, máj-vese-

vérképzőszervi megbetegedések szűrése, rendszeresen.   

Eredményként könyvelhetjük el, hogy a betegek egyre tudatosabbak, 

ezeket a szűréseket egyre többen veszik igénybe és kérik. Az egészséges 

életmódra való átállást és törekvést is egyre gyakrabban látjuk, mindenkit 

bíztatunk, és támogatunk ebben.  

 

Iskola –egészségügy 

 

Közösen végzi a két háziorvos az aktuálisan felmerülő és a védőnők által 

kiválóan szervezett iskola-egészségügyi tevékenységeket / oltások, 

időszakos szűrések, hygieniai vizsgálatok, tanácsadás, közegészségügyi 

feladatok, godozások…/ 

Továbbra is nehéz elérni, hogy a szülők szakorvoshoz vigyék, illetve 

segédeszközzel lássák el kiemelt gyerekeket, bár minden évben egyre több 

gyermeket emelünk ki. Vannak, akiket 4-5 éven át minden évben 

kiszűrünk, és mégsem történik velük semmi. Évek óta nem sikerül 

előrelépni ezen a területen. Másrészről viszont örvendetes, hogy továbbra 

is nő az igény a nem kötelező védőoltások irányában, és ez nem csak az 

ingyenes oltásokra vonatkozik. Az idén bevezetére került a lányoknál a 

HPV elleni oltás, ezt is nagyon sokan kérték. 

 

 

Idősek ellátása 

 

Az idősek otthonában hetente, miden csütörtökön rendszeres látogatás 

alkalmával végzem el a  betegellátást, ellenőrzéseket, hygiéniai,- 



közegészségügyi tevékenységeket, preventiv ellátást, gondozást -  sürgős 

esetben pedig soron kívül is. A napközi vezetőségével és a gondozónőkkel 

példaértékű az együttműködés, az elmúlt 1-2 évben sok területen jelentős 

előrelépés is történt  / dietetika, prevencio, gondozás, /. Sajnos az a 

tendencia, hogy az otthonba csak akkor kerülnek már az idősek, amikor 

nem alkalmasak az önálló életvitelre, ezért sok a demens és a fekvő, 

önellátásra segítséggel sem képes beteg. Halmozottan jelentkeznek az idős 

korra jellemző kórformák az igen magas átlagéletkor miatt is, melyek 

súlyos, permanens napi terhelést, nagy kihívást jelentek a gondozóknak, 

gyakran az orvosnak is. 

 

 

Foglalkozás-egészségügy 

 

14 éve látok el a községben és a környező településeken foglalkozás-

egészségügyi alapellátást. Szerencsésen egészíti ki ez a tevékenység a 

háziorvosi munkát, sok munkavállalónak eleve a háziorvosa vagyok, így 

hatékonyabban lehet mind  a két területet átlátni és ellátni, a felmerülő 

problémákat orvosolni.  

Ezen a területen is látható, hogy a munkavállalók egészségi állapota 

romlik, egyre több az „alkalmasság „ határán mozgó dolgozó, egyre 

többen szorulnak rehabilitációra, sokaknak kell választaniuk, hogy az 

egészségüket, vagy a munkájukat veszítsék-e el,  mert a munkahelyek 

nem tolerálják az egészség megőrzésére vagy visszaszerzésére fordított  

időkiesést.  

 

Szakápolási  szolgálat 

 

5 éve folyamatos már a szakápolási szolgálat, mely a kórházi kezelések 

kiváltását, vagy a kórházban töltött idő   lerövidítését teszi  lehetővé. 

Ennek keretén belül a beteg otthonában végezhetők  kezelések, kötözések, 

gyógytorna, fizikotherápia,  rehabilitáció egyaránt, mely a betegnek 

ingyenes. A községben Gyöngyösi Katalin végzi  az ápolói  feladatokat, 

munkáját mindkét háziorvos koordinálja. 

Szerencsére egyre elterjedtebb  ez a szolgáltatás, egyre többen kívánnak 

élni e kényelmes megoldással. 

 

Összességében elmondható, hogy a háziorvosi tevékenység szépségei mellett 

továbbra is tartogat bőven kihívásokat . A jelenlegi zivataros  egészségügyi 

helyzetben sokkal nagyobb feladat hárul ránk , de  úgy érzem, megtesszük  amit 

lehet, igyekszünk az elvárásoknak megfelelni. 

 



A beszámolóm végére hagytam, hogy ez év szeptembertől életkörülményeim 

megváltozása miatt Budapestre költözöm, 25 éves Hosszúpályi munkásságom 

befejezem. A praxisomat  Dr Rónai György háziorvos kolléga fogja átvenni 

teljes egészében, így a foglalkozás-egészségügyet, az idősek ellátását is. Erről a 

Polgármester Urat és a Testületet is tájékoztattam korábban. A testületi ülésen 

azért nem tudok részt venni, mert u.a. az időben Budapesten vagyok, ahol a 

Csepeli Önkormányzat testületi ülésén bemutatkozó meghallgatáson vagyok. 

 

 

 

Kérem a beszámoló megtárgyalását, elfogadását. 

 

 

Hosszúpályi, 2015.05.22. 

 

 

     Tisztelettel: 

      Dr. Gyulai Julianna 

 



Dr. Nagy István fogszakorvos, 4274  Hosszúpályi, Damjanich u. 1/A. 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

Hosszúpályi Nagyközség fogászati ellátásáról 

 

A két évvel ezelőtti beszámoló óta lényeges változás nem történt a fogászati ellátást érintően a 

központi szabályozás területén, így azt mondhatjuk, csendesen zajlik az élet a rendelőben. 

Ennek természetesen örülünk, mert nem kell állandóan változtatni az eddigiek során 

megszokott eljárásokon, módszereken. Egy-két változásról azért beszámolhatok.  

2013. évben igényelhető volt az OEP-pel szerződésben álló egészségügyi szolgáltatók részére 

eszköztámogatás. Ezt az összeget kizárólag a jogszabályban meghatározott gépek, eszközök 

beszerzésére lehetett fordítani elszámolási kötelezettség mellett, melyet az OEP szigorúan 

ellenőrzött. A támogatás hiányában az anyagi keretek szűkössége miatt korlátozottabb lenne 

az elhasználódott eszközök pótlása, újak beszerzése, melyek jelentősen segítik munkánkat. 

2013. december 31-i határidővel minden egészségügyi szolgáltató számára kötelezően előírt 

belső minőségügyi rendszert kellett bevezetni, kötelező szabályzatokat kellett készíteni. Ez 

valamelyest megnöveli az adminisztrációs terheket, de legalább nem a rendelési időből vesz 

el. Leegyszerűsítve, ez a rendelőben történt valamennyi esemény (karbantartás, javítás, 

ellenőrzés, anyagrendelés, eszközbeszerzés, gyógyszer lejáratok stb.) pontos rögzítését jelenti. 

El kell ismerni, hogy a fentiek korrekt vezetése azért elősegíti a folyamatok koordinálását. 

Folyamatosan szükséges a rendelő külső-belső karbantartása, a fogászati kezelőegység kisebb 

nagyobb javítása, felújítása. 2013 őszén ÁNTSZ ellenőrzés volt, mindent rendben találtak. 

Egy apró hiányosság volt: nem volt rágcsálóirtó doboz a rendelőben. Már az is van, a benne 

lévő rágcsálóirtó szer viszont nem fogy. 

Az elmúlt két év fontosabb betegforgalmi adatait az alábbi táblázatban mutatom be. 

Év 2013 2014 

 

 

Rendelésen megjelent 

betegek száma 

2.779 fő (összesen) 2.344 fő (összesen) 

18 év alatti 18 év feletti 18 év alatti 18 év feletti 

763 fő 2.016 fő 639 fő 1.705 fő 

Fogeltávolítások száma 47       

(maradó fog) 

609 30 

(maradó fog) 

487 

Tömések száma 159 967 94 841 
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A betegforgalom az előző két évben, de az azt megelőző években is nagyon hasonló, 

kiegyensúlyozottnak mondható. A minimális eltérések elsősorban a demográfiai tényezők 

változásának köszönhetőek. 

A betegek többségének (tisztelet a kivételnek) hozzáállása változatlan, ugyanis a fogorvosi 

rendelő felkeresésére jellemzően továbbra sem a prevenció, a probléma elkerülése érdekében 

kerül sor, hanem a fogászati panasz enyhítése, megszüntetése céljából. A beteg ellátásakor 

ezekben az esetekben ismételten felhívjuk a figyelmet - a panasztól függetlenül – a 

szűrővizsgálatokon történő részvétel fontosságára. 

A teljes, vagy részleges térítési díjas fogpótlások iránti igény továbbra sem nőtt, hiszen az 

jelentős anyagi terhet ró az emberek nagy részére. A korábbiakhoz hasonlóan ismételten 

hangsúlyozom, hogy az anyagi terhet jelentő fogpótlások nagy része időben megkezdett, 

ingyenes kezelésekkel elkerülhetőek.  

Az iskolafogászati ellátás a korábbi években beállt rendben, helyszíneken zajlik továbbra is. 

A monostorpályi betegektől nem hivatalosan értesülve tudomásunkra jutott, hogy átadták az 

új egészségügyi intézményt, amiben kialakításra került egy új fogorvosi rendelő is. 

Természetes igény egy településnek az a törekvése, hogy saját fogorvosa legyen. Az 

elkövetkező hónapok feladata lesz a Monostorpályi körzet leválása, ami valószínűleg a 

rendelési idő változását is magával vonhatja, mivel lecsökken a körzetünk lakosságszáma, ami 

központilag kevesebb finanszírozást és rendelési időt jelenthet. Természetesen az új helyzet 

egyeztetések, megbeszélések szükségességét veti fel a két településen az érintett személyek 

között. 

 

2015. május 22. 

Tisztelettel: 

       Dr. Nagy István s.k. 

                  fogszakorvos 



Tisztelt Polgármester úr, Jegyző úr, tisztelt önkormányzati képviselők! 

Ez a jelentés másfél év adminisztrációja alapján készült. 

A körzet létszáma: 4110 

2014.01.01 és  2015.04.30 között ellátott esetek száma: 4191. 

Ezen időszakban ellátott felnőtt lakosság, mely csoportba tartoznak az aktív korúak, idősek, terhes 

kismamák, közgyógyellátásra jogosultak, rokkant nyugdíjasok: 2550 beavatkozás történt. 

Extrakció (foghúzás): 646 volt 

Fogmegtartó beavatkozás (tömés, gyökérkezelés, fogkőszedés): 2698  

Fogpótlások, kivehető fogpótlások (TB által finanszírozott 62 év fölötti betegek): 13  

Gyermek lakosság esetén (18 év alatti gyerekek) 1641 beavatkozás történt. 

Extrakció: 77  

Fogmegtartó beavatkozás: 311  

Gyermek szűrővizsgálatok száma: 1219  

A körzet betegei rendszeresen, lehetőleg megbeszélt időpontra járnak fogászatra. Mégis előfordul, hogy 

visszarendelésük, időpontadásaink  1-2 hónapra is elhúzódik. A sürgős eseteket azonnal  ellátjuk.  

2014.01.01- től a rendelő, váró, kiszolgáló helységek felújítása, állagmegóvása folyamatosan történik. 

Tisztasági festés minden helyiségben elkészült . A rendelő bútorzata kicserélődött ,modernizálódott. 

A gépi berendezések megújultak, több új gép beszerzésre került.(orvosi szék, polimerizációs lámpa) 

Az ÁNTSZ által történt ellenőrzés megfelelő, TB felé leadott jelentések problémamentesek. 

Jelenleg a fogászati alapellátás folyamatos. 

Problémáink, kéréseink az önkormányzat felé, a fogászati rendelő egyik műanyag nyílászárója nem 

használható. A beteg mosdó és a röntgen kamra közös falában csőtörés van. Ezeket már korábban 

jeleztük. 

Ezen hibák kijavítása esetén a fogászat problémamentesen működik. 

Úgy érzem, hogy hosszúpályi és monostorpályi lakosság  elfogadott fogorvosuknak, a körzet átvétele  

teljes mértékben zökkenőmentesnek mondható. 

Kérem, beszámolom elfogadását: 



Üdvözlettel : Dr Straubinger Györgyi 

Fog-és szájbetegségek szakorvosa 

Kelt: Hosszúpályi,2015. 05.22. 
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&

BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET&

&2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL&

!

1. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&rövid&bemutatása&

Társaságunk! –! illetve! annak! jogelődje! –! 19997ben! kezdte!meg! tevékenységét! a!
hosszúpályi!központi!orvosi!ügyelet!működtetésével.!Az!így!szervezett!ellátásban!
helyi! háziorvosok! csakúgy! részt! vettek,! mint! fiatal! szakorvosok! ill.!
szakorvosjelöltek! akik! kórházi,! klinikai! munkájuk! vagy! háziorvosi! gyakorlatuk!
mellett!vállalták!ezt!a!feladatot.!Tekintettel!a!megkövetelt!magas!szakmai!nívóra,!
a! jó!munkafeltételekre,! a! kollegialitásra! és! az! akkor!még! igen! vonzó! díjazásra!
hamarosan! stabil! magja! alakult! ki! az! ügyeletben! dolgozóknak.! Az! idő!
előrehaladtával!a!Társaság!egyre!több!feladatot!kapott!a!környező!településeken!
is,!új!ügyeleti!központjai!nyíltak!és!a!pozitív!referenciák!kapcsán!a!Hajdú7Bihar!
megye! egyre! nagyobb! részén! biztosította! az! ügyeleti! ellátást.! Később,!
köszönhetően!a!Társaság!vezetésében!uralkodó!fejlesztő!ill.!mindig!előre!haladó!
szemléletnek,! valamint! a! kollégák! megfelelő! kiválasztásának,! a! cég! országos!
szinten! is! jegyzetté! vált.! A! kezdetben! egy! központtal! működő,! 15.000! lakost!
ellátó! kis! ügyeleti! Kht.7ból! mára! az! ország! 7! megyéjében! és! a! fővárosban! is!!
működő,! 22! ügyeleti! központtal! bíró,! közel! 700.000! lakost! ellátó! egészségügyi!
szolgáltató! vált,! mely! stabilan! a! három! legnagyobb! ilyen! profilú! honi! vállalat!
közé!tartozik.!Alapellátási!tevékenységünk!mellett!kórházi!ügyeleti!szolgáltatást!
is!nyújtunk!és!sürgősségi!osztályok!működtetését! is!ellátjuk.! Jelenleg!több!mint!
305!!orvost!és!közel!400!szakdolgozót!foglalkoztatunk.!

Működésünk! alapelvei:! a! szakmai! és! emberi! korrektség,! a! minőség! iránti!
elkötelezettség,! az! innováció! és! nem! utolsó! sorban! a! pénzügyi! fegyelem.! Ezen!
alapelvek! megtartása! a! gyakorlatban! is! megmutatta! működőképességét,!
relevanciáját,!a!fejlődést!meghatározó!szerepét.!

2. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&szakmai&működése&

Az alapellátási központi ügyelet célja és feladata az érintett lakosság háziorvosi 
rendelési és rendelkezésre állási időn kívül történő, alapellátási szintű sürgősségi 
ellátása az adott területet ellátó mentőszolgálattal együttműködve. A betegek 
ellátása részint az ügyeleti rendelőben, részint lakáson ill. feltalálási helyen történik. 
Ez havonta átlagosan – az ünnepnapokat is figyelembe véve - 534 órányi ellátás 
biztosítását feltételezi Társaságunk részéről. Ezen időszakban kell folyamatosan és 
cselekvő- ill. működőképesen rendelkezésre állnia az ügyeletes orvosoknak és 
szakdolgozóknak, valamint az ügyeleti gépjárműnek, az összes orvosi felszerelésnek 
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és anyagnak, az informatikai és telekommunikációs rendszereknek, továbbá az 
ügyeleti rendelőnek. Ez bizonyos fokig olyan, mintha a területen további 3-4 
háziorvosi praxist kellene működtetni, csak itt magasabbak az elvárások a 
gépjárművek, az orvosi anyagok és eszközök tekintetében, a team sürgősségi 
felkészültségét illetően, valamint lényegesen több a területi betegellátás is. 

2.1. Humán erőforrás 

Ennek megfelelően kell ügyeleteinkben olyan szakszemélyzetet foglalkoztatnunk 
akik mind az orvosi, mind a szakdolgozói munkakörökben a sürgősségi 
betegellátásban jártas, korszerű ismeretekkel rendelkező kollégák vagy legalábbis 
törekednünk kell ezen kvalitások preferálására. Hiszen a központi ügyelet működése 
a gyakorlatban jelentősen eltér az alapellátás „hétköznap nappali” működésének 
jellegétől. A központi ügyelet ugyanis annak ellenére, hogy az alapellátás része, nem 
tekinthető a háziorvosi rendelés meghosszabbításának, hanem jellegéből adódóan 
szakmai értelemben sokkal inkább a sürgősségi betegellátás és mentés 
jellegzetességei érvényesülnek benne. Társaságunk legtöbbször vállalkozói 
jogviszonyú közreműködő orvosokkal és szakdolgozókkal végzi a betegellátó 
tevékenységét, tekintettel a rugalmasabb időbeosztás lehetőségére és arra, hogy 
gazdasági szempontból is ez a hatékonyabb. 

Orvosok és szakdolgozók tekintetében is törekszünk az ellátás jellegének és sokszor 
fizikailag is nehéz voltának figyelembe vételével dinamikus és terhelhető kollégák 
alkalmazására, azonban az orvosok esetében észlelhető jelentős humán-erőforrás 
hiány miatt ez sokszor nagy nehézségek árán oldható csak meg.  

2.2. Tárgyi feltételek 

Az alapellátási ügyeletek működtetése során szükséges minimumfeltételek 
jogszabályban rögzítettek, melyet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szabályoz. 
Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az általa működtetett valamennyi központi orvosi 
ügyelet esetében maradéktalanul biztosítja a jogszabályokban előírt feltételek teljes 
körű megvalósulását, illetve fenti rendeletben meghatározott feltételek teljesítésén 
felül további jelentős forrásokat biztosít az ügyeletek magas szakmai technikai 
színvonalú, stabil működtetéséhez. 

Gépjárműparkunk folyamatos felújítása és cseréje jelenleg is zajlik. Alapelv, hogy - 
az ellátás jellegét figyelembe véve - lehetőség szerint benzin üzemű, fix vagy 
kapcsolható összkerék hajtású gépkocsikkal szolgáltatunk, hogy a szilárd burkolattal 
nem rendelkező helyszínek megközelítése is biztosított legyen. Több telephelyünk 
esetében terepjáró gépjárművek üzemeltetése szükséges. Minden ügyeleti járművünk 
rendelkezik megkülönböztető jelzéssel és TETRA rendszerrel követhető ill. elérhető. 

Az ügyeleti ellátás során használt eszközök, orvostechnikai berendezések esetében 
kiemelendő, hogy gyakorlatilag 100%-ban a legkorszerűbb eszközök állnak már 
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rendelkezésre. Az EKG-k, defibrillátorok, sürgősségi táskák, pulzoxymeterek stb. a 
mentőszolgálatnál is megállnák a helyüket.  

Az ügyeletekben használt gyógyszerek tekintetében a jogszabályokban kötelezően 
előírt 20 féle készítmény helyett 46 készítmény használatát biztosítjuk. Orvosaink 
mindennemű korlátozás nélkül használhatják a Társaságunk által biztosított 
eszközöket és gyógyszereket, azonban a megfelelő indikációban történő, takarékos 
és célszerű felhasználásukat minden esetben ellenőrizzük. 

2.3. Az ügyeleti tevékenység központi irányítása, háttérszolgáltatások 

Társaságunk betegellátó tevékenységének zavartalan és folyamatos működtetéséhez, 
az országban megtalálható 22 központunk irányításához komoly központi funkciók 
kialakítása volt szükséges, mely szerves és egyben tudatos fejlesztés eredménye. 
Központi funkcióink: 

a. Szakmai! és! szervezeti! irányítás,! a! vonatkozó! jogszabályoknak,!
szakmai! irányelveknek,! valamint! külső! és! belső! protokolloknak!
megfelelően!

b. Folyamatos!szakmai!és!szervezeti!működési!audit!
c. Teljes!körű!humán7erőforrás!biztosítás:!felkutatás,!foglalkoztatás!
d. Rendszeres! belső! szakmai! képzések! biztosítása! a! foglalkoztatott!

humán!erőforrás!részére! illetve!a! jogszabályban!előírt! továbbképzési!
kötelezettségek!ellenőrzése!!

e. Teljes! körű! logisztikai! szolgáltatás:! eü.! anyagok! és! eszközök! illetve!
egyéb! a! működéshez! szükséges! anyagok! beszerzése,! kiszállítása,!
raktározása,!készletkezelése!

f. Orvosi!és!egyéb!eszközök!rendszeres!karbantartása!illetve!ellenőrzése!
és!minősíttetése!

g. Gépjármű! üzemeltetés,! karbantartás,! szervízelés! illetve! tartalék!
gépjármű!!elérhetőségének!biztosítása!

h. Informatikai! rendszer! működtetése:! medikai! és! vállalatirányítási!
egyaránt!

i. A! helyi! háziorvosok! elektronikus! úton! történő! tájékoztatása! az!
ügyeleti!betegellátásokról!(amennyiben!igénylik)!

j. A! jogszabályban! előírt,! illetve! további! a! finanszírozótól,!
önkormányzatoktól! vagy!közigazgatási! szervtől,! hatóságtól! származó!
jelentési!kötelezettségek!teljes!körű!biztosítása!

k. OMSZ7al!közös!diszpécserszolgálat!működtetése!
l. Rendkívüli!helyzetek!kezelése!a!társszervekkel!együttműködésben!
m. Folyamatos! kapcsolattartás! a! Megbízó! Önkormányzatokkal,! OEP7el,!

egészségügyi!hatóságokkal,!OMSZ7al,!valamint!a!helyi!háziorvosokkal!
és!gyógyszerészekkel!
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n. Fenti! funkciók! ellátásához! szükséges! központi! operatív7,! szakmai7,!
logisztikai7! és! stratégiai7! menedzsment,! továbbá! a! központi!
adminisztráció,!könyvelés,!jogi!háttérszolgáltatás!biztosítása.!

A fenti funkcióknak helyt adó oktatási és irodaközpontunk Debrecenben az István út 
6. sz. alatt található. 

2.4. Együttműködés az Országos Mentőszolgálattal 

Az ügyeleti betegellátás szakmai színvonalának javítása és az egyébként kis 
számban jelentkező betegpanaszok további csökkentésének céljából központi 
ügyeleteink esetében törekszünk az Országos Mentőszolgálattal szoros 
együttműködésre, illetve a közös diszpécserszolgálatok működtetésére. Fenti 
rendszer lényege, hogy a telefonos megkereséseket minden esetben az Országos 
Mentőszolgálat területileg illetékes Irányítócsoportjának speciális, ezen feladatra 
kiképzett mentésirányítói fogadják, akik számítógépes támogatás mellett egységes 
protokollok segítségével, a szükséges adatok felvételét követően közvetlenül 
döntenek és intézkednek a feladat megfelelő progresszivitási szintű szolgáltatónak 
történő átadásáról. Így lehetőségük van az eset ellátására leginkább megfelelő 
egység kiküldésére. Ez lehet a megfelelő szintű mentőegység riasztása, a feladat 
ügyeletnek történő átadása megfelelő időjelzéssel (azonnali, 2 órán belüli, 2 órán 
túli), illetve lehetőség van a diszpécser személyes vagy az ügyeletes orvos 
bevonásával történő telefonos tanácsadására vagy a beteg ügyeleti rendelőbe történő 
irányítására egyaránt, de rendkívüli esetekben a különböző szolgáltatók 
kapacitásának egy esethez történő összevonására is, amennyiben a rendelkezésre 
álló adatok alapján erre szükség lehet. Társaságunk minden – Budapesten kívüli - 
ügyeleti központját, így a hosszúpályit is közös diszpécserszolgálat irányítja. 

!  



!

!

!

ORVOSI &ÜGYELET& &EGÉSZSÉGÜGYI & & &SZOLGÁLTATÓ&KÖZHASZNÚ&NONPROFIT&
KORLÁTOLT&FELELŐSSÉGŰ&TÁRSASÁG&

IRODA:&4031&Debrecen,&István&út&6.&
Telefon:&06Q52&/&783Q511&Fax:&06Q52&/&787Q531&

eQmail:&titkarsag@orvosiugyeletkht.hu&&

5!

 

3. Az ellátott terület és a 2014. év betegforgalmi adatai 

A! hosszúpályi! központi! ügyelet! a! következő! települések! ellátását! biztosítja:!
Hosszúpályi,!Esztár,!Hajdúbagos,!Kismarja,!Monostorpályi,!Pocsaj.!
Az!ügyeletben!felnőtt!és!gyermekkorú!betegek!ellátása!egyaránt!megtörténik.!Az!
ügyeleti!rendelő!Hosszúpályiban,!a!Debreceni!u.!19.!alatt!található.!!
A! jelenleg! hatályos! beutalási! rend! alapján! fekvőbeteg! ellátásra! részben! a!
debreceni! Kenézy! Gyula! Kórházban,! részben! a! DE! Klinikai! Központjában! van!
lehetőség.! Az! ellátási! terület! közelében! Derecskén! OMSZ! KIM7es! kocsi! és!
szállítókocsi,! illetve! Létavértesen! OMSZ! esetkocsi! és! szállítókocsi! áll!
rendelkezésre.!!
A!2014.!évi!ügyeleti!betegforgalmi!adatokat!a!következő!táblázat!mutatja!be:!
!

!
!
A! hosszúpályi! ügyeleti! központ! 20147ben! összesen! 2351! beteget! látott! el,! ami!
156!eset/1000! lakos/év!ügyeleti! forgalomnak! felel!meg,!azaz!1000! lakosra!egy!
év! alatt! átlagosan! 156! ellátási! eset! jutott.! Ez! az! ügyeleti! intenzitás! kb.! 30%7al!
meghaladja! az! országos! átlagot! (ami! 117! eset/1000! lakos/év).! Az! ügyeleti!
forgalom! az! év! folyamán! nem! volt! kiegyensúlyozott,! szeptemberben! és! a! téli!
hónapokban! látható! szignifikáns! csökkenés,! melyben! a! felnőtt7esetszám!
változása!játszott!elsősorban!szerepet!(lsd.!a!lenti!diagramon).!!
!

!

jan. feb. már. ápr. máj. jún. júl. aug. szep. okt. nov. dec. összesen

Hosszúpályi 90 102 130 105 100 129 116 125 107 130 79 101 1314

Esztár 12 20 14 18 12 16 15 13 16 9 9 13 167

Hajdúbagos 13 18 15 22 8 17 15 13 18 21 10 20 190

Kismarja 4 5 6 5 5 6 5 2 11 5 8 13 75
Monostorpályi 25 25 25 16 18 23 22 15 17 16 16 17 235
Pocsaj 25 23 18 19 21 28 40 36 20 17 25 20 292
Egyéb 6 4 8 9 10 5 4 5 7 6 7 7 78
Összesen 175 197 216 194 174 224 217 209 196 204 154 191 2351

Ügyeleti6betegforgalom62014.01.01.>2014.12.31.,6Hosszúpályi6ügyeleti6központ
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!
A!hosszúpályi!ügyeleti!központhoz!tartozó!települések!lakosságarányos!ügyeleti!
ellátási! intenzitását! az! alábbi! diagram! mutatja! be.! Látható,! hogy! az! átlagos!
ügyeleti! terhelés! az! összes! település! átlagában! 156! ellátás/1000! lakos/évnek!
adódott!
Az! érintett! települések! közül! Hosszúpályiban! volt! a! legmagasabb! az! ügyeleti!
ellátási! intenzitás! (224! ellátás/1000lakos/év),! míg! Kismarjáról! keresték! meg!
ügyeletünket!a!legkisebb!arányban.!!
!

!
!
Az! alábbi! diagram! azt! mutatja! be,! hogy! az! egyes! települések! lakosai! milyen!
arányban! jelentek! meg! személyesen! Hosszúpályiban! az! ügyeletünkön,! illetve!
milyen!arányban!láttuk!el!őket!a!területen!(lakáson,!feltalálási!helyen).!
!

!
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!
Az!összes!ellátás!67%7a! történt! a! rendelőben,!33%7ban!pedig!az!ügyeleti! team!
vonult! ki! és! nyújtott! helyszíni! ellátást.! A! területi! ellátások! ezen! aránya!
lényegében!megfelel!az!országos!átlagnak!(ami!30735%!közötti).!Érthető!okokból!
(fizikai!közelség)!legmagasabb!arányban!(73%)!a!hosszúpályi!lakosok!jöttek!be!a!
rendelőbe,!míg!ez!az!arány!pl.!Hajdúbagos!esetén!csupán!45%7os!volt.!
!
A! következő! diagram! az! ellátottak! életkor! szerinti! megoszlását!
(felnőtt/gyermek)!mutatja!be,!településenkénti!bontásban.!
Látható,!hogy!az!összes!ellátott!29%!volt! gyermekkorú,! a! felnőttek! teszik!ki! az!
ellátott!esetek!71%7át.!Hajdúbagoson!volt!a!legalacsonyabb,!míg!Hosszúpályiban!
a!legmagasabb!a!gyermek7ellátások!aránya.!
!

!
!
A!következő!kördiagram!a!továbbküldési!arányokat!reprezentálja.!Látható,!hogy!
az! esetek! közel! 84%7át! definitív! módon! látták! el! az! ügyeleten,! azaz! további!
intézeti!kezelésre,!beutalásra!nem!volt! szükség.!Alig! több!mint!a!betegek!15%7
ánál! volt! szükség! beutalásra,! ebből! 4,3%7ban! a! beteg! saját!
járművel/tömegközlekedéssel!utazott!tovább,!míg!az!esetek!összesen!12%7ában!
kellett! ! igénybe! venni! az! Országos! Mentőszolgálatot! abból! a! célból,! hogy! a!
beteget!kórházba!szállítsa,!ill.!sürgősségi!ellátásban!részesítse.!!
Mindez! jól! jelzi,! hogy! valódi! sürgősségi! ellátást! az! ügyelethez! fordulók! csupán!
16,3%7a!igényelt.!!
!
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! !
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4. Tipikus&lakossági&észrevételek&

Bár a Társaságunk által működtetett ügyeletekben a betegpanaszok aránya rendkívül 
alacsony, mégis vannak vissza-visszatérő észrevételek lakossági részről, melyek 
kiváltó okait és jellemzőit érdemes tisztázni. 

• a diszpécserszolgálat működési sajátságai: ma már az ügyeleti hívások 
fogadását is az OMSZ-al közös diszpécserszolgálat végzi, mely 
fizikailag az OMSZ debreceni irányítócsoportját jelenti. A híváskezelésre 
kiképzett diszpécserek minden esetben a beteg egészségügyi érdekét 
tartják szem előtt, ami nem minden esetben egyezik meg a beteg vagy a 
bejelentő szubjektív igényével. Pl.:”mentőt nem kérek csak ügyeletet, 
mert úgysem megyek kórházba”, vagy „miért kérdezget engem ilyen 
sokat, inkább küldje az ügyeletet?”, vagy „egy lázhoz már ki se jönnek? 
Miért ad nekem tanácsokat a lázcsillapításról?”. Mindezek kapcsán 
fontos tehát leszögezni, hogy a diszpécser a beteg valós egészségügyi 
szükségletét tartja szem előtt, és ennek megfelelően küldi ki pl. a mentőt 
egy súlyos esethez. Akkor is, ha a beteg csak ügyeletet kért, vagy 
éppenséggel részletesen kikérdezi a beteget a panaszokról ahhoz, hogy el 
tudja dönteni, milyen egységet küldjön. Egyébként teszi ezt akkor is, ha 
ez a bejelentőnek valamiért nem tetszik, illetve bizonyos esetekben 
valóban „csak” tanácsot ad, hiszen a probléma – szakmai megítélése 
szerint - ezzel is megoldható és nem kell egy teljes ügyeleti team-et 
utaztatni feleslegesen, mikor arra közben máshol lényegesen nagyobb 
szükség lehet. 

• Kommunikáció: Társaságunk részéről alapvető elvárás, hogy dolgozóink 
korrekt, humánus módon kommunikáljanak a páciensekkel. Azonban 
kétségtelen tény, hogy munkatársaink legnagyobb része nem csak 
ügyeleti időben dolgozik, hanem háziorvosként, kórházi vagy klinikai 
orvosként vagy az OMSZ-nál ápolóként főállással rendelkeznek, és az 
ügyeletet ezen főtevékenységük mellett vállalják fel. Ezen munkaterhelés 
következtében toleranciaküszöbük néha csökkent, és egyes páciensek 
részéről érkező provokatív vagy dehonesztáló, esetleg számonkérő 
megjegyzéseket nem tudják minden esetben következetes türelemmel 
kezelni. Ezen helyzetek kommunikációs elégtelenséghez vezethetnek, 
amiben a magunk részéről maximálisan kiállunk a beteg mellett – 
amennyiben igaza van -, de kiállunk teljes következetességgel az orvos 
mellett is, ha azt látjuk, hogy a nemkívánatos szituációt nem ő 
gerjesztette. Fontos, hogy a lakosság is megértse, az őt ellátó 
egészségügyi személyzet nem havi 168 órát, hanem attól lényegesen 
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többet dolgozik, éjszaka vagy hétvégén is, ezért alapvetően ők is 
megérdemlik a jó szót és bizalmat. 

• Minden érintettnek tudomással kell bírnia arról azt, hogy a központi 
ügyelet nem meghosszabbított háziorvosi rendelés. Az ügyeletre a 
valóban sürgős esetek ellátása tartozik, illetve azon eseteké, melyek – 
szakmai szempontból! - nem várhatnak a következő háziorvosi rendelés 
kezdetéig. Sajnálatos módon a megfelelő beteg-edukáción túl igazi 
eszköz nincs az ügyelet kezében ahhoz, hogy a felesleges – és a valódi 
sürgősségi esetek ellátását gátló – megjelenéseket szankcionálja. Még ma 
is előfordulnak olyan esetek, amikor a páciens mély megdöbbenéssel 
veszi tudomásul, hogy az akár több hetes – és akutan veszélyt nem 
jelentő – panaszaival a következő háziorvosi rendelésre irányítjuk. 

• Indokolatlan hívások: ez a központi ügyeletek működésének és a valóban 
súlyos állapotú betegek biztonságának Achilles sarka. Az ügyeleti team 
ugyanis gondolkodás nélkül, a lehető leggyorsabban lát el minden olyan 
esetet, ami szakmai szempontból valóban indokolt. A kényelmi 
szempontú – azaz a betegnek nincs indíttatása elmenni az ügyeleti 
rendelőbe, bár el tudna – hívások azonban meglehetősen frusztrálóak. 
Nem csupán azért, mert visszaélés egy olyan szolgáltatási formával, amit 
valóban indokolt területi esetek ellátására hoztak létre, hanem azért is 
mert a kijáró ügyeleti team ki- és visszautazási ideje alatt nem tud a 
rendelőben megjelenőkkel foglalkozni, akiknek emiatt hosszabban kell 
esetleg várakozni, ill. a team „feleslegesen” kerülhet földrajzilag 
távolabb egy menetközben befutó valóban sürgős esettől. Szerencsére 
ezek kiszűrésében komoly segítséget jelent a közös diszpécserszolgálat, 
azonban ha a beteg hajthatatlan, előbb vagy utóbb de meg fogja kapni az 
indokolatlan területi ellátást is. 

Fontosnak tartjuk, hogy ezen panaszok-észrevételek okaival a települések testületi 
tagjai és önkormányzati vezetői is tisztában legyenek, hiszen ilyen módon, 
megfelelő kommunikációval a hozzájuk érkező hasonló tartalmú jelzések helyesen 
kezelhetők. 

A fentiek csupán általános érvényű megállapítások, ugyanakkor hangsúlyozni 
szeretnénk, hogy a Hosszúpályi Központi Ügyelet által ellátott települések 
lakosainak vonatkozásában, 2014. év folyamán csupán egyetlen panaszjelzés 
érkezett hozzánk, ami a több mint 2300 ellátáshoz képest rendkívül alacsony arány. 

!  
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5. Humán erőforrás helyzet a hazai egészségügyben és az alapellátási 
ügyeletekben 

A hazai egészségügy humánerőforrás helyzete drámai. Ez mindenekelőtt igaz az 
orvosi erőforrásokra. Egyre kevesebben jelentkeznek az orvosképzésbe, a diplomát 
megszerzett orvosok egy része nem folytatja az egészségügyben a pályafutását, 
másik részük már a szakképzést is külföldön kezdi meg, nagyobb részük pedig a 
szakvizsga megszerzését követően külföldre megy dolgozni ill. ezt tervezi 2-3 éven 
belül. Több szervezet felmérése szerint is, a 40 év alatti magyar orvosok 50%-a 
tervezi a külföldi munkavállalást. Az itthon maradók korösszetétele pedig 
kifejezetten „kedvezőtlen”, hiszen a praktizáló orvosok 30%-a 5-7 éven belül eléri a 
nyugdíjkorhatárt. Még rosszabb a helyzet az alapellátásban, a jelenleg dolgozó 
háziorvosok 25%-a ugyanis nyugdíjas korú, 40%-uk pedig 55 évnél idősebb. Ezt a 
humán erőforrás hiányt nem lehet megoldani sem fokozott képzéssel, sem 
semmilyen más eszközzel, csak és kizárólag a legális orvosi jövedelmek drasztikus 
javításával (azaz a hazai nemzetgazdasági jövedelmi rangsor elejére történő 
pozicionálásával).  

Az orvoshiány az egészségügy minden területén érezteti a hatását. Több száz 
alapellátási praxis áll évek óta üresen, a számuk folyamatosan nő. A kis- és közepes 
kórházak folyamatos orvoshiánnyal küzdenek, van ahol 1-2 orvossal működnek 
osztályok és csak a legnagyobb kórházi központok és klinikák azok, ahol még 
valamelyest konszolidált a helyzet (többek között azért is, mert a szakképzésüket itt 
töltik a szakorvosjelöltek). A háziorvosi praxisok vonatkozásában a helyzet 
megoldására további lényeges finanszírozás javítást ígér az egészségügyi 
kormányzat (pedig az alapellátási praxisok finanszírozása az elmúlt 4 évben 35%-al 
nőtt). A kis és közepes kórházakban pedig az égető szakemberhiány kompenzálására 
a közalkalmazotti bértábla 2-3x-osának megfelelő jövedelmeket kínálnak a 
szakorvosoknak, akkor is ha ezzel tovább növelik intézményi adósságukat. 

Ha azt tekintjük, hogy a folyamatosan növekvő orvosi díjigények mellé milyen 
esetleges forrásbővülés állt rendelkezésre az elmúlt évek során, akkor sajnos 
lehangoló a kép. Az OEP ugyanis az elmúlt 8 év során egyetlen alkalommal, 2 évvel 
ezelőtt emelte meg az alapdíjat 40 Ft/fő/hó-ról 42 Ft/fő/hó-ra, azaz 5%-al. Ezen 
egyetlen 5%-os emelés mértékét és hatását jól jellemzi az a tény, hogy az elmúlt 8 
évben bekövetkezett gyógyszerár növekedést sem volt képes fedezni, nemhogy 
bármilyen más költségnövekedést. 

A jelenlegi ügyeleti humán erőforrás helyzet kezelése már rövid-középtávon is 
fedezetnövelést fog igényelni, melynek forrása egyelőre nem ismert. 
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6. Összefoglalás 

Az eddigiek alapján elmondható, hogy a fent részletezett nehézségek ellenére a 
központi ügyeleti szolgáltatás a 2014. év során folyamatosan, biztonságosan és 
szakmailag mindenben megfelelő színvonalon állt a Hosszúpályi Központi Ügyelet 
által ellátott települések lakosainak rendelkezésére.  

 

Debrecen, 2015.03.30. 

 

           Dr. Jancsó Zoltán Ph.D. 

       szakmai vezető 
 



 

 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának átfogó értékelése. 
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Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 

ellátásának 2014. évi átfogó értékelése. 

 

A gyermekek védelmét ellátó helyi önkormányzatnak kiemelt feladata a gyermekek mindenekfelett álló 

érdekének figyelembevétele, a törvényben elismert jogainak biztosítása, az egyenlő bánásmód 

követelményének betartásával.  

A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, valamint hatósági intézkedések biztosítják. 

 

A gyermekvédelmi törvényben (Gyvt.) foglaltak szerint biztosítani kell a rendszeres gyermekvédelmi 

támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások 

keretében a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti 

gondozását; szervezni és közvetíteni kell a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § /6/ bekezdése 

értelmében a helyi önkormányzat gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év 

május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a Tisztelt Képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.  

Az értékelés tartalmi követelményeit a 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete 

tartalmazza. 
 

Az értékelés célja, hogy a Tisztelt Képviselő-testület nyomonkövesse, és lehetősége szerint biztosítsa a 

gyermekek védelmét és esélyegyenlőségét. A gyermekvédelmi törvény 94. § /1/ bekezdése értelében az 

önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátórendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó 

gyermekek ellátásának megszervezése. Az átfogó értékelés alapját képezi a gyermekjóléti szolgálat által 

szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozás, amelyen át kell tekinteni a település gyermekvédelmi 

rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására.  

Az éves gyermekvédelmi tanácskozás 2015. 03. 19-én volt Hosszúpályiban. 
 

1.  A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0 – 18 éves korosztály adataira. 

 

A település demográfiai mutatói a 0-18 éves korosztály adatai: 

        0-3 évesek száma: 295 fő 

        4-6 évesek száma: 307 fő 

      7-14 évesek száma: 312 fő 

    15-18 évesek száma: 333 fő 

 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 

 

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  890 fő 

- egyéb pénzbeli vagy természetbeni juttatásokat: óvodáztatási támogatás 121 fő 06. hó és 113 

fő 12. hó 

 

Gyermekélelmezés 2014. évi adatai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Összes 

Étkezők 

100% 

Kedvez.-ben 

részesül 

50% 

Kedvez.-ben 

részesül 

Normatív 

kedvez.-ben nem 

részesül 

Óvoda 186 146 11 29 

Iskola 468 379 33 56 

Összesen: 654 525  44 85 



 3 

Az önkormányzatot terhelő, gyermekeket érintő, szociális kiadások nagysága: 

 

Önkormányzati Hozzájárulás 2014. évben gyermekélelmezés működési kiadásaihoz 

 Kiadás Bevétel Önkormányzat hozz. 

Óvodáztatási támogatás 

(121 fő és 113 fő) 

06. hó – 1.260.000 Ft 

12. hó – 1.360.000 Ft 

2.620.000 Ft - 

nyári gyermekétkeztetés 

(277 fő) 

5.702.400 Ft 5.702.400 Ft - 

Óvodai int. étkeztetés 

Iskolai int. étkeztetés 

33.139.429 Ft 

61.282.099 Ft 

89.189.228 Ft 5.232.300 Ft 

összesen: 94.421.528 Ft  5.232.300 Ft 

 

2014. évben az Önkormányzat saját bevételéből a költségvetés terhére a gyermek étkeztetés                                    

5.232.300 Ft működéséhez hozzátett összeg. 

 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások: 

Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái: 

Alapellátások:    
 Étkeztetés 

 Házi segítségnyújtás  

 Idősek klubja 

 családsegítés 

 gyermekjóléti szolgáltatás 

Szakellátás: Idősek Otthona – 50 férőhellyel  

 

A Gondozási Központ látja el az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja és az idősek otthona 

ellátást a településen.  

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, Sáránd Község Önkormányzata, valamint Monostorpályi 

Község Önkormányzata 2011. január 1. napján hozta létre a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot 

Működtető Intézményi Társulást (a továbbiakban: társulás) szociális és gyermekjóléti alapellátási 

feladatok ellátására. A Társulás az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a szerinti társulásként működött, ezért a 

jogszabályi változások figyelembevételével a Társulás jogi személyiségű társulássá alakul.  

 

Az intézményben 9 főállású dolgozó van 2013. március 01-től, mivel Hosszúpályiban létszámleépítés 

történt /1 fő/. A családsegítés feladatát 2013. évben 4 fő főállású családgondozó, a gyermekjóléti 

szolgáltatás feladatát 5 fő főállású családgondozó látja el, melyből1 fő egyben az intézményvezető is. 

(2014. május 06-tól 1 fő főállású dolgozót vettünk fel, mert egyik kollégánk gyesen van.)  

 

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
Családsegítő Szolgálat 

A Családsegítő Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2014. évben 1992 volt. Az összes esetszám 

220 fő volt. Rendszeres szociális segély: 53 fő.  

 

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái (az a probléma, amellyel felkeresték a Családsegítő 

Szolgálatot) a következő probléma típusokba sorolhatók: 

- Életviteli probléma: 35 

- Családi-kapcsolati probléma: 27 

- Lelki-mentális probléma: 10 

- Anyagi probléma: 8 

- Foglalkoztatással kapcsolatos probléma: 54 
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- Egészségkárosodás következménye miatti probléma: 21 

- Ügyintézéshez segítségkérés: 65 

Több probléma együttes előfordulása: 24 esetben volt. 

                  

Az életviteli, a családi-kapcsolati és az egészségkárosodás következménye miatti probléma 

megoldásához kérték az elmúlt évben a családsegítő szolgálat kliensei a segítséget. Egyre több kliens 

keresi fel szolgálatunkat az ügyintézéseikben való segítségkérés miatt (közüzemi szolgáltatók felé 

beadott kérelmek, TB ügyintézés, nyugellátások igénylése, egészségkárosodás megállapítására irányuló 

kérelmek stb.).  

Dologi juttatást 21 családnak tudtunk adni 2014-ben. 

 

A kliensek iskolai végzettség szerinti megoszlása: 

- 8 osztálynál kevesebb:   38 fő 

- 8 osztály:                      137 fő  

- Szakmunkásképző:        31 fő 

- Szakközépiskola:             2 fő 

- Gimnázium:                     9 fő 

- Főiskola, egyetem:          3 fő 

 

A foglalkoztatással kapcsolatos probléma csoportban jellemző az alacsony iskolai végzettség, ami a 

munkaerő piaci esélyeket nagymértékben befolyásolja. 2014. évben a különböző közmunka és 

közfoglalkoztatási programok valamelyest javították a településen élő munkanélküli családok anyagi 

helyzetét. A több éves (néhányuk évtizedes) munkanélküliség negatív hatása megfigyelhető náluk 

(motiválatlanság, beszűkülés – nem megfelelő társas kapcsolatok, kommunikációs nehézségek stb.). 

 

Nem és korcsoport szerinti bontás: 

nem 14– 17 

éves 

18– 34 

éves 

35-49 éves 50-61 éves 62 évesnél 

id. 

Össz. 

Férfi  14 30 35 11 90 

nő 2 37 40 32 19 130 

összesen 2 51 70 67 30 220 

 

Csoportmunka: 

 egészségmegőrző csoport (3 csoport) 

 roma hagyományok csoport (2 csoport) 

 információs csoport (1 csoport) 

Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek beilleszkedését elősegítő programban (1993. évi III. 

törvény 37/A. §.) Hosszúpályiban 2014-ben 6 csoportban 86 fő vett részt. (2015. március 01-től a 

törvény nem ír elő kötelező együttműködést szolgálatunkkal az RSZ-ek esetén. Az ügyintézés átkerült 

járási hatáskörba.) 

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat (Hosszúpályi) éves kliensforgalma 2014. évben 3619 volt, ez 244 gyermek 

(162 család). 

 

A gyermekjóléti szolgálathoz beérkező jelzések alapján a következő probléma típusokba sorolhatóak a 

jelzett veszélyeztető okok : 

- Gyermeknevelési probléma: 12 

- Anyagi probléma: 10 

- Családi konfliktus: 20 

- Szülői elhanyagolás: 139 (ebből – a „klasszikus szülői elhanyagolás: 86, iskolai hiányzás: 45,  

bűncselekmény elkövetése: 8) 
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- Szülők vagy család életvitele miatti probléma: 10 

- Családon belüli bántalmazás: 3 

- környezettanulmány kérés: 14 

- egyéb probléma: 36 

 

A szülői elhanyagolás problémahalmazát 4 csoportra osztottuk: 

1. szülői elhanyagolás:  

a) a gyermek alapvető szükségleteinek hiánya - ruházkodás, élelmezés, higiénés ellátás,  

b) orvosi ellátás hiánya – pl. későn vagy nem viszi orvoshoz a gyermeket,  

c) veszélyek - a szülő nem biztosít a gyermek számára megfelelő környezetet,  

d) érzelmi depriváció (elhanyagolás) – a szülő fizikailag elérhető ugyan, de érzelmileg nem 

a gyermek számára. 

2. iskolai hiányzás (ezek lehetnek órák – pl. késések, vagy az utolsó órákról ellógnak a diákok, de 

napok is.   

3. szabálysértés elkövetése 

4. bűncselekmény elkövetése  

 

Hatósági intézkedések: 

 

Védelembe vétel: 

Hosszúpályi: 9 gyermek volt 2014-ben védelembe véve, 5 esetben a gyermekjóléti szolgálat kérte a 

hatósági intézkedést, 4 esetben a közoktatási tv. megsértése miatt került sor a védelembe vételre (50 

órát meghaladó hiányzás miatt). Ebből 5 esetben sikeresen zárult a védelembe vétel, 2 esetben a 

védelembe vétel nem járt eredménnyel, így más hatósági intézkedésre – ideiglenes hatályú elhelyezésre 

került sor.   

A védelembe vétel okai:  

 Szülői elhanyagolás: 9 gyermek (ebből iskolai hiányzás 4 eset – az 50 órát meghaladó hiányzás 

miatt, 1 gyermek bűncselekmények elkövetése miatt.) 

 

Ideiglenes hatályú elhelyezés: 

Ideiglenes hatályú elhelyezésre 12 alkalommal tett javaslatot a gyermekjóléti szolgálat 2014-ben. Ebből 

más település gyermekjóléti szolgálata 10 gyermek esetén (az anya Hosszúpályiba költözött). A 

gyermek-elhelyezési értekezletet követően 2 gyermek került átmeneti nevelésbe. 10 gyermek 

elhelyezési értekezletére még nem került sor.  

 

Átmeneti nevelésben /Nevelésbe vételben/ lévő gyermekek családjával végzett feladatok 

A gyermekjóléti szolgálat a családból kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást a 

járási gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti. 

2014. évben Hosszúpályiból átmeneti nevelésben lévő gyermek: 38 fő volt. Ebből a lezárt esetek száma 

8. Nagykorúvá vált 4 fő, 4 fő esetén az illetékességünk megszűnt. 

 

Veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése: 

Az 1997. évi XXXI. törvény 17.§-a meghatározza a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer tagjait – 

oktatási-nevelési intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó), egészségügyi szolgáltatók (háziorvos, 

védőnő, esetenként kórház), családsegítő szolgálat, rendőrség, ügyészség, bíróság, pártfogói felügyelő 

szolgálat, társadalmi szervezetek, egyházak.  

 

A jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi 

enyhítése, megoldása. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége 

esetén a gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági intézkedést kezdeményezni a gyermek 

bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá 

a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén.  A törvény emellett a tagok 

számára együttműködési és kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő. 
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A gyermekjóléti szolgálat feladata az észlelő- és jelzőrendszer működtetése. E tevékenysége során a 

különböző szakmai fórumok (esetmegbeszélés, esetkonferencia, szakmaközi megbeszélés, éves 

tanácskozás) összehívása mellett, felhívja a jelzőrendszer tagjainak figyelmét jelzési kötelezettségük 

írásban történő teljesítésére.  

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a települési veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer 

tagjai, valamint más intézmények, szervezetek éltek jelzési kötelezettségükkel a 244 eset kapcsán: 

 

 Hosszúpályi 

Szülő, szülővel a gyermek  20 

Önkéntes (gyermek kezdeményezte) 2 

Gyj-i szolg. kezdem. 22 

Jelzőrendszer kezdem.  

- védőnő 9 

- háziorvos 3 

- családsegítő szolgálat 6 

 - óvoda  1 

- iskola 68 

- rendőrség 8 

-pártfogó felügyelet 1 

- állampol. (lakosság) 10 

- gyáo 4 

- Gyámhivatal  90 

   Összesen: 244 

 

Prevenciós tevékenységek: 

- Hosszúpályiban 2 csoport (kreatív és játszó csoport) 25 fő 

 

 

Védőnői Szolgálat: 

 

2014. évben a várandós anyák száma 35 fő volt a településen, ebből fokozott gondozott 14 fő. 

A 0 - 6 évesek száma 451 fő, ebből fokozott gondozott 188 fő.  

Otthon gondozott 7 - 18 évesek száma: 5 fő, ebből fokozott gondozott 5 fő. 

Oktatási intézménybe beíratott gyermekek száma: 516 fő. 

 

A gyermekjóléti szolgálat felé 2014. évben 6 alkalommal jelzett problémát írásban, melyre visszajelzést 

is kapott. 

A jelzett problémák a következők voltak: 

 szülői elhanyagolás: 5 alkalommal 

 szülők vagy család életvitele: 1 alkalommal 

 

A családgondozás, az iskola - védőnői ellátás során tapasztalt - a gyermekjóléti szolgálat felé jelzést nem 

igénylő - problémák összefoglalása: 

- Iskola védőnői – orvosi vizsgálat során átadott státusz lap kéréseit figyelmen kívül hagyták, nem 

viszik a gyermeket a szülők szakorvosi vizsgálatra 

- 1-6 éves státuszvizsgálatra nem viszik a gyermekeket a védőnőhöz 

- Mélyszegénység 

- Udvarok – utcák nagyfokú szemetessége 

- Rengeteg kóbor kutya van a településen, amik valószínűleg oltatlanok 

- Nem tudják egyes szülők a pénzt beosztani 

- Fogamzásgátlás felelősségének hiánya 

- Műveletlen kertek – élelmiszerhiány 
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- Állandó telefonálási kísérlet a védőnői szolgálat telefonjáról – újabb időpontok kérése (nem 

mennek be időre a szakorvoshoz), szociális ügyek (pl. MÁK) miatt stb.  

- Ambuláns lap ill. zárójelentés hiányában nem tudják elmondani az orvosi utasításokat, mert nem 

jegyzik meg. 

 

Dr. Szulyovszky Menyhért háziorvos 

 

Az ellátott gyerekek egészségügyi állapotában különös visszaesés sem, de fejlődés sem tapasztalható.  

Egyfajta stagnálás mutatható ki. 

 

Jellemző betegségek: a bőrbetegségek (rüh, impetigo stb.) és a légúti fertőző betegségek. 

A jellemző betegségek okai között szerepelnek:  

 elhanyagolás 

 gondatlan ápolás 

 egészségügyi ismeretek hiánya 

 anyagi problémák 

 elégtelen, helytelen táplálkozás 

 

A napi rendelésen kb. 15-20 gyermek jelenik meg különböző problémákkal. 

Magyarországon az egészségügyben egy önpusztító folyamat zajlik évek óta. nem rajzolódott még ki 

markánsan egy olyan módszer, ami ezt a folyamatot megakadályozhatná. 

 

Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde és Cigány Nemzetiségi Tagóvoda 

 

Az óvoda és tagintézménye gyermeklétszámának kimutatása 

Gyermeklétszám 2013/14-es nevelési év 

8 hónap 

2014/15-ös nevelési év 

4 hónap 

Összesen 

Magyar óvoda 

Cigány óvoda 

178 fő 

54 fő 

232 fő 

157 fő 

58 fő 

215 fő 

SNI 

Magyar óvoda 

Cigány óvoda 

6 

4 

2 

4 

3 

1 

HH  

Magyar óvoda 

Cigány óvoda 

176 

124 

52 

162 

 104 

58 

HHH 

Magyar óvoda 

Cigány óvoda 

130 

85 

45 

121 

65 

56 

Veszélyeztetett 

Magyar óvoda 

Cigány óvoda 

7 

5 

2 

4 

2 

2 

A látogatott családok száma 9.  A családlátogatási alkalmak száma: 24. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok: 

A szülőkkel az óvónők napi kapcsolatban vannak, így a problémákat rendszeresen meg tudják beszélni. 

Kapcsolattartásunk jónak mondható. Akad 2-3 szülő, akik problémásak. Az ő problémáikat esetenként 

az óvodavezető, a csoportvezető óvónő és a gyermekvédelmi felelős oldja meg. Szülőértekezletek, 

fogadóórák és közös programok segítik az együttes munkát. 

A kapcsolattartás egyéb formái: nyílt napok, közös rendezvények, kirándulások játékdélutánok, anyák 

napja, szüreti mulatság, évzáró, ballagás, nagyon közkedveltek voltak, aktív magas létszámmal 

látogatták a szülők.  
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 A cigány tagóvoda ballagói ünnepségén a szülők és a rokonok kimagaslóan nagy számban vesznek 

részt. Esetenként több mint 200-an. 

 

A következő problémákat tapasztaltuk:  

- anyagi probléma - Az integrált csoportokban is növekedett a szegény családok létszáma. A 

cigány tagintézménybe járó gyermekek a fizetős külön műsorokon nem tudtak részt venni, sőt az 

integrált csoportokból sem tudták a szegényebb családok befizetni a részvételi díjat. (pl.Vojtina 

Bábszínház) 

- párkapcsolati problémák - 8 eset 

- egészségügyi veszélyeztetettség - egyre jobban elterjedt a tetű, a rüh és az ótvar integrált 

csoportokban is (tetű - 25 eset, ótvar-, rüh: 4 eset) 

- egyéb problémák - A gazdasági helyzet miatt 1-2 család vándorol. 

 Szakember bevonására a következőkben került sor: Nevelési tanácsadó: 31 eset 

                                                                                   Gyógyped. rehab.: 6 eset 

                                                                                   Pszichológus: 5 eset 

                                                                                   Fejlesztő pedagógus: 26 eset 

                                                                                   Logopédus: 21 eset 

 

Szabadidős gyermekvédelmi programok szervezése:  

A csoportokban megtartották a gyermekek név és születésnapját, ajándékokat készítettek karácsonyra, 

anyák napjára, nőnapra. Hagyományos ünnepeik nagyon népszerűek voltak: mikulás, farsang, anyák 

napja, évzáró és ballagás a nagycsoportokban, szüreti mulatság, madarak és fák napja, húsvét. 

A természet megismerése védelmére is gondot fordítottunk. Közös őszi, tavaszi kirándulások (Debreceni 

Állatkert, Nagyerdő, Vekeri- tó, Nyíregyházi Vadaspark). 

Az óvoda alkalmazotti körének hagyományait is megünnepelték: szakmai napok - 2 alkalommal házi 

bemutatókat szerveztünk. Pályakezdő, újonnan belépő dolgozókat köszöntöttük, nyugdíjba menő 

kollégákat búcsúztattuk, közös kiránduláson voltunk. Pedagógusnapon a Paripa Csárdánál ünnepeltünk. 

A CINETÁT május 26.-án meglátogatta a Svéd nagykövet asszony. 

A Krausz- Somló házaspártól a cigány óvodába járó 58 gyermek sapkákat és sálakat kaptak. 

 

Prevenciós feladatok 

A csoportvezetők által jelzett hátrányos helyzetű gyermekek számontartása, életük figyelemmel 

kísérése, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről nyilvántartás vezetése, a velük való 

folyamatos foglalkozás, érdekükben intézkedések végzése. 

 

Gyermekvédelmi feladatok 

A szülőket a nevelési év kezdetekor írásban tájékoztatták, a gyermek – és ifjúságvédelmi felelős 

személyéről, és arról, hogy milyen időpontban és hol kereshető fel. A hirdetmény folyamatosan 

megjelenik az óvodai nyilvánosságot segítő hirdetőtáblákon és az intézmény honlapján. 

A gyermekek érdekében kapcsolatot tartanak a jegyzővel, a nevelési tanácsadóval, a Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyámügyi előadóval, a roma kisebbségi önkormányzattal. 

A Védőnő előadást tartott a CINETA-ben „ Egészséges életmód” címen. 

A gyermekjóléti szolgálat felkeresésére részt vettünk az óvodavezető asszonnyal minden 

megbeszélésen. 

Jelzéssel éltünk a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításánál, szükség esetén a támogatás 

természetbeni ellátás formájában történő nyújtása érdekében. 

 

A gyermekvédelmi felelős feladata volt az óvoda egészségnevelési programjának kidolgozásában 

segítségnyújtás, végrehajtásának figyelemmel kisérése, szükség esetén intézkedés megtételének 

kezdeményezése az óvodavezető felé. 

Ügyeltek arra, hogy az óvodában szervezett különböző rendezvényeken (szüreti mulatság, gyermeknap, 

anyák napja, ballagó) ne árusítsanak a szervezetre káros élvezeti cikkeket és ott ne fogyasszanak 

ilyeneket. 
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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 felé. 

 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

 

Tanulói adatok 

Iskolánk tanulóinak száma az október 1-jei statisztika alapján 516 fő.  

Alsó tagozat: 251 normál, +3 fő eltérő tantervű tagozat, 

Felső tagozat: 244 normál, +18 fő eltérő tantervű tagozat, 

Ebből: 21 fő sajátos nevelési igényű tanuló az eltérő tantervű tagozaton, 12 fő integráltan oktatott.  

 

A jegyző által - hátrányos helyzetűnek ítélt tanulók száma: 279 fő 

    Ebből HHH tanulók száma: 257 fő 

- veszélyeztetett helyzetűnek ítélt tanulók száma: 0 fő 

A leggyakoribb veszélyeztetést okozó tényezők:  

A család nem megfelelő életvitele, elhanyagoltság, alkoholizmus, bűnözés. 

Magántanulók (szakorvosi javaslat alapján) száma: 2 fő  

A gyerekek 27 tanulócsoportban vannak elhelyezve 

 

A tanulók étkeztetési kedvezményei megnövelték az itt étkezők számát:  

 

Érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy az egész iskolából csak 59 fő az, aki 100 %-os térítési díjat fizet. 

Tankönyvtámogatásban 452 fő részesült  

- 1-2. évfolyam134 fő törvény szerint  

- GyVT 263 fő 

- 3 gyermekes család 28 fő 

- tartós beteg 4 fő 

- SNI-s 23 fő 

 és 65 fő nem részesült (fizetett). 

 

Az 1-4. osztályban iskolaotthonos- egész napos iskolai ellátásban részesül: 250 fő  

SNI napközis 13 fő (3. 4. 5. és 6.d) 

Felsős tanulószoba létszáma: 23 fő (5.a, 5.b és 5.c osztály) 

Felzárkóztató foglalkozáson részt vett gyermekek száma:279 fő (90 óra) 

 

A gyermekvédelmi felelős munkaideje: heti 40 óra, ebből 10 óra gyermekvédelmi munka. 

Szabadidő felelőst nem foglalkoztatunk. 

 

Az iskola mozgáskorlátozottak számára nem használható.  

 

Az iskolában működő szakkörök, szabadidős programok száma: 28 

labdarúgás, színjátszó, angol, német fakultáció és szakkör, rajzszakkör, kresz, informatika, furulya,   

környezetvédelmi szakkör, kézilabda, tömegsport. 

 

Prevenciós programok:  

Szervezett egészség megőrzési prevenciós foglalkozás a fogászati és testápolási hét , ill védőnői 

felvilágosítói tevékenységek keretében valósult meg. 

      Díjkedvezmény             

Eg. 

Ü. 

50% 

Eg.Ü.50 

% Ebéd 

3 

gyermek 

50% 25% 50% 

100% 

Ebéd 100% Ingyenes Étkezik 

Nem 

étkezik Összesen 

5 1 28 2 5 4 55 360 460 56 516 
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Észlelt problémák száma:  

- Iskolánkban a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, 

együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 

feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A társintézményekkel, 

hatóságokkal példás munkakapcsolat jellemzi, amely gyors és hatékony intézkedésekben 

nyilvánul meg. 

- A gyermekvédelem időarányosan teljesítette a törvényben előírtakat, illetve az éves 

munkatervben szereplő vállalásokat! 

- A 2015. tanév első félévében 37 tanulónk szorult ilyen jellegű ellátásra, vagy vált 

szükségszerűvé az intézkedés érdekükben. Az intézkedések szám és jellege megfelel a sokéves 

átlagnak, de az igazolatlan mulasztások miatti jelzés továbbra is enyhén csökkenő tendenciát 

mutat. 

- Az intézkedések a következő két nagy problémakört érintik: 

      1., Igazolatlan mulasztás miatt felszólítva 28 esetben, 22 fő, feljelentve 6 alkalommal, 6 fő. 

     2., Vétkes elhanyagolás miatt 12 fő, 12 alkalommal lett jelezve. Közülük 3 fő esetében, 2 

alkalommal esetkonferencia vált szükségessé összehívni. Egy esetben jeleztünk agresszív 

viselkedés és egy esetben állatkínzás miatt is, amely esetekben pszichológus közreműködésére is 

szükség volt. 

A látogatott családok száma: 6 alkalommal, 4 családnál, 6 gyereket érintően történt. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel, tapasztalatok:  

A szülők egy része nem tartja a kapcsolatot az iskolával. Ezekben az esetekben éltünk a családlátogatás 

lehetőségével, illetve igénybe vettük a cigány koordinátorok munkáját.  

A szülői értekezleteken átlagban 40-50 %-os a szülői részvétel. Kb. a szülők 20 %-a az, aki rendszeresen 

tart kapcsolatot az intézménnyel.  

Alkalmi rendezvényeinken (ünnepségek, megemlékezések,) jelentősebb a szülői részvétel.  

 

Fejlesztőpedagógiai ellátásban részesülők száma: 53 fő BTM (236 órában).  

Gyógypedagógiai ellátásban részesül: 33 SNI (124 + óra/hó) 

 

Továbbküldés (Nevelési tanácsadó, pszichológus, stb.):  

A Nevelési tanácsadótól 6 fő vizsgálatát kértük 18 fő esetében kontrollvizsgálatot. 12 fő esetében 

pedagógiai, pszichológiai vizsgálatot, tanulási, magatartási problémák miatt. A nevelési tanácsadó 1. 

esetben javasolta további vizsgálatok kérését a szakértői bizottságnál sajátos nevelési igény 

megállapítása céljából 0 tanuló került áthelyezésre az eltérő tantervű tagozatra félévtől szakértői 

vélemény alapján. A vizsgálatok még folyamatban vannak.  

A szakértői bizottságtól 11 fő esetében kértünk kontroll vizsgálatot. Az iskolában van  heti 1 alkalommal 

pszichológus, aki 4 fővel terápiás foglalkozást végzett.  

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 

 

A Gyermekvédelmi és gyámügyi feladat –és hatáskörök ellátásról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. évi (XII.23.) Kormányrendelet (Gyár.) szabályozza a 

járási gyámhivatal feladat –és hatásköreit: 

 

A Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatal Járási Gyámhivatala (Hosszúpályi és 

Monostorpályi településekre vonatkozóan) 1 fő ügyintéző látja el e feladatokat,  

 

2015. február 28. napjáig a jelenlegi nyilvántartás szerint: 

10 fő - a családba fogadott gyermekek száma, 

55 fő – a nevelésbe vett gyermekek száma, 

3 fő- az utógondozottak száma. 
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Gyermekvédelemmel kapcsolatos szakmai továbbképzéseken részt vett a gyámhivatali előadó, 

tekintettel a sorozatosan bekövetkező jogszabályváltozásokra. 

 

A gyermekek védelme és veszélyeztetettségük megelőzése érdekében kapcsolatot tartunk 

gyermekintézményekkel, családsegítő szolgálattal, rendvédelmi szervekkel.  

Véleményem szerint a gyermekvédelemmel foglalkozó valamennyi szakembernek együtt kell működnie 

a gyermekek érdekében, segíteni kell egymás munkáját.  

Az elmúlt év tapasztalatai, a jelzőrendszereken történő megbeszélések mind azt mutatják, hogy a 

gyermekvédelem helyi szereplőinek együttműködése nagyon jó. 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata - Bem József Művelődési Központ 

 

Programok a településen élő gyermekeknek: 

 Megnevezése    Időtartama   Rendszeressége 

Gyermekelőadás   1 óra    4 alkalom 

Játszóház    2-3 óra    kéthetente 

Művészeti klub   1-2 óra    kéthetente 

Kiscsoportok próbái, rendezvényei: 1-1.5 óra   hetente 1-2 alkalom 

/Mazsorett, néptánc, sakk, hastánc,                                        /csoportonként/ 

társastánc, / 

 

Ifjúsági klub rendezvényei  

/hálóbarát, születésnap, névnap stb.   5-6 óra   15 alkalom 

Intézményünk ad helyet az óvoda és az iskola által szervezett rendezvényeknek is. / ünnepi 

megemlékezések, anyák napja, ballagás, suli-buli versenyek/ 

 

2014. decemberétől helyet adunk és szervezésben segítséget az Út a munkához-programhoz.  

 2013. december és 2014 április között 4 csoport, 99 fő részvételével alapkompetencia képzés 

zajlott a Művelődési Házban.  

 2014. május és 2014. augusztus között 3 csoport 75 fő részvételével kertészeti tanfolyamon vett 

részt.  

 2014. decembertől 3 tanfolyami képzés zajlik 60 fő részvételével. /Családellátó, TB- ügyintéző, 

Karbantartó/ 

 2013. decembertől a következő két évben Rétvári Sándor vezetésével Cigány Akadémia kerül 

megrendezésre a művelődési házban 60. fő részvételével. 

 

Kimondottan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekeket megcélzó programot nem szerveztek, 

de a programjaikon a veszélyeztetett illetve hátrányos helyzetű gyerekek is részt vettek. 

 

Van kapacitásuk arra, hogy rendszeres elfoglaltságot nyújtó programokat szervezhessenek a gyermek és 

fiatalkorúak számára. Elsősorban a termeik állnak rendelkezésre a különböző programok szervezésére/ 

Műv. Ház, Könyvtár és Tájház, Ifi klub/. Felszereltségük már hagy kívánnivalót maga után, különböző 

eszközök beszerzésére törekszenek /pályázat útján: csocsó, darts, asztalitenisz stb./ Szakembereik 

inkább a kiscsoportok munkáit segítik, veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyerekekkel való 

külön foglalkozáshoz szakemberünk nincs. Segítséget ebben a témában várnak esetleges nyári tábor, 

önismereti foglalkozások tartása tekintetében. 

 

Nem tervezik a rendszeres hosszított nyitva tartást, mivel jelenleg is így dolgoznak. Az intézmény nyitva 

tartása alkalmazkodik az állandó programokhoz és lehetőséget biztosít minden esetben a felmerülő 

igényekre. 
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

 
A településen élő roma gyermekeknek a következő programokat szervezzük: 

 2015. május 01-én gyermeknapi programok 

 2015. május 01. – a 10-16 éves gyerekek részére sportrendezvényeket szervezünk 

 

Tapasztalataik a gyermekek helyzetének javítása érdekében - amennyire lehetséges és módjukban áll, 

szeretnének javítani a helyzetüket. 

 

Jövőre vonatkozó célok, javaslatok: Kulturális fejlesztésre szeretnénk pályázatot benyújtani, a hátrányos 

helyzetű gyerekekre fordítani. Több odafigyelés. 

 
Debreceni Rendőrkapitányság Hosszúpályi Rendőrőrs  

 

 A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt jogsértések száma: 

 Hosszúpályi Sáránd Monostorpályi 

    

szabálysértés 0 0 0 

vétség 11 0 1 

bűntett 16 0 0 

összesen 27 0 0 

 

 Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében. 

2014. évben Sárándon gyermekkorú személyekkel szemben sem szabálysértési, sem büntetőeljárást 

nem folytattunk.  

Monostorpályiban 1 esetben történt rendőri intézkedés az iskolában elkövetett testi sértés miatt, amit 

hatóságom megszüntetett, mivel az elkövetővel szemben büntethetőséget kizáró ok állt fenn 

(gyermekkor) 

Hosszúpályiban viszont a gyermekkorú, és fiatalkorú személyek által elkövetett jogsértések száma 

emelkedett, ám az adatok csak a bejelentett, vagy a hatóság tudomására jutott eseteket mutatják. 2014. 

évben is többnyire a vagyon elleni bűncselekmények azok, amelyekben részt vesznek.  

 

A gyermekkorú, vagy fiatalkorú bűnelkövető személyek legtöbb esetben a családból kiemeltek közül 

kerül ki, akik tartós, vagy átmeneti elhelyezésben vannak valamelyik Lakás- vagy Gyermekotthonban.  

E tekintetben is a látencia jelentős mértékű lehet. A féken tartásuk, nevelésük az idő előre haladtával 

egyre inkább problémássá válik. Ezek a gyermek és fiatalkorú személyek nem tartoznak senkihez, nem 

kötődnek senkihez. A szökéseik mögött is egyfajta honvágy, a szülői szeretet iránti kielégítetlen vágy 

fogalmazódik meg. Mást sem láttak egészen kis gyermekkorúk óta, minthogy „apám iszik, anyám iszik, 

mindenki lop, verekszik, káromkodik”. Nincs senkiben a másik iránt szeretet, csak ragaszkodás, de az is 

csak azért, mert „én pénzt hozok a családnak, amit el lehet inni”.  

 

Az itthon maradott, még családban felnövő gyermek és fiatalkorú személyek sem látnak, hallanak mást, 

mint amiről a fentiekben említést tettem.  

A nevelésbe és valamely oknál fogva nevelőotthonokban, lakásotthonokban elhelyezett gyerekek nem 

érzik ott jól magukat. Nem vonzza őket az, hogy fürödhetnek, hogy mindennap meleg ételt ehetnek. 

Ezek a tényezők náluk semmit nem jelentenek. Csavarogni:- és „ha megéhezem majd lopok valamit, 

vagy elveszek magamnak valamit, akár erőszakkal is mert megtehetem, mert tőlem félni kell”. Nincs 

bennünk semmi társadalmi kontroll, hiszen miért is lenne. Szülőktől semmit nem tanult, sem 

tisztességet, sem becsületet, nincs önkontroll, nincsen semmi, ami őket visszatartaná a bűn 

elkövetésétől. A börtöntől való félelem sem motiváló tényező, hiszen a legtöbbjük apja, nagybátyja, 

testvére börtönben van, és az számukra menő dolognak számít.  

A gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők legjelentősebb része olyan családokból kerül, került ki, ahol 

sosem volt szocializáció, minek során értéket, viselkedési (helyes) formákat, stb. tanult volna meg. Az 
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iskola korán kivette magából őket, hiszen a deviáns elemeket a mai iskolarendszer, és legyünk őszinték- 

nem képes befogadni, és nevelni.  

 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében. 

A fentiekben leírtakat még nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy mi vezet oda, hogy egy elhanyagolt, a 

társadalom peremére sodródott, úgymond számkivetett gyermekből, fiatalkorúból miért lesz bűnöző.  

Mint arról már beszámoltam a tavalyi évben is, és az adatokból is kitűnik, a legtöbb bűncselekmény 

vagyon elleni, lopások, betöréses lopások, amikor pénzt, kisebb értéktárgyakat tulajdonítanak el, főleg  

amiket hamar értékké, főleg pénzzé lehet tenni, amiből megveheti azt magának, amiről korábban csak 

álmodott (pl. cipő, ruha, édesség, ékszer).  

 A 14-18 éves fiataloknál a gyermekkorban megszilárdult énkép széttöredezik. Bekövetkezik a szülőkről 

leválás krízise, a csalódások, a bűntudta megélése. A nemi szerep vállalása, szorongás, depresszió szövi 

át a banális történéseket. A társas és párkapcsolati kudarcok a magány élményével ismertetik meg a 

fiatalokat. A szülők megváltozott magatartása és a környezet időnként negatív minősítése, sérüléseket, 

traumákat okoz.  

Egyre többször követnek el súlyosabb bűncselekményeket, sok esetben úgy, hogy azok elkövetésében 

nem csak tevőleges résztvevők, de ötletgazdák is. A fiatalkorúk körében jellemző továbbra is az egyre 

fiatalabb korban elkezdett dohányzás, alkohol- és egyes esetekben a drogfogyasztás, az intenzív éjszakai 

élet, - és ez az elmúlt évekhez képest változást nem hozott. 

Sáránd, és Monostorpályi településeken kirívó eset a fiatalkorúak körében nem történt.  

 

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen. 

Hosszúpályi településen több esetben történt családon belüli erőszak (bántalmazás), amelynek a 

kiskorúak nem elszenvedői vagy elkövetői, pusztán csak tanúi voltak. A látencia a szülők-családtagok 

egymás sérelmére elkövetett erőszakos cselekményei körében is jelentős lehet. 

Családon belüli erőszak elkövetése miatt egyik településen sem került a Rendőrőrs által elrendelt 

ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésre.  

 

Gyermekkorúak sérelmére elkövetett: 

 Hosszúpályi Sáránd Monostorpályi 

    

szabálysértés 0 0 0 

vétség 0 0 1 

bűntett 2 0 0 

összesen 0 0 0 

 

2014. évben gyermekkorú személy sérelmére történt erőszakos, személy elleni bűncselekmény: súlyos 

testi sértés bűntett kísérlete 3 esetben.  

 

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok. 

Kábítószerek előfordulása elsősorban a nagyobb városokban, nagyszámú fiatal által látogatott 

szórakozóhelyeken lehet jellemző. Terjesztésében elsősorban fiatal felnőttek vehetnek részt. A 

településeinken nem jellemző a kábítószer terjesztése, fogyasztása, ám ez nem zárja ki jelenlétét a 

kábítószereknek az iskolákban. 

2014. márciusában az Irinyi József Általános Iskolában ezzel kapcsolatban a 8. osztályosok körében 

előadás megtartására kerül sor.  

 

 A bűnmegelőzésben, prevenciós munkában végzett feladatok és szerzett tapasztalatok. 

A kriminológia legfőbb célja a bűnmegelőzés, a prevenció. A bűnözés olyan deviáns magatartás, 

melynek indokai között természeti, biológiai tényezőket és a szocializáció során bekövetkezett 

hiányosságokat találunk. A prevenció nem csak a rendőrség feladatát képezi, hanem a bűnmegelőzés 

legszélesebb körű összefogását és kooperációját is, mert a bűnözés a társadalom mindent rétegét érinti 

(például civil szervezetek, családsegítő központok, ifjúságvédelmi intézmények). A politikusok az 
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ország büntetőjogának alakításával és jogszabályok alkotásával igyekeznek tenni a megelőzésért, 

melynek egyik jelentős eredménye az országos bűnmegelőzési program.  

A rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi feladata összetett. Egyrészt csökkenteni kell azokat az 

alkalmakat, melyek a kiskorúak áldozattá válásának esélyét növelik, másrészt felvilágosító 

tevékenységet kell véghezvinni annak érdekében, hogy minél csekélyebb számú fiatal kövessen el 

bűncselekményt. Ezeket a célkitűzéseket szolgálják a helyi és országos szintű bűnmegelőzési 

programok. 

Az „Iskola rendőre” program keretében több alkalommal is sor került prevenciós előadás megtartására, 

bűnmegelőzési jelleggel is.  

A tapasztalatok szerint az általános iskolások érdeklődőek, nyitottak a témára. Közlekedési, és drog 

prevenciós előadásokra is sor került már, nem csak az iskola program keretében a településeink 

iskoláiban, önkormányzatainál. 

 

További tájékoztatásul közlik az alábbiakat. A bűncselekmények nyomozását nem csak a Hosszúpályi 

Rendőrőrs végezheti. A nyomozások lefolytatására a Debreceni Rendőrkapitányság valamint a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozó szervei is hatáskörrel és illetékességgel bírnak. Ezen 

túlmenően az illetékességi területünkön nem csak az Őrs személyi állományába tartozó rendőrök 

intézkedhetnek. Mindezek azért fontos körülmények, mert a fenti tájékoztatás csak az általuk 

végrehajtott intézkedésekkel és általuk lefolytatott nyomozásokkal kapcsolatos adatokat tartalmazzák. 

 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Fiatalkorú Bűnelkövetők Pártfogó 

Felügyelői Osztálya 

 

Papp András pártfogó Hosszúpályi, Monostorpályi és Sáránd területén 29 ügyben 21 fő pártfogó 

felügyeletét látta el 2014. évben. (Hosszúpályi 14 fő, Sáránd 7 fő, Monostorpályi 0 fő) Az esetek 

többségében a tavalyi évekhez hasonlóan, lopás, garázdaság és súlyos testi sértés miatt került sor a 

pártfogói felügyelet elrendelésére.  

 

A felügyelet ideje alatt, az esetek 70 %-ban nem történt bűnismétlés, a 30 %-ban rendszerint, az előző 

bűncselekményhez hasonló normaszegést követtek el.  

 

Területén a pártfogoltak döntő többsége nem tanul, nem rendelkezik rendszeres munkaviszonnyal, ha 

mód van rá alkalmi munkákat vállal, családtagjaival napszámba jár. Jobbára a gyermekek után járó 

szociális ellátásokból, segélyekből tartják fenn magukat.  

 

Rontja a helyzetet, (ez évek óta nem változik) hogy a fiatalok nagy része a szüleit sohasem látja 

rendszeresen dolgozni. Sok esetben az idősebb családtagok kisebb súlyú bűncselekmények 

elkövetésével biztosítják a család megélhetését. A szülők és a pártfogoltak nagy része aluliskolázott, 

rendszerint 6 - 8 osztályt végzett. A kevés, már nem tanköteles, szakmával nem rendelkező pártfogolt, 

kivétel nélkül mind munkanélküli. Többen vesznek részt közmunkán, illetve kompetenciaképzésen. Ez 

főleg a téli időszakban jelent segítséget azoknál a családoknál, akiknek a megélhetését az alkalmi 

munka-végzés biztosítja. 

 

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések 

tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők 

ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. augusztus 28.-án tartott 

helyszíni szakmai ellenőrzést (intézményi ellenőrzés – családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat). 

A HBC/01/01761-6/2014. számú jegyzőkönyvben az alábbi hiányosságok lettek leírva: 

 

1. Tárgyi feltételek és szabályozottság: 

 

A Hosszúpályi, Petőfi köz 7. szám alatti székhely épület: 
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 nem biztosított az akadálymentes közlekedés (külső lépcső, emeletre vezető lépcső) – a fenntartó 

pályázatot nyújtott be, melynek eredménye a várólistára kerülés. A földszinti helyiségben 

akadálymentesen tudjuk fogadni a klienseket. 

A Monostorpályi, Debreceni u. 1. szám alatti ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: 

 A meglévő egy számítógép kevés – még egy számítógép beszerzését kezdeményeztük, amelyet 

be is szereztek. 

 Kevés a természetes fény a családsegítős irodában – a Monostorpályi önkormányzat felé jeleztük 

ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a lehetőségekhez képest megoldani 

ezt a problémát. 

A Sáránd, Nagy u. 51. szám alatti területi iroda: 

 A szolgálat dolgozóinak egyetlen iroda helyisége van, nem rendelkezik interjúszobával. – a 

Sárándi Önkormányzat felé ezt az észrevételt, ígéretet kaptunk arra, hogy megpróbálják a 

lehetőségekhez képest megoldani ezt a problémát. A könyvtár helyiségeit továbbra is igénybe 

vehetik a családgondozók. 

 

 

Családsegítés vizsgálata: 

 

1. Személyi feltételek: 

 Sárándon 1 fő 2014. 10. 01-tól határozatlan idejű kinevezéssel a családsegítő szolgálatban 

dolgozik szociális segítőként.  

 A továbbképzés pénzügyi terve kitöltésre került (megjegyzésként- a továbbképzéseket a TÁMOP 

5410-es pályázatain teljesítették a dolgozók az elmúlt és az idei évben. A pályázaton 

résztvevőkkel 100%-os finanszírozást biztosított a pályázat kiírója.)   

2. Nyilvántartások: 

 A /Törzskönyv/ nyilvántartást aktualizáltuk, az adattartalma megfelel így az 1993. évi III. 

törvény 20. §. (2) és (4). bekezdésével. 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás vizsgálata: 

 

1. A gyermekek személyi anyagai: 

 A nevelésbe vett gyermekeket anyagi forrás hiányában továbbra sem tudja a családgondozó 2 

hónapon belül meglátogatni a gondozási helyen. Erre a költségvetési törvényben nincs 

finanszírozás. 

 A IX. számú adatlapok külön mappában való tárolását megoldottuk (bár erre nincs törvényi 

előírás ebben a formában, csak a vezetését teszi a törvény kötelezővé.)    

 Az éves gyermekvédelmi tanácskozásról készült emlékeztető aláírásra került és megküldtük a 

tanácskozáson résztvevőknek. 

 

Jövőre vonatkozó javaslatok 

 

Az 1997. évi XXXI. törvény (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 94.§. (2a). 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat a lakosságszámától függetlenül köteles gyermekjóléti 

szolgálatot működtetni. E kötelezettségnek az önkormányzat eleget tesz.  

 

A Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat által benyújtott ÉAOP-4.1.3/A-2011. számú pályázat 

várólistán van, így a Szociális Szolgáltató Központ és a Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épületeinek felújítására még nem kerül sor.  

 

A gyermekjóléti alapellátások hozzájárulnak a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 

történő kiemelésének megelőzéséhez. Ennek elérése érdekében továbbra is folytatni kell a különböző 
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prevenciós programokat, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények és az önkormányzat közötti 

együttműködést. 

 

Ennyiben szerettem volna ismertetni a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásának értékelését. 

 

 

 

2015. május …. 

 

 

 

Dr. Széles Szabolcs 

                                                                             Jegyző 

 

 

 

 

 

 



Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 07. 1 Melléklet Önkormányzati költségvetés kalkuláció.xls

2015_ktv

COFORG megnevezés
Iskola működési 

kiadás 

szakmai létszám (fő) 0,0

Szakmai munkát segitők létszáma (fő) 0,0

technikai létszám (fő) 11 11,0
11

törvény szerinti illetmény, munkabér 16 104 000         16 104 000               

 - pedagógus -                             

 - szakmai munkát segítő -                             

 - technikai dolgozó 16 104 000        16 104 000              

eltérítés munkáltatói döntés alapján -                             

helyetettesités, túlóra, pótlékok -                        -                             

  - vezetői pótlék -                             

  - ágazati pótlék -                             

   - egyéb kötelező pótlék -                             

jubileumi jutalom -                             

egyéb sajátos juttatások munkaruha 237 600               237 600                    

egyéb sajátos juttatások étkezési hjár 80 000                 80 000                       

egyéb sajátos juttatások számlakezelési dij 66 000                 66 000                       

egyéb sajátos juttatások közlekedési ktstér -                              

egyéb sajátos juttatások nyugdij előtt 1havi bér -                              

Összes személyi juttatás 16 487 600        16 487 600             

mukaadót terhelő járulékok, szocho 4 451 650          4 451 650               

Személyi juttatások 20 939 250         20 939 250               

összesen



Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 07. 1 Melléklet Önkormányzati költségvetés kalkuláció.xls

2015_ktv

COFORG megnevezés
Iskola működési 

kiadás 
összesen

Szakmai anyagok beszerzése -                        -                              

 - gyógyszer -                             

 - könyv, folyóirat -                             

  - Játékok, eszközök, -                             

 - informatikai eszközök, információhordozó -                             

Üzemeltetési anyagok 500 000               500 000                    

 - élelmiszer, élelmezési nyersanyag -                             

 - irodai papír, nyomtatvány, irodaszer -                             

 - nyomtatási anyagok, festékpatron -                             

 - tüzelőanyag, hajtó és kenőanyag -                             

 - fogyóanyagok -                             

 - tisztítószerek 500 000               500 000                    

 - egyebek -                             

Informatikai szolgáltatások -                        -                             

 - számítógépes rendszer üzemeltetése -                             

 - adatátviteli célú távközlési kapcs,dija -                             

Egyéb kommikációs szolgáltatások -                        -                             

 - telefondij -                             

 - műsorvételi, műsorközlési dijak -                             

SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK 52 238 100         52 238 100               

Közüzemi dijak 44 813 600         44 813 600              

 - villamosenergia 8 419 700           36 393 900              

 - gáz 36 393 900         8 419 700                 

 - víz és csatornadij 1 700 200           36 393 900              

Vásárolt élelmezés -                             

Bérleti és lizingdijak -                             

Karbantartás, kisjavítás (kivétel informatikai eszközök) 6 296 300           6 296 300                 

Közvetített szolgáltatások -                             

SZakmai tevékenységet segítő szolg 88 000                 88 000                      

 - egészségügyi szolg 88 000                 88 000                      

 - oktatási szolg -                             

 - tervezői, tanácsadói, közbeszerzési szolg -                             

 - ügyvédi, közjegyzői szolgáltatás -                             

Egyéb szolgáltatások 1 040 200           1 040 200                 

 - postai -                             

 - távközlési -                             

 - takarítás, SZEMÉTSZÁLL, rovarírt., duguláselh., szippantás 590 200               590 200                    

 - szállitási szolg -                             

 - pénzügyi -                             

 - biztosítás 450 000               450 000                    

KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA -                        -                             

Kiküldetés, saját gépkocsi elszámolás -                             

Reklám és hirdetés kiadásai -                             

Működési célú előzetesn felszámított áfa -                        -                             

fizetendő áfa -                             

kamatkiadások -                             

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai -                             

Egyéb dologi kiadások 80 000                 80 000                      

 - közbeszerzés, hatósági dijak -                             

 - kifizetői szja 80 000                 80 000                      

 - késedelmi kamat, bírságok, pótlékok -                             

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 52 818 100         52 818 100               

Felújítási kiadások 4 500 000           4 500 000                 

Beruházási kiadások -                             

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 500 000           4 500 000                 

Kiadások összesen: 78 257 350      78 257 350           



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

                 Napirend száma: 7. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

működtetéséről a 2015-2020-as évekre vonatkozóan 

 

Készítette:  dr. Széles Szabolcs jegyző, Terjékné Erdélyi Ágnes 

gazdaságvezető 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Oktatási-, 

Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 76. § (4) bekezdése értelmében az  

a  települési önkormányzat, amelynek illetékességi területén a  települési önkormányzat 

tulajdonában lévő épületben működik az  állami intézményfenntartó központ fenntartásában 

lévő köznevelési intézmény, a  helyi önkormányzati képviselők választását követő év június 

15. napjáig – külön jogszabályban meghatározott eljárás keretében – nyújtja be a  

nyilatkozatát arról, hogy a  működtetői feladatokat a  helyi önkormányzati képviselők 

választását követő év szeptember 1-jétől el kívánja látni vagy a  működtetői feladatokat nem 

vállalja, továbbá, ha a működtetési kötelezettséget nem tudja vállalni, kérelmet nyújt be 

a működtetési kötelezettség alóli felmentésre. 

A 2015. április 29. napján megtartott rendes testületi ülésen a Képviselő-testület már tárgyalta 

ezt a kérdést, akkor nem született döntés az ügyben, mivel a működtetés költségeire 

vonatkozó számítások nagy eltérést mutattak. 

Ekkor az a döntés született, hogy keressük meg a Derecskei Járási Tankerületet, hogy ők, mint 

jelenlegi működtetők szolgáltassanak adatokat az iskola működési költségei vonatkozásában. 

A Tankerület megküldte a kimutatását, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

…/2015.(IV.30.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. tv. 76.§ (4) bekezdése értelmében úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az 

állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 

ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését képes/nem képes vállalni. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szándéknyilatkozat 

aláírására. 

 

Felelős: Berényi András polgármester, dr. Széles  

  Szabolcs jegyző 

Határidő: 2015. június 15. 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 dr. Széles Szabolcs Jegyző Úr 

részére 

HOSSZÚPÁLYI       

Szabadság tér 6. 

4274    

Tisztelt Jegyző Úr! 

2015.május 4-én kelt megkeresésére hivatkozva a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

működési költségeinek meghatározásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: 

A működtetésről és annak költségeiről a Nkt. 76.§ rendelkezik. 

„76. § (1) A működtető köteles ellátni minden olyan feladatot, amely ahhoz szükséges, 

hogy az ingatlanban a köznevelési feladatokat megfelelő színvonalon és biztonságosan 

láthassák el. A működtető a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlant az e 

törvény keretei között kötött szerződésben foglalt módon és feltételekkel az ingatlan 

rendeltetésének megfelelő, hatályos köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és 

egészségügyi előírások szerint üzemelteti, karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról. 

Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése a 

működtetőnek nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A 

működtető köteles a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat viselni, 

gondoskodni az ingatlan vagyonvédelméről. 

(2) A köznevelési intézmény alapító okiratának az intézmény működtetését érintő 

módosítása vagy az ezzel összefüggő infrastruktúra-fejlesztés az állam és a működtető 

közötti egyedi megállapodásban foglaltak szerint történik. 

(3) A működtető feladata a köznevelési közfeladat-ellátáshoz kapcsolódó helyiségek - 

ide nem értve a kiszolgáló helyiségeket - bútorzata, a nevelőmunkát segítő eszközök és 

taneszközök kivételével a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök és 

felszerelések, valamint anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelése, átadás-átvétele, 

raktározása, készletek pótlása. A működtető feladata továbbá a köznevelési intézmény 

alapító okiratában foglalt feladat ellátásához jogszabály szerint szükséges technikai 

berendezések működtetése, javítása, karbantartása, cseréje és a tulajdonában lévő 

taneszközök, egyéb eszközök és felszerelések karbantartása. 

(4) A települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év 

március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az 

államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni. 

(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény 

feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó 

vagyonra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot 

a) ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési 

önkormányzat nem működteti, 

b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési 

önkormányzat működteti, 



mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részéről 

történő ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik. 

(6) Az állami intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezelői vagy ingyenes 

használati jogának fennállása alatt a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 

ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti 

meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt működteti és a 

bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A bérbeadás az érintett 

köznevelési intézményben folyó köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha 

nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy a házirendben meghatározott 

feladatok végrehajtását. 

(7) A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési 

önkormányzat megtéríti a kötelező felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, 

továbbá szükség esetén gondoskodik kísérő személyről a gyermek részére, ha az óvoda a 

településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja. 

A kötelező felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik. 

76/A. § A Központ együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és 

kulturális élet feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a használatában vagy 

vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül 

és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok 

végrehajtásának veszélyeztetése nélkül külön megállapodás alapján biztosítja a tulajdonos 

települési önkormányzat számára.” 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. 

rendelet 8. melléklete szabályozza a köznevelési intézményeket működtető települési 

önkormányzatok finanszírozási körébe tartozó dologi kiadások és bevételek körét. Mivel 

művészetoktatás nincs az iskolában, így az intézményi ellátási díjaknak (így különösen a 

szakmai tevékenységgel összefüggő tandíjnak, térítési díjnak) 30%-a sem realizálható az 

iskola esetében. Bevétel a középiskolai oktatás céljából bérbe adott terem után van, melynek 

éves mértéke: 520 e Ft/év. 

Ennek ismeretében bemutatásra kerül az Általános Iskola tényleges működési költsége a 

 2014. évi beszámolók alapján. 

 A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Működési kiadásai 

  

Kiadások/Év 2014. tény 

Személyi juttatás (E Ft) 15.388 

Járulékok (E Ft) 4.155 

Dologi kiadások (E Ft) 40.301 

Összesen (E Ft) 59.844 

 

Üdvözlettel: 



  

Köles Krisztina 

tankerületi igazgató 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Derecskei Tankerülete 

4130 Derecske, Rákóczi út 10. 

Tel: +36 54/410-367 

E-mail:krisztina.koles@klik.gov.hu 

  

 



 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

        Napirend száma: 8. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint 

önálló intézmény alapító okiratának, valamint a 

szakmai dokumentumainak az elfogadásáról 
 

 

Készítette: Pásztorné Kovács Gabriella, dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

23/2015.(III.26.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy a jelenleg a 

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézményeként működő Cigány Nemzetiségi 

Tagintézmény a 2015/2016-os tanévtől önálló intézménnyé alakuljon át. 

 

Ahhoz, hogy a következő tanévtől kezdődően a tagintézmény már intézményként 

működhessen tovább, 2015. május 31. napjáig be kell nyújtani a Magyar Államkincstár felé a 

létrehozandó új, önálló intézmény alapító okiratát, valamint szakmai dokumentumait. 

 

 

…/2015.(V.28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselete úgy dönt, hogy elfogadja az újonnan 

létrehozott Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda alapító okiratát és szakmai dokumentumait. 

Felhatalmazza a polgármestert az alapító okiratnak, valamint a szakmai dokumentumoknak a 

benyújtására a Magyar Államkincstár felé. 

 

      Felelős: Berényi András polgármester 

      Határidő: 2015. május 31. 

 

 

 

 

 

 



HH OO SS SS ZZ ÚÚ PP ÁÁ LL YY II   RR OO MM AA   NN EE MM ZZ EE TT II SS ÉÉ GG II   ÓÓ VV OO DD AA   

AA LL AA PP ÍÍ TT ÓÓ   OO KK II RR AA TT AA   

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 21.§. (2) bekezdése alapján a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 
Alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1.  

1.1 Költségvetési szerv megnevezése:  Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

 

1.2 Költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: - 

 

1.3.1 Költségvetési szerv székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz. 

 

1.3.2 Költségvetési szerv telephelyei:  4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz. 
                                     
 
2.  
 
2.1 Költségvetési szerv alapításának dátuma:  2015. július 1. 
 
2.3 Költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 
  
2.3.1 Megnevezése: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
2.3.2 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
 
Jogelőd intézmény: Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 (4274 Hosszúpályi, Kossuth út 3-5.) 

 
2.4 Költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 4274 Hosszúpályi, Kossuth 
u. 3-5. sz. 

 
 

 
3. Költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1 Költségvetési szerv irányító szervének megnevezése:  



  
3.1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
3.1.2 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
 
4. Költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1 Költségvetési szerv közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint az óvodai nevelés,  
nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, köznevelési feladatok ellátása. HHH-s 
gyermekek integrációs képesség kibontakoztató óvodai nevelése, fejlesztése. 
 
 
 4.2 Költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 
 
4.4 Az intézmény szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 
  

 Kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  
ellátásának szakmai feladatai [sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

3 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
4.5 Költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási 
területén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 96.§ (4) bekezdése alapján: 
Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe 
4.6 Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 



 
5. Költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1 Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője: a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda Vezetője. 
A beosztással a Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg. Az 
intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, ezért azt nyilvános 
pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára a pályázati 
eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
tv. és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2015.(VIII.30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak. 
 
 
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. tv. 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
tv. 

3 Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
tv.  

 
 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 
6.1 Köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése 
 
6.1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
6.1.2 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
 
6.2 A köznevelési intézmény típusa: 
 
6.2.1 Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény 

6.2.2 Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai ellátás 
 
6.2.3 Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét Hosszúpályi 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
 
6.3 Köznevelési intézmény tagintézményei: 
 
6.4 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám a 
köznevelési intézmény  
 



6.4.1 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. alatti székhelyén: 49 fő 
 
 
6.8 A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

 Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2 ) 

Vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati 
joga 

Az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 Hosszúpályi, 
Szabadság 
tér 29. sz. 

145  Fenntartó rendelkezik 
vele 

Óvodai 
nevelés 

 

8. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 

Hosszúpályi, 2015. május 28. 

         Berényi András 

           polgármester 
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Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

 
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. 

 

 
Az intézmény OM azonosítója: 

 

Intézményvezető: 

 

Csonkáné Lakatos Klára 

Ph 

Legitimációs eljárás 

Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 

………./………..  

……………………………………… 

név 

Szülői szervezet nevében véleményezte: 

 

…………………………………….. 

név 

A Roma nemzetiségi önkormányzat egyetértését nyilvánította: 

 

…………………………………… 

Ph 

Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: 

Ph. 

 

............................................................................. 

Intézményvezető aláírása 

Fenntartói jóváhagyás határozatszáma amennyiben pénzügyi kihatással bír a fenntartóra: 

………………………………………………… 

A fenntartó képviseletében 

Ph. 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Megtalálható az óvoda irodájában 

Hatályos: Érvényes: A kihirdetés napjától 

visszavonásig 

Verziószám: 1./2015. 

Módosított változat: 

Készült: …4… példány 

Iktatószám:  

 



SZMSZ 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  Tel: 52/ 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  e-mail: hpcineta@gmail.com 

OM: ?  web:  

 

2 

 

 

 

A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 

 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény 

módosításáról 

 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról (Ámr.)  

 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és 

a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról  

 2011. évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 

 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól 

 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról 

 1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről 

 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről  

 1995. évi LXVI. törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a 

magánlevéltári anyag védelméről  

 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári 

védelem ágazati feladatairól 
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I. RÉSZ  

1. BEVEZETŐ  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan 

működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok 

közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása 

érdekében a  

 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján a következő  

Szervezeti és Működési Szabályzatot 

(továbbiakban SZMSZ) fogadta el. 

 

Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda (a 

továbbiakban: óvoda) működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, 

illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében 

foglaltak: 

  érvényre juttatása,  

 az intézmény jogszerű működésének biztosítása,  

 a zavartalan működés garantálása,  

 a gyermeki jogok érvényesülése,  

 a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése,  

 az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. 

 

Az SZMSZ időbeli hatálya  

 

Az SZMSZ az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és 

határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a  44/2011.(III.31.)  határozatszámon 

a fenntartó által jóváhagyott SZMSZ. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT 

elnök 

A kihirdetés napja:2015.09.01. 

 

Az SZMSZ személyi hatálya kiterjed: 

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  
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Az SZMSZ területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.  

 

Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok: 

 Alapító okirat (………………………….) számú önkormányzati. rendelet) 

 Pedagógiai Program 

 Házirend 

 Gyakornoki Szabályzat 

 Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat 

 Továbbképzési program, beiskolázási terv 

 Kollektív Szerződés??? 

 Közalkalmazotti Szabályzat 

 Tűzvédelmi Szabályzat 

 Munkavédelmi Szabályzat 

 Katasztrófavédelmi Prevenciós Terv 

 Pénzkezelési Szabályzat 

 Leltározási és Selejtezési Szabályzat 

 Kötelezettségvállalási ellenjegyzés, teljesítés igazolása szabályzat 

 Anyag- és eszközgazdálkodás szabályzat 

 A beszerzések lebonyolításának szabályzata 

 Belső kontrollrendszer szabályozása 

 Együttműködési Megállapodások 

 Telefon használati Szabályzat 

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata 

 

 

 

 



SZMSZ 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  Tel: 52/ 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  e-mail: hpcineta@gmail.com 

OM: ?  web:  

 

6 

 

 

 

2. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE ÉS 

EGYÉB-  A SZERV KÖLTSÉGVETÉSI SZERVKÉNT VALÓ 

MŰKÖDÉSÉBŐL FAKADÓ-  SZABÁLYOZÁSOK  
 

 

2.1. A költségvetési szerv neve:  Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

2.2. OM azonosító:    ………………….. 

2.3. A költségvetési szerv székhelye: 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 29 

 

2.4. A költségvetési szerv tagintézményei: Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

4274 Hosszúpályi Szabadság tér 29. 

 

 

2.5. A költségvetési szerv típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény, óvoda 

2.6. Az alapító okirat:  

 Kelte:. ………………………….. számú Ökt. határozat 

 

  Az alapító okirat azonosítója:  

Száma: ................................................. (a jelenleg elfogadott iktatószáma) 

 

2.7. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: ……………………. 

 

2. 8. A költségvetési szerv (köznevelési intézmény) alaptevékenysége:  

Az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 

betölti, feltéve, hogy minden, a településen, a felvételi körzetében található, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

kérelme teljesíthető. 
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Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

851020 Óvodai nevelés 
 

Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 

851011 

Óvodai nevelés 

Óvodai nevelés, ellátás 

Jogszabály: 2011. évi CXC törvény a nemzeti 

köznevelésről 

137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai nevelés 

alapprogramja 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

 

Pedagógiai Program 
 

851000 

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 

 

851012 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 

Jogszabály:  

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési 

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve  

kiadásáról 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése-

ellátása (sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki 

a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján 

mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 

beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd,) 

 

851013 

Nemzetiségi óvodai nevelés (roma) 

Jogszabály: 32/1997.(XI.5.) MKM a Nemzeti etnikai 

kisebbség óvodai nevelésének irányelvei 

A kisebbségi óvoda a tevékenységi formákat az 

Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint 
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alakítja ki, a tartalmakhoz felhasználja a kisebbségi 

nyelvi, irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra 

értékeit. 

A kisebbségi óvodai nevelés formája 

B) Kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű 

óvoda 

A kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű óvoda 

mindkét nyelv (a kisebbség nyelve és a magyar 

nyelv) fejlesztését szolgálja. Az óvodai élet 

tevékenységi formáiban a két nyelv használata 

érvényesül. A két nyelv használatának arányát a 

nevelési programban az óvodai élet kezdetén a 

gyermekcsoport nyelvismerete határozza meg. A 

hangsúly a kisebbségi nyelv fejlesztésére 

helyeződik. 

890442 Közhasznú foglakoztatás 

  

 

2.9. A költségvetési szerv működési köre:  Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe 

 

2.10. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok 

A költségvetési szerv jogállása: jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan 

működő költségvetési szerv. 

Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. 

 

2.11. A költségvetési szerv alapító szerve:  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

 

 

2.12. A költségvetési szerv alapításának éve: ....2015.09.01..................... 

  

2.13. A költségvetési szerv irányító és felügyeleti  szerve: 

      .. Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

2.14. A költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve: 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

. 

 

2.15. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke 

A költségvetési szerv vállalkozási és kiegészítő tevékenységet nem folytat. 
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2.16. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások 

Az óvoda a gyermek hároméves korától, a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. 

 

Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a 2011. évi CXC a nemzeti köznevelésről 

szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint 

elkészített pedagógiai program szabályozza. 

 

A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: ..... 2........ 

A költségvetési szervbe felvehető maximális gyermeklétszám: .........49........ fő 

 

Az óvoda szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden 

olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.  

A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és szülők is. 

 

Az óvoda jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek és a felnőtt 

alkalmazottak adatairól.  

A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra 

hozataláról az óvoda Adatkezelési Szabályzata rendelkezik. 

 

2.17. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési 

jogosultság 

A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: 

az ingatlan,      
 145 hrsz. 1263 m

2
 Szabadság tér 29. sz. 

és a mindenkori mérlegben kimutatott vagyontárgyak. 

 

A költségvetési szerv épülete az önkormányzati törzsvagyon része, korlátozottan 

forgalomképes, így a költségvetési szerv nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul 

felhasználni ezeket. 

 

A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát, az Önkormányzat 

képviselőtestületének a mindenkori - a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló - rendelete szerint jogosult gyakorolni. 

 

2. 18. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások  

 

A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei 

alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. 

 

A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott 

elemi költségvetésben kell meghatározni. 

 

A költségvetés tervezésével, végrehajtásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok 

végrehajtását a ..Hosszúpályi Polgármesteri Hivatal gazdaságvezetője végzi., melyet az óvoda 

között meglévő mindenkor hatályos EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján kell 

elvégezni. 

 

Aláírási jogkör 
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Az intézmény nevében kiadmányozási jogköre a vezetőnek van. 

Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető-helyettes írja alá. 

 

Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: 

 
„Hosszú bélyegző: Az óvoda neve, címe Körbélyegző: Középen címer, körben az óvoda 

neve, címe 
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2.19. A költségvetési szerv szervezeti felépítése, struktúrája 

A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, 

hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek 

megfelelően magas színvonalon láthassa el. A munkavégzés, a racionális és gazdaságos 

működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével 

alakítottuk ki a szervezeti egységeket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óvodát az intézményvezető irányítja, magasabb vezető beosztású közalkalmazott. 

Munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az óvoda belső szabályzatai által 

előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és 

időtartamra történik, visszavonásig érvényes. Feladatait a vezető helyettes közreműködésével 

látja el. Munkaköri leírását a fenntartó készíti el.  

Intézményen belül megtalálható: 

 alá - és fölérendeltség 

 azonos szinten belül mellérendeltség 

Az óvodán belül alá- és fölérendelt viszonyban működnek az egyes vezetői szintekhez 

tartozó: 

 - vezetők,  

 - illetve vezetőkhöz tartozó beosztottak. 

ÓVODAVEZETŐ 

Dajkák 

Óvodapedagógusok 
Közmunkások 

N
E

V
E

L
Ő

T
E

S
T

Ü
L

E
T

 



SZMSZ 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  Tel: 52/ 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  e-mail: hpcineta@gmail.com 

OM: ?  web:  

 

12 

 

Az azonos vezetői szinthez tartozó munkakörök között mellérendeltségi viszony van. 

A szerv szervezeti felépítéséből struktúrájából adódó alá- és fölérendeltségi viszony jelzi az 

egyes egységek közötti kölcsönös együttműködési kötelezettséget is. 

A dolgozók, középvezető, és magasabb vezető közötti szakmai együttműködésre vonatkozó 

előírásokat a munkaköri leírásnak kell tartalmaznia. 

 

 

 

A szervezeti egységek engedélyezett létszáma 

Nevelőtestület:4 fő 

A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak:2 fő 

 

 

3.  AZ EGYES MUNKAKÖRÖKHÖZ TARTOZÓ FELADATOK ÉS 

HATÁSKÖRÖK  
 

3.1. A munkáltatói jogok gyakorlása: 

 

Az intézményvezető felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv, míg az egyéb munkáltatói 

jogokat az irányító szerv vezetője, képviselője gyakorolja. Az intézményben a munkáltatói 

jogokat az intézményvezető gyakorolja.  

 

Az óvodában dolgozó alkalmazottak létszámát  2013. 09. 01.-től a 2011. évi CXC a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 95. § -nak megfelelően a 2. és 3. számú melléklete alapján kell 

meghatározni. 

A foglalkoztatottak engedélyezett létszáma az irányító szerv által jóváhagyott költségvetési 

rendeletben kerül meghatározásra. 

A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII 

törvényt kell alkalmazni. 

A költségvetési szerv vezetője a 2011. évi CXC törvény 69. § (1) bek. meghatározottakon túl 

felel: 

 az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért 

 az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért 

 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek 

érvényesítéséért 

 a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, 

információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és 

hitelességéért 

 az intézményi számviteli rendért 

 a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért 
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3.2. A munkakörökhöz tartózó feladat - és hatáskörök 

Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat - és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának 

módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat az egyes munkakörök általános munkaköri 

leírásait a személyre szóló munkaköri leírások tartalmazzák.  (ld. .... melléklet) 

A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen szabályzat, míg más munkakörök 

esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 

3.3. A munkaköri leírás tartalmazza 

 

 A munkahely a munkavállaló, a munkakör megnevezését 

 A munkaidő a közvetlen felettes meghatározását 

 A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét 

 Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat 

 A munkaköre szerinti ellenőrzését 

 A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat  

 

Az óvoda alapdokumentumai, az óvoda éves munkaterve szerinti feladatok ellátásához 

specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott, 

vagy határozatlan idejű megbízás mellett. 

 

 gyermekvédelmi megbízott 

 tűz és munkavédelmi felelős 

 munkaközösség vezető 

 egyéb a szervezet működésének megfelelően 

 stb 

 

3.4. A költségvetés végrehajtására szolgáló számlaszámmal kapcsolatos adatok: 

 a költségvetési szerv számlaszáma:  

 a számlavezető pénzintézet neve:  

Hajdú Takarék Takarékszövetkezet Hosszúpályi 

Kirendeltsége. 

 a  számlavezető pénzintézet címe: . 

4274 Hosszúpályi...Bagosi út 2. szám 

 a költségvetési szerv adószáma: …………………………. 

 

A szerv általános forgalmi adó alanyisága: általános szabályok szerinti, az önálló 

költségvetési szerv áfa alany. Az ezzel kapcsolatos bevallások, elszámolások az önálló 

költségvetési szerv hatáskörébe tartoznak. 

 

4.  BELSŐ KONTROLL RENDSZER  
 

4.1. Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért az 

intézmény vezetője a felelős. 
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A részletes folyamatszabályozás megtalálható az intézmény Belső kontroll rendszer 

működtetésének szabályzatában. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az 

intézményben folyó: 

 szakmai tevékenységgel összefüggő és 

 gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 

Az ellenőrzések ellenőrzési terv alapján történnek, melyet az intézmény éves munkaterve 

tartalmaz. 

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos 

bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt a célt szolgálja, 

hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat:  

 a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás 

elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre,  

 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket,  

 megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak,  

 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, és a nem rendeltetésszerű 

használattól.  

 

 

4.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja egyrészt az esetlegesen előforduló hibák 

mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése, másrészt a 

pedagógiai munka hatékonyságának fokozása. 

A belső ellenőrzés általános elvi követelményei:  

 Biztosítsa az intézmény felelős vezetői számára az információt az intézményben 

folyó nevelő - oktató munka tartalmáról és annak színvonaláról. 

 Az ellenőrzés során előtérbe kell, hogy kerüljön a támasznyújtás, segítségnyújtás, 

együttgondolkodás, ösztönzés.  

 Segítse a vezetői irányítást, a döntések előkészítését és megalapozását, biztosítsa 

az intézmény törvényes, belső utasításokban előírt pedagógiai működését. 

 Fogja át a pedagógiai munka egészét.  

 Biztosítsa az óvoda pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, az országos 

óvodai program, valamint a pedagógiai program szerint előírt) működését. 

 Segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását. 

 Támogassa a mintaadó kezdeményezéseket, mutasson rá a tévedésekre, 

hiányosságokra.  

 A szülői közösség, észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse az 

intézmény valamennyi szereplőjének megfelelő pedagógiai módszer megtalálását. 

 Támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes 

végrehajtását, megtartását. 

 Az óvodavezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az 

óvodapedagógusok munkavégzéséről. 

 Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelőmunkájával 

kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. 

 Hatékonyan működjön a megelőző szerepe. 
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Az ellenőrzés kiterjed:  

 munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módjára, minőségére, 

 a munkafegyelemmel összefüggő kérdésekre,  

 a működési feltételek vizsgálatára. 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 tervszerű, előre egyezetett szempontok szerint, 

 spontán, alkalomszerűen, 

 - a problémák feltárása, megoldása érdekében, 

 - napi felkészültség mérése érdekében. 

 

Kiemelt szempontok a nevelőmunka belső ellenőrzése során 

 a pedagógusok és a nevelőmunkát segítő alkalmazottak munkafegyelme. 

 a nevelőmunkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, 

 a terem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, 

 az óvónő-gyermek, dajka- gyermek kapcsolata, a gyermeki személyiség tiszteletben 

tartása, 

 a nevelőmunka színvonala, eredményessége 

 a tanulási folyamatok a foglalkozások szervezése 

 előzetes felkészülés, tervezés, 

 felépítés és szervezés 

 az alkalmazott módszerek, 

 a gyermekek tevékenysége és magatartása, valamint a pedagógus  egyénisége, 

magatartása  

 az eredményesség vizsgálata, a pedagógiai program  követelményeinek teljesítése, 

 a munkakörrel kapcsolatos feladatok elvégzésének módja, minősége 

 a gyermekek fejlődésének nyomon követése, értékelése, fejlesztése.  

Az egyes nevelési évekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést 

végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az óvodai munkaterv részét képező belső 

ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az óvodavezető a felelős. 

Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvoda vezetője dönt. 

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet: 

 az óvoda vezetője 

 az óvodavezető –helyettes,  

 a szakmai munkaközösség  

 

Nevelési évenként egy alkalommal, minden alkalmazott ellenőrzésére, értékelésére sor kerül. 

Az ellenőrzés tapasztalatairól a vezető feljegyzést készít, amelyet ismertet az 

óvodapedagógussal. 

A pedagógusok értékelése a nevelőtestület által elfogadott pedagógus értékelési rend szerint 

folyik. A nevelési év záró értekezletén az óvodavezető értékeli a pedagógiai munka belső 

ellenőrzésének eredményeit. Ismerteti a nevelőtestülettel az ellenőrzés általános tapasztalatait, 

megfogalmazza az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket. Az 

óvodavezető által megfogalmazott általános tapasztalatok eredményeit fejlesztési célzattal 

felhasználva készíti el az óvoda következő évi munkatervét. 
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A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái: 

 szóbeli beszámoltatás, 

 írásbeli beszámoltatás, 

 értekezletekre való felkészülés 

 dokumentációk ellenőrzése 

 értekezleteken való aktivitás,  

 csoportlátogatás, 

 speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok. 
 

4.3. A gazdálkodással kapcsolatos belső ellenőrzés rendje 

 

Az intézményben függetlenített belső ellenőr nincs, így a feladatot a ..SÁBA 2000 Kft.. belső 

ellenőre látja el. Az intézményben a belső ellenőrzés a hatályos 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megfelelően történik. 

 

A belső ellenőrzés célja, hogy: 

 biztosítsa az óvoda vezetője számára a megfelelő mennyiségű és minőségű 

információt a törvényes működéshez, különös tekintettel a gazdálkodásra, és a 

pénzügyi tevékenységre, 

 feltárja a gazdasági követelményektől való eltérést, szabálytalanságot, hiányosságot, 

mulasztást, 

 megszilárdítsa a belső rendet, fegyelmet, 

 vizsgálja az intézményi vagyon védelmét, a takarékosság érvényesítését, a leltározás, 

selejtezés végrehajtásának megfelelőségét. 

 

Az óvoda kialakította gazdálkodásának folyamatára és sajátosságaira tekintettel azokat az 

eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a feladatok ellátására szolgáló 

előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes gazdálkodását biztosítja. 

 

A belső ellenőrzés magába foglalja az: 

 előzetes 

 folyamatba épített 

 és utólagos ellenőrzést. 

 

A belső ellenőrzés alapdokumentumai: 

 gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

 intézmény és a  ...................................................... együttműködési megállapodása 

 belső kontroll rendszer működtetésének szabályzata 

 
Belső ellenőrzésre jogosultak: 

 óvodavezető 

 óvodavezető-helyettes 

Az ellenőrzéssel kapcsolatos konkrét feladataikat a munkaköri leírás tartalmazza. 

 

A belső ellenőrzés ütemterv alapján történik.  

Az ellenőrzés eredményéről az érintettet tájékoztatni kell: 
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 kedvező tapasztalatok  elismerés, 

 feltárt hiányosságok  megszüntetésre vonatkozó intézkedés  felelősségre vonás  

megelőzés feltételeinek biztosítása. 
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II. RÉSZ AZ ÓVODA KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYKÉNT VALÓ MŰKÖDÉSÉRE 

VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
 

5.  A  MŰKÖDÉS RENDJE  
 

 

5.1. A nyitva tartás rendje 

 

Az óvoda hétfőtől péntekig ötnapos munkarenddel működik. 

Eltérő az intézményi munkarend, a gyermekek fogadásának rendje abban az esetben, ha a 

nemzeti ünnepek miatt az általános munkarend, a munkaszüneti napok rendje is eltérően 

alakul. 

 

Az óvoda üzemeltetése a ..fenntartó. által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt 

szünetel.  

Az intézmény: 

 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig 

 zárva tartásának téli időpontjáról november 30-ig  

a szülőket tájékoztatjuk. 

A nevelés nélküli munkanapokon biztosított ügyeleti ellátásra vonatkozó szülői igényeket 

írásban - a zárva tartás előtt 3 nappal - az óvodatitkárnak kell összegyűjtenie és továbbítani az 

óvoda vezetője felé. 

 

A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9-12 óráig a hivatalos 

ügyek intézésére ügyeletet kell tartani. 

Az ügyeleti beosztást a szabadságok figyelembevételével az óvodavezető készíti el. 

 

A nyitvatartási idő napi ......10..... óra, reggel .7-től délután 17 óráig. 

Az óvoda vezetőjével történt előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján ettől eltérő időben 

(rendezvény, szülő értekezlet, fogadó óra …) is. 

 

Az ügyelet reggel ...7 óra 30..... -ig, ill. délután ......17.............. óráig. 

 

Az óvodát reggel a munkarend szerint 6.30 órára érkező dajka nyitja és délután a munkarend 

szerinti dajka zárja. 

 

A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv melléklete. 

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi 

aláírása biztosítja. 

Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. 

Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: 

 a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását 

 a szünetek időtartamát 

 a nemzeti és óvodai ünnepek megünneplésének időpontját 
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 az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák 

időpontját  

 az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú óvodai nyílt nap tervezett 

időpontját. 

A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten 

tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell 

függeszteni és az óvoda honlapjára, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában meg kell 

jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért az óvodavezető helyettes a felelős.  

 

5.2. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje 

 

Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását. 

Ennek érdekében a vezetők intézményben való tartózkodásának rendje az alábbiak szerint 

kerül meghatározásra: 

Vezetői beosztás megnevezése Az intézményben való tartózkodás rendje 

Intézményvezető Heti munkaideje: 40 óra. 

 2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma:12 óra 

Intézményvezető helyettes Heti munkaideje: 40 óra. 

 2013. 09. 01.-től kötelező óraszáma: 26 óra 

 

Amennyiben tartós távollétnek nem minősülő szabadság, betegség, hiányzás, vagy két 

műszakos munkarend esetén az egybeeső munkarend miatt az intézményvezető vagy 

helyettesének folyamatos benntartózkodása ezen időszakban nem oldható meg, úgy a  

helyettesítés rendjére vonatkozó szabály szerint kell eljárni. 

Az óvoda vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének 

akadályoztatása esetén a: 

 - vezetői,  

 - vezető-helyettesi 

feladatokat ellássák. 

Ha egyértelművé válik, hogy 

a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, 

egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az 

intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; 

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó 

teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem 

tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a leghosszabb szolgálati idővel 

rendelkező szakmai munkaközösség vezetőnek kell ellátnia; 

c) együttes hiányzásukkor a helyettesítést az azonnali döntést igénylő kérdésekben a 

vezető által írásban felkért közalkalmazott pedagógus jogosult ellátni és intézkedni. 

 

A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

- a helyettes csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatja meg a vezető helyett, csak olyan ügyekben járhat 

el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok,  
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- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető teljes jogkörébe utalt ügyekben 

nem dönthet. 

 

5.3.  Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje, és a 

munkavégzés általános szabályai 

 

A munkahelyen minden dolgozónak a munkakörére megállapított munkaidő kezdete előtt 

legalább 10 perccel meg kell jelennie munkavégzésre alkalmas állapotban, annak érdekében, 

hogy napi teendőit megfelelően előkészítse, továbbá kötelező órájának letelte utáni 10 

percben az aznap használt eszközeit a szertári rendnek megfelelően elhelyezze. A pedagógus 

havonta köteles nyilvántartani kötelező óráján felüli munkaidejét az óvoda belső használatra 

elkészített nyomtatványán. Az éves munkatervben rögzített feladatok elvégzésére 

(ünnepségek, rendezvények, fogadóórák, gyermekek értékelése, szülős családokkal történő 

programok stb.) a pedagógus a kötelező órájának letöltése után, illetve pihenőnapon is 

berendelhető a 40 órás munkaidejének terhére. A szabadságolási terv alapján az óvodavezető 

a helyettessel egyeztetve engedélyezi a szabadságot. A dolgozó a munkából való rendkívüli 

távolmaradást, illetve annak okát lehetőleg egy nappal előbb, de legkésőbb az adott 

munkanapon 7 óráig köteles jelenteni az intézményvezetőnek vagy a helyettesnek, hogy a 

helyettesítésről intézkedhessen. 

Az óvoda alkalmazottai munkaidőben csak különlegesen sürgős esetekben vezetői 

engedéllyel hagyhatják el az intézményt. 

A pedagógus munkaidő beosztását az óvoda vezetőjének előzetes engedélyével, a csere 

lebonyolítási módjának megjelölésével cserélheti csak el. 

Egyéb tekintetben az Mt., a Kjt, az NKt, az óvoda  működését meghatározó intézményi 

dokumentumok, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat és a Kollektív szerződés irányadó. 

 

6. A  VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS ,  A VEZETŐK ÉS A 

SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE  
 

A vezetőség 

Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal 

rendelkezik. 

A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa, meghatározza 

feladatait a kifelé irányuló funkciók megvalósításában, és érje el a belső szervezettsége, 

hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását. 

 

A vezetőség tagjai: 

 intézményvezető  

 intézményvezető – helyettes,  

 szakmai munkaközösség vezetők  

A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között az éves munkatervben jelzettek alapján 

folyamatos. Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják 

egymást. A vezetők közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás 

tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. 
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A feladatok elosztásának alapelvei:  

 az arányos terhelés, 

 a folyamatosság. 

 

Utasítási, intézkedési jog gyakorlása 

 A magasabb vezető, valamint vezető beosztásban dolgozó alkalmazottak a hozzájuk 

rendelt munkatársak, munkatársi közösségek tekintetében utasítási és intézkedési 

joggal rendelkeznek. Az utasítási és intézkedési jogkör kiterjedését minden dolgozó 

esetében világosan meg kell határozni a munkaköri leírásban. 

 A vezető egy-egy feladatra alkalmi jelleggel is adhat utasítási és intézkedési jogot. 

 

A vezetői értekezlet feladata: 

 tájékozódás a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek munkájáról 

 az intézmény valamint a belső szervezeti egységek, szakmai közösségek aktuális 

és konkrét tennivalóinak áttekintése. 

A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. A megbeszélésekről feljegyzés 

készül. A vezetők a hetente tartandó megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó 

szervezet működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született 

döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezetőség felé. Az 

óvoda vezetőségének a tagjai a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint 

munkafolyamatba épített ellenőrzési feladatokat is ellátnak.  

 

3.1. Az intézményvezető 

 

Az intézmény élén az intézményvezető áll, akit egy helyettes segít az óvoda vezetésével 

összefüggő feladatai ellátásában. Az intézményvezető munkaköri leírását a polgármester 

készíti el. 

Az intézmény vezetője egyszemélyi felelősséggel vezeti az intézményt, ellátja a jogszabályok 

maradéktalan figyelembevételével a jogszabályokból és a jelen Szabályzatból rá háruló, az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat. 

Az intézményvezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és 

döntési jogkörét elsődlegesen a köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei határozzák 

meg. 

 

Az intézményvezető - a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős: 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyért, amelyet jogszabály, 

kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe; 

 az intézményi szabályzatok elkészítéséért; 

 az intézmény pedagógiai programjának és más belső szabályzatának jóváhagyásáért; 

 az intézmény képviseletéért; 

 a nevelőtestület vezetéséért; 

 a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű 

megszervezéséért és ellenőrzéséért; 

 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért; 

 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért; 

 a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért; 
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 az államháztartási belső kontrollrendszer megszervezéséért és hatékony működtetéséért, 

az intézmény besorolásának megfelelően a szakmai és pénzügyi folyamatokat nyomon 

követő (monitoring) rendszer működtetéséért, 

 az intézményi számviteli rendért; 

 a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés 

megszervezéséért és hatékony működéséért; 

 a pedagógiai munka magas elvárásoknak megfelelő megvalósításáért; 

 a nemzeti és óvodai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért; 

 az alkalmazotti érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezetekkel való megfelelő 

együttműködésért; 

 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért; 

 a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért az intézményben; 

 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért; 

 a munka-, és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért; 

 a gyermekbalesetek megelőzéséhez szükséges feltételek biztosításáért, a feladatellátás 

ellenőrzéséért; 

 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért; 

 a pedagógusi középtávú továbbképzési program elkészítéséért; 

 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért; 

 a munkáltatói jogok gyakorlásáért; 

 a közoktatási intézmények információs tájékoztató rendszeréhez kapcsolódó közérdekű 

információ-szolgáltatásért, a statisztikai adatszolgáltatásért; a különös közzétételi, valamint 

a helyben szokásos közzététellel kapcsolatos feladatok saját weboldalon keresztül történő 

ellátásáért, 

 a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért, a vagyonnyilatkozatok őrzéséért; 

 az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, az irattári terv és az iratkezelési 

előírások folyamatos összhangjáért, megfelelő irattár kialakításért és működtetéséért, az 

iratkezeléshez szükséges feltételek biztosításáért, az iratkezelés felügyeletéért, 

 az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyonnal kapcsolatosan a 

vagyonkezelői jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért; 

 az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben, az irányító szerv 

által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért; 

 az intézmény gazdálkodásában, a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság és az 

eredményesség követelményeinek érvényesítéséért; 

 a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok 

szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességért és hitelességéért; 

 

Az intézményvezető feladata:  

 az alkalmazotti közösség értekezlet, nevelőtestületi értekezlet, a vezetői testület üléseinek 

előkészítése, vezetése, a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és 

ellenőrzése; 

 a nevelőmunka irányítása, értékelése és ellenőrzése a középvezetőkön keresztül, az 

intézmény tevékenységének koordinálása; 

 az intézmény gazdasági működésének irányítása, belső ellenőrzésének megszervezése az 

üzemelés folyamatosságának, gazdaságosságának figyelemmel kísérése; 
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 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez, a Pedagógiai 

Program megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és módszertani feltételek 

biztosítása; 

 a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a közalkalmazotti tanáccsal való 

együttműködés, illetve a szülői szervezetekkel való együttműködés a középvezetők 

bevonásával; 

 szakmai együttműködés irányítása és szervezése a nevelési egységek között,  

 az elemi költségvetés és beszámoló elkészítése,  

 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási, képviseleti jogkör gyakorlása, 

 az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet 

jogszabály nem utal más hatáskörébe 

 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak 

foglalkoztatására, élet-, és munkakörülményeire vonatkozó kérdéseikben, 

 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével, 

hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat, 

 gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört, kizárólagos jogkörébe tartozik a külön 

szabályzatban meghatározott értékhatárt meghaladó összegben a megrendelésre, 

kivitelezésre, szállítási szerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás; 

 kialakítja és működteti az intézményen belül azokat a folyamatokat, amelyek biztosítják a 

rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását; 

 dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály 

vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat, egyéb belső szabályzat nem utal más 

hatáskörébe, dönt az intézményen belüli hatásköri és egyéb vitákban, kivizsgálja a 

bejelentéseket és panaszokat; 

 ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséghez kapcsolódóan a munkáltatói jogkör 

gyakorlójához utalt feladatokat: tájékoztatást ad a kötelezettség fennállásáról és 

esedékességéről, gondoskodik a vagyonnyilatkozat őrzéséről, szükség esetén ellenőrzési 

eljárást kezdeményez; 

 gondoskodik a katasztrófa, tűz- és polgári védelmi, valamint a munkavédelmi feladatok 

ellátásáról (részletes feladatait a Munkavédelmi Szabályzat és a Tűzvédelmi Szabályzat 

tartalmazza); 

 ellátja továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt – és át nem ruházott – 

feladatokat. 

Az intézményvezető kizárólagos jog és hatásköre a munkáltatói, a kötelezettségvállalási 

és az utalványozási jogkör. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed a fenntartó felé: 

 az intézmény egész működésére: gazdasági (elemi költségvetés, beszámoló), tanügyi, 

működtetési, pedagógiai, munkáltatói tevékenységére 

 a belső ellenőrzések, értékelések, adatszolgáltatások tapasztalataira 

Képviseleti joga: az intézmény, mint jogi személy teljes körű képviselete 

 

3.2. Az intézmény képviselőjeként történő eljárás rendje 

 

Hatáskörök átruházása 
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A vezető képviselet jogkörét az alábbi esetekben ruházhatja át: betegség, tartós távollét, vagy 

más akadályoztatása esetén kivéve, ha a fenntartó másként nem rendelkezik. 

Az intézmény képviselőjeként járhatnak el az egyes vezetők a következők szerint: 

 Az egyes vezetők a helyettesítési rend szerint járhatnak el az intézmény 

képviselőjeként. 

 Az intézményvezető egyedi felhatalmazása alapján a felhatalmazásban 

meghatározott ügyben és időtartamig jogosult az intézmény képviselőjeként 

eljárni. 

 Az egyes vezetők a fenntartó előtt az adott területük ügyében jogosultak külön 

felhatalmazás nélkül is képviselni az intézményt. 

 

Az óvoda vezetője egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő 

hatásköröket ruházza át: 

 

A képviseleti jogosultság köréből 

 az intézmény szakmai képviseletét a szakmai munkaközösségek vezetőire; 

 

A munkáltatói jogköréből 

 nevelőmunkát közvetlenül segítő és az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak közvetlen 

irányítását, munkájuk szervezését és ellenőrzését az óvodavezető helyettesre. 

 

3.3. A kiadmányozás eljárásrendje 

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben 

meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az 

ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az óvoda 

vezetője. 

Az óvodavezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot 

visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása 

nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője 

külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és 

vezetőnek is. 

Az óvodavezető kiadmányozza az óvoda egésze tekintetében: 

 

 az óvoda működését megállapító szabályzatokat, vezetői intézkedéseket, 

 a helyi önkormányzatot érintő, az intézmény nevében kiadott leveleket, 

 a szakigazgatási és szakhatósági szervek, a központi államigazgatási szervek területi 

szervei, valamint a bíróságok és ügyészségek vezetői részére címzett iratokat, 

 a munkáltatói, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel összefüggő döntések 

iratait, 

 óvodai beszámolókat, munkaterveket, éves ellenőrzési terveket és értékelések 

dokumentumait, 

 az intézményi költségvetéseket és költségvetési beszámolókat, 

 az előirányzat-módosításokat, 

 mindazon iratokat, melyek az óvoda egészét érintik, 

 a helyi és országgyűlési képviselők megkeresésével összefüggő iratokat, 

 a rendszeres statisztikai jelentéseket,  
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 mindazokat az iratokat, amelyekben a kiadmányozás jogát magának tartotta fenn. 

 

Az óvodavezető- helyettes kiadmányozza: 

 

 a megkeresésekre, egyéb beadványokra adott válaszleveleket, valamint egyéb 

kiadmányokat, amennyiben azok kiadmányozását az óvodavezető nem tartotta fenn, és 

arra más nem kapott felhatalmazást, 

 a feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó 

válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedéseket, megkereséseket, 

amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott 

felhatalmazást 

 

Az óvodatitkár kiadmányoz: 

 

 elektronikus irat esetén vezetői rendelkezés alapján. 

 

stb. helyi rend alapján 

 

3.4. Az óvodavezető - helyettes 

 

Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az 

általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Az intézményvezető helyettes 

munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. 

 Az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

 A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység 

irányításában. 

 Közvetlenül szervezi és irányítja a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak, a 

munkáját. 

 

Az intézményvezető- helyettes felelős: 

 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük 

ellenőrzéséért és értékeléséért, 

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő 

nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP rendszer működtetéséért   

 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső  szabályzatok 

előkészítéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.  

 

Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 
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 a munkaköri leírásában szabályozott feladatok végrehajtására  

 a belső ellenőrzések tapasztalataira 

 az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére 

Képviseleti joga: a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli 

az intézményt külső szervek előtt.  

Kiadmányozási joga: jelen szabályzat rendelkezései alapján 

 

3.5. Szakmai munkaközösség vezetők 

 

A nevelőtestület a szakmai munkaközösség tagjai közül évenként a munkaközösség saját 

tevékenységének irányítására, koordinálására munkaközösség-vezetőt választ, akit az 

intézményvezető bíz meg egy nevelési évre a feladatok ellátásával, – a megbízás 

meghosszabbítható legfeljebb öt évre - aminek tényét az óvoda éves munkaterve rögzíti. 

Tevékenységét a vezető írásos megbízása alapján, munkaköri leírásuknak megfelelően végzik.  

Feladata: 

 a szakmai munkaközösség, önálló, felelős vezetése 

 a munkaközösség működési tervének elkészítése 

 a működéshez szükséges feltételek biztosítása 

 értekezletet összehívása, bemutató foglalkozások szervezése, 

 az új módszerek, eszközök, elméleti és gyakorlati ismeretek közzététele 

 a pedagógiai munka színvonalának emelése 

 az intézmény szakmai munkájának irányításában való részvétel, tervezésében, 

szervezésében és ellenőrzésében, összegző véleménye figyelembe vehető a 

pedagógusok minősítési eljárásában 

 a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelő-oktató munkájának szakmai 

segítése 

 kutatások, kísérletek segítése, szakirodalmi anyag feldolgozása, felhasználása a 

gyakorlati munka korszerű segítéséhez 

 írásos elemzés, értékelés a munkaközösség munkájáról a nevelési év végén, beszámoló 

a nevelőtestület előtt, javaslatok a továbbfejlesztéshez 

 a pedagógiai szemlélet korszerűsítése, a gyakorlati pedagógia kiemelkedő eljárásainak 

terjesztése, a pedagógusok közötti munkakapcsolat fejlesztése 

 mérési szempontok, módszerek, eljárások kimunkálása a munkaközösség tagjaival 

 szakterületén egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek 

ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 

felhasználása 

 

Szakmai munkaközösség vezető jogai: 

 

 ellenőrzi és jóváhagyásra javasolja (vagy nem javasolja) a munkaközösségi tagok PP - 

hez igazodó éves ütemtervét, 

 ellenőrzi a munkaközösségi tagok szakmai munkáját, az ütemterv szerinti 

előrehaladást és az eredményességet, 

 hiányosságnál intézkedést kezdeményez a vezető felé, 
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 javaslatot tesz a szakmai továbbképzésekre, a munkaközösségi tagok jutalmazására, 

kitüntetésére, közalkalmazotti átsorolásra 

 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre. 

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kétszer kiterjed: 

 a munkaközösség éves munkájáról szóló írásbeli értékelés elkészítésére 

 az éves munkatervben átruházott ellenőrzési feladatok elvégzésére 

 

Képviseleti joga: 

 A munkaközösség vezetője képviseli a szakmai munkaközösséget az intézmény 

vezetősége felé, és az óvodán kívüli szakmai, módszertani rendezvényeken. 

 

3.6. A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje 

 

A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült 

feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik: 

Az alkalmazotti közösség, ezen belül: 

 a nevelőtestület- óvodapedagógusok 

 a szakmai munkaközösség 

 a nevelőmunkát közvetlenül segítő dajkák,  

 közmunkások 

Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét - a megbízott vezetők és a választott 

képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze. 

A kapcsolattartás formái: 

 értekezletek 

 megbeszélések 

 fórumok 

 rendezvények 

 

A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - 

alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és 

véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt 

meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 

3.6.1.  Alkalmazotti közösség 

 

Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos 

kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény 

szabályozza. Az alkalmazottak egy része nevelő-oktató munkát végző óvodapedagógus, a 

többi dolgozó a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő más közalkalmazott. Az 

alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja. 

 

Az alkalmazotti közösség jogai 

  

Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi, 

javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. 

cdp://1/99200022.TV/


SZMSZ 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  Tel: 52/ 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  e-mail: hpcineta@gmail.com 

OM: ?  web:  

 

28 

 

Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a 

rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken 

kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat 

az óvoda minden közalkalmazottja és közössége. Az elhangzott javaslatokat és véleményeket 

a döntés előkészítés során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. 

Egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott 

kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha az egyetértésre jogosult személy, vagy közösség az 

intézkedéssel ténylegesen egyetért. 

A döntési jog a rendelkező személy, vagy testület számára kizárólagos intézkedési jog, 

amelyet jogszabályok biztosítanak. Személyes jogkör esetén a jogkör gyakorlója teljes 

felelősséggel egy személyben – testületi jogkör esetén a testület egyszerű többség (50%+1fő) 

alapján dönt. A testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. 

A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos 

álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. 

 

Az alkalmazotti közösség tagjainak részletes feladatait a személyre szóló munkaköri leírások 

szabályozzák.  

 

3. 6. 2. A nevelőtestület 

 

Az intézmény nevelőtestületét a nevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, 

munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben, valamint a felsőfokú végzettséggel 

rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak 

közössége alkotja. A nevelőtestület határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi 

munkáját. A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket, a köznevelési törvény 

és végrehajtási rendeletei, a munka törvénykönyve és a közalkalmazotti törvény 

szabályozza. 

A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező 

testület, amely a nevelési kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó 

szerve, törvényben továbbá az e szabályzatban meghatározott kérdésekben és más 

jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, véleményező és javaslattevő jogkörrel 

rendelkezik.  

 

A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok 

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét az Nkt. 70. §.§-

(2), valamint annak végrehajtási rendelete határozza meg. 

A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt 

érintő ügyben. 

A nevelőtestület döntési jogköre: 

a) a pedagógiai program elfogadása, 

b) az SZMSZ elfogadása, 

c) az éves munkaterv elfogadása, 

d) az óvoda munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, 

e) a továbbképzési program elfogadása, 

f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, 

g) a házirend elfogadása, 
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j) az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

k) jogszabályban meghatározott más ügyekben 

 

3.6.3. A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos 

rendelkezések 

 

A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és szükség szerint rendkívüli értekezletet tart. 

 

Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak 

megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács, 

az óvoda vezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet foglalkozási 

időn kívül a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül kell összehívni. 

A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a 

pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges.  

Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni 8 napon belül akkor is, ha azt a Szülői 

Szervezet kezdeményezte, annak eldöntéséért, hogy a nevelőtestület a kezdeményezést 

elfogadja e. 

 

Az óvoda rendes nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott 

napirenddel és időponttal az intézmény vezetője hívja össze. 

A nevelőtestületi értekezletet az intézményvezető készíti elő. A nevelőtestület írásos 

előterjesztés alapján tárgyalja 

 a pedagógiai program, 

 az SZMSZ, 

 a házirend, 

 a munkaterv, 

 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, 

 a beszámoló 

elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat. Az intézményvezető az előterjesztés írásos 

anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc nappal átadja a nevelőtestület 

tagjainak. 

A nevelőtestületi értekezlet levezetését az intézményvezető, akadályoztatása esetén a 

helyettes látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére az értekezlet két nevelőtestületi tagot választ. 

Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel hozható döntésekor szavazategyenlőség 

keletkezik, a határozatot az intézményvezető szavazata dönti el. A nevelőtestület döntéseit 

határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési évenként sorszámozni 

kell, és azokat nyilvántartásba kell venni (határozatok tára). 

A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv 

készül, mely tartalmazza: 

 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvezető és hitelesítők nevét 

 a jelenlévők nevét, számát 

 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét 

 a meghívottak nevét 

 a jelenlévők hozzászólását 

 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását 

 a határozat elfogadásának szavazási arányát 



SZMSZ 
Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  Tel: 52/ 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  e-mail: hpcineta@gmail.com 

OM: ?  web:  

 

30 

 

A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A 

jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül két 

hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet, 

melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek. 

A nevelőtestület akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Döntéseit és 

határozatait - kivéve jogszabályban meghatározott titkos szavazás esetén – nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az intézményvezetői megbízással kapcsolatos rendkívüli nevelőtestületi értekezlethez a 

nevelőtestület kétharmadának, az alkalmazotti közösség értekezletének határozatképességéhez 

az óvodában dolgozók kétharmadának jelenléte szükséges. 

A határozatképesség eldöntésénél figyelmen kívül kell hagyni azt, akinek közalkalmazotti 

jogviszonya szünetel, amennyiben a meghívás ellenére nem jelent meg. 

A nevelőtestület véleményét írásba foglalja, mely tartalmazza a szakmai munkaközösség 

véleményét is. 

 

Az intézmény vezetésére vonatkozó program és fejlesztési elképzelések támogatásáról (vagy 

elutasításáról) a nevelőtestület titkos szavazással határoz, egyébként döntéseit nyílt 

szavazással hozza. 

 

3.6.4. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 
 

 A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére 

tagjaiból – meghatározott időre vagy alkalmilag – bizottságot hozhat létre, illetve 

egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre. 

 Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles – a félévenkénti 

nevelőtestületi értekezleten vagy rendkívüli esetben azonnal – azokról az ügyekről, 

amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. 

 A megbízást az óvoda vezetője a feladat ellátására, annak időtartamára, határozott 

időre adja. (kivéve a vezető választást bonyolító bizottság) 

 

A megbízásnak tartalmaznia kell 

 a bizottság feladatát 

 a bizottság hatáskörét 

 a nevelőtestület elvárását 

 a beszámolás formáját 

 a bizottság vezetőjének, tagjainak megbízását 

 

Ilyen bizottság lehet 

 Pályázatfigyelő és készítő bizottság 

 Panaszt kivizsgáló bizottság 

 Program beválást vizsgáló bizottság 

 Felvételi bizottság 

 stb. 

A nevelőtestület az éves munkatervében rögzíti a nevelési évben működő bizottságot, a 

bizottságok vezetőjének, tagjainak nevét, meghatározott esetben az eljárásrendet. 
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3.6.5. A nevelőtestület tagjai az óvodapedagógusok 

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő 

jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Csoportonként két óvodapedagógus dolgozik heti 

váltásban. Közvetlen felettese az óvodavezető. 

Létszám: .....4...... fő 

Heti kötelező óraszám: 32 óra, heti munkaidő 40 óra. 

Délelőtti beosztás: 

Hétfőtől-péntekig: 

 heti három alkalommal 7.30-tól-13.30 óráig ( 3x6 óra=18),  

 heti egy alkalommal 7.30-tól 13 óráig (1x5,5 óra),  

 heti egy alkalommal 7.30-tól 16 óráig( 1x 8,5 óra)  

 Össz: 32 óra 

Előzetes beosztás ill. a dolgozóval történt egyeztetés alapján az óvodapedagógusok között 

váltakozva kerül sor a reggel ..7-től 7.30  óra közötti ügyeletre  

Délutáni beosztás: 

Hétfőtől- péntekig:  

 heti négy alkalommal 10-16 óráig (4x6=24 óra),  

 heti egy alkalommal 8-16 óráig (1x8 óra= 8 óra)  

 Össz: 32 óra 

A délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus:  

 heti három alkalommal 11-17 óráig dolgozik, ( 3x6 óra=18 óra) 

 heti két alkalommal 10-17 óráig.( 2x7 óra=14 óra) 

 Össz:32 óra 

szintén heti váltásban. 

Feladata: Az Nkt. 62. § (1) bekezdésében megfogalmazottakon túl: 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

 Az érvényes intézményi pedagógiai programnak, a munkaközösség vezetők 

iránymutatásainak megfelelően, felelőséggel és önállóan, saját módszerei és a 

munkaközösség - vezető által ellenőrzött, valamint a vezető által augusztus 31-ig 

jóváhagyott saját ütemterve szerint nevel. 

 Az éves ütemtervben leírt foglalkozások megtartása kötelező.  

 Szakmai autonómiája, hogy a szakmai munkaközösség által megfogalmazott és a 

nevelőtestület által elfogadott ütemtervi kereteken felül szabadon választja meg a 

foglalkozásokhoz a módszereket és szakmai anyagot. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek 

értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a 

gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. Ha erre valamilyen oknál fogva nem képes, ezt 

megbeszéli az intézményvezetővel. 

 Különös gondot fordít a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. 

 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt 

és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 Csoportjában működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert. 
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 Csoportjában elvégzi az egészséges és biztonságos intézményi működtetéssel 

kapcsolatos feladatokat. 

 Munkájához szükséges ismeretek megszerzését folyamatos önképzéssel gazdagítja. 

 Adminisztrációs tevékenységéhez az informatikai eszközök használatának képességét 

folyamatosan fejleszti. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 

Adminisztratív teendők ellátása: 

 minden foglalkozásról a csoportnapló vezetése 

 a felvételi és hiányzási napló naprakész vezetése 

 a gyermekek hiányzásainak igazolására szóló bizonylatok dokumentálása 

 vezeti a gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációt, a gyermek anamnézisét, 

valamint a testi (látás, hallás, mozgás), szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi 

fejlődésével kapcsolatos információkat képességekre, készségekre részleteiben 

lebontva az óvodai nevelés teljes időszakára kiterjedően 

 a mérések adatainak vezetése, elemzése 

 az intézményvezetés vagy a munkaközösség-vezető kérésére szociometriai, 

pedagógiai felmérések elvégzése és összegezése 

 statisztikák határidőre történő elkészítése 

 a gyermek, szülőjének írásbeli nyilatkozatát beszerzi minden olyan óvodai, döntéshez, 

amelyből a szülőre fizetési kötelezettség hárul 

 szülői értekezleteken jegyzőkönyvet készít  

 az intézményvezetőnek előkészíti a tankötelezettség megállapításához szükséges 

szakvéleményt 

Felelőssége: a munkaköri leírásban, illetve az óvoda belső szabályzataiban rá háruló 

feladatokra, illetve a munkájához leltár szerinti eszközök felelősségére terjed ki. 

Beszámolási kötelezettsége: Év végén az egész éves teljesítményét kell értékelnie írásban a 

nevelőtestületnek. 
 

 

3.6.7. A nevelőmunkát közvetlenül segítő dolgozók közössége 

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Jogszabályokban 

megfogalmazott és saját területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő 

jogkörrel rendelkező közösséget alkotnak. Közvetlen felettesük az óvoda vezető-helyettese.  

 

 

a) Dajkák  

 

Létszám: .11. fő 

Technikai dolgozók /dajkák/ munkaidő beosztása : 

Délelőtt: Hétfőtől péntekig 6.30-tól 14.30 óráig, (5x8 óra= 40 óra) 

Délután: 9 30-tól 17 30.. –ig (5x8 óra= 40 óra) 

 

 

Feladata: 
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 Biztosítja a pedagógiai munkához szükséges higiénés feltételeket. 

közreműködik a gyermek egész napi gondozásában a környezet rendjének, 

tisztaságának megteremtésében. ellátja a környezetgondozási és baleset-

megelőzési teendőket, kisebb baleseteknél elsősegélyt nyújt.  

 A biztonságos játék feltételeinek megteremtése, - a játékeszközök kezelése, 

tisztántartása, - baleset és fertőzésveszély elkerülése 

 Munkáját a gyermek óvodai napirendjéhez igazodva az óvónők irányítása mellett 

szervezi és végzi.  

 Segít a gyermekek gondozásában, öltöztetésében, a tisztálkodási teendők ellátásában. 

 Az étkezések kulturált lebonyolításában aktívan közreműködik, segít az ételek 

kiosztásában, az edények leszedésében. 

 A nyugodt pihenés feltételeinek megteremtéséhez lerakja az ágyakat, ágyneműket, a 

gyermekek jelének figyelembevételével. 

 A terem szellőztetéséről gondoskodik lefekvés előtt. 

 A játék- és egyéb tevékenységekhez szükséges eszközök előkészítésében 

közreműködik, az óvónő útmutatásait követve. 

 A gyermek érkezésekor és távozásakor szükség szerint segít az öltözőben. 

 Segíti a nevelőmunkát, a gyermekek szokásrendjének alakulását. 

 Séták, kirándulások alkalmával az óvodapedagógusokat segítve kíséri a gyermek-

csoportot, felügyelve a biztonságos közlekedésre. 

 A napközben megbetegedett gyermekeket felügyeli, ápolja, amíg a szülő érte nem jön. 

 A rábízott növények, állatok napi gondozásban részt vesz. 

Szakmai követelmények: 

Gyermekszerető viselkedésével, személyi gondozottságával, kommunikációs és 

beszédmintájával hat az óvodás gyermekek fejlődésére. Tiszteli a gyermeket, a szülőt, 

kapcsolataira a tapintat, az elfogadás jellemző. A tudomására jutott pedagógiai információkat 

titokként kezeli. A technikai dolgozók a gyermekekről a szülőknek tájékoztatást nem 

adhatnak. Nevelési kérdésekben az érdeklődő szülőket tapintatosan az óvodapedagógushoz 

irányítja. 

Minden csoportba egy dajka van beosztva. A délelőtt dolgozó- két vagy három egymás 

mellett levő csoport ellátását, kiszolgálását biztosítja. A délután dolgozó hasonló feladatokkal 

szintén két ill. három csoport ellátását végzi. A dajkák átfedési időben 9.30 és 14.30 óra 

között –a saját csoportjukban végzik feladataikat. Műszakcserét nagyon indokolt esetekben 

csak a vezető - helyettes engedélyével lehet végrehajtani. 

Felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, továbbá a csoport 

textíliáival, evőeszközeivel, edényeivel a leltár szerint elszámol, a törött edényt leadja a 

konyhára, ahol aláírásával jegyzi a törésnaplót 

Beszámolási kötelezettsége szóban nevelési évzáró értekezleten. 

 

c) Gondozónő és takarító (Közmunkaprogram keretében) 

 

Létszám: ......... fő 

Jogállása 

 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 
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 Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 

 

e) Pedagógiai asszisztens  

 

Felettük az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkáját a vezető 

helyettes által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos 

jogszabályok szellemében, az SZMSZ és munkaköri leírása alapján végzi. 

 

Jogállása 

 Felette az általános munkáltatói jogokat az óvodavezető gyakorolja. 

 Közvetlen felettese a vezető- helyettes. 

 A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat jogállásától függően az 

óvodapedagógus iránymutatása alapján végzi. 

Létszám: ... fő 

Beosztása, munkaideje: napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye szerint. 

 

Főbb tevékenységek: 

 Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

 Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek 

foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása 

szerint. 

 A foglalkozásokon az óvónő irányításával segíti az csoportban folyó munkát, az 

eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek 

eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy 

megfelelően tudjanak dolgozni. 

 Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a 

gyermekek étkezésére.  

 Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. 

 Játék foglalkozásokat önállóan tart. 

 Az udvaron a levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari 

rend megtartásában, játékot kezdeményez. 

 A délutáni pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban 

tartja, előkészíti a következő napokra. 

 Segít a gyermekek hazabocsátásánál. 

 Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. 

 A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a 

gyermekekkel gyakorolja. 

Felelőssége: 

 kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörre, a gondjára bízott gyermekek testi 

épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. 

Beszámolási kötelezettsége: évente egyszer szóban az óvodavezető-helyettes felé. 

 

 

3.6.8. A szakmai munkaközösség 

 

A szakmai munkaközösségek az óvoda pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott 

munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított egy évre szóló munkaterv szerint 
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tevékenykednek. A munkaközösségek napi munkájuk során közvetlen kapcsolatot tartanak az 

óvodavezető - helyettessel. Naponta egyeztetnek a helyettesítések és szakmai kérdések 

tekintetében. Munkájukról a nevelési értekezleteken szóban beszámolnak, tájékoztatják az 

egész nevelő testületet. A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közvetlenül is 

fordulhatnak kérdéseikkel a kapcsolódó munkaközösséghez. Összetett kérdés esetén a 

munkaközösség vezetők az óvodavezető irányításával egyeztetnek. A kapcsolattartás szóban 

és/vagy email-ben is történhet. 

 

A szakmai munkaközösség feladata: 

 a munkaközösség vezetőjének megválasztása vagy javaslattétel az intézmény 

vezetőjének a munkaközösség-vezető személyére, 

 a szakmai munkaközösségek az intézmény pedagógiai programja, munkaterve 

valamint az adott közösség tagjainak javaslatai alapján összeállított egy tanévre szóló 

munkaterv szerint tevékenykednek, 

 felméri és értékeli a gyermekek tudás és neveltségi szintjét, 

 a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, 

 az óvodai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése, 

 javaslatot tesznek a speciális irányok megválasztására, 

 egységes követelményrendszer kialakítása: a gyermekek ismeretszintjének folyamos 

ellenőrzése, mérése, értékelése, 

 a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, véleményezése, 

 a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, 

 a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, 

felhasználása, 

 segítségnyújtás a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések 

elkészítéséhez, 

 segítségnyújtás az éves munkaterv elkészítéséhez, 

 fejlesztő munkához módszertani segítségnyújtás, 

 javaslat a munkaközösség tagjának elismerésére, elmarasztalására, 

 az intézményvezetői pályázatokhoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai 

vélemény kialakítása, 

 kiválasztja az óvodában használható  módszertani könyveket, 

 segítségnyújtás az óvodában folyó nevelőmunka tervezéséhez, szervezéséhez, 

ellenőrzéséhez, 

 segítségnyújtás a gyermekvédelmi feladatok ellátásával összefüggő feladatok 

végrehajtásához és a különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációja, valamint a tehetségfejlesztést 

szolgáló feladatok minél eredményesebb megvalósításához, 

 a pedagógusok szakmai munkájának támogatása, 

 módszerek, eljárások segítése, megvalósítása, értékelése, valamint publikációk 

közzététele a testületben. 
 

Együttműködés, részvétel a pedagógusok munkájának segítésében 

 A munkaközösség témájában közös tervező, elemző, értékelő tevékenység. 

 Módszertani értekezletetek és gyakorlati napok közös szervezése. 

 A szakirodalom figyelemmel kísérése, az új módszerek felkutatása, gyakorlatba 

történő integrálása. 
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 A munkaközösség tagjai szakmai fejlődésének, továbbképzésének irányítása, a 

megjelenő új szakirodalom tanulmányozása és felhasználása. 

 A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, megírása, sikeres pályázat esetén annak 

lebonyolítása és elszámolása, 
 

A szakmai munkaközösség felelőssége, hogy a szakmai innovációk összhangban álljanak az 

intézmény munkatervével, pedagógiai programjával. 

 

Kapcsolattartás rendje: 

 Az intézményvezető szóbeli tájékoztatása meghatározott időközönként a 

munkaközösség tevékenységéről. 

 Írásban beszámoló, összefoglaló elemzés, értékelés, készítése a nevelőtestület számára 

az éves feladatterv teljesítéséről, az elvégzett fejlesztési folyamatról.  

 

A szakmai munkaközösségek együttműködésének rendje 

 

 a munkaközösségek tagjainak munkakapcsolata folyamatos, 

 nevelési évenként minimum négy alkalommal (a nevelési év tervezése, a félév 

értékelése, a nevelési év értékelése, valamint az éves feladatok szervezése) értekezletet 

tartanak, 

 a kapcsolattartásban egyre növekvő szerepet kell adni az e-mailes információnak és 

kommunikációnak. 

 A szakmai koncentrációt igénylő kérdésekben közös értekezletek megtartása, közös 

javaslatok megfogalmazása. 
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4. Az intézményvezető vagy intézményvezető – helyettes akadályoztatása 

esetén a helyettesítés rendje 

  
Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, valamint hivatalos távolléte alatt a vezető 

helyettes helyettesíti. 

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes 

felelősséggel az óvodában az intézményvezető helyettes látja el, az azonnali döntést nem 

igénylő, a vezető kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek kivételével. 

 

Az intézményvezető, tartós távolléte esetén a helyettesítés teljes körű. Tartós távollétnek az 

egy hónapnál hosszabb időtartam minősül. A teljes vezetői jogkör gyakorlására vonatkozó 

megbízás a fenntartó által történik, melyet a dolgozók tudomására kell hozni (értesítés, 

kifüggesztés). 

 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az intézményvezető 

által írásban adott megbízás alapján történik. 

Az írásban adott megbízás hiányában az intézményvezetőt a magasabb fizetési fokozatba 

tartozó szakmai munkaközösség vezetője, távolléte esetén a magasabb fizetési fokozatba 

tartozó közalkalmazott pedagógus helyettesíthetik. 

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: 

 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó 

intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett,  

 a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, 

halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri 

leírásában, illetve írásbeli megbízásában felhatalmazást kapott,  

 a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső 

szabályzataiban, rendelkezéseiben a kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem 

dönthet. 

 

A reggel ...7.30..... órától  .....10.. óráig, illetve a .....13.... órától .....15..... óráig terjedő időben 

a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát 

végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb fizetési fokozatba tartozó 

óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek 

biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 

 

 

5. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái 
 

Az óvodai szintű szülői szervezettel való együttműködés szervezése az intézmény 

vezetőjének feladata. Az intézményvezető és a szülői szervezet elnöke az együttműködés 

tartalmát és formáját az éves munkaterv és a szülői szervezet munkaprogramjának 

egyeztetésével állapítják meg. A szülői szervezet működésének feltételeiről az 

intézményvezető gondoskodik. A szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a 

jelen Szabályzatban meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza. 
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A szülők az Nkt.-ben meghatározott jogaik és kötelességeik teljesítésének érdekében szülői 

szervezetet, illetve óvodaszéket hozhatnak létre. A szülői szervezet saját SZMSZ-éről, 

ügyrendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és 

képviseletéről saját maga dönt.  

 

 

 

 

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási rendje  

 

Az óvodai szintű szülői szervezet vezetőjével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a 

csoport szülői szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus 

kompetenciáját meghaladó ügyekben az óvodavezető helyettes tart kapcsolatot. 

A szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni a nevelőtestületi ülés azon napirendi pontjainak 

tárgyalásához, amelyekben a szülői szervezetnek véleményezési joga van. 

Ha a szülői szervezet az intézmény működésével kapcsolatosan véleményt nyilvánított, vagy 

a nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyben javaslatot tett, a vélemény és a javaslat 

előterjesztéséről – 8 napon belüli rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásával – az 

óvodavezető gondoskodik. A meghívás a napirendi pont írásos anyagának legalább 8 nappal 

korábbi átadásával történhet. 

Az intézmény vezetője a szülői szervezet elnökét legalább félévente tájékoztatja az 

intézményben folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről. 

A csoportszintű ügyekben a csoport szülői szervezetének képviselőjével az óvodapedagógus 

tart kapcsolatot. Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezetének képviselőjét havonta 

tájékoztatja. 

A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodatitkár bontatlanul köteles átadni az 

érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik. 

 

A szülői szervezet részére biztosított jogok 

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a 

dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen a vélemény 

nyilvánítási, javaslattevő jogával, ennek keretében véleményt nyilváníthasson, javaslatot 

tehessen az alábbi esetekben: 

 az SZMSZ elfogadásakor 

 a működés rendje, a gyermekek fogadása 

 a vezetők intézményben való benntartózkodása 

 belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak  jogviszonyban az 

óvodával 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban 

 a házirend elfogadásakor 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 
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 a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 vezetői pályázatnál 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan. 

 

Élhessen kezdeményezési és javaslattételi jogával, azaz kezdeményezhesse: 

 óvodaszék létrehozását, és delegálhassa a szülők képviselőjét, 

 nevelőtestület összehívását, 

 egyes kérdésekben az érdemi válaszadást; 

 

Képviseli a szülőket és a gyermekeket a köznevelési törvényben megfogalmazott jogaik 

érvényesítéséhez. 

 

Egyéb jogával, így  

 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét 

 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában 

 ha a szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékozódni 

kíván, a kérést az óvodavezetőhöz kell címezni 

 a tájékoztatás megállapodás szerint történhet szóban vagy írásban, a szóbeli 

tájékoztatásról emlékeztető készül, amelynek egy példányát át kell adni a szülői 

szervezet képviselőjének 

 a szülői szervezet képviselője tanácskozási joggal vesz részt a gyermekek nagyobb 

csoportját érintő ügyek - a gyermekek nagyobb csoportját a házirend határozza meg - 

nevelőtestületi vagy egyéb fórumon történő tárgyalásánál, a meghívásról az 

óvodavezetőnek kell gondoskodnia.  

 ha a szülői szervezet a gyermeki jogok érvényesülésének és a pedagógiai munka 

eredményességének figyelemmel kísérése során megállapításokat tesz, az óvodavezető 

gondoskodik arról, hogy azt a nevelőtestület a szülői szervezet képviselőjének 

részvételével megtárgyalja. 

 

A szülő szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a következő csoportos szülői 

értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.  

A szülő szervezet feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az óvoda helyiségeit, 

berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az óvoda működését. 

 

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy 

 a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló 

időn belül gyakorolja, 

 megadja a döntéseivel, hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a 

szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek, 
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 a szülői szervezet jogszabályban meghatározott véleményezési és javaslattevő 

jogkörének eseteiben eljárva köteles írásban nyilatkozni. 

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a 

következők: 

 szóbeli személyes megbeszélés, tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet 

vezetőjével,  

 közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók 

elkészítésében,  

 munkatervek egymás részére történő megküldése, 

 értekezletek, ülések, 

 szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre, 

 a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,  

 írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó 

ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkör gyakorlásokhoz,  

 azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet 

jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),  

 a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett 

személyeknek,  

 a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása. 

A szülői szervezet aktuális tisztségviselőit, illetve elérhetőségüket a szülői szervezet 

szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, melyet a szülői szervezet köteles 

nyilvánosságra hozni. 

Az együttműködés és kapcsolattartás során a vezetők feladata, hogy az óvodai Szülői 

Szervezet jogainak gyakorlásához szükséges: 

 Információs bázis megadása (az intézmény nyilvános dokumentumai, az intézmény 

működésével kapcsolatos irat), a hozzáférés biztosítása. 

 Közvetlenül rendelkezésre bocsássa azokat a dokumentumokat, melyek az óvoda 

Szülői Szervezet jogainak gyakorlásához szükségesek. 

 Óvodán belül megfelelő helység, szükséges berendezés biztosítása. 

 

Az óvodai Szülői Szervezet feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda belső 

szabályzataiban megadott jogosítványaival, jogainak gyakorlásával 

 segítse az intézmény hatékony működését 

 támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét 

 véleményezze az óvoda tevékenységének eredményességét. 

 

 

6. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja 
 

Az intézmény a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális 

ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn 

más intézményekkel, szervezetekkel. 

 

Általános Iskola 

Az óvoda vezetője, pedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak a lakókörzet szerinti iskola 

igazgatójával, pedagógusaival. A kapcsolattartás célja az iskolába lépő gyermekek 
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beilleszkedését megkönnyítő együttműködés kialakítása. A kapcsolattartó pedagógus 

személye az évenkénti munkatervben kerül meghatározásra, feladatait megbízás alapján látja 

el. 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus  

A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda-iskola átmenet 

megkönnyítése. 

A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel, 

szülői értekezlet. 

A nevelési év kezdetén együttműködési terv kialakítása, kölcsönös elfogadása  

 pedagógusok szakmai programjai 

 óvodások iskolával való ismerkedése 

 ünnepélyeken, szakmai programokon való kölcsönös részvétel 

 értekezletek 

 volt óvodásokkal kapcsolatos után követéses vizsgálat 

Gyakoriság: nevelési évenként az iskolai beiratkozás előtt, illetve nevelési évenként az első 

félévet követően. Az óvoda biztosítja, hogy az információit a szülők felé továbbítja. 

 

Az óvoda orvosával, védőnőjével, gyermekfogászattal  

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője  

A feladatellátásra szóló megállapodást az Önkormányzat jogosult megkötni. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi 

feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi 

a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokategyeztese. Segíti az óvoda 

pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási 

függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, 

veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell 

megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre, konzultáció, 

dokumentumelemzés. 

Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint. 

 

Az alkalmazottak alkalmassági munkaegészségügyi vizsgálatát végző szolgáltatás 

tekintetében a munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az időszakos orvosi vizsgálatra 

történő beutalás az óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton való részvétel kötelessége pedig az 

alkalmazotté. Az óvodával jogviszonyba kerülő, ott bármiféle munkát végző személy 

egészségügyi alkalmasságát, fertőző betegségtől való mentességét igazolni köteles. 

 

 

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, és a Nevelési 

Tanácsadóval. 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 

óvodapedagógus.  

A kapcsolattartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a beiskolázás 

segítése, valamint tanácsadás nevelési kérdésekben. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, konzultáció, 

szülői értekezleten való részvétel. 

A kapcsolattartás formája elsősorban eseti, mely kiterjed 
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 a gyermek fejlettségével, személyiségével, magatartásával összefüggő szakvélemény 

megkérésére 

 az iskolai alkalmasság, felkészültség megállapítására 

 a gyerekek Nevelési Tanácsadóban történő fejlesztésére, foglalkozására 

 az óvodavezető, az óvodapszichológus konzultációs kapcsolatot tarthat a Nevelési 

Tanácsadóval a vizsgálatra küldött, vagy fejlesztő foglalkozásokon résztvevő 

gyermekekkel kapcsolatban. 

Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus 

és óvónők jelzése alapján szükség szerint. 

 

 

Logopédiai Szolgálat és az óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, és az adott nevelési évre a munkatervben megbízott 

óvodapedagógus. 

A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, fejlesztés, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés, 

konzultáció, szülői értekezleten való részvétel. 

Az óvoda ingyenes logopédiai  és fejlesztőpedagógusi szolgáltatását a Hajdú - Bihar Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat Derecskei Tagintézményének szakemberei biztosítják, a fenntartó 

által megállapított óraszámban. 

Gyakoriság:A logopédus rendszeres kapcsolatot tart az óvodapedagógusokkal, konzultáció, 

információ átadás, a logopédiai ellátás eredményessége, értékelése a nevelési év végén 

 

 

Gyermekjóléti Szolgálattal, Családsegítő Szolgálattal, Gyámügyi Hivatallal  

Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős. 

A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése, 

esélyegyenlőség biztosítása, prevenció. 

A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken 

való részvétel segítség kérése a Gyermekjóléti Szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető 

okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, valamint minden olyan esetben, 

amikor a gyermekközösség védelme miatt ez indokolt.  

 a Gyermekjóléti Szolgálat értesítése - ha az óvoda a szolgálat beavatkozását 

szükségesnek látja, 

 amennyiben további intézkedésre van szükség, az óvoda megkeresésére a 

Gyermekjóléti Szolgálat javaslatot tesz arra, hogy az óvoda a gyermekvédelmi 

rendszer keretei között milyen intézkedést tegyen,  

 esetmegbeszélés - az óvoda részvételével a szolgálat felkérésére, 

 közös intézkedési terv kidolgozása a hátrányos helyzet csökkentésére, prevenciójára, 

 szülők tájékoztatása (a Gyermekjóléti Szolgálat címének és telefonszámának 

intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését. 

Gyakoriság: nevelési évenként minimum 2 alkalommal, illetve szükség szerint. 

A gyermekvédelmi feladatok kompetencia elvű meghatározását az óvoda nevelési 

programja tartalmazza. 

 

 

Oktatásügyi Közvetítő Szolgálattal 

Oktatásügyi viták megoldásában az intézmény, annak tagjai és partnerei számára lehetőség 

van az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat (OKSZ) tevékenységének igénybevételére.  
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Az OKSZ elérhetősége a az intézmény faliújságán mindenki számára elérhető. 

Az OKSZ és az Alternatív vitarendezési program ingyenes elérhetősége: 06-80-204-976 

A kapcsolattartás rendje:  

 A vitában álló felek döntenek az OKSZ megkereséséről és – amennyiben az 

intézmény vezetője nem érintett  - erről tájékoztatják. 

 A vitában álló felek közös akaratuk kinyilvánításaként írásban teszik meg a 

megkeresést. 

 A közvetítő által kijelölt közreműködő elfogadása a felek írásbeli egyetértésével 

történik. 

 A vitában állók a közvetítővel együttesen határozzák meg a közvetítés helyét, 

kezdetének idejét. 

 A vita rendezése során keletkezett dokumentumok az óvoda irattárában is elhelyezésre 

kerülnek 

Gyakorisága: szükség szerint 

Kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve a szakmai munkaközösség vezetője. 

 

Fenntartóval  

Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodavezető-helyettes,  

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak 

való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.  

Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, mely kiterjed 

 az intézmény működésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátására 

 az intézmény alapdokumentumainak előterjesztésére, ha erre szükség van 

 az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére 

 az intézmény gazdálkodási, törvényességi ellenőrzésére 

 az intézmény szakmai munkájának eredményességére, a szakmai munka értékelésére, 

 a program alapján végzett értékelések nyilvánosságra hozására 

A kapcsolattartás formái 

 szóbeli tájékoztatás 

 beszámolók, jelentések 

 egyeztető tárgyaláson, értekezleten, való részvétel 

 a fenntartó rendelkezéseinek átvétele, végrehajtása 

 speciális információ szolgáltatás az intézmény működéséhez, gazdálkodásához, 

szakmai munkájához kapcsolódóan 

 statisztikai adatszolgáltatás 

 az intézmény működésének és tartalmi munkájának értékelése 

Gyakoriság: éves munkaterv és szükség szerint 

 

 

Gyermek programokat ajánló kulturális intézményekkel, szolgáltatókkal  

Kapcsolattartó: az óvodavezetője, és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus 

A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermek műsorok, előadások szervezése, lebonyolítása. 

A kapcsolat formája: intézményen belül, és intézményen kívüli kulturális programok 

látogatása a gyermekekkel, illetve ajánlása a szülők felé. 

Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet 

véleményének kikérésével. 
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

Kapcsolattartó: óvodavezető, tagintézményvezető 

A kapcsolat tartalma: a nemzetiségi hagyományok ápolása, felelevenítése, gyakorlása. 

A kapcsolattartás formája: az intézményen belül, a tájházban, az intézményen kívüli 

hagyományőrző programokon való részvétel. 

Gyakoriság: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva 

 

 

Egyházak és óvoda kapcsolata 

Kapcsolattartó: Az egyházak képviselőivel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. 

A kapcsolat tartalma: Vallásgyakorlással összefüggő jogok, kötelezettségek megállapítása az 

alkalmazottakra az Nkt. Vhr.3. § 8) bek. foglaltak megtartásával történik. 

Az óvodás gyermekek részére a történelmi egyházak által nyújtott hittan, szülői igény szerint, 

szakképzett hitoktatóval szervezhető, akit az egyház és szülők bíznak meg. Az óvoda 

biztosítja a vallási neveléshez szükséges helyet és az eszközöket. A hit és vallásoktatás 

idejének és helyének meghatározásához be kell szerezni a szülői szervezet véleményét. 

Az óvodában szervezett hitoktatás szabályait a Házirend tartalmazza. 

 

Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás 

Kapcsolattartó: óvodavezető  

A kapcsolat tartalma: Az óvodavezető kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatások 

ellátására létrehozott intézményekkel.  

 A PSZSZ éves munkatervének, továbbképzési tervének, havi programterveinek 

megismerése, az érdeklődés szerinti részvétel biztosítása 

 A PSZSZ könyvtárának, médiatárának használata 

 Megjelenő igény szerint szakmai segítség kérése 

 Szaktanácsadás 

 PSZSZ munkatársak meghívása szakmai napjainkra 

 

 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás 

Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy a 

támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény 

 anyagi helyzetéről 

 a támogatással megvalósítandó elképzeléséről és annak  előnyeiről 

 Az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást 

vezessen, hogy abból megállapítható legyen a támogatás felhasználásának módja, 

célszerűsége, valamint a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. 

Az intézményvezető feladata, hogy az óvoda számára minél több támogatót szerezzen, s 

azokat megtartsa. 

 

 

7. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban 

az intézménnyel 
 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a 

következők szerint történhet: 
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Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a 

gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely 

 A gyermek érkezésekor: a gyermek átöltöztetéséhez és óvónőnek felügyeletre 

átadásához, valamint a kísérő távozásához szükséges 

 A gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételéhez, átöltöztetéséhez, 

valamint a távozáshoz szükséges 

Ezekben az időpontokban, az intézmény dolgozói meghatározott rend szerint tartanak 

ügyeletet. 

 

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben 

 a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az 

intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe 

 valamint minden más személy 

A külön engedélyt az óvoda vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és 

szükség szerint, egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 

 

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni 

 A szülőnek, a gondviselőnek az óvoda által tartott értekezletekre, meghívott 

programokra való érkezésekor. 

 A meghívottaknak az óvoda valamely rendezvényén való tartózkodásakor. 

 

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése, benntartózkodása, a 

következők szerint történhet: 

 Az óvodába érkezőt fogadó alkalmazott az illetőt az óvodatitkári szobába kíséri, aki 

belépéséhez kapcsolódóan rendezi, intézi kérését. 

 Az óvodatitkár a feladatkörét meghaladó ügyekben jelentkező külső személyeket a 

óvodavezetőnek jelenti be. 

 A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel 

való egyeztetés szerint történik. 

 Az óvodai csoportok, és foglalkozások látogatását más személyek részére az 

óvodavezető engedélyezi. 

 

Ügynökök, üzletkötők, kereskedők belépésének, benntartózkodásának szabályai 

 Belépésüket kötelező módon jelezni kell az óvodavezetőnek 

 Benntartózkodásuk, tevékenységük vezetői engedélyhez kötött, aki döntése 

meghozatalában kötelező módon veszi figyelembe az intézmény jellegét. 

 Az intézmény vezetője engedélyezheti kereskedők belépését, benntartózkodását 

- jótékonysági programokon 

- gyerekek részére szervezett programokon 

- az óvodai játszónapokon 

- ünnepkörökhöz kötődő gyermekkönyv terjesztésekor 

- az óvoda dologi beszerzéseihez kötődő ajánlatok megismerésekor (játék, 

tisztítószer, könyv…) 

 A benntartózkodás az óvodavezető által jelölt helyiségben történik 

A belépés, benntartózkodás engedélyezése minden esetben előzetesen egyeztetett időpontban, 

megfelelő információk beszerzését követően történhet 

Alkalmi ügynökök, kereskedők belépése, benntartózkodása TILOS! 
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8.  Intézményi védő, óvó előírások  
 

8.1. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

 

 Az óvodavezető feladata az egészségügyi felügyelet és a rendszeres orvosi vizsgálatok 

megszervezése.  

 Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi munka feltételeit.  

 Gondoskodik a gyermekek szükséges óvónői felügyeletéről és szükség szerint a 

vizsgálatokra történő előkészítéséről. 

 Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli rendszeres egészségügyi felügyeletét a 

fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás 

keretében gyermekorvos és védőnő látja el nevelési évenként az éves munkatervben 

meghatározott időpontban.  

 Évente egy alkalommal fogorvosi, szemészeti és hallás szűrés történik. 

 A kötelező védőoltások az óvodában nem adhatók be. 

 Az iskolai beiratkozás előtt kötelező egészségügyi vizsgálatokat a gyermekorvos a 

rendelőben végzi a szülő felügyelete alatt. 

 Amennyiben az orvosi vizsgálatok elvégzéséhez a szülő nem járul hozzá, erről írásban 

kell nyilatkoznia. 

 Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda 

Házirendje tartalmazza. 

 

 

8.2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok 

 

Minden óvodapedagógus a köznevelési törvényben előírt feladatát képezi, hogy a rábízott 

gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, 

és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, 

vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedést megtegye. 

Minden óvodapedagógus feladata:  

 A gyerekek életkorának megfelelő balesetvédelmi oktatás megtartása, tartalmának 

és időpontjának rögzítése. 

 Baleset esetén a szükséges intézkedések megtétele és dokumentálása.  

 Körültekintő játékvásárlás, használati utasítás szerinti alkalmazás.  

 Kirándulások biztonságos előkészítése.  

 A védő, óvó előírások figyelembe vételével viheti be az óvodai foglalkozásokra 

az általa készített, használt pedagógiai eszközöket. 

 Szülők tájékoztatása a gyerekek ruháiban, ékszerhasználatában és játékaiban rejlő 

baleseti forrásokról.  

 Szülők hozzájárulásának igénylése tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz, 

valamint minden óvodán kívüli tevékenységhez (dokumentálja és a házirendben 

szabályozza).  

Az óvoda minden dolgozójának ismernie kell a munkavédelmi szabályzat, tűzvédelmi utasítás 

és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A munkakörönként kialakított általános és specifikus 

ismereteket nevelési évenként ismétlődő oktatáson való részvételükkel kötelesek megszerezni. 
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Az óvodai egész napos nevelőmunka folyamán a dolgozónak körültekintően kell 

megszervezni a gyermekek tevékenységét, a védő-, óvó előírások figyelembe vételével. 

Az óvónőknek fel kell hívni a gyermekek figyelmét a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező 

viselkedési szabályokra, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő 

magatartásra. 

 

Különösen fontos ez, ha: 

 az udvaron tartózkodnak 

 ha különböző közlekedési eszközzel közlednek (kirándulás előtt ……) 

 ha az utcán közlekednek 

 ha valamilyen rendezvényen vesznek részt 

 ha a közeli építkezést stb. látogatják meg 

 és egyéb esetekben. 

Az óvoda vezetője az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi 

ellenőrzések, szemlék keretében rendszeresen ellenőrzi, s ha kell, a szükséges intézkedéseket 

megteszi. Minden pedagógus feladata, hogy a veszélyforrást az óvodavezető felé jelezze. 

A munkavédelmi szabályzat tartalmazza a munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) idejét, az 

ellenőrzésbe bevont személyeket. 

Az óvoda csak megfelelő minősítési jellel ellátott játékokat vásárol. 

 

 

Az óvoda dolgozóinak feladatai  

 

Az óvodavezetőjének feladatai az alábbiak: 

 

 Ellenőrizze, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, 

szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési 

tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet. 

 A krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos gyermekek 

esetében az orvos véleményezése alapján a biztonsági előírások kibővítése. 

 Gondoskodjon a védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó 

figyelmeztető jelzések, figyelmeztető táblák, hirdetmények kifüggesztéséről, 

illetve azok tartalmának évenkénti ismertetéséről. 

 

Az intézmény vezetőjének felelőssége: 

 hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve 

tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási 

munka kivételével nem végezhető 

 hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a 

legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s 

csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehet 

 hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen 

– az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével 

 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne 

juthassanak be 

 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős 

feladata a gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a 
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veszélyforrásokra (csoportszoba, udvar, séták, kirándulások, játékeszközök stb.) 

valamint a bekövetkezett baleset utáni eljárással kapcsolatos szabályok 

megfogalmazása, a teendők ismertetése 

 a veszélyekre figyelmeztető jelzéseket, táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, 

illetve azok tartalmát legalább évente kétszer ismertetni kell 

 évente az intézmény egész területe felmérésre kell, hogy kerüljön a védő, óvó 

intézkedések szükségessége. 

 

Az óvodai alkalmazottak felelőssége: 

 Olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos 

szokások, magatartási formák kialakítására. 

 A foglalkozások során az intézmény sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a 

gyermekekben a biztonságos intézményi környezet megteremtésének készségét, át kell 

adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, 

fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében. 

 Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. 

 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések 

használatára, kezelésére.  

 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek 

hozzá. 

 Javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá 

tételére. 

 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére. 

 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb. 

 A gyermekek és az óvodavezető figyelmét folyamatosan fel kell hívni a 

veszélyhelyzetekre. 

 Az azonnali veszélyelhárítás a baleset megelőzése érdekében. 

 Az óvodapedagógus a foglalkozásokra csak olyan sajátkészítésű és kereskedelemben 

gyártott eszközöket vihet be a gyermekeknek, amely megfelel a jogszabályban jelzett 

megfelelőségi követelményeknek. 

 

8.3. Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok 

 

Az óvodapedagógusok feladata a gyermekeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét 

esetén: 

 a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, 

 a gyermekbalesetet azonnal jelezni kell az óvoda vezetőjének és a szülőnek 

 ha szükséges orvost kell hívni, 

 ha a gyermek szállítható, orvoshoz kell vinni, 

 a balesetet, sérülést, okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetni, 

 

Az elsősegélynyújtáskor csak azt teheti az óvodapedagógus, amihez ért. Ha bizonytalan 

abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor azonnal orvost kell hívni. Az orvos 

megérkezéséig nem szabad a gyermeket elmozdítani. Minden dolgozónak kötelessége a 

segítségben részt venni. 

Az intézmény nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy: 
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 a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek 

biztonságára, testi épségére,  

 a veszély forrást jelentő munkahelyüket mindig zárják (karbantartó helyiség, 

tisztító szertár). 

 a munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgokat csak a 

munkáltató engedélyével viheti be. 

A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítéséért az 

óvodavezető felel, a végrehajtás a munkavédelmi felelős feladata. 

A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset 

kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell 

bevonni. 

Az óvodai nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a 

gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az óvoda 

munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata, Tűzvédelmi Szabályzata, Kockázatbecslés 

értékelés szabályzata tartalmazza. Az óvoda Házirendje rögzíti a gyermekbalesetek 

megelőzésére vonatkozó szabályokat, az intézményi óvó-védő előírásokat. Az intézményben 

bekövetkezett gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel 

járó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó 

és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezeket a baleseteket az oktatásért felelős 

államtitkár által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus 

jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény 

miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy 

példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás 

befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a 

fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú 

jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a kiskorú gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy 

példányát a kiállító intézményében meg kell őrizni. 

A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a munkabiztonsági megbízott 

feladata.  

Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok: 

 a baleset körülményeinek kivizsgálása 

 jegyzőkönyv készítés 

 bejelentési kötelezettség teljesítése  

Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások: 

 azonnali jelentési kötelezettség a fenntartó felé 

 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset 

körülményeinek a kivizsgálásába 

A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének 

részvételét. 

A munkabiztonsági megbízottnak különleges felelőssége, hogy 

 gyermekbalesetet követően intézkedik annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne 

forduljon elő  

 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztatja  

 

8.4. A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése 

 

8.4.1.Nevelési időben szervezett óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok 
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Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is: 

 kirándulás, séta 

 színház, múzeum, kiállítás látogatás 

 sport programok 

 iskolalátogatás stb. 

 

A szülők a nevelési év kezdetén írásban nyilatkoznak, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük az óvodán kívül szervezett programokon részt vegyen. Ezt a dokumentumot át 

kell adni az irattár részére. 

 

Az óvodapedagógusok feladatai: 

 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, indulási és érkezési 

időpontjáról, az útvonalról, a közlekedési eszközről. 

 Az óvodavezetőt előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi 

formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedés 

eszköz, indulás és várható érkezés) kitöltésével írásban. 

 Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozásokon a gyermekekkel ismertetni kell 

az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző 

veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. Az ismertetés tényét a 

pedagógus a csoportnaplóban köteles dokumentálni. 

A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető vagy helyettese írásban 

ellenjegyezte. 

Különleges előírások: 

A programhoz a gyermeklétszámnak megfelelő kísérőt kell biztosítani. 

 Tömegközlekedés igénybe vételekor 8 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő - de 

minimum 2 fő. 

 Bérelt autóbusz esetén 10 gyermekenként 1- 1 fő felnőtt kísérő. 

Gondoskodni kell az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelésről.  

 

 

 

8.4.2. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel 

szabályai: 

 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 

gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 

alkalmazottja 

 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség 

 a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó 

dokumentum elkészítése vezetői feladat. 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal. 

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. 

 

8.4.3.Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok: 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi 

véleménnyel kell rendelkeznie. 

 A HACCP előírások betartása és betartatása minden alkalmazott felelőssége. 

 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!  
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 Az intézményen belül és az óvoda által szervezett rendezvényeken szeszesital 

fogyasztása tilos!  

 A közétkeztetés, a higiénés helyzet egészséges életmódot támogató intézményi 

munkarend kialakítása és gyakorlati megvalósítása minden alkalmazott feladata. 
8.4.5. A konyhai dolgozó kötelezettségei az intézmény óvó-védő előírásainak betartása érdekében 
 

 Azokat a konyhai eszközöket, amelyek sérülést okozhatnak (szúró-vágó eszközök, csorba, 

repedt edény…) a gyermek számára odaadni nem szabad. 

 Óvni kell a gyermekeket a forró ételektől. 

 Az ételmaradék tárolását úgy kell megszerveznie, hogy a gyermekek semmilyen körülmények 

között sem férhessenek hozzá. 

 A munkájával összefüggő balesetveszélyes helyekről, eszközökről az óvodavezetést 

értesítenie, tájékoztatnia kell.  

 
8.5. Óvó védő előírások amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az óvodában való 

benntartózkodás során 

 A balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok 

 Az óvoda helyiségeinek használatára vonatkozó szabályok 

Az udvar használatára vonatkozó szabályok  
 Az óvoda udvarán az óvodás gyermek csak óvónői felügyelettel tartózkodhat, az ott 

lévő játékokat, létesítményeket csak óvónői felügyelettel használhatja. 

 Az óvodapedagógus kéréseit, utasításait be kell tartania. 

 Az udvari eszközöket rendeltetésszerűen köteles használni. 

 Az óvoda udvara nem nyilvános játszótér, az óvodával jogviszonyban nem álló 

személyek, gyermekek nem használhatják. Kivételt képeznek az intézmény által 

szervezett családi rendezvények. 

A séták, kirándulások alkalmára vonatkozó szabályok 

 A gyermeknek a séta során be kell tartania az óvodapedagógus utasításait, 

figyelembe kell vennie a KRESZ rá vonatkozó szabályait. 

 A közlekedési eszközön kiabálni, ugrálni nem szabad, csak ülve közlekedhet. 

 A csoport megkülönböztető jelzését köteles használni (karszalag, nyakkendő…stb) 

 A környezetét ne szemetelje. 

 Időjárásnak megfelelően öltözködjön.  

 Társaival szemben együttműködő legyen. 

 

A tornaterem használatára vonatkozó szabályok 

 A tornateremben felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat. 

 Az eszközöket tegye a helyére 

  

 Színház, múzeum, kiállítás látogatásra vonatkozó szabályok 

 Sport programokra vonatkozó szabályok 

 Iskolalátogatásra vonatkozó szabályok 

 A fakultáción való részvétekre vonatkozó szabályok 
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9. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
 

Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek 

szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, 

kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

A reklámtevékenység engedélyeztetése: 

 A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető, 

vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni. 

 A jóváhagyás során figyelembe kell venni a Képviselő – testület határozatát, mely az 

ingyenes sajtótermékek terjesztését szabályozza az intézményekben. 

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 

 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. 

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, 

másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 
 

Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

 

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket 

(szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. 

Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye 

nélkül. 

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése 

szigorúan tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi 

ellenőrzése.  

 

 

10. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők 
 

Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható 

eseményt, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az óvoda gyermekeinek 

és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését 

veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: 

 a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.) 

 a tűz, 

 a robbantással történő fenyegetés 

 stb 

Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen 

felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az óvodavezető 

dönt. 

A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell  

 az intézmény vezetőjét 

 az intézmény fenntartóját 
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 tűz esetén a tűzoltóságot 

 robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget 

 személyi sérülés esetén a mentőket 

 egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelő rendvédelmi, illetve 

katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az óvodavezető szükségesnek tartja 

A rendkívüli esemény észlelése után az óvodavezető vagy az intézkedésre jogosult felelős 

dolgozó utasítására az épületben tartózkodó személyeket sajátos, felhívó jelzéssel értesíteni 

(riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A 

veszélyeztetett épületet a benntartózkodó gyermekcsoportoknak a tűzriadó terv és a bombariadó 

terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 

A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen 

történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a gyermekek óvodapedagógusa a 

felelős. 

A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre: 

 Az épületből minden gyereknek távoznia kell, ezért a foglalkozást tartó nevelőnek 

a termen kívül (pl.: mosdóban) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! 

 A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület 

elhagyásában segíteni kell! 

 A helyszínt és a veszélyeztetett épületet, a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el 

utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik gyermek 

az épületben. 

 A gyermekeket a terem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő 

megérkezéskor az óvónőnek meg kell számolnia! 

 

Az épület kiürítése, a gyermekek elhelyezése a Tűzriadó tervben rögzítettek szerint történik.  

A óvodavezetőnek, illetve az intézkedésre jogosult felelősnek a veszélyeztetett épület 

kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi 

feladatokról: 

 a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról 

 a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról 

 a vízszerzési helyek szabaddá tételéről 

 az elsősegélynyújtás megszervezéséről 

 a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, 

tűzszerészek stb.) fogadásáról 

Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az óvoda vezetőjének, vagy 

az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: 

 a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről 

 a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról 

 az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről) 

 a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről 

 az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról 

 az épület kiürítéséről. 

A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, 

illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv 

vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és köteles betartani! 
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Az intézményre és dolgozóira vonatkozó kérdésekben csak az óvoda vezetőjének 

engedélyével tehet nyilatkozatot a médiának minden alkalmazott.  

 

A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. 

dokumentum tartalmazza. A robbantással történő fenyegetés esetén szükséges teendők részletes 

intézményi szabályozását az „Intézkedési terv, robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó 

terv)” c. utasítás tartalmazza. 

A tűzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, és a dolgozókkal történő megismertetéséért, 

valamint évenkénti felülvizsgálatáért az óvoda vezetője a felelős. 

Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján 

évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért a tűz és 

munkavédelmi megbízott felel. 

A tűzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden 

dolgozójára kötelező érvényűek. 

A tűzriadó tervet és a bombariadó tervet az óvoda alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: 

   Az óvoda folyosója   

.....Intézményvezetői iroda.... 

 
11. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával 

kapcsolatos feladatok  
 

Óvodai ünnepek 

A hagyományok ünnepek, ápolása elválaszthatatlan a gyermekek sokoldalú 

személyiségfejlesztésétől érzelmi életük gazdagításától. Megalapozzák a szűkebb és tágabb 

környezethez fűződő pozitív viszony alakulását, a népi kultúra ápolását A felnőtt 

közösségekben hozzájárulnak az összetartozás, a kölcsönös megbecsülés értékeinek 

erősítéséhez. 

Az óvodai ünnepeket, hagyományait a gyerekek közösségére vonatkozóan az óvoda 

Pedagógiai Programja tartalmazza. 

Az ünnepélyek, megemlékezések rendjét, időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos 

felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg, melyet az intézmény 

évente, a közzétételi listában elektronikus formában az óvoda honlapján is megjelentet. A 

felelősök a rendezvényekre vonatkozó feladatterveiket a munkatervben jelölt határidőre 

elkészítik, és tartalmuk szerint szervezik meg az ünnepséget.  

Az ünnepélyek, megemlékezések a gyermekek nemzeti identitástudatának fejlesztésére, 

hazaszeretetük mélyítésére, az egymás iránti tisztelet, türelem alakítására, a közös cselekvés 

örömére, közösség formálására szolgálnak. Az ünnepek, megemlékezések, a hagyományok 

ápolása, bővítése az intézmény jó hírnevének megőrzése az óvodai közösség minden tagjának 

kötelessége. 

Az ünnepek, megemlékezések, mindenkor a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Az 

intézményi megemlékezések, a nemzeti és nemzetiségi, valamint az egyéb ünnepek 

megünneplésének rendjét és módját a nevelési program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési 

év rendjére vonatkozó éves munkaterv határozza meg. 

 

Hagyományok 

 A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának 

feladata, tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény 

hagyományai fennmaradjanak. 
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 A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének 

megőrzése, növelése. 

 

A hagyományápolás eszközei: 

 Ünnepségek, rendezvények 

 Egyéb eszközök (pl. kiadványok) 

 

Az intézmény hagyományai érintik 

 az intézmény ellátottjait 

 a felnőtt dolgozókat 

 a szülőket 

 

A hagyományápolás érvényesülhet az intézmény 

 jelkép használatával 

 gyermekek, felnőttek ünnepi viseletével 

 az intézmény belső dekorációjával 

 

Az óvoda nevét jelképező, logo megjelenítésének formái 

 pólón 

 sapkán 

 zászlón 

 leveleken 

 meghívókon 

Rendezvényeken, kirándulásokon, közös óvodai ünnepeken a logo használatát 

szorgalmazzuk. A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb 

hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok 

ápolásáról, megőrzéséről is 

 

Felnőtt közösségek hagyományai 

 nevelési évnyitó tanácskozás:  

Az óvoda alkalmazottainak és a vezetők részvételével minden év szept.01.-ig.  

 nevelési évzáró értekezletek az óvoda alkalmazottainak részvételével minden év június 

30-ig 

 szakmai napok, továbbképzések 

 házi bemutatók 

 karácsonyi ünnepség 

 Pedagógus nap 

 kirándulás  

 

A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával, mely azonos 

időpontban is szervezhető: 

 Karácsony( középsősök) 

 Anyák napja 

 Ballagás( nagycsoportosok) 
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A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az 

intézményben: 

 Mikulás, karácsony, karácsonyi kreatív délután, idősek köszöntése, farsang, március 15-e, 

húsvét, húsvéti kreatív délelőtt, anyák napja, gyermeknap, nemzetiségi napok , iskolába 

lépő gyermekek búcsúnapja, iskolai tanévnyitó előtti búcsúzás, 

Az óvoda minden dolgozójának kötelessége a készülődésben, ünneplésben részt venni. Az 

ünnepek nyilvánosak. Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más 

ünnepélyek, rendezvények is nyilvánossá tehetők. 

Óvodai vagy csoportszinten - a gyermekcsoportok fejlettségének megfelelően - 

megünnepeljük a környezet, - és természetvédelem jeles napjait is. 

Víz Világnapja, Madarak és Fák Napja, Világtakarítási Nap, Állatok Világnapja, Földünkért 

Világnap, stb 

Egyéb rendezvények, események szervezésére a munkaterv és a nevelési terv szerint kerül 

sor.   

 

 

12. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé 
 

A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű tájékoztatás 

nyilatkozatnak minősül. 

Nyilatkozattétel esetén az alábbi előírásokat kell betartani: 

 Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve nyilatkozatadásra az 

intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. 

 A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a 

nyilatkozó felel. 

 A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali 

titoktartásra, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. 

 Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, 

amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az 

intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, 

amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. 

 

 

13. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos 

rendelkezések 
 

Működési alapdokumentumok 

 Alapító Okirat 

 Pedagógiai Program 

 Szervezeti és Működési Szabályzat 

 Házirend 

 Éves Munkaterv 

 

Az Alapító Okirat elhelyezése 

 

Az Alapító Okiratunk a következő helyeken van elhelyezve: 

 a fenntartónál, 
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 az óvoda vezetőjénél, 

 az irattárban, 

 Intézményünk honlapján, 

 az Államkincstárban. 

 

A működési alapdokumentumok elhelyezése 
 

 A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként 

kezelése az óvodavezető feladata. 

 Irattári elhelyezésük kötelező. 

A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a 

következő helyekre történjen meg: 

 fenntartó 

 Intézményi honlapunk 

 az óvodavezető 

 KIR 

A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, és az intézménnyel 

jogviszonyban nem állók is. 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, 

bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül 

érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés 

alapján kerül meghatározásra. 

 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- 

helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

 

Tájékoztatás a Házirendről 

 

Az óvodapedagógus minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a 

házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend 

fénymásolt példányait - az átvétel szülő által történő aláírásával - átadjuk. A Házirend és az 

éves munkaterv különösen ennek esemény naptára elhelyezésre kerül a nevelői szobában is.  

 

Az Internetes nyilvánosságra vonatkozó feladatok 
 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő, hogy amennyiben az 

intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. 

 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1) pontja alapján a nevelési-oktatási 

intézményi közzétételi listában szereplő dokumentumok 

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, 
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b) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett 

csoportok száma, 

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, 

egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és 

mértékét, továbbá nevelési évenként az egy főre megállapított díjak 

mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági 

és igénylési feltételeket is, 

d) a fenntartó nevelési intézmény munkájával összefüggõ értékelésének 

nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos 

– nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések 

felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, 

e) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a 

nevelési évben, tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok 

védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával, 

g) a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai 

programot tartalmazza. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (2) pontja  alapján az óvodai közzétételi lista az 

(1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza: 

 az óvodapedagógusok számát, 

 iskolai végzettségüket, szakképzettségüket,  

 a dajkák számát, a dajkák iskolai végzettségét, szakképzettségét, 

 az óvodai csoportok számát, az egyes csoportokban a gyermekek létszámát. 

 

Az ehhez tartozó adatokat minden év szeptember 30-ig át kell adni az óvodai honlap 

kezelésével megbízott rendszergazda részére. 

Az adatközlés időpontja: A vezető helyettes által biztosított adatokat az október 1-jei 

állapotnak megfelelően október 15.-ig továbbítja a KIR részére, az intézményi jóváhagyott 

dokumentumokkal együtt. Ezzel egy időben, kérelmet nyújt be a Hivatal felé, hogy a KIR-ben 

feldolgozott dokumentumokat az intézmény saját honlapján is megjelentethesse elektronikus 

formában. 

Tartalmát szükség szerint, de legalább nevelési évenként, egyszer, az OSAP - jelentés 

megküldését követõ tizenöt napon belül felül kell vizsgálni. A közzétételi lista kizárólag 

közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat.  

 

Felelős: óvodavezető helyettes 

 

A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők 

számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető. 

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról 

a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is 

választ kapjanak kérdéseikre. 

 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz. 
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Felelős: óvodavezető 

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete 

 

 

14. Lobogózás szabályai 
 

 A 132/2000. (VII.14.) kormányrendelet értelmében „A nemzeti lobogót állandóan 

kitűzve kell tartani.” 

 A kormányrendelet a középületek fel lobogózásának egyes kérdéseiről előírja a 

középületek számára a megfelelő méretű zászló kitűzését, illetve a fel lobogózás 

szabályait. 

 A zászló állandó minőségének megtartásáról a vezető gondoskodik. 

 

 

15. A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása 
 

Az óvoda biztosítja a szülő kérése alapján a gyermek számára a történelmi egyházak által 

szervezett fakultatív hit-és vallásoktatást. Ehhez szükséges az óvoda és az egyház között 

létrejött együttműködési megállapodás, az egyház által biztosított hitoktató.  

Az óvodával kötött megállapodás alapján a hitoktatás nem zavarhatja az óvodai életet, a 

nevelés folyamatát. Az óvoda biztosítja a tevékenységhez szükséges feltételeket.  

Az óvodában, tiszteletben kell tartani a gyermekek, szülők, alkalmazottak lelkiismereti és 

vallásszabadságát. 

A hit és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásához írásban ki kell kérni a szülői 

szervezet véleményét. 

A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje: 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében 

kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Az igényeket az óvodatitkár összesíti és 

továbbítja az egyház képviselőjének, aki a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított 

szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott 

foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek 

megvalósításra. 

 

 

16. Hivatali titok megőrzése 
 

Az intézmény minden dolgozójának kötelessége a hivatali titok megtartása. A közalkalmazott 

nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével 

összefüggésben jutott tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre 

hátrányos következménnyel járhat. 

Amennyiben adott esetben, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, 

nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és 

amely nyilvánosságra kerülése az óvoda érdekeit sértené. 

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója 

köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni. 

Hivatali titoknak minősül: 

 amit a jogszabály annak minősít 

 a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok 

cdp://1/A0000132.KOR/
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 a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat 

 továbbá, amit az óvoda vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, 

illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak 

minősít. 

 
 

17. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére. 
 

Általános rendelkezések 

Jogszabályi háttér 

 Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII.tv. 11.§ (6.) 

bekezdés. 

A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az óvoda alkalmazásában álló 

mindazon személyre, aki döntésre vagy ellenőrzésre jogosult, azaz: 

 az intézmény vezetője 

 az intézmény vezető helyettese 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel hatálybalépése 

A kihirdetés napjától számítva a visszavonásig érvényes. 

 

Felülvizsgálat módja 

 Jogszabályi változás 

 

A vagyonnyilatkozat-tétel esedékessége 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségnek a kötelezett 

a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, 

munka- vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, 

b) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás-munka 

vagy feladatkör megszűnését követő 30 napon belül. 

c) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka 

vagy feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha a törvény 

eltérően nem rendelkezik 2 évenként köteles eleget tenni. 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget c) pontban foglaltak esetében az esedékesség 

évében június 30-ig kell teljesíteni. 

 

Nem kell a b) pont szerint vagyonnyilatkozatot tenni a közszolgálatban álló személy 

foglalkoztatására irányuló jogviszony áthelyezéssel történő megszűnésekor, feltéve, ha az 

áthelyezés vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörbe, illetve feladatkörbe 

történik. 

 

A vagyonnyilatkozat őrzésért felelős személy 

Az óvodavezető esetében a fenntartó, az óvodavezető helyettes esetében pedig a munkáltatói 

jogkört gyakorolja, az óvodavezető. 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget az teljesíti, aki annak esedékességekor 

valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. 
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 A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és 

vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári 

évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. 

 

A vagyonnyilatkozat átadásának, nyilvántartásának, tárolásának szabályai 

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról a szükséges nyomtatványokat is 

tartalmazó tájékoztató átadásáról a munkáltató gondoskodik. 

 A vagyonnyilatkozat egyik példányát a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél 

marad, másik példányát az őrzésért felelős (óvodatitkár, elektronikus formában a 

rendszergazda) az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 

 A nyilatkozó és a munkáltató megbízásából az őrzésért felelős a boríték lezárására 

szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat 

átadására zárt borítékban kerül sor. Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot 

nyilvántartási azonosítóval látja el. /Az azonosító betűjelből és számsorból áll./ 

 A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot – a nyilatkozó és az őrzésért felelős 

példányát is – csak a jogszabályban meghatározott vagyonosodási vizsgált során az 

eljáró szerv bontja fel.  

 A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy 

ellenőrzi. A nyilatkozat tartalmát abban az esetben ismerheti meg, ha a jogszabály 

rendelkezései szerint döntenie kell a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

 A jogszabályszerűen lezárt vagyonnyilatkozat elhelyezése a vezető esetében a 

fenntartónál, a helyettes esetében az intézmény páncélszekrényben történik. 

 

7.  A  TELEFONHASZNÁLAT ELJÁRÁSRENDJE  
 

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma 

állapotban tarthatja magánál és csak kivételes, sürgős esetben használható. Az intézményi 

vonalas telefon kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek 

között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem 

az udvaron nem használhatja.  

 

 

8. A  HELYISÉGEK HASZNÁLAT I RENDJE  
 

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint 

tart nyitva. Az ügyeleti rendet az óvoda vezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és 

azt a szülők és az alkalmazotti közösség, és a társintézmények tudomására hozza értesítés 

formájában. 

Az óvoda működési rendjére vonatkozó szabályozást az óvoda Házirendje tartalmazza 

az óvoda helyiségeinek használatára 

a gyermekek kíséretére 

az étkeztetésre vonatkozóan 

A dohányzás szabályaira vonatkozó előírásokat a magasabb jogszabályok szabályozzák. 
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A dolgozók az intézmény helyiségeit nyitvatartási időben akkor és oly módon használják, 

hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet, és az intézmény egyéb feladatainak 

ellátását. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túl igénybe kívánja venni az óvoda 

helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie, a használat céljának és 

időpontjának megjelölésével. Az intézmény helyiségeinek nyitvatartási időn kívüli 

használatát indokolt esetben a vezető írásban engedélyezi. A nyitva tartástól eltérő időponttól 

az engedélyezett helyiséghasználat esetén értesíteni szükséges az épület riasztását biztosító 

szervet. Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésének megfelelően lehet használni. Az óvodában 

csak érvényes egészségügyi kiskönyvvel rendelkező munkavállaló dolgozhat. 

Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy 

köteles: 

 A közös tulajdont védeni. 

 A berendezéseket rendeltetésszerűen használni. 

 Az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni. 

 Az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni. 

 Tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. 

 A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. 

Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem 

működhet! 

 

9. A  KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEG ISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ 

KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK  RENDJE  

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 13. § 2 

h) pontja, a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rend, 30. § (6) bek. valamint a 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 30. § (6) bek. 

alapján a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának eljárásrendje az intézményben az 

SzMSz mellékletében kiadott szabályzatban kerül meghatározásra. 

A Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni az óvoda: 

 kezelésében lévő közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok, valamint 

közalkalmazottainak, munkavállalóinak közérdekből nyilvános adata (továbbiakban 

együtt: közérdekű adat) igénylésénél, továbbá 

 az óvoda hatásköre és illetékessége szerint kezelésében álló közérdekű adatok 

közzétételénél. 

A közérdekű adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg. Ennek értelmében 

közérdekű adat:  

 az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére 

vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes 
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adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy 

ismeret, 

Így különösen: 

 a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre 

vonatkozó adat.  

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az intézmény a kérelem tudomására 

jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában 

tesz eleget. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések az intézmény Adat és iratkezelési 

Szabályzatában találhatók a mellékletben. 

 

10.  MELLÉKLETEK  
11.  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT  

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

 

Az intézmény jelenleg nem használ elektronikus iktató rendszert, a szabályozást az 

intézménybe érkezett és keletkezett elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok 

hitelesítésére alakítja ki. 

 

A Szabályzat célja: 

 

Az Intézmény működése során keletkező iratok elektronikus úton történő létrehozásának, 

archiválásának, továbbításának, valamint az elektronikus úton érkező iratok kezelésének, 

megőrzésének szabályzása. 
 

A Szabályzat személyi hatálya: 
 

A Szabályzat minden dolgozó számára kötelező érvényű, aki munkája során iratkezeléssel, 

illetve elektronikus iratkezeléssel kapcsolatba kerül. A szabályzat bizalmas információkat 

tartalmaz az Intézmény működését illetően, ezért tartalma SZOLGÁLATI TITOK! 

 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése: 
 

A Szabályzat betartásának ellenőrzése az intézményvezető feladata, melyet rendszeres 

időközönként elvégez. Az ellenőrzés végrehajtása előzetes bejelentés nélkül történik! 

 

A Szabályzat tárgyi hatálya: 
 

 kiterjed a védelmet élvező iratok teljes körére, felmerülésük és feldolgozási helyüktől, 

idejüktől és az iratok fizikai megjelenési formájuktól függetlenül,  
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 kiterjed az intézmény tulajdonában lévő, valamennyi informatikai berendezésre, 

valamint a gépek műszaki dokumentációira is, 

 kiterjed az informatikai folyamatban szereplő összes dokumentációra (fejlesztési, 

szervezési, programozási, üzemeltetési), 

 kiterjed a rendszer- és felhasználói programokra, 

 kiterjed az adatok felhasználására vonatkozó utasításokra, 

 kiterjed az adathordozók tárolására, felhasználására. 

Az elektronikus iratkezelés (adatkezelés) során használt fontosabb fogalmak: 

 Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

 Különleges adat: 

a)faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

valamint a bűnügyi személyes adat; 

 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 

kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon 

vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 

önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, 

szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 

értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, 

valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 

ÉRTELMEZÉSEK: 

Elektronikus irat:  számítástechnikai program felhasználásával elektronikus formában 

rögzített, készített, elektronikus úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet 

számítástechnikai adathordozón kezelnek, tárolnak; 

Funkciók: 

Érkeztető: a küldemény küldőjét, érkeztetőjét, belső címzettjét, az érkeztetés dátumát, az 

elektronikus úton érkezett küldemény sorszámát, a küldemény adathordozóját, fajtáját és 

érkezési módját rögzíti az iktatókönyvben, vagy külön érkeztető könyvben. Az érkeztetési 

adatok rögzítése, megtekintése, módosítása, lezárása, a küldemény bontása. 

 

Szignáló: az ügyben eljárni illetékes vezető kijelöli a szervezeti egység és/vagy ügyintéző 

személyt, az ügyintézési határidő és a feladat meghatározása az érkeztetési vagy iktatási 

iktatókönyvben személyesen vagy a szignáló írásbeli utasítása alapján. 

 

Iktatást végző: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal való ellátása az irattári tervnek 

megfelelően az iktatókönyvben. Az iratot továbbíthatja a vezetőnek, feljegyzést rögzíthet, 

ügyiratot lezárhat, irattárba tehet, az ügyiratot/iratot expediálhatja, továbbíthatja. 
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Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, 

feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. 

Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása 

is. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a 

műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől. 

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki / vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót 

bízhat meg.  

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki / vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok 

feldolgozását végzi. 

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

 

Adatbiztonság: az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles 

gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés 

vagy a megsemmisülés ellen. 
 

Iratnak minősül: 

Minden olyan írott szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv 

működésével, illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, 

bármilyen eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett, kivéve a megjelentetés 

szándékával készült újság, folyóirat, vagy könyvjellegű kéziratok. 

 

Iratkezelő: Az a személy, aki munkája során irattal foglalkozik, iratot hoz létre, továbbít, 

vagy fogad. 

 

Ellenőrzés: Az a folyamat, amikor a Szabályzat betartását a vezető ellenőrzi. 

Az iratkezelés elektronikus technikai feltételeinek biztosítása a rendszergazda hatáskörébe 

tartozik. Az iratkezelés szakmai felügyeletét az óvodavezető látja el. A vezető a szakmai 

felügyelet keretén belül: 

 rendszeresen, illetve szúrópróbaszerűen ellenőrzi az iratkezelési tevékenység 

szabályszerűségét, 

 az észlelt problémákról tájékoztatja az érintett felelőst, 

 ajánlásokat fogalmaz meg a szabálytalan vagy ésszerűtlen gyakorlat megváltoztatása, 

illetve az ügyviteli folyamatok megszervezése körében. 
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Elektronikus Iratok létrehozása: 

Elektronikus irat létrehozása számítástechnikai eszközökkel történik. Az elektronikus úton 

keletkezett iratnak számítástechnikai eszközökön történő tárolása fájlokban történik. 

Az elektronikus iratokat lehetőleg olyan eszközön és formátumban kell létrehozni, melyek a 

felhasználás helyétől függetlenül ugyan azt az eredményt nyújtják. Kerülni kell a nem járatos 

fájlformátumok használatát és egyúttal törekedni kell a népszerű formátumok használatára. 

Minden fájlnak három fő tulajdonsága van: 

 név, 

 kiterjesztés, 

 hely, 

továbbá,  az iratkezelés szempontjából fontos tulajdonságai (attribútum): 

 létrehozás dátuma, 

 utolsó módosítás dátuma, 

 utolsó hozzáférés dátuma, 

 rejtett, írásvédett 

Az elektronikus úton létrehozott iratok végleges, jóváhagyott változatát ki kell 

nyomtatni, el kell látni a megfelelő azonosítókkal, továbbá megőrzés céljából archiválni 

kell.  

Azokat a dokumentum fájlokat, melyek várhatóan nem változnak meg, vagy nem cél a 

későbbiekben a megváltoztatása, írásvédetté kell tenni! (a kívánt fájlra jobb egérgombbal 

kattintva a Tulajdonság menüpont alatt az írásvédett tulajdonságba bal egérgombbal kattintva 

pipát kell tenni. Ettől kezdve a fájlt csak más néven lehet elmenteni, az eredeti tartalom nem 

változik meg.) 

Fájlok elnevezéseinek alapelvei: 

 A fájl neve lehetőleg utaljon a tartalomra, a későbbi könnyebb azonosíthatóság 

érdekében, 

 A fájl nevében a szóköz karaktereket lehetőség szerint _ karakterrel kell helyettesíteni, 

 Ha lehetséges, kerülni kell az ékezetes betűk használatát, 

A fájlok elhelyezése mappákban történik. Az összetartozó fájlokat célszerűen egy mappában 

kell elhelyezni. A mappa nevének megválasztásakor a fájl elnevezéseinek alapelveit kell 

betartani. 

 

Elektronikus iratok küldése, fogadása 

Az elektronikus iratok e-mailben továbbíthatók, valamint elektronikus iratot e-mailben 

fogadhatunk. Elektronikus iratot Interneten keresztül le lehet tölteni, ki lehet tölteni.  

Az e-mailben érkező elektronikus iratot úgy kell tekinteni, mintha az hagyományos úton 

érkezett volna. Lehetőség szerint ki kell nyomtatni, iktatni kell, az iktatás során fel kell 

tüntetni az e-mail feladóját, az érkezés időpontját, illetve a sorszám előtt „e-mail” szöveggel 

kell külön is megjelölni, valamint papír alapon is meg kell őrizni. 

Az elektronikus úton elküldött irat megérkezéséről lehetőség szerint igazolást kell kérni! Az 

igazolásról kapott dokumentumot papír alapon meg kell őrizni és az irathoz kell csatolni. 

 

A (személyi anyagok, a gyermekek anyagainak létrehozására szolgáló) programok 

Az ......................... rendszerben keletkezett iratok az ............................ rendszeren belül 

kerülnek létrehozásra, az ......................... adatbázisának, belső folyamatainak segítségével. Az 
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ilyen módon létrejött iratokat nyomatatás után Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg 

kell őrizni. 

A .................................. (étkezési program) rendszerben keletkező iratok a rendszeren belül 

kerülnek létrehozásra, a .......................... adatbázisának, belső folyamatainak segítségével. Az 

ilyen módon létrejött iratokat nyomtatás után az Iratkezelési szabályzatnak megfelelően meg 

kell őrizni. 

 

Archiválás, biztonsági mentések 

Az archiválás, biztonsági gyorsmentés USB adattárolókra történik. Emellett CD, DVD 

adathordozóra történnek az éves archiválások. 

Az ........................... és .......................... programok rendelkeznek olyan funkcióval, melyek 

segítségével az archiválás elvégezhető, az így kapott fájlok segítségével a biztonsági 

mentéskori állapot visszaállítható. A funkcióval létrehozott fájlokat egy erre a célra 

rendszeresített USB adathordozóra kell másolni, és a intézményvezetői iroda 

páncélszekrényében kell őrizni. Mindkét program esetében a havonta egyszer, ebédbefizetés 

után, illetve frissítés után el kell végezni. 

 

A számítógépes alkalmazások (.....................................) általános üzemeltetési, informatikai 

rendszerfelügyeleti feladatait a rendszergazda látja el. 

 

Ennek során: 

 Fogadja az alkalmazásokkal kapcsolatos hibabejelentéseket, gondoskodik a felmerült 

problémák minősítéséről, számítástechnikai jellegű hibák esetén azok megoldásáról. 

 Az egyes alkalmazásokhoz felelősként kijelölt munkatársak gondoskodnak az 

adatbázisok rendszeres mentéséről, a frissítések telepítéséről, tárolják a mentések 

adathordozóit (napi: az iktatási napot megelőző 3 napig, havi: 3 hónapig, 2 évig az 

anyagok archiválása az iktatott dokumentumokon meghatározott selejtezés idejéig). 

 Ha a mentés CD lemezre történik, úgy célszerű arról másolatot is készíteni és évente 

minimum egy alkalommal - az adatbiztonság érdekében - ellenőrizni az 

olvashatóságot. 

 

Az óvoda vezetője felelős: 

 az iratok szakszerű és biztonságos megőrzéséért az elektronikus úton előállított 

papíralapú nyomtatványok iktatási rendszerének kialakításáért, működtetéséért, 

felügyeletéért, 

 kijelöli a számítástechnikai rendszerének biztonsági követelményeiért általánosan és a 

rendszer üzemeltetéséért önállóan felelős személyt, 

 az Iratkezelési Szabályzat elkészítéséért, jóváhagyásáért, szabályszerűségéért és a 

feladatoknak megfelelő célszerűségéért, 

 a szervezeti egységek vezetőivel együttműködve az iratkezelés személyi és szervezeti 

feltételeinek kialakításáért, 

 az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséért, a 

szabálytalanságok megszüntetéséért, szükség esetén a szabályzat módosításának 

kezdeményezéséért, 

 az iratkezelést végző, vagy azért felelős személy szakmai képzéséért és 

továbbképzéséért, 

 egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokért. 
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A ............................................... programokhoz való hozzáférési jogosultságokat névre 

szólóan kell dokumentálni. A dokumentumok tárolása és kezelése a vezető feladata. A 

jogosultságokat a szervezeti egységek vezetőinek egyénekre bontott jogosultsági javaslata 

alapján a vezető állítja össze. A jogosultságok beállítása, illetve módosítása a vezetői 

engedélyezést követően a rendszergazda feladata. 

 

 

12.  IRATKEZELÉS SZERVEZETI RENDJE  
 

A szabályozás célja: Az óvoda iratkezelését úgy kell megszervezni, és az adatokat úgy kell 

rögzíteni hogy: 

 az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

 szolgálja az óvoda és annak valamennyi szervezeti egysége rendeltetésszerű 

működését, feladatainak eredményes és gyors megoldását, 

 az irattári tervben meghatározott ideig biztosítsa az iratok épségben és használható 

állapotban való őrzését és a maradandó értékű iratok levéltári átadását. 

 

Az ügyvitel és ügyiratkezelés szervezeti rendje, a felügyeletet ellátó vezető 
 

Az óvodai feladatok ellátásával kapcsolatos hivatalos ügyek szervezését, intézését, az ügyeket 

kísérő iratkezelést, valamint ezek ellenőrzését az intézmény vezetője irányítja az alábbiak 

szerint: 

A vezető 

 elkészíti és kiadja az óvoda ügyviteli és iratkezelési szabályzatát 

 jogosult az óvodába érkező küldemények felbontására (ha ezt az fenntartja magának) 

 jogosult kiadványozni 

 kijelöli az iratok ügyintézőit 

 meghatározza az iratok selejtezésének és levéltárba küldésének évét 

 ellenőrzi, hogy az iratkezelés a vonatkozó jogszabályok és az iratkezelési szabályzat 

előírásai szerint történjen 

 figyelemmel kíséri az iratkezelésre vonatkozó jogszabályokat és annak változásainak 

megfelelően módosítja az iratkezelési szabályzatot  

 irányítja és ellenőrzi az óvodatitkár és a rendszergazda munkáját 

 előkészíteti és lebonyolítja az irattári anyag selejtezését és levéltári átadását 

 intézkedéseket kezdeményez az iratkezelési hiányosságok megszüntetése érdekében 

 az irattári anyag károsodását előidéző rendkívüli esemény alkalmával közreműködik a 

hibaelhárítás és az anyagmentés megszervezésben 

 rendszeresen ellenőrzi az irányítása alá tartozó ügyintézés és iratkezelés jelen 

szabályzatban foglaltaknak megfelelő végrehajtását, 

 informatikai rendszer vonatkozásában meghatározza az üzemeltetéssel és ellenőrzéssel 

kapcsolatos munkakörhöz szükséges informatikai ismereteket, kijelöli a 

számítástechnikai rendszer biztonsági követelményeiért felelős és a rendszer 

üzemeltetéséért önállóan felelős személyt 

 jelen szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzi az iratok 

védelmét és az iratkezelés rendjét 
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Az iratkezelési feladatok megosztása 

 

Óvodavezető és helyettese 

 

Minden, olyan küldeményt, amely az óvoda címére, illetve a foglalkoztatottak nevére 

érkezett, hivatalos dokumentumnak kell tekinteni. 

 átveszi az intézményhez érkezett küldeményeket 

 az érkeztetést követően az iratokat átadja az óvoda vezetőjének 

 gondoskodik az egyes dokumentumoknak a szervezeti egységekhez, illetve az „s.k” 

jelzésű küldemény esetén a címzetthez való eljuttatásáról 

 a küldemények átadás – átvételét dokumentálja 

 gondoskodik az ügyintézés során készült, nem minősített kiadmányok (intézkedések, 

levelek, táviratok, csomagok) postai feladásáról, elkészíti a feladó jegyzéket 

 végzi a külső és belső kézbesítést 

 rögzíti a vezetői szignálás adatait függetlenül attól, hogy iktatott iratról vagy nem 

iktatásköteles, érkeztetett küldeményről van szó 

 végzi a külső küldemények iktatását, ennek során előzményt keres, elvégzi az elő- és 

utóiratok szerelését, főszám iktatást vesz fel az irattári tervnek megfelelően a vezető 

utasítása alapján 

 intézi az érkeztetett, illetőleg iktatott iratok irányítását, óvodán belüli továbbítását 

 az óvodába közvetlenül (faxon vagy e-mailben, esetleg személyes kézbesítéssel) 

érkezett küldeményeket nyilvántartásba veszi (érkezteti) az óvoda Érkeztető – 

könyvébe 

 a szervezeti egységhez kiadmányozás céljából érkezett iratok esetében rögzíti a 

kiadmányozás megtörténtét, időpontját 

 iktatja a belső kezdeményezésű iratokat 

 az óvoda tevékenységéhez tartozó, kiadmányozásra kerülő azon iratok esetében, 

amelyekből külső továbbításra szánt dokumentumok keletkeznek, gondoskodik a 

borítékok címzéséről, a szükséges mellékletek csatolásáról. 

 ellenőrzi és postai feladásra előkészíti a küldeményeket (expediálás) 

 kezeli a kézi irattárat, a kézi irattári feljegyzéseket rögzíti 

 amennyiben a küldemény nem az óvoda illetékességébe tartozik, átadja az illetékes 

szerv részére és az átadás tényét a rögzíti 

 a kézi irattárból a még nem selejtezhető iratokat 2 évente elhelyezi az Irattárban. 

 biztosítja az óvoda 2 évnél régebbi elintézett iratainak rendszerezett irattári 

elhelyezését, kezelését és nyilvántartását 

 a vezető utasítása alapján megszervezi és lebonyolítja az iratselejtezéseket 

 a vezető utasítása alapján gondoskodik a történeti értékű iratoknak a szaklevéltár 

számára történő átadásáról. 

 

A számítógépes alkalmazások általános üzemeltetési, informatikai felügyeletének 

feladatai 

 

Az informatikai területen az iratkezeléssel kapcsolatos tervezés-fejlesztés, üzemeltetés, 

valamint a feladat- és felelősségi körét, kompetenciáit a vezető utasítása alapján a 

rendszergazda gyakorolja. 
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Az intézmény szempontjából jelentős alkalmazások, adatállományok, pl. költségvetés, 

személy- és munkaügyi rendszerek, ügyiratkezelés az alábbiak:  

1. A személy és munkaügyek kezelésére szolgáló rendszer: 

Hozzáférési jogosultsága van: 

2. Statisztikai adatszolgáltatás kezelésére szolgáló rendszer: 

Hozzáférési jogosultsága van: 

3.  

Az informatikai rendszeren belül elkülönítetten kell kezelni a személyes adatot és a törvények 

által meghatározott egyéb adatcsoportokat. Az egyes számítógépes alkalmazásokra a 

biztonsággal kapcsolatos, specifikus előírásokat meg kell határozni. A hozzáférési 

jogosultságok odaítélését a feladatteljesítés követelményeihez igazodva kell megállapítani.  

A hozzáférési jogosultságok kiosztását, illetve megvonását a vezetői jóváhagyás után a 

rendszergazdának el kell végeznie. Az alkalmazások dokumentációját legalább két szinten, az 

üzemeltetési és kezelési előírások, a biztonsági követelmények szintjén kell összeállítani.  

A rendszergazda feladata az óvoda által használt informatikai biztonsági koncepció 

(védelmi szükségletek megállapítása, védelmi intézkedések tervei és dokumentumai, 

jogosultsági) kialakítása az alábbiak figyelembe vételével: 

 a számítógépes (informatikai) alkalmazások különleges védelmi intézkedései 

 a biztonsági, védelmi intézkedések rendszeres ellenőrzése és felülvizsgálata 

 el kell készíteni az ellenőrzések és a felülvizsgálatok dokumentációját és védett helyen 

kell tárolni 

 meg kell határozni a számítógépes alkalmazásokkal kapcsolatban, illetve az 

intézményben hivatalosan keletkezett dokumentumok megőrzési határidejét 

 ha a számítástechnikai rendszer üzemeltetése során kiderül a biztonság megsértése, 

illetve megsérülése, haladéktalanul meg kell kezdeni a vonatkozó intézkedések 

érvényesítését 

 az informatikai rendszert ért káresemények utólagos elemzését rendszeresen el kell 

végezni (pl.: hardver hibák, szoftver hibák, bejelentkezések, hozzáférési kísérletek, 

gondatlan kezelések, vírusok stb.) 

 a feladat- és hatáskörök szerint a biztonsággal foglalkozó előírásokat külön választva 

kell kialakítani és tárolni  

 a biztonsági szabályozásokkal kapcsolatos tennivalókat a munkaköri leírásban is 

szerepeltetni kell 

 a szoftverek beszerzése jogtisztán, megbízható forrásból történhet 

 a hardver és szoftver eszközöket az intézményen belül nyilván kell tartani 

 az intézményen belül szabályozni kell a számítástechnikai rendszerek használatának 

feltételeit 

 az informatikai rendszer használatára vonatkozó biztonsági előírások betartását 

ellenőrizni kell 

 javítás és karbantartás esetén a bizalmas adatokat (pl.: adatmentés és felülírásos törlés 

révén) védeni kell. 

 

A hiányzó, illetve elvesztett iratok ügyének rendezése 
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Az ügyirat elvesztése, jogtalan megsemmisítése, hiánya munkajogi felelősségre vonást von 

maga után. 

Az ügyirat elvesztésének, jogtalan megsemmisítésének, eltűnésének okát és körülményeit - az 

irat eltűnésének észlelésétől számított 3 munkanapon belül az óvoda vezetőjének ki kell 

vizsgálnia. 

 

Bélyegzőkkel kapcsolatos rendelkezések 

 

A óvoda bélyegzőnek lenyomatát és a kiadmányozás rendjét jelen Szervezeti és Működési 

Szabályzat szabályozza. 

 

 

 

 

 

13. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

A szervezeti és működési szabályzat elkészítése az intézményvezető felelőssége, az óvoda 

nevelőtestülete fogadja el, az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet véleményének 

figyelembevételével, amely az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára 

kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet. 

 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően 

 

Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a fenntartó, a nevelőtestület, a szülői 

közösség és a KT elnöke és a jogszabályi kötelezettség. 

 

Az SZMSZ nyilvánossága: 

 A hatályba lépett SZMSZ-t meg kell ismertetni az óvoda minden alkalmazottjával, 

valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben 

használják helyiségeit. 

 Az SZMSZ-ben foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell. 

 A hozzáférhetőség biztosítását jelen Szabályzat tartalmazza. 
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14. ZÁRADÉK  
 

 

Kelt: Hosszúpályi, 2015.05.10. 

 

Készítette: ………………………….. 

óvodavezető 

 

Ph. 

NYILATKOZATOK  

 

A szülői képviselet, a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda SzMSz-ének elfogadásához magasabb 

jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez (a dokumentumok nyilvánosságának 

biztosítása, az intézmény, tájékoztatási kötelezettsége, valamint a gyermekek adatainak kezelésével 

kapcsolatban) a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 

    ………………………………………… 

         A szülői szervezet elnöke 

 

 

A Közalkalmazotti Tanács a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda SzMSz-ének elfogadásához 

magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát 

korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  

    ................................................................... 

        A Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  SzMSz-ének 

elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez egyetértési jogát 

korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A 

dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.  

Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 

          ..................................................................................... 

     A Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Ph. 

A .........Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült 

jegyzőkönyvben szereplő ……….. %-os igenlő elfogadó határozat alapján ……….. év 

………………………… hó ………. napján a Szervezeti és Működési Szabályzatát 

................................................ határozatszámon elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 

képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője    nevelőtestület képviselője 
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Kelt: …………………………... 

   …………………………………………… 

     óvodavezető 

       Ph 

........................................... , 2015. ................................................... 

 

Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat kihirdetésének napja:  

Mellékletek: 

1. Munkaköri leírás minták 

2. Adatkezelési szabályzat 

3. Közérdekű adatok megismerésének eljárásrendje 
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15. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK  
ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

 MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  
Joggyakorló  

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  

 
Született  

 
Anyja neve 
 

 

Lakcíme 
 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és 

a kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

 MUNKAKÖR 

Beosztás ÓVODAPEDAGÓGUS 

 
Cél A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük 

sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő 

irányítása. 
Közvetlen felettes Telephelyvezető 

 
Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető, 

- 30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el írásban. 
 

 

 

 MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 
Heti munkaidő 40 óra 

 
Kötelező órák száma 32 óra 
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Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 
 

II. 

  

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 
Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség. 

Elvárt ismeretek Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület 

jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok 

ismerete.  
 

Szükséges képességek Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, 

empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.  
 

Személyes tulajdonságok Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, 

megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.  
 

 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen: 

 Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg.  

 Munkáját a telephelyvezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi. 

 Felkészül a foglalkozások megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos 

pedagógiai feladatokat.  

 Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés 

normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával. 

 Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és   

szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat. 

 Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről, 

képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet 

nélkül).  

 A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, 

eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel 

fejleszti. 

 Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési 

igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában. 

 Menedzseli a tehetséges gyermekeket. 

 Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt. 

 Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, 

módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport 

foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.  

 Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja. 

 A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően 

tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal. 

 Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési 

rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt 

ismerteti a szülőkkel. 

 Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.  
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 Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az 

amortizációt jelenti az intézményvezetőnek. 

 A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli és azokat 

megfelelően alkalmazza. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az 

óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek 

csoportra terjed ki.  

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 

Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és 

dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak 

szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, 

a kerületi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan 

kialakult kapcsolatainkat. 
 

FELELŐSSÉGI KÖR  

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a 

gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek 

jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb 

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  

 

 ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 
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 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak:  

 

 Óvodaigazgató és helyettese 

 Telephelyvezető 

 Szakmai munkaközösség vezető 

 Külső szakértő egyeztetett időpontban 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a 

nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi 

munkatervben jelöltek szerint. 

V. 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB ÓVODAPEDAGÓGUSI FELADATOK - 

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK 

 
Kelte Tárgya 

 
Munkavállaló 

aláírása 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

Ó1 

- Szakmai munkaközösség vezető 

 

- 

 

 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

Ó2 

- Mérés-értékelés-minőségfejlesztés 

munkacsoport vezető 

 

…………………………………… 

xyaláírása 

 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

Ó3. 

- Nevelőközösség által felhatalmazott 

kapcsolattartó: Nevelési Tanácsadó, 

szakértői bizottság 

 

 

- 

 

SPECIÁLIS MUNKAKÖRI FELADATAI 

Mérés - értékelés-minőségfejlesztés munkacsoport vezető 

 az óvodai önértékelés eredményes működtetése 

 biztosítsa az óvodai önértékelés követésre méltó gyakorlatának és új eszközeinek 

hatékony elterjesztését 

 a követésre méltó gyakorlatok és olyan hatékony eszközök azonosítása mint az 

óvodai nevelés minőségértékelését szolgáló indikátorok és a határkövek 

 az óvodaértékelés felmérések eredményeinek publikálása és felhasználása az óvodai 

minőségértékelés fejlesztése érdekében. 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2013. április 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Kelt: 
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  …………………………………………........ 

 Pásztorné Kovács Gabriella intézményvezető 
 a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

I.  

 MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló ………………………………. intézményvezető 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: magasabb vezető 

Munkakör betöltésének 

követelményei 

 

Vonatkozó jogszabályokban meghatározva óvodapedagógus szakképzettség 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

MUNKAKÖR 

 

Beosztás Intézményvezető-helyettes 

 

Cél Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető munkavégzését, 

tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli  intézményében a nevelő-oktató munkát 

segítő alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést. 

Közvetlen felettes Az intézményvezető 

 

Helyettesítési előírás SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül az intézményvezető 

távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 

Érvényes visszavonásig 

Foglalkoztatás Teljes munkaidő 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Munkaidő beosztás Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint 

 

Kötelező óraszám 20/22/24/26 óra attól függően, hogy hány gyermek szerepel az alapító 

okiratban 
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II. 

  

KÖVETELMÉNYEK 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.  

 

Gyakorlati idő, gyakorlottsági 

terület 

Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai gyakorlat. 

 

Elvárt ismeretek Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai 

és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer. 

 

Szükséges képességek A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a szabálytalanságoknak a 

felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntések hozatala.  

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére.  

 

Személyes tulajdonságok Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, jó 

kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság. 

 

 

 

ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE 

 

A vezető helyettes intézményében felelős:  

 nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért és 

értékeléséért, 

 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért 

 a szülői szervezet működésének segítéséért 

 a helyettesítési beosztás elkészítéséért 

 a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának 

vezetéséért, elszámolásáért 

 szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért 

 a HACCP rendszer működtetéséért   

 az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítéséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.  

 a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért, 

 a gyermekbalesetek megelőzéséért, 

 a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért, 

 az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért, 

 a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések (állásfoglalások) 

végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért, 

 a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel megvalósuló együttműködésért, 

 az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért 

 a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához 

szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, 

 a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért, 

 a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért. 

 

Köteles: 

 munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek alkalmazásával végezni 

 a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe tartozó feladatokat 

legjobb tudása szerint elvégezni, 

 szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani, 

 a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai titkot, 

információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni, 
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 megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak  szakmai 

munkáját 

 a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni.  

 átruházott hatáskörében az óvoda SzMSz-ében szabályozottak alapján, helyettesítési feladatainak és 

beszámolási kötelezettségének eleget tenni  

 

FELADATKÖRÖK: 

 

 Kötelező óraszámában ellátandó feladatok 

 A kötelező óraszámon felül ellátandó vezetői feladatok 

– pedagógiai– hatáskörébe utalt munkaügyi– hatáskörébe utalt gazdálkodási– 

hatáskörébe utalt tanügy igazgatási 

 

FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN: 

 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat: 

 csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok 

alapján 

 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok: 

 a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása 

 a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi feladatok ellátása 

Pedagógiai feladatkör:  

 A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának 

tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése. 

 Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel. 

 Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.  
 Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében. 

 A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok méltó szervezésében 

való részvétel. 

 A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése. 

 

Munkaügyi feladatkör: 

 Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez. 

 Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre szólóan), az egyéb 

feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), feladataik ellátásának 

ellenőrzése, koordinálása. 

 Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának engedélyezése, a 

zökkenőmentes feladatellátás megszervezése. 

 A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése. 

  Összehangolt munkarend kialakítása. 

 A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások vezetése. 

Elszámolások határidőre történő továbbítása. 

 Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá tartozó  nevelő-oktató munkát segítő az 

alkalmazottak részére. 

 A 277/1997. (IV.22.) Kormányrendelet figyelembevételével az óvodapedagógusok kötelező 

továbbképzésének megtervezésében való részvétel – az intézményvezetővel történő egyeztetéssel. Az 

éves beiskolázási terv előkészítése nevelőtestületi döntésre.  

 Javaslat adása az intézményvezetőnek az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet 

véleményének kikérése. 

 A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak 

megfelelően. 

 A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának ellenőrzése, 

mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi felelősségvállalás.  
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 Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését. 

 
 

 

Gazdálkodási feladatkör:  

 A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az intézményvezetővel történő egyeztetés 

alapján. 

 A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, munkaruha, stb. beszerzéseinek irányítása. 

  Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.  

 A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé. 

 A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a munkakörében 

megjelenített feladatok alapján. 

 

Tanügy igazgatási feladatkör: 

 Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek. 

 Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz az ügyiratok 

selejtezésében. 

 Részt vesz a gyermekek előjegyzésében. 

 A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség betartása 

az intézményvezető felé. 

 Az óvodai Törzskönyv szabályos vezetése a vezető utasításainak megfelelően. 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR: 

 Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az intézményvezetővel 

történt egyeztetés alapján. 

 Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési jogköre az 

irányítása alá tartozó alkalmazottak. 

 Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az 

intézményt külső szervek előtt. 

 Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra 

adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedések, megkeresések, amennyiben, 

azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást. 

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:  

Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.  

Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel. 

 

Felelősség:  
 a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel 

 a HACCP rendszer működtetése   

 

Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak: 

 személyi anyagának tartalmát 

 munkaidő beosztását, munkafegyelmét 

 adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét 

 munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően 

 

Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek:  

 

Bizalmas információk: 
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A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő 

információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, 

szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására 

tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként 

megőrizni. 
 

Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, 

HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend betartása alapján végzi. 

A fenti dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt. 
 

Munkakörülmények 

Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a 

mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, 

Közalkalmazotti Szabályzat alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló 

berendezés áll rendelkezésére. 
 

III. 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Minden nevelési évben az óvoda munkatervében kerül meghatározásra, személyre szólóan az egyéb feladat és 

megbízás. 

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK 

 

Kelte Tárgya Munkavállaló 

aláírása 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás …2013.04.01.-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt:  

 …………………………………………........ 

 Csipke Rózsika intézményvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom.  

 

Kelt: 

……….………………………………………. 
munkavállaló 

 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt: 

……….………………………………………. 
munkavállaló 
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DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

Név  

 

Joggyakorló  

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 
Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és 

a kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás DAJKA 

 

Cél - A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a 

gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében 

segítse az óvodapedagógusok munkáját. 

-  Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.  

Közvetlen felettes - Telephelyvezető (SZMSZ mellékletében található szervezeti 

vázrajznak megfelelően) 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést a telephelyvezető, 

-  30 napon túli helyettesítést az óvoda igazgatója rendeli el 

írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

II. 
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KÖVETELMÉNYEK 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.  

 

KÖTELESSÉGEK 

 

 A munkafegyelem megtartása, a óvodavezető- helyettes utasítása alapján az óvoda nyitása és 

zárása. 

 Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete. 

A közösségi együttműködés formáinak betartása. 

 A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete. 

 Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása. 

 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK 

 

A gyermekek gondozása, felügyelete 

 Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és 

az egészségügyi előírásokat. 

 A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a 

gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az 

étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai szerep követelményeit 

teljesíti. 

 Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti 

értekezleteken. 

 Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő 

útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre. 

 Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket 

felügyelet nélkül). 

 Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben 

megbetegedőre. 

 A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat. 

 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása 
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 Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a telephelyvezető által megjelölt területen. 

 Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító felmosást. 

 Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat 

után helyre rakja a felszereléseket. 

 Gondozza az óvoda növényeit, és alkalomszerűen: az udvarát, járdát seper, a játszóhomokot 

felássa, fertőtleníti, szükség esetén locsol, óvja az óvoda tárgyait. 

 Évente legalább kétszer elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható 

falakat, játékokat tisztít, fertőtlenít, a textíliákat kimossa, vasalja, javítja. 

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok 

 A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.  

 Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről. 

 Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a 

szennyes edényeket kihordja a konyhába. 

 

ESETI dajkai feladatok: 

 Szükség esetén a gyermekeket lemossa. 

 Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt. 

 Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, 

fertőző megbetegedés esetén. 

 Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén azonnal. 

 Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban. 

 Évszaknak megfelelően minden reggel az udvari bútorokat letörli, időszakonként az udvari 

játékokat lemossa. 

 Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról. 

 

 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás: 

Naponta a feladatellátás megkezdése előtt illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó – 

szükséges a jelenléti ív pontos vezetése. 

 

6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:  

 Saját csoportszoba és az irodahelyiség , a folyosó teljes körű takarítása, szellőztetés az óvoda 

egyéb helyiségeiben 
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 Saját csoportjában segíti a tízóraiztatást, illetve igény szerint a 9:30- órakor munkaidejét kezdő 

dajkakolléga csoportjában is besegít. 

 10:00 órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ 

felügyeletével kapcsolatos teendőket. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben. 

 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása 

 11:30 órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, 

edények konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése. 

 13:15-14:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

 

8:00 órától 16:00 óráig műszakban dolgozó helyettes dajka feladatai: 

 Saját csoportszobájában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével 

kapcsolatos teendőket. 

 10:30-11:00-ig saját csoportjában végzi a napközbeni portalanítási/takarítási feladatokat. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben. 

 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása. 

 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, 

edények konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése. 

 13:15-14:00-ig a személyhez rendelt feladatok helyiségek takarítása, rendben tartása. 

 14:00-16:00-ig átvéve a szomszédos csoportban adódó feladatokat is: 

- postaláda kiürítése, 
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- tevékenyen vesz részt az uzsonna készítésében 

- igény szerint segít a csendes pihenőt követő feladatok ellátásában (ébresztés, 

öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása, 

- tisztálkodási teendők segítése  

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

 

9:30 órától 17:30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai: 

 

 9:30-tól a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével 

kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt. 

 Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az 

öltözködésben. 

 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, terasz), valamint a 

személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása 

 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez 

segítségnyújtás. 

 Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, 

edények konyhába szállítása. 

 Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felmosása és szellőztetése, 

fektető ágyak elhelyezése. 

 13:15-15:00-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása. 

 A csendes pihenőt követő feladatok ellátása: 

- ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása 

- a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása 

- tisztálkodási teendők segítése  

- uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása 

- uzsonnáztatás utáni mosogatási feladatok ellátása 

- udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben 

 Saját területén a 6:00- órakor műszakot kezdő dajkakolléga csoportszobájának teljes körű 

takarítása 
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 A szeméttároló kukák kihelyezése 

 Folyosó felmosása (lenti részlegben ez a feladat a délelőttös műszakban dolgozó dajka 

feladata) 

 

Konyhai dolgozó speciális feladatai 11:00 órától 15:00 óráig: 

 

 Ebéd fogadása, szétosztása, szükség szerint darabolása és tálalása 

 Ételmintás üvegek előkészítése, naprakész feltöltése 

 Mosogatási feladatok ellátása 

 Szállítóedények előkészítése 

 Konyha és ebédlő napi takarítása 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda 

SzMSz-ében biztosított jogokat. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 

Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  

 

FELELŐSSÉGI KÖR  

Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános 

munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló 

feladatokat a takarító részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása 

alapján végzi. 

Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el. 

Személyekért: 

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az 

óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az 

egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 

mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 

irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű 

használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Technikai döntések: 

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 

törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges 
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mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső 

életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ 

által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 

határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 

Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, 

különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek; 

 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb 

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 
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 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 

 

Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodavezető és helyettese 

 Telephelyvezető 

 

 

V. 

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI (D) FELADATOK - AKTUÁLIS 

VÁLTOZÁSOK 

 
Kelte Tárgya 

(helyiségek teljes körű takarítása, rendben tartása) 
Munkavállaló 

aláírása 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

D1 

- Kiscsoporthoz tartozó mosdóhelyiség 

- Felnőtt közlekedő, öltöző mosdó-WC 

 

- 

 

 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

D2 

- Gyermekmosdó 

- Konyhához tartozó tároló helyiségek 

- Külső pihenőhelyiség 

- Konyha előtti terasz 

 

…………………………………… 

Madárka Rózsa 

aláírása 

 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

D3. 

- Bejárati szélfogó helyiség 

- Logopédiai fejlesztő, mosdó-WC 

- Iroda 

 

 

- 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

D4 

-  

- 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

D5  - - 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás ………………-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

 Kelt: 

 …………………………………………........ 

 Csipke Rózsika intézményvezető 
a munkáltatói jogkör gyakorlója 
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NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 

megfelelően használom. 

 

 Kelt: 

……….………………………………………. 
munkavállaló 
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A TAKARÍTÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló  

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás  TAKARÍTÓ  

Cél - Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása. 

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok, dajkák munkáját 

Közvetlen felettes vezető helyettes (az SZMSZ mellékletében található szervezeti 

vázrajznak megfelelően) 
 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést a vezető helyettes, 

- 30 napon túli helyettesítést az óvodavezetője rendeli el írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 

 

Beosztása napi 8 óra 

Délelőtt: .............................  

Délután: .............................
 

- munkaidejét- feladatától függően – előzetes megbeszélés alapján, a 

munkaköri leírásban rögzített osztott és folyamatos időben is végezheti. 

Ha az intézmény érdeke úgy kívánja, munkaidejét folyamatosan is 

köteles letölteni. 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki. 

II. 
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KÖVETELMÉNYEK 

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, kiegyensúlyozottság, türelem, higiéné, 

segítőkészség.  

 

 

KÖTELESSÉGEK 

 

Feladatkör részletesen: 
Feladatellátása során figyelembe veszi az intézmény nevelési jellegét, ennek megfelelően teremt kapcsolatot a 

gyermekekkel, szülőkkel. 

 

Feladata, hogy a munkaterületén jelentkező, következőkben felsorolt feladatokat a munkaköri leírásában 

meghatározott rendszerességgel, illetve alkalomhoz kapcsolódva ellássa: 

 Tevékenységét jó munkaszervezéssel, ésszerűen végzi. 

 A naponta keletkező szemetet szeméttárolóba helyezi. 

 A helyiségekben naponta a takarítás ideje alatt szellőztetést végez. 

 A csoportszobákat és a folyosókat, valamint a mellékhelyiségeket (gyermek mosdó, öltöző, felnőtt 

mosdó öltöző, irodák, nevelői szoba stb.) naponta tisztítószeres, fertőtlenítős bő vízzel felmossa. 

 Gondoskodik a felnőtt mosdók eszközeinek tisztán tartásáról, előkészíti a higiéniai eszközöket.. 

 Ápolja, locsolja az udvar növényzetét. 

 Tisztán tartja az óvoda előtt a járdát, parkolót. 

 Gondozza a folyosón és az irodákban található növényzetet. 

 Rendben tartja, takarítja az udvart. 

 

Alkalmanként jelentkező feladatok: 

 Az intézmény rendezvény esetén, a rendezvény során érintett munkaterület soron kívüli takarítása. 

Ezen feladatokat, az intézményvezető- helyettes külön utasítása nélkül ellátja. A rendezvényeket 

követően, részvétel az eredeti rend visszaállításában. 

 Köteles a ....................... található „Hibabejelentő füzetbe” beírni, ha a munkaterületén 

karbantartást igénylő állapotot észlel. 

 

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR 

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda 

SzMSz-ében biztosított jogokat. 

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek. 

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK 
Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.  
 

FELELŐSSÉGI KÖR  
Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói 

jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat a takarító részben 

önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi. 

Munkaköri leírását az intézményvezető helyettes készíti el. 

Személyekért: 
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A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A 

hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

Vagyon: 

Felelős az intézmény gondos nyitásáért, zárásáért az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű 

használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

Technikai döntések: 

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Kialakítja 

az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény 

szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda 

vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles 

hivatali titokként megőrizni. 

Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által 

megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása 

alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen 

hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:  

 

 munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért; 

 a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért; 

 a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a 

gyermekek jogainak megsértéséért; 

 a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;  

 a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, 

különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne 

legyenek hozzáférhetőek; 
 munkaterületéhez tartozó helyiség gondatlan zárásáért; 

 a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.  

 

 

III.  

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK  

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb 

feladat és megbízás. 

 

 

IV.  

 

 ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Ellenőrzése 

 

 Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint. 

 Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez. 

 Ellenőrzését maga is kérheti. 

 Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a 

munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor. 

 Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet. 
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Ellenőrzésére jogosultak: 

 

 Óvodavezető és helyettese 

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a 

nevelőtestület tagjai / minőségügyi csoport, szakmai pedagógiai csoport stb./ az intézményi 

munkatervben jelöltek szerint. 

V. 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK 

 

Kelte Tárgya 

 

Munkavállaló 

aláírása 

2012-2013 nevelési 

évtől visszavonásig 

-   

- 

 

 

2013-2014 nevelési 

évtől visszavonásig 
-   

…………………………………… 

Babszem Jankó 

aláírása 

 

ZÁRADÉK 

Ezen munkaköri leírás 2013. szeptember 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

 

Kelt: 

 …………………………………………........ 

 Csipke Rózsika intézményvezető 
 a munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

NYILATKOZAT 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát 

átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel 

tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom. 

 

Kelt: 

……….………………………………………. 

munkavállaló 
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PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA 

 

I.  

MUNKÁLTATÓ 

 

Név  

  

Joggyakorló …………………………………. intézményvezető 

 

 

 

MUNKAVÁLLALÓ 

Név  

 

Született  

 

Anyja neve 

 

 

Lakcíme 

 

 

Besorolása 

 

Közalkalmazotti bértábla szerint: 

Egyéb juttatások  

 

a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a 

kollektívszerződés szerint:……………… 

 

 

MUNKAKÖR 

Beosztás PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS 

 

Cél - Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése  

- A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek 

zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az 

óvodapedagógusok munkáját. 

Közvetlen felettes - Óvodavezető-helyettes (SZMSZ mellékletében található 

szervezeti vázrajznak megfelelően) 

Helyettesítési előírás - 30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes, 

-  30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el 

írásban. 

 

 

MUNKAVÉGZÉS 

Hely  

 

Heti munkaidő 40 óra 
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Beosztása - Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való 

egyeztetés szerint 

- Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a 

fennmaradó időben nyári táborba, intézményi ügyeletre 

beosztható. 

 

 

II. 

KÖVETELMÉNYEK 

 

Alapkövetelmény Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet. 

 

Iskolai végzettség, 

szakképesítés 

Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén pedagógiai asszisztensi 

végzettség 

Elvárt ismeretek Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak 

ismerete. 

Szükséges képességek Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.  

 

Személyes tulajdonságok Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.  

 

 

 

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása 

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése: 

 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a 

gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális 

segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a 

csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a 

gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a 

foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni. 

Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek étkezésére. 

Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. Az udvari levegőztetésnél, sétánál 

segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. Játék, 

foglalkozásokat önállóan tart. Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a 

gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a 

pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. 

Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot. 

Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a 

következő napokra. Segít a gyermekek hazabocsátásánál. Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni 

vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus 

útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja. Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi 

vizsgálatánál, vizsgálatra vagy haza kíséri a gyermeket, ha erre utasítást kap. Kisebb baleset esetén 

elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Ismeri az 

intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a 

pedagógusok útmutatása szerint végzi. 
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FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek 

 

Személyekért: 

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az 

óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az 

egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és 

mentálhigiénés környezetének kialakításában. 

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz 

irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező. 

 

Vagyon: 

Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű használatáért. 

Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket. 

 

Pénzügyi döntések: 

Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után intézkedhet. 

 

Tervezés: 

Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan 

segíti. 

Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja. 

 

Technikai döntések: 

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. 

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint. 

 

Bizalmas információk: 

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a 

törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges 

mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. 

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni. 

 

Ellenőrzés foka 

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ 

által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi 

határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. 

Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt. 

 

Kapcsolatok 
Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az 

óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az 

intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a 

társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat. Munkáját 

háromévenként az illetékes vezető értékeli, kétévenként kérheti minősítését. 

 

Munkakörülmények 

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor 

hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ és a Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat 

alapján végzi. Munkaszobája a nevelői szoba, ahol íróasztala, szekrénye van. Munkájához telefon, 

számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére. 

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült: 

- 2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez  
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- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben. 

 

Véleményezésre jogosult: 

- intézményvezető választás 

- éves munkaterv értékelés 

Döntésre jogosult: 

- pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben 

 

Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. 

 

 

III. 

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK 

 

Kelte Tárgya 

 
Munkavállaló 

aláírása 
2013-2014 nevelési 

évtől visszavonásig 
P.assz.1. 

- Játék és diafilmkölcsönzés 

 
…………………………………… 

aláírása 

2013-2014 nevelési 

évtől visszavonásig 
P.assz.2. 

- Udvari játékszertár felelős 

 

- 

 

 

 

ZÁRADÉK 

 

Ezen munkaköri leírás 2013. február 1-től lép életbe. 

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja. 

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes. 

 

Kelt: 

 …………………………………………........ 

 Csipke Rózsika intézményvezető 

 a munkáltatói jogkör gyakorlója 
 

NYILATKOZAT 

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy 

példányát átvettem. 

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi 

felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek 

megfelelően használom. 

 Kelt 

……….………………………………………. 

munkavállaló 
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HÁZIREND 
 
 

Intézmény OM - azonosítója:  

Készítette:Csonkáné Lakatos Klára 

 

 intézményvezető aláírás 

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 

 

…/2015. (….) határozatszámon elfogadta: 

 

      ……………………………………… 

nevelőtestület nevében névaláírás 

 

…………………………………………………… 

szakalkalmazottak nevében névaláírás 

 

 

Véleménynyilvánítók: 

 

………………………………………….. 

Szülői Szervezet nevében névaláírás 

…/2015. (….) határozatszámon jóváhagyta: 

……………………………………………………. 

intézményvezető  

Ph. 

 

Egyetértését kinyilvánító: 

 

………………………………………………… 

fenntartó nevében névaláírás 

Roma nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat  

 

.................................................................... 

elnök névaláírás 

Hatályos: a kihirdetés napjától 2015.09.01.. 

A dokumentum jellege: Nyilvános 

Megtalálható: Óvoda hirdetőfal, vezetői iroda, honlap 

 

Verziószám:  

1./....1..........  eredeti példány 

Iktatószám: 

 

 
2015. 
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A Házirend jogszabályi háttere 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

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

köznevelési intézmények névhasználatáról 

- 1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 

 

Bevezető rendelkezések 

A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ 

(1) alapján a Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda – (melynek székhelye: Hosszúpályi 

Szabadság tér 29.) az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét.  

 

A házirend hatálya 

Időbeli hatálya: 

A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és 

határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a . számon a fenntartó által 

jóváhagyott Házirend. 

Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. 

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT 

elnök és a Szülői Szervezet 

A kihirdetés napja: 2015.09.01. 

A Házirend személyi hatálya kiterjed: 

 Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. 

 Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre. 

 Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, 

illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. 

 A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).  

A Házirend területi hatálya kiterjed: 

 Az óvoda területére. 

 Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli 

programokra. 

 Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.  

A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek 

érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. 

Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező 

a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség 

minden tagja számára. 

A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések 

A házirendben foglaltaknak megtartását a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezések 

megszegésére vonatkozó eljárások alkalmazásával lehet kikényszeríteni a pedagógusoktól és 

más alkalmazottaktól.  

A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, 

mint a jogszabályok megsértése. 

Jogorvoslati lehetőség 

A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet.  

Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást 

indíthat.  
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Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, 

intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény 

házirendjében foglaltakkal.  
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Kedves Szülők! 
E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek 

gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik 

mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott 

házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes 

együttműködés érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására! A házirendünkben 

megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény 

elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a 

nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt 

érvényesek. 

Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett 

nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek 

harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési 

rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.  

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, 

elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek 

kibontakoztatását jelenti.  

 

Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai 

nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai Program a Szervezeti és Működési Szabályzat, 

szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők a 

hpalyiovi.hupont.hu honlapunkon. A működésünket szabályozó dokumentumainkban 

foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése 

szükséges.  

Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, 

a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a 

benne foglaltak érvényesülésében. 

Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket! 

 

Kelt: ................................. 

 

 

…………………………………… 

       intézményvezető 
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1. Általános információk az óvodáról 
 

 

Az intézmény hivatalos elnevezése: Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

Az intézmény címe székhelye és elérhetősége:4274 Hosszúpályi, 

Szabadság tér 29. 

Telefon:52/ 

E-mail: hpalyiovi@gmail.com 

Web:  

Óvodaigazgató/intézményvezető: Csonkáné Lakatos Klára 

Tagintézmény: Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óvoda logója 

Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége: Hosszúpályi Nagyközség 

Önkormányzata 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

 

Telefon: 52/598 -413 

E-mail: hpalyi.hivatal@btm2003.hu 

Képviselő: Berényi András Polgármester 

 

 

Fenntartó 

logója 

Az óvoda férőhelyszáma:49        fő  

Az óvoda csoportjainak száma: 2 

Az intézményvezetés tagjai: 

Intézményvezető Csonkáné Lakatos Klára 

- Intézményvezető helyettes  

- Szakmai munkaközösség vezetők  

- KT elnök:  

- Szülői szervezet vezetője:  

- Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban 

 

Fejlesztést segítő szakemberek: 

- Logopédus Veresné Mariann 

- Fejlesztőpedagógus:  

Elérhetősége: a hirdetőtáblán megtalálható 

Az óvoda működési köre: Hosszúpályi közigazgatási területe 

Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok: 

1. A 2011. évi CXC. törvény - a nemzeti köznevelésről 

2. 2012. évi I. törvény a munkatörvénykönyvéről 

3. Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XII. Törvény 

4. A 20/2014. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

5. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (363/2014. (XII. 17.) Kormányrendelet  

mailto:hpalyi.hivatal@btm2003.hu
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6. Pedagógiai program 

7. Gyermekvédelmi 1997.XXXI. Törvény 

8. Az óvoda szervezeti és működési szabályzata 

9. Alapító Okirat 

10. Vezetői Program 

 

 

 

 

2. Az intézmény nyitva tartása 
 

Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.  

Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 7
00

 – 17
00

 óráig, napi 10 óra. 

Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezi. 

Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően 

összevont csoportok működnek: 

- reggel 7 - 7
30

 - óráig  

- délután 16 - 17
00

.- óráig 

Az ügyeletek nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők 

ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek. 

A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének 

megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. 

 

A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll: 

a) Szervezett tanulási időszak:  szeptember 1-től május 31-ig 

b) Nyári időszak:   június 1-től augusztus 31-ig 

 

2.1. Zárva tartás eljárásrendje 

 

Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt 

szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában 

meghatározott napon ügyelet tartása kötelező délelőtt 8
00

-13
00

 óráig. Az ügyeleti napot a 

fenntartó határozza meg. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, 

illetve az általa kijelölt személy intézi. Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az 

óvodavezető, illetve az óvodatitkár ügyintéző irodájában történik 8
00

–15
30

 között. 

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) 

tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni. Az 

épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan 

lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint – a kijelölt óvodarészben fogadjuk a 

gyermekeket. Így előfordul, hogy a gyermekek fogadására az éppen ügyeletet ellátó „nyári 

vendégfogadó” óvodarészben kerül sor, mely – megfelelő szülői támogatást is élvezve - 
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minden bizonnyal kedvezően hat a gyermekek társas kapcsolatainak, kommunikációs és 

egyéb készségeinek fejlődésére.   

A téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A döntésről legkésőbb november 01.-ig hirdetmény 

formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal 

szükséges hitelesíteni. 

 

2.2. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje 

 

Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év 

közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság 

jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma 

csoportonként a 20 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet 

biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes 

létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az 

óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az 

óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.  

Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző 

megbetegedés van. 

A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az 

összevont csoport létszáma: maximum 25 fő). 

 

2.3. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje 

 

A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig, 

nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti 

ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai 

továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési 

feladatok ellátására használjuk fel. 

A nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a nevelési év rendje fejezetben 

tájékozódhatnak az óvoda honlapján. A szülők legkésőbb hét nappal előbb, az esetek 

többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény 

formájában (faliújság) is értesítést napnak. 

Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti 

vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor. 

 

 

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje 
 

3.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje 

 

Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?  
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Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges 

fejlettséget. 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven 

belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely. 

Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni (5 

éves), ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.  

 

A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor: 

 

a) a felvételhez szükséges kort betöltötte 

b) teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket) 

c) az étkezési térítési díjat szülője előre, minimum egy hónappal megrendelte és 

befizette. 

 

Az óvodába történő felvétel a beiratkozással, a felvételi adatlap kitöltése után, és az étkezési 

ellátásért járó térítési díj befizetésével válik érvényessé. 

Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, 

gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a 

házirendben foglalt jogok és kötelességek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 

történik. A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a 

jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk.  

A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont 

előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére. Túljelentkezés esetén 2014. 

szeptember 01.-ig előnyben részesülnek azok a gyermekek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásról szóló határozata van, szülei dolgoznak, valamint testvére már 

az intézményünkbe jár.  

A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, 

és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben –telefonon értesíti a szülőket. A felvételről 

a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra 

alakult bizottság dönt.  

 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a 

nevelési évben folyamatos. 
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korábbi óvodából a gyermek egészségügyi 

törzslapját, fejlődési lapját/naplóját, és az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba 

történő beiratkozáskor. 

 

3.2. A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok 

 

 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi 

azonosítót (születési anyakönyvi kivonata, annak igazolására, hogy betöltötte a 

harmadik életévét) 

 lakcímet igazoló hatósági igazolványt  

 a gyermek TAJ kártyája 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa 
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 a gyermek oltási könyve, annak igazolására, hogy a kötelező oltásokat megkapta. 
 

3.3. Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának eljárásrendje 

 

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni (3 éves), ha 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét 

köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben 

meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek (5 éves) 

szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a 

beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a 

gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. 

 

a) 2015. szeptember 1-től a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson köteles részt venni.  

b) Az az óvodaköteles gyermek, aki halmozottan hátrányos helyzetű napi 6 órában 

óvodai foglalkozáson köteles részt venni. 

 

Az óvoda nevelőtestülete kéri, hogy az óvodaköteles korú gyermekeket legkésőbb 8
h
-ig 

hozzák be az óvodába az iskolaalkalmasság elérésének az érdekében.  

 

3.4. A bölcsődei felvétel, az óvodai csoportváltás rendje 

 

A gyermek óvodába tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra. 

Ha a gyerek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári 

évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé 

válik. 

Másik intézménybe történő átíratáshoz (költözés, stb.) a tőlünk kapott, váltáshoz szükséges 

igazolást átadjuk a fogadó intézmény részére. 

A gyermek felvételét kérheti: a szülő (gondviselő).  

A felvételhez szükséges: 

 orvosi igazolás - státusz lap - környezet fertőző mentessége 

 sajátos nevelési igényű gyermekek felvételéhez a tanulási képességet vizsgáló 

rehabilitációs szakmai bizottság véleménye 

 a gyermek lakcímét igazoló dokumentumok 

 Oltási kiskönyv 

 Születési anyakönyvi kivonat 

 TAJ kártya  

 Lakcím kártya 

Szolgáltatásban gondozott - nevelt gyermekek felvételéhez a munkáltatói igazoláson kívül 

minden iratra szüksége van. Felvételt követően kezdődik a gyermek adaptációs időszaka a 

szülővel történő beszoktatás vagy a fokozatos beszoktatás. 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, 

átvételét a jogszabályban meghatározott feltételek megléte és férőhely esetén kérheti. Az 

újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az 

óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a 

felvehető gyermekek számát, az óvodavezető és a fenntartó bizottságot szervez, amely 

javaslatot tesz a felvételre. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki e törvény 
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alapján / 24.§ 3. bekezdés/ köteles óvodába járni. A kötelező felvételt biztosító óvoda- ha a 

gyermek betöltötte a harmadik életévét- nem tagadhatja meg a hátrányos helyzetű gyermek, 

továbbá annak a gyermeknek a felvételét, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló törvény 41.§-a alapján jogosult a gyermek napközbeni ellátásának 

igénybevételére, illetve akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. 

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és 

az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével. 

Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását 

meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. 

 A gyermekek nagyobb csoportját intézményünkben a nagycsoportos korú gyermekek 

képezik.   

 

 

3.5. A Cigány/roma  nemzetiségi nevelés igénybevételének eljárásrendje 

 

A cigány nemzetiségi óvodai nevelés, megszervezését a nemzetiséghez tartozók által 

benyújtott kérelem kitöltésével kezdeményezhetik a szülők (törvényes képviselők). A 

kérelmet az óvodai beiratkozás napján, de legkésőbb minden év május 31-ig kell benyújtani 

(lsd.: melléklet) . 

A nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételt a mellékletben meghatározott nyilatkozat 

kitöltésével igényelhetik a szülők (törvényes képviselők). A nyilatkozat nemzetiségi óvodai 

nevelés esetén az óvodai jogviszony megszűnéséig, vagy a kérelem visszavonásáig érvényes. 

A szülőnek (törvényes képviselőnek) legkésőbb május utolsó munkanapjáig írásban kell 

bejelentenie, amennyiben a gyermek a következő nevelési évtől nem kíván részt venni a 

nemzetiségi nevelésben. 

 

3.6. A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje 

 

Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerint fogadja azokat a 

gyermekeket akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján  

a) mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

b) a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, aki olyan 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít,  

c) társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 

hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 

minősül sajátos nevelési igényűnek. 

Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, 

annak érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani 

tudjuk. 

 

3. 7. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje 

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó 

indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 15 munkanapon belül értesíti a szülőt, 
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továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül 

értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 

Az óvodavezető által első fokon hozott elutasító határozat ellenei jogorvoslati kérelmet, 

másodfokra a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon belül. 

 

3.8. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje 

 

a) A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a 

gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 2015. 09. 01. - től az ötödik életév betöltéséig 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek 

családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.  

b) A gyermek öt éves korától a kötelező óvodai nevelés alól felmentés nem adható. Az 

óvodapedagógusok a felvételi és mulasztási naplóban rögzítik a felmentés tényét és a 

határozat számát. A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető. 
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3.9. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje 

 

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha: 

a) ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a 

gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik 

óvodába távozik), 

b) ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő 

kimaradására, 

c) ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, 

d) megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3) bekezdésében 

foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot 

van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban 

figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek 

állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjét. 
 

 

4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének 
és igazolásának eljárásrendje 

 

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek 

bejelenteni. 

 

a) Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. 

b)  Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi 

gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek 

szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a 

pedagógusnak. 
c) Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, 

orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt 

bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a pedagógus 

nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének védelme 

érdekében. Ennek megvalósulását az óvónőknek a felvételi és hiányzási naplóban 

dokumentálni szükséges 

d) A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási 

ellenőrzés keretében vizsgálja. 

e)  Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A 

mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha 

- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el az 

óvodába, 

- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, 

- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott 

kötelezettségének eleget tenni. 

a) Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az óvodavezető 

engedélyezheti. 
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b) Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda 

vezetőjénél.  

c) Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy az óvodai 

foglalkozások megkezdése előtt (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell.  

 

5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje 
 

a) Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.  

b) Ha a gyermek óvodakötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben 

tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal 

összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti 

szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a 

mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető 

és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek 

érdekeit szolgáló feladatokat. 

 

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje 
 

A törvény értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai 

életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a 

nyitva tartástól kezdődően a zárásig „foglalkozásokból” áll, s nem pedig felügyeleti 

feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint 

nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel 8
30

- óráig kell 

beérkezniük saját csoportjaikba.  

A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az 

óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez 

kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell 

szakítania a gyermekekkel való foglalkozását. A napirend megismerése a szülők számára 

fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A 

szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. 

Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről. 

A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az 

óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása 

mellett teszik: 

 

Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el 

gyermeküket: 

 

Reggel 6
30

-8
30

-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk és a folyosón ügyeletet 

biztosítunk. 
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Délben 13
00

-13
30

-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk és a folyosón ügyeletet 

biztosítunk. Ez idő alatt vihetik el azok a szülők a gyermekeiket, akik 4 és 6 órát tartózkodnak 

az intézményben, továbbá azok akik délben ebéd után szeretnék elvinni gyermeküket. 

Délután 15
30

-tól folyamatosan nyitva tartjuk az intézményt a megfelelő biztonsági 

szabályokat betartva. 

 

A közbenső időkben a gyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az 

ingóságok megóvása érdekében az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, csak csengetésre 

nyitunk ajtót. Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az 

előzőekben megfogalmazott eljárásrendet. 

 

Mindezeken túl a házirend tartalmazza az óvoda általános napirendjét, továbbá a 

csoportszobákhoz tartozó hirdetőtáblán a csoportok egyéni napirendjét, melyet az 

óvodapedagógusok a gyermekek életkorának megfelelően készítenek el. A gyermekek 

napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően változatos. Ezért 

kérjük, hogy az óvodapedagógussal egyeztessenek ha gyermeküket valamilyen oknál fogva a 

házirend szabályozásától eltérően hozzák az óvodába. 

Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az 

óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.  

A szülő, gondviselő, vagy meghatalmazott hozzátartozó miután érte jött a gyermekéért, 15 

percen belül el kell hagyniuk az óvodát. Az óvoda területét elhagyva a továbbiakban ő a 

felelős gyermeke testi épségéért, valamint hogy a gyermek játékával, magatartásával ne 

zavarja más gyermekek nyugodt játékát. 

Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem. 

A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A 

megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni.  

A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel 

vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az 

óvónőnek. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő 

személy a felelős.  

Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az 

óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a 

szülői jogoknak megfelelően eljárni. 

Amennyiben a család önhibáján kívül, vagy más okból nem tud a gyermek hazaviteléről a 

zárás idejéig gondoskodni,  az érte felelős óvónő  felel a gyermek otthonába történő 

eljuttatásáért. Kétszeri felszólítás után a jegyzőnek jelezzük az esetet. 

Ittas, nem beszámítható állapotban levő egyénnek gyermeket nem adunk ki 

Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvodás korú gyermekek a 

teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.  

 

 

Általános, keretjellegű napirendünk 

 

Időpont Tevékenység 

6
30 

- 9
00 

9
00 

-9
45 

Folyamatos játéktevékenység, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek 

Tízórai, mosdózás 

9
45

-11
00 Játékba integrált tanulási tevékenységek 

11
00

-12
00 Udvari játék, séta, futás, kocogás 
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12
00

-13
00

 Ebéd 

13
00

-15
00 Pihenés 

15
00

-16
00 Uzsonna, játék, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek 

 

Az óvoda rugalmas napirendjét meghatározzák a helyi szokások, rendezvények, időjárási 

viszonyok. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől 

való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti. 

 

7. Gyermekek az óvodában 
 

7.1. A gyermek joga, hogy… 

a) az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét 

pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, 

b) személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai 

és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani, 

c) személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda 

tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak 

érvényesítésében. 

d) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön, 

e) adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve 

f) az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon, 

g) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 

 

7.2. A gyermekek kötelessége 

 

a) az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. 

a tankötelezettség kezdetéről 

 az óvoda vezetője, 

 ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői 

bizottság, 

 az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi 

vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt, 

b) óvja saját és társai testi épségét, egészségét, 

c) a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,  

d) elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá 

haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, 

ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy 

balesetet észlelt, 

e) hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, 

f) megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt 

játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit, 

g) hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait 

tiszteletben tartsa. 
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8. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések 
 

8.1. A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk: 

a) az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,  

b) a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható 

magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint 

(kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel 

előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, betartatjuk, 

melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk.  

 

Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására: 

 

8.2. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

 

a) étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel 

b) étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás  

c)  saját törölköző használata 

d) a WC rendeltetésszerű használata 

e) étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása  

f) szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz 

fogyasztása 

g) ebéd utáni ágyon pihenés, alvás 

h) friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel 

i) cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben, 

ha erre külön engedélyt kapott 

j) a csoportszobába váltócipőben léphet be 

 

 

8.3. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások: 

a) a helyiségek és az udvar rendjének betartása  

b) a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata  

c) az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be  

d) alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál 

e) a csoportszobából csak engedéllyel a szülő vagy a dajka felügyelete mellett léphet az 

engedélyezett helyiségbe 

f) az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat 

g) az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az 

óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette 

h) társát vagy társai játékát nem zavarhatja 

i) társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, 

fenyegetést nem alkalmazhat 

 

Kérjük, hogy: 

a) Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, 

illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az 

esetben tudunk vállalni. 

b) A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi 

dolgozó és szülő feladata. 
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c) A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú 

személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak 

abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri. 
d) A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a 

mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket 

teremthet. 

 

Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, 

tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani. 

Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, 

terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya: 

 a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (...pl. Tűz van!!!-

felkiáltás.....) a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul 

végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni. 

 

Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon 

hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét. 

Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza. 

 

Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó 

szabályok betartása: 

a) A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét 

a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, 

abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik. 

b) Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy 

otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik. 

 

8.4. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében 

 

a) A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. 

b) A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem. 

c) Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át 

gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából. 

d) Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek  az udvarra, illetve  

a mosdóba, ahol szintén felnőtt felügyeletet kell biztosítani. 

e) Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az 

óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják. 

f) Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, 

amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük azonnal jelezze az óvoda, 

vezetőjének. 

g) Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait 

szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy 

betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. 

h)   Baleset esetén teendő intézkedések: 

- a gyermek ellátása 

- szülő értesítése 

- szükség esetén orvosi ellátás, mentő értesítése 

- jelentés az intézmény vezetőjének, munkavédelmi felelősnek 

- baleseti jegyzőkönyv felvétele 
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- megelőzésre tett intézkedési javaslat 

 

 9. A beiskolázás óvodai eljárásrendje 

 

A tanköteles korú gyermekek szülőjével egyénenként elbeszélgetünk az iskolára való 

felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítjuk 

meg. Egészségügyi testi, lelki, szociális, és értelmi fejlettséget a nagycsoportos gyermekkel 

foglalkozó óvónők, óvodánk logopédusa, valamint az óvodánk orvosa állapítják meg. Minden 

gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Amennyiben a gyermek további óvodai 

nevelése indokolt, akkor határozatban kerül rögzítésre. Kérdéses esetekben kérjük a Nevelési 

Tanácsadó, illetve ha szükséges szakértői bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. A kiadott 

óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. A gyermek 

iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő 

követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg. A SNI (sajátos 

nevelési igényű) gyermek iskolai tanulmányainak megkezdéséhez az SNI típust vizsgáló 

szakértői bizottság véleményét minden esetben meg kell kérni. 

A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához nevelőtestületi döntés, szülői 

beleegyezés és Nevelési Tanácsadó vagy egyéb szakszolgálati vélemény szükséges. 

A szülőnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben be kell 

íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára.  

A beiskolázáshoz szükséges az óvodai szakvélemény, melyen az intézményvezető  

 igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába szükséges fejlettséget, vagy  

 javasolja a gyermek további óvodai nevelésben való részvételét, vagy 

 javasolja, hogy a szülő a gyermeket az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

megállapítása céljából Nevelési Tanácsadóba vigye, vagy 

 javasolja, hogy a szülő a gyermeket szakértői bizottság elé vigye annak megállapítása 

céljából, hogy a gyermeknek szükséges - e sajátos iskolai oktatás, ill. a gyermek elérte 

- e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. 

Az óvodai szakvélemény eredeti példányát a szülő kapja meg, mely a gyermek iskolai 

beíratásához szükséges dokumentum. A másolati példányát az óvodai irattárban kell 

megőrizni. Az óvodai szakvéleményt a szülő és az óvodavezető aláírása hitelesíti. 

Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 óvodai szakvélemény, 

 a Nevelési Tanácsadóba utalt gyermekekről, a Nevelési Tanácsadó által kiállított 

szakvélemény,  

 a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott 

szakvélemény 

Ha a szülő gyermekét nem a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába szeretné 

beíratni: 

1. A gyermeket először mindig a lakóhely szerint illetékes iskolába kell beíratni. 

2. A körzetes iskolából kikérő lapot kell kérnie, melyet az iskola tölt ki. 

3. A választott iskolába a már felsorolt dokumentumokkal és a körzeti iskola 

kikérő lapjával iratkozhat be. 

4. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az iskolaérettség 

kritériumait óvodánk helyi nevelési programjában találhatják meg. (E 

dokumentumok a csoportok előterében vannak kifüggesztve.) 
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10. Szülők az óvodában 
 

10.1. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakításának eljárásrendje 

 

Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, 

szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek 

képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve, 

erőszakmentesen oldják meg. 

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket 

erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív 

megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó 

felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha 

előző nap az Önök gyermekét érte sérelem. 

 

10.2. Együttműködés 

 

Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, 

szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, 

konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve 

szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A 

szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó 

pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel 

segítsék elő a közös gondolkodást. Ennek érdekében óvodánkban…  

 

10.3. A szülők joga különösen, hogy: 

a) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az 

abban foglaltakról, 

b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, 

neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, 

c)  gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét 

d) kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, 

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó és mint megválasztható 

személy részt vegyen, 

e) írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az 

óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, 

a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi 

választ kapjon, 

f) az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely szakában 

részt vegyen a foglalkozásokon, 

g) az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások 

megszervezését,  

h) a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a 

fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program 

megvalósításánál nem lehet túllépni, 
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i) a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az 

óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási 

joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. 

j) hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban 

meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben 

részesüljön, 

k) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához - 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben 

meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon 

l) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt 

vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, 

m) az oktatási jogok biztosához forduljon. 
 

10.4. A szülő kötelessége, hogy 

a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges 

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez 

minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje 

gyermeke fejlődését,  

b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal, 

c) három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá öt 

éves kortól tankötelezettségének teljesítését, 

d) tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, 

tiszteletet tanúsítson irántuk, 

e) elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a 

közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását, 

f) megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében, 

g) gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az 

óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a 

gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre 

javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz 

eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének 

betartására, 
h) az étkezési térítési díjat az óvoda által kijelölt időpontban pontosan fizesse be, 

i) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a 

szociális iroda által kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a 

következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának 

megtartása érdekében, 

j) a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gyermeke hiányzása 

esetén minden esetben mondja le gyermeke étkezését a hiányzott napokra, 

k) évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi 

tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja. 
 

 

 

10.5. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink: 

 

a) Szülői értekezletek, rétegszülői programok, előadások, esetmegbeszélések. 

b) Játszódélutánok, nyílt napok, közös rendezvények. 
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c) Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző 

segítségadás 

d) Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások 

e) A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő 

területek) megbeszélése, tanácsadás 

f) Partneri elégedettség mérés évente. 

g) Az intézményvezető munkájának értékelése a vezető megbízásának második és 

negyedik évében kérdőíves felmérés alapján.  

 

10.6. Kapcsolattartás: 
 

Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az 

óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a 

gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. 

Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az 

óvodavezetőtől kérjenek. 
 

 

11. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje 
 

 

11.1. Általános szabályok az óvoda helyiségeinek használatára 

 

Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába 

felvett gyermekek használhatják. 

A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az 

engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl. nyílt nap, ünnepélyek, fogadó órák, 

értekezletek, játszódélutánok, stb.). 

Igény szerint - az óvodapedagógusok egyetértésével és a csoport zavarása nélkül - a szülők a 

nap bármely szakában bekapcsolódhatnak gyermekek óvodai életébe, tevékenységeikbe. A 

gyermekek és a szülők csoportszobában történő benntartózkodásához váltócipő használata 

szükséges. 

Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb 

rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az 

óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. Az óvoda helyiségeit - 

az Alapító Okiratnak megfelelően pártnak, vagy párthoz kötődő szervezetnek átengedni csak 

a fenntartó utasítására a gyermekek távollétében nyitva tartási idő kívül lehet. A helységek 

tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, 

szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás. 

 

11.2. Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használati eljárásrendje 

 

Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó 

gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő 

támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.  

A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit 

használhatják: 
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 A csoportok foglalkoztató termei az otthonról hozott váltócipő használatával.  

 A szülők számára kijelölt mosdó helyiség 

 Az óvoda udvara. 
 

12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 
eljárásrendje 
 

Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.  

a) Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak! 

b) A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell 

adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett 

óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás 

indítványozásával. 

c) Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított 

legrövidebb időn belül haza kell vinnie.  

d) A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és 

szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában.  

e) Lázas, beteg, megfázott, gyógyszert fogyasztó, lábadozó gyermeket a saját, és 

óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az 

óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. 

f) Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult 

gyermeket. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia szükséges, hogy a gyermek hány napot 

mettől-meddig volt beteg. 

g) Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további 

megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt 

(Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt). 

h) Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések 

alapján – jár el. 
 

 

13. A gyermekek felszerelései és eszközei 
 

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések 

szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a 

szülőket: 

a) Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. 

b) Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító 

lábbeli).Papucs nem használható! 

c) Udvari játszóruha és cipő 

d) Testnevelés foglalkozáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló, kislányoknak lehet 

dressz, tornacipő) 

e) Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha. 
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f) A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük 

fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és 

cipőiket.   

g) Az óvodában az ünnepi öltözet fehér ing vagy blúz és sötét nadrág illetve szoknya. 

h) A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktató úszás, stb.) 

az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik. 

i) Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni. 

Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a 

gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt 

ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése esetén 

az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel. 

j) A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró 

eszközöket az óvodába nem hozhatnak. 

k) A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, 

cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak. 

l) Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az 

óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap 

folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést 

nem vállal. 

m) Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen 

lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, 

eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli. 

n) A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda 

dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők 

gondoskodnak.   

 

 

14. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje 
 

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely 

élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 48 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel: 

születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport 

számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. 

Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta gyümölccsel 

és zöldséggel egészítünk ki. 

Az intézmény területéről ételt, vagy élelmiszert kivinni tilos! 

Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb 

élelmiszerekkel.  

A vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség intézménybe való behozataláról kérjük 

leadni a vásárlás helyének megjelölését biztosító számlát. 
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15. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje 
 

A Szülő gyermeke részére egy hónappal korábban rendeli meg az étkezést, mely 

szolgáltatásért étkezési térítési díjat fizet. A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója 

költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk. 
 

15.1. A befizetések eljárásrendje 

 

a) A befizetés időpontjának pontos dátumát – havonta egy nap - az óvodában jól látható 

helyre, legkésőbb egy héttel korábban, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. 

Befizetésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési időpont 

betartására.  

b) A havi térítési díj összege a hivatalos munkanapok száma alapján kerül megállapításra. 

c) A befizetés készpénzes fizetéssel teljesíthető. 

d) Befizetésre a jelzett napokon 8
00

 – 15
30

- óráig van lehetőség. 

 

15.2. Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés eljárásrendje  

a) A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az 

étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.  

b) Hiányzás esetén az étkezést írásban, valamint telefonon az élelmezésvezetőnél, 

óvodatitkárnál lehet lemondani minden nap 8
30

- óráig. Az óvoda telefonszáma: 52/598 

442, élelmezés: 52/598 -443 

c) A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba, és a lerendelést követő második havi 

befizetésnél írható jóvá. 

d) A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 8
30

- óráig van lehetőség. 

e) Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat 

igényt.  

f) Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, 

hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének. 

g) Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége az étkezés lemondása a gyermek 

hiányzása esetén. 
 

15.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje 

 

A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik 

meg. A térítési díj összege egységes, 3 vagy több gyermek esetén a szülő nyilatkozata alapján 

50%-ra mérséklődik, továbbá egyéb az állam által biztosított kedvezmények – melynek 

jogosságát az előírt igazolásokkal kell alátámasztani. 

 

15.4. A térítési díj csökkentés kérésének jogcímei 50%-os térítési kedvezményben 

részesül:  

 

a) három vagy több gyermekes család (születési anyakönyvi kivonat), valamint  

b) tartós betegségben szenvedő (szakorvosi vélemény) gyermek esetén a szülő - 

nyilatkozata és az igazolásra szóló dokumentumok bemutatása alapján  
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c) a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő család.  

 

15.5. A térítési díj csökkentés kérésének jogcímei 100%-os térítési kedvezményben 

részesül:  

 

a) 100%-os térítési díjkedvezményre jogosult: aki gyermeke után rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az erre való igény benyújtásának módja: 

beiratkozáskor/változáskor a kedvezményre jogosultságot igazoló dokumentum 

leadásával (a támogatást folyósító szociális iroda határozatának bemutatásával). A 

jogosultságot évente érvényesíttetni szükséges.  
 

 

15.6. A nem normatív, egyéni mérlegelés alapján (jogszabályi rendelkezésen túl) 

kedvezményben részesül:  

 

a) Az óvoda az önkormányzat által biztosított szociális keret terhére az önkormányzati 

rendelettel összhangban kedvezményben részesítheti a szülőt, mely nevelési évente 

egy alkalommal kerül elbírálásra az óvoda hirdető tábláján közzétett időpontban.  

A szociális rászorultság megállapításának mértéke az óvodavezető kompetenciája, 

melyhez kikéri az óvodapedagógusok véleményét is a családlátogatások 

tapasztalatairól. A szociális helyzettől függően intézményi szintű elbírálással 

korlátozott számban van lehetőség térítési kedvezmény megállapításához, melynek 

igénylésére az óvodatitkártól kért és kapott nyomtatvány kitöltésével nyílik lehetőség, 

a térítési kedvezmény mértékét a fenntartó állapítja meg, 

 

15.7. Az igénylés módja  

 

A szülő ezen irányú szándékát az intézményvezető felé írásban kérheti az indok világos, 

egyértelmű megjelölésével, ill. nyilatkozattal.  

 
 

15.8 Étkezés kirándulások alkalmával 
 

Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori 

étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat 

készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, 

ill. uzsonna. 

 

15.19. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje 
 

Ha a szervezett étkeztetés keretein belül az étel beszerzése nem megoldható, a diétára szoruló 

otthonában készített étel is beengedhető az alábbi feltételekkel:  

A szülő az ételt jól záródó, melegítésre alkalmas, tiszta edényben viszi az intézménybe. Az 

intézmény biztosítja a hűtést igénylő készétel 0 + 5 C közötti hőmérsékleten történő tárolását 

az egyedi étkeztetést igénybevevők számának függvényében kellő kapacitású 

hűtőberendezésben.  

Az ételt jellegének megfelelő hőmérsékleten kell kiszolgálni.  

Az étel átforrósítására megfelelő berendezés, pl: mikrohullámú sütő kell, hogy rendelkezésre 

álljon. Az ételt közvetlenül fogyasztás előtt átforrósítva a tálalást végző személyzet adja ki a 
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gyermek részére és gondoskodik annak felügyeletéről, hogy abból más gyermek ne 

fogyaszthasson.  

Az ételmaradékot a hagyományos ételek maradékával együtt az előírásoknak megfelelően kell 

kezelni.  

Az edény mosogatását a szokásos előírásoknak megfelelően kell végezni. A szülő a feltételeket 

tudomásul veszi, a felelősséget vállalja és erről írásban nyilatkozik. A főzőkonyhán ilyen 

típusú tevékenység végzéséhez az ÁNTSZ engedélye szükséges.  

 
 

16. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje  
 

Az intézményvezető felelős: 

 

a) a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő 

intézkedések meghozataláért, 

b) a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten 

történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a 

gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a 

nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák. 
 

 

16.1. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának 

eljárásrendje: 

 

A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat végző 

szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a preventív 

munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat szabályozza. Segíti az óvoda pedagógiai 

programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a 

szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, 

veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel 

kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell 

megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. 

A intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek 

eredményeképpen a pedagógusok intézményben végzett tevékenysége, a helyi pedagógiai 

programot és szervezeti működést, a gyermek, és a szülő részvételét az óvoda életében úgy 

befolyásolja, hogy az, a gyermek, egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. 

Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását a rendszeres 

egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő 

lefolytatásához. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben 

minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát 

hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen 

működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A szülői hozzájárulást az óvodapedagógusok a 

csoportnaplóban lefűzve dokumentálják. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot 

megelőzően értesítik a szülőt. Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő 

munkájához a szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet. 

A védőoltások az óvodában nem adhatók be. 
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A nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint gyermekorvos és védőnő 

látogatja az óvodánkat. Nevelési évenként minden gyermek - a szülő írásbeli beleegyezésével - 

egy alkalommal részt vesz: 

Fogászati 

Szemészeti 

Hallásvizsgálaton 

A beiskolázás előtti belgyógyászati vizsgálatra az óvoda háziorvosánál óvónői felügyelet 

mellett kerül sor. 

 

16.2. Az óvoda egészségvédelmi szabályai 

 Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal 

meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, 

mosogatás és mosás során.  

 Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak váltócipőben tartózkodhat.  

 Az óvoda konyhájába illetve, melegítő konyhájába csakis a konyhai dolgozók 

léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik, 

 A csoportszobába szülő csak egészségesen tartózkodhat. 

 Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás 

egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi 

munkavédelmi szabályzatban található. 

 

16.3. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem 

 

A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt 

behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad. 

A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben 

kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Cukrászati 

termékről írásos igazolást kérünk a készítés és a felhasználhatóság időpontjáról. Az óvodában 

csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem 

szabad. A túlzott édesség és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk. 
 

16. 4. Orvosi ellátás 

 

Az iskola egészségügyi vizsgálatokat az óvodások egészségügyi ellátását biztosító évenkénti 

vizsgálatok keretében végzi el a gyermekorvos, fogorvos és a védőnő. 

A vizsgálatokon való részvételt – a szülők előzetes hozzájárulását beszerezve - minden 

gyermek számára biztosítani kell. 

 

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 

a) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a fenntartó 

által kijelölt orvos és védőnő látja el. 

b) Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente vizsgálja a 

gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányítja. 

c) A védőnő évente egy alkalommal, illetve szükség és igény szerint látogatja az óvodát, 

vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez, figyelemmel kíséri 

a védőoltások meglétét, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést végez. 

d) Szakorvos végez évente fogorvosi vizsgálatot. 
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16.5. Egyéb rendelkezések 

 

a) A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda 

dolgozói tartózkodhatnak! 

b) A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos!   

c) Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!  

 

17. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő 
megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai 
szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló 
eljárásrend 
 

Az óvoda gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, 

mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti 

továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az 

eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos 

óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, 

pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes 

adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen. 

a) Szükség szerint, de legalább fél évenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő 

megosztja a szülővel, a szülő számára javaslatot tesz az otthon elvégezhető 

feladatokra a fejlesztés folyamatosságának érdekében; 

b) A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot, szakkönyvi segítséget kérhet. 

A gyermekcsoportban hospitálhat a nap bármely időszakában. 

c) A pedagógus indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét. 

d) A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a 

javaslatban foglaltaknak megfelelő gyógypedagógusi fejlesztésben részesül. 

 

 

18. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és 
alkalmazásának elvei  
 

18.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái 

 

Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk. 
A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére. 

A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk. 

A jutalmazás ,a „jó” megerősítésére szolgál. 

A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük. 

A jutalmazás formái:  

a) szóbeli dicséret négyszemközt 

b) szóbeli dicséret a csoporttársak előtt 
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c) szóbeli dicséret a szülő jelenlétében 

d) oklevelek kifüggesztése a csoportszoba „Büszkék vagyunk rád” oldalára 

e) simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,  

f) csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás 

 

18.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái 

 

A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a 

kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai 

megfontolások vezetik, sohasem az indulatok. 

Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, fejlődését 

hátráltatja, pl.: testi fenyítés, ételmegvonás, állva étkezés, levegőzés, kirándulás megvonás, 

megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés. A 

büntetés mindig a cselekedet, és nem a gyermek elítélését fejezze ki. 

A büntetés formái:  
a) rosszalló tekintet, elutasító gesztus, 

b) szóbeli figyelmeztetés  

c) határozott tiltás 

d) leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, 

majd megbeszélés 

e) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás 

f) más tevékenységbe való áthelyezés 

g) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás 

h) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés 

 

18.3. A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei 

a) következetesség 

b) rendszeresség; 

c) minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell 

alkalmazni 

Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon 

is erősítsék gyermekeikben. 

 

 

19. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését 
szolgáló eljárásrend 
 

Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportját a szülői érdekérvényesítés és joggyakorlás 

szempontjából az alábbiak szerint határozzuk meg:  

a) az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,  

b) intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.  

c) a fakultációkon résztvevő gyermekek 15%-a. 

A szülők a fentiekben meghatározott arányszám alapján a gyermekek nagyobb csoportjának 

érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek, az óvoda vezetőjétől. A tájékoztatás kérésének 

formája történhet szóban, vagy írásban. Az óvodavezető a szülők megkeresésének 
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időpontjától 15 napon belül intézkedik a tájékoztatás kérésének tartalma alapján a válasz 

megadásáról.  
 

Csoportos igény, illetve érdekérvényesítés  

 

Panaszjog  

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.  

 

Jogorvoslati lehetőségek 

Intézményvezető 

Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)  

Bíróság  

 

20. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését 
szolgáló eljárásrend  
 

Az óvodába felvett gyermek fejlődését a „Fejlődés nyomon követése” dokumentumban 

rögzítjük. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, 

látás, mozgás fejlődés. Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, 

megállapítások, javaslatok, fejlesztési tervek.  

Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. A 

fejlesztési javaslatokat, illetve a Fejlődési napló bejegyzéseit évente kétszer ismertetjük a 

szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített forma nyomtatványon. 

A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola 

megkezdést követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda köteles átadni 

a szülőnek. A fejlődési napló tartalmát, vezetésének szabályozását a Pedagógiai Program 

tartalmazza. 

 

 

21. A gyermekek személyes adatai tárolásának az adatok 
módosításának eljárásrendje 
 

21.1. Az óvoda adatkezelési szabályzata alapján az alábbi adatokat tartja nyilván 

A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási 

helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a 

Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat 

megnevezése, száma. 

A gyermek: 

 szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma, 

 a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok 

 felvételivel kapcsolatos adatok, 
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 az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul, 

 jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok, 

 a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok, 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok, 

 a gyermekbalesetre vonatkozó adatok, 

 a gyermek, oktatási azonosító száma 

A gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti 

meg. 

Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az 

adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó 

szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani. 

 

21.2. A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje 

 

1. A szülőkkel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell hogy az adatkezelés a 

hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező.  

2. Egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden 

tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az 

adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, 

hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

3. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

 

21.3. A személyhez fűződő jogok sérelme esetén a jogérvényesítés formái 

 

A személyhez fűződő jogok a törvény védelme alatt állnak, sérelmük esetén a jogsérelmet 

szenvedett személy az esetleges jogsértések esetében a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH ) hatósághoz – és a bírósághoz – lehet fordulni. Az 

adatvédelem és az információszabadság terén a NAIH jár el.  

 

21.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

 

A szülő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok 

kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos 

érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén. A 

tiltakozást írásban kell benyújtani az óvodavezetőhöz. 

Az óvodavezető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn 

belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

21.5. Bírósági jogérvényesítés 

 

Ha az óvoda adatkezelésében a szülő, a jogainak megsértését vélelmezi, az adatkezelő 

óvoda ellen, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és a 

bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
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A szülővel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Az 

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén 

kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

A szülő gyermeke személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, annak valóságáról egyéni 

kérelme esetén bármikor betekinthet. 

 

21.6. Az óvoda által nyilvántartott személyes adatok helyesbítésének eljárásrendje 

 

 Amennyiben a szülő önkéntesen szolgáltatott adatait töröltetni szeretné, azt az 

óvodavezetőnek írásban kell bejelentenie, aki a kérelmet továbbítja a gyermek adatait 

kezelő alkalmazottaknak. 

 A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban bejelenteni 

az adatot kezelő óvodavezetőnek, aki intézkedik az adatok módosításáról. 

 

 

22. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje 
 
A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai 

életrendet figyelembe véve a foglalkozások rendjében szervezzük meg. 

A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében 

kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Amennyiben az egyház megkeresi az óvodát, 

az igényeket az óvodatitkárnál lehet leadni, aki összesíti és továbbítja az egyház 

képviselőjének. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek 

megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, 

napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra. 

 

23. A szülők véleménynyilvánításának és rendszeres 
tájékoztatásának eljárásrendje 

 

Óvodánk arra törekszik, hogy a nevelés folyamatában a magasabb jogszabályokban 

meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a magas elvárások szerint 

eleget tegyen a szülőknek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően.  

Ezeket a jogokat vagy kötelezettségeket csak akkor tudjuk rendeltetésének megfelelően 

gyakorolni, ha mind a két fél (óvoda-szülők) tájékoztatja egymást az adott körülmények 

fennállásáról. 

 

23.1. Óvodánkban a szülő joga: 

 hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson 

minden kérdésről, a gyermekét nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az óvoda 

működéséről, továbbá, hogy  

 tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot 

tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az óvoda szülői 
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szervezetéhez, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül, érdemi választ 

kapjon. 

 

23.2. A véleménynyilvánítás lehetőségei: 

 a működés rendje, a gyermekek fogadása 

 a vezetők intézményben való benntartózkodása 

 belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak  jogviszonyban az 

óvodával 

 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja, 

 külső kapcsolatok rendszere, formája, módja 

 az ünnepélyek, megemlékezések rendje 

 rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás 

 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban 

 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben 

 a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben 

 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában 

 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 

 a munkatervnek a szülőket is érintő részében 

 a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában 

 vezetői pályázatnál 

 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, 

nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, 

vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan 

 a vezető irányító tevékenységének kétévenkénti értékelése 

 

23.3. A véleménynyilvánítás időpontja 

 SzMSz, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása, módosítása. 

 

23.4. A véleménynyilvánítás fórumai 

 szülői értekezletek 

 fogadóórák 

 elégedettségmérési lapok kitöltése 

 szülői szervezetben való aktív részvétel 

 nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek. 

 

23.5. A véleménynyilvánítás formája 

 írásban a vezető felé 

 szóban az óvodapedagógus felé 

 szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten 

A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük meg a 

szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15 nap áll a 

szülők rendelkezésére. 
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23.6. A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje 

Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában áll 

megismerni az óvoda dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A pedagógiai program, a 

szervezeti és működési szabályzat illetőleg a házirend hozzáférhetőségét az alábbiak szerint 

biztosítjuk: 

 Pedagógiai Program: csoportos óvónő, vezetői iroda 

 Házirend: minden szülő kézhez kapja, Faliújság, vezetői iroda 

 SzMSz. vezetői iroda 

Mindezek az óvoda honlapján is megtekinthetőek. 

 

 

23.7. A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás eljárásrendje 

 

Tájékoztatás a Pedagógiai Programról 

 

A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-

helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól. 

 A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, 

bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül 

(15 nap) érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes 

egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 

 Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult 

személyektől. 

 Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az óvodavezető- 

helyettesnek címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt. 

 

 

 

 

Tájékoztatás a Házirendről 
 

Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a 

házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend 

fénymásolt példányait - az átvételt szülő által történő aláírásával - átadjuk. A Házirend és az 

éves munkaterv különösen ennek esemény naptára elhelyezésre kerül a nevelői szobában is.  

 

A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a 

nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől. 

Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti nyílt napokon is 

választ kapjanak kérdéseikre. 

 

Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszközökről, ruházati és más felszerelésekről, 

amelyekre a következő nevelési évben a nevelő munkához szükség lesz. 

Felelős: óvodavezető 

Időpont: a megelőző nevelési év évzáró szülői értekezlete 
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Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás 
 

A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendeletei írja elő az óvoda számára, hogy 

amennyiben az intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell 

nyilvánosságra hozni. Az erről szóló tájékoztatást az óvoda vezetője a nevelési év első szülői 

értekezletén teszi meg. 

 

 

24. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges 
szolgáltatásokon való részvétel eljárásrendje 
 

24.1. Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető 

szolgáltatások 

A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek érdekeit 

tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése minden év 

szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban jelezni. 

A szolgáltatások térítésének befizetése havonta, a csoportos óvónőknél. 

24.2. Az igénybevétel eljárásrendje 
 

 a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy 

gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda 

alkalmazottja 

 tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség 

 a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó 

dokumentum elkészítése vezetői feladat 

A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal. 

Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat. 

 

24.3. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje  
 

Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb 

összeget, az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első szülői 

értekezleten állapít meg. Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A 

döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott 

formáját az óvoda irattárában helyezzük el. 

Ilyen programok:  

 Bábszínház  

 Irodalmi, zenés gyermekműsorok  

 Látogatás tájházakba, népi kismesterségek színhelyeire  

 Kirándulások  

 A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások  

 

 

24.4. Térítésmentes szolgáltatások 
 



Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  e-mail:hpcineta@gmail.com 
4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29.  Tel. és fax  
OM: 

 
 

37 

 

 A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év elején 

szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart 

a gyermekeknek. A foglalkozásokon való részvételt térítésmentesen biztosítjuk.  

 A tanulási képességeket vizsgáló és más szakértői bizottság szakvéleményével 

rendelkező kisgyermek esetében az alapító okiratunknak megfelelően biztosítjuk a 

fejlesztő foglalkozásokat utazó gyógypedagógus bevonásával. 

 A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda 

eszközeinek használata. 

 Néptánc foglalkozás középsős kortól 

 Bozsik program keretein belül nagycsoportos óvodások labdarugó foglalkozáson 

vehetnek részt 

 

 

25. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai 
 
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek 

szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, 

kulturális tevékenységgel függ össze. 

 

25.1. A reklámtevékenység engedélyeztetése: 

 A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető, 

vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni. 

 A jóváhagyás során figyelembe kell venni a Képviselő – testület határozatát, mely az 

ingyenes sajtótermékek terjesztését szabályozza az intézményekben.  

 

Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: 

 a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérő, és e tevékenység folytatására 

jogosult személy, szerv megnevezését, címét; 

 a reklámtevékenység egyértelmű leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; 

 a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb időtartam kikötéseket. 

Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény őrzi, 

másik példánya átadásra kerül az engedélykérőnek. 

Az intézményvezető az engedély visszavonására bármikor jogosult. 

 

 

 

25.2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai 

 

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket 

(szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. 

Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye 

nélkül. 

Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése 

szigorúan tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi 

ellenőrzése.  
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26. A z óvodába behozható játékok használatának 
eljárásrendje 
 

Az óvodában rendszeresen „játéknapot” tartunk, amikor a gyermekek behozhatnak otthonról 

is játékokat. Kérjük, hogy ezeken a napokon csak olyan játékokat hozzanak be a gyermekek, 

amelyek nem veszélyeztetik a testi épségüket, és megfelelnek az óvodai játékokkal szemben 

támasztott minőségi elvárásoknak, illetve olyanokat, amelyeket nem féltenek az esetleges 

megrongálódástól.  

Nagy értékű (10000 Ft feletti) játékeszköz óvodába történő behozatalát 

nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek otthonról mégis behozza és 

azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más értékes ékszer 

elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési felelősség nem terheli. 
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Legitimációs záradék 
 

Készítette: ………………………………………    2013. ………  

 

 

 

Ph. 

Nyilatkozatok 

A szülői képviselet a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések 

rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő 

biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg. 

Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 

 

 

 

    ………………………………………… 

         A szülői szervezet elnöke 

 

A Közalkalmazotti Tanács a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott 

kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem 

fogalmazott meg.  

 

 

    ................................................................... 

              A Közalkalmazotti Tanács elnöke 

 

A Roma Nemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban 

meghatározott kérdések rendelkezéséhez egyetértési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban 

meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem 

fogalmazott meg.  

Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján 

 

 

 

                                ................................................................... 

              A RomaNemzetiségi Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Ph. 

 

A Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde nevelőtestülete határozatképes ülésén készült 

jegyzőkönyvben szereplő ……….. %-os igenlő elfogadó határozat alapján …2013. év 

………04………… hó …01…. napján a Házirendet elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 

képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője   nevelőtestület képviselője 

 

 

…………………………………………  …………………………………………… 

nevelőtestület képviselője   nevelőtestület képviselője 
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Kelt: …2013.03.31. 

   …………………………………………… 

     óvodavezető 

Ph 

 

Kelt: ...Hosszúpályi, 2015.05 .10. 

Az elfogadott Házirend kihirdetésének napja: 2015.09.01. 
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2. melléklet a …/2012. (…….) EMMI rendelethez  

 

Nyilatkozat 
a nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételről 

Alulírott ……………………………………………………. az alábbiakban 

meghatározottaknak megfelelően nyilatkozom, hogy a benyújtást követő naptári évben 

kezdődő nevelési évben, kérem az alább megjelölt gyermek számára a nemzetiségi óvodai 

nevelés biztosítását.  

A gyermek: ……………………………………………………….. 

A gyermek anyja neve: ………………………………………………… 

A gyermek születésének helye, éve, ideje: …………………………….. 

A gyermek lakóhelye: ……………………………………………….. 

A gyermek tartózkodási helye:……………………………………….  

A gyermek azonosítója: ……………………………………………….. 

Az igényelt nemzetiségi pedagógiai feladat:  

 Roma nemzetiségi óvodai nevelés  

 

Az érintett nemzetiségi nyelv megnevezése:  

           lovári / bolgár / görög / horvát / lengyel / német / örmény / romani / román 

          / ruszin / szerb / szlovák /szlovén / ukrán  

A választott nevelési forma:  

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) óvodai nevelés  

- Nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelés  

- Magyar nyelvű roma/cigány kulturális óvodai nevelés  

- Anyanyelvű (nemzetiségi nyelvű) nevelés  

- Nemzetiségi kétnyelvű nevelés  

- Nyelvoktató nemzetiségi nevelés  

- Magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés  

- Kiegészítő nemzetiségi nevelés  

---------------------------------------------------------------------------- 
11 A nyilatkozatot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 83. § (7) bekezdésben meghatározott felmérés 

során, legkésőbb azonban a köznevelési intézménybe történő beiratkozáskor kell kitölteni.  

12 A kérelmező neve, nyomtatott betűvel. A kérelmező lehet: szülő, gondviselő, és a tanuló, ha betöltötte a 14. életévét és 

nem cselekvőképtelen.  

13 Hatósági okirattal igazolható lakóhelyet kell megadni.  

14 Hatósági okirattal igazolt tartózkodási hely címe.  

15 Nemzetiségi óvodai nevelés kezdeményezése esetén nem kell kitölteni. Amennyiben a tanuló, az óvodás gyermek még 

nem rendelkezik azonosítóval, annak kiadását követően az intézmény képviselője utólag köteles rögzíteni a tizenegy jegyű 

azonosító számot.  

16 A megfelelőt alá kell húzni!  

17 A megfelelőt alá kell húzni! Ha a gyermek a magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi óvodai nevelésben vagy iskolai 

nevelés-oktatásban vesz részt, egyik nyelvet sem kell aláhúzni.  

18 A megfelelőt alá kell húzni!  

19 A megfelelőt alá kell húzni! A nemzetiségi hovatartozás vállalása nem kötelező, ennek hiányában azonban a felvétel 

során nem érvényesíthető a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 51. § (6) bekezdésben meghatározott előnyben 

részesítés. A nemzetiségek  
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Nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett nemzetiséghez tartozom  bolgár / görög / horvát / 

lengyel /német / örmény / roma/cigány / román / ruszin / szerb / szlovák / szlovén / ukrán  

 

Tudomásul veszem, hogy  

 

a) a nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás jogszerű igénybevétele a kérelemben megjelölt 

pedagógiai feladat befejezéséig vagy a nemzetiségi pedagógiai feladatok megszüntetésére 

irányuló írásbeli kérelem benyújtásáig tart, azzal, hogy a megszüntetési kérelmet legkésőbb a 

nevelési év május utolsó napjáig be kell nyújtani és a kérelem csak a benyújtást követő tanév 

kezdetétől érvényesíthető.  

b) a nemzetiségi hovatartozás megjelölésének hiányában a gyermek csak akkor veheti igénybe 

a nemzetiségi óvodai nevelést, ha az intézmény – az adott nemzetiség igényeinek kielégítése 

után – betöltetlen férőhellyel rendelkezik.  

 

 

……………………(település neve), ..........(év) ……………(hó) …….(nap) 

 

 

 

 

                                         a szülő vagy gondviselő aláírása 
 

 

ZÁRADÉK 
 

 

A gyermek számára a nyilatkozatban megjelölt igényeknek megfelelő nemzetiségi nevelés, 

nevelés- oktatás az alábbi intézményben biztosított: 

 

Az intézmény hivatalos neve: Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda  

OM azonosítója:  

Székhelyének címe: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. 

 

 

......................(település neve), ..... (év). ...................... (hó) ...... (nap) 
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Tárgy:   Csonkáné Lakatos Klára megbízása a Hosszúpályi 

Roma Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői 

feladatainak ideiglenes ellátásával, döntés 

intézményvezetői pályázat kiírásáról 
 

 

Készítette: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint önálló intézmény létrehozásával szükségessé 

válik intézményvezető megválasztása az intézmény élére.  

Jogszabály alapján az új intézmény létrehozásának legkorábbi dátuma 2015. július 1. napja.  

A rendelkezésre álló egy hónapos időszak kevés ahhoz, hogy egy szabályos intézményvezetői 

pályáztatást le tudjunk folytatni, ezért szükséges egy átmeneti időszakra megbízott 

intézményvezető választása.  

Ezzel párhuzamosan meghirdetjük az intézményvezetői pályázatot, mely alapján 2015. 

szeptember 1. napjától kerülne betöltésre ez a pozíció. 

 

 

 

 

…/2015.(V.28.) határozat tervezet 

1)Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki a 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda magasabb vezetői beosztásának ellátására a 

határozat részét képező 1. sz. melléklet szerint. 

 

2) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. július 1. napján 

létrejövő Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda tekintetében a magasabb vezetői 

beosztás ellátására szóló ideiglenes megbízást ad 2015. július 1. napjától 2015. 

augusztus 31. napjáig Csonkáné Lakatos Klára részére. A megbízott intézményvezető 

vezetői pótlékát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. által előírt minimum 

összegben 61.858.-Ft-ban állapítja meg.. 

 

3) Felkéri a jegyzőt, hogy az 1) és 2) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg, a pályázati kiírás közzétételéről gondoskodjon, valamint 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 

 
 

…/2015.(V.28.) határozat tervezet melléklete 

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

                         
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda 

Óvodavezető (magasabb vezető)  
beosztás ellátására.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig szól.  



A munkavégzés helye: 

Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz.  

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény vezetése, az óvoda magasabb vezetői feladatainak ellátása, a munkáltatói jogok 

gyakorlása különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv-ben 

(továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamit az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.  

                         

Pályázati feltételek: 
  Főiskola, Óvodapedagógus,  

  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

 Az Nkt. 67. § (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 

szakképzettség,  

  Büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

    Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,  

   Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti 

(pedagógus) munkakörbe, teljes munkaidőre, határozatlan időre kinevezhető,  

 Pedagógus- szakvizsga keretében szerzett vezető óvodapedagógus szakképzettség,  

 Lovari nyelv felsőfokú ismerete, cigány kultúra és hagyományok ismerete, 

    Helyismeret  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         Nemzetiségi óvodai nevelésben szerzett tapasztalat  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Részletes szakmai önéletrajz,  

   Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel,  

    Iskolai és szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,  

    3 hónapnál nem régebbi büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány,  

    Nyilatkozat arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testület 

a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,  

   Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.  

A beosztás betölthetőségének időpontja: 

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Berényi András - Polgármester nyújt, 

az 52/375-511-es telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
     Postai úton, a pályázatnak a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testülete címére történő megküldésével (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Óvodavezető.  

    Személyesen: Berényi András, Hajdú-Bihar megye, 4274 Hosszúpályi, Szabadság 

tér 6. sz. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat az Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, és választja meg az 

intézményvezetőt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu)  

         Oktatási és Kulturális Közlöny 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

Az intézmény fenntartója Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

A intézmény címe: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 29. sz. 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezésein túl a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 

rendelkezései az irányadók.  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hosszupalyi.hu honlapon 

szerezhet.  

 

 



 

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

        Napirend száma: 10. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

alapító okiratának módosításáról 
 

 

Készítette: Pásztorné Kovács Gabriella, dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

 

Előadó:     dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági- és Sport Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

23/2015.(III.26.) számú határozatával a Képviselő-testület döntött arról, hogy a jelenleg a 

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde tagintézményeként működő Cigány Nemzetiségi 

Tagintézmény a 2015/2016-os tanévtől önálló intézménnyé alakuljon át. 

 

A Hosszúpályi Roma Nemzetiségi Óvoda, mint önálló intézmény alapító okiratának az 

elfogadásával szükségszerűen módosul az Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okirata is. 

 

Ennek megfelelően elkészítettük az Óvoda alapító okiratát, illetve az alapító okiratot 

módosító okiratot. 

 

… /2 01 5 . (V . 28 . )  h a tá ro za t  t e r vez e t  

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1.)  a 8/2015.(II.12.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

2.) a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde Alapító Okiratát, valamint az 

Alapító Okiratot Módosító Okiratot a határozat melléklete szerinti 

tartalommal elfogadja. 

3.) felkéri a polgármestert az alapító okirat, valamint az alapító okiratot 

módosító okirat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.  

3.) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat - törzskönyvi 

nyilvántartásba vétel céljából - a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar 

Megyei Igazgatósághoz való megküldéséről. 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Berényi András polgármester  

 

 

A …/2015. (V.28.) határozat melléklete 

HH OO SS SS ZZ ÚÚ PP ÁÁ LL YY II   EE GG YY SS ÉÉ GG EE SS   ÓÓ VV OO DD AA -- BB ÖÖ LL CC SS ŐŐ DD EE   

AA LL AA PP ÍÍ TT ÓÓ   OO KK II RR AA TT AA   

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. tv. 21.§. (2) bekezdése alapján a Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde 
Alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

 

1.  

1.1 Költségvetési szerv megnevezése:  Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 

1.2 Költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése: - 

 



1.3.1 Költségvetési szerv székhelye: 4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5. sz. 

 

1.3.2 Költségvetési szerv telephelyei:  4274 Hosszúpályi Kossuth út 3-5.  
 
2.  
 
2.1 Költségvetési szerv alapításának dátuma:  2013. január. 1. 
 
2.3 Költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv: 
  
2.3.1 Megnevezése: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
2.3.2 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
 
Jogelőd intézmény: Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 

 (4274 Hosszúpályi, Kossuth út 3-5.) 

 
2.4 Költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 

 megnevezése székhelye 

1 Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 4274 Hosszúpályi, Kossuth 
u. 3-5. sz. 

 
 
3. Költségvetési szerv irányítása, felügyelete 
3.1 Költségvetési szerv irányító szervének megnevezése:  
  
3.1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
3.1.2 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz. 
 
4. Költségvetési szerv tevékenysége 
 
4.1 Költségvetési szerv közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint az óvodai nevelés,  
bölcsődei ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, köznevelési feladatok ellátása. HHH-s gyermekek integrációs képesség 
kibontakoztató óvodai nevelése, fejlesztése. 
 4.2 Költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 
 

 Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 

1 851020 Óvodai nevelés 

 
 
4.4 Az intézmény szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 



 
  

 Kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  
ellátásának szakmai feladatai [sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) 
 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

 
4.5 Költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási 
területén a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 96.§ (4) bekezdése alapján: 
Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe 
 
4.6 Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
A szerv vállalkozási tevékenységet nem végez. 
 
5. Költségvetési szerv szervezete és működése 
 
5.1 Költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
A költségvetési szerv vezetője: a Hosszúpályi Óvoda Vezetője. 
A beosztással a Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg. Az 
intézményvezetői megbízás magasabb vezetői megbízásnak minősül, ezért azt nyilvános 
pályázat útján kell betölteni. A pályázati felhívás közzétételére, tartalmára a pályázati 
eljárásra a közalkalmazottak jogállásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. 
tv. és a végrehajtásáról szóló, módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben foglaltak az 
irányadóak. 
 
 
5.2 A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 

 Foglalkoztatási jogviszony Jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazott A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992.évi XXXIII. tv. 

2 Munkaviszony Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
tv. 



3 Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony 

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
tv.  

 
 
6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések 
 
6.1 Köznevelési intézmény fenntartójának megnevezése 
 
6.1.1 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 
 
6.1.2 Székhelye: 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 
 
6.2 A köznevelési intézmény típusa: 
 
6.2.1 Az intézmény típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény, egységes óvoda- 
bölcsőde 

6.2.2 Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: Óvodai ellátás 
 
6.2.3 Gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
Az intézmény meghatározott pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét Hosszúpályi 
Polgármesteri Hivatala látja el. 
 
 
6.3 Köznevelési intézmény tagintézményei: 
 
 
6.4 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek- és tanulólétszám a 
köznevelési intézmény  
 
6.4.1 4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5. sz. alatti székhelyén: 195 fő 
 
 
6.8 A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

 Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2 ) 

Vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati 
joga 

Az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 Hosszúpályi, 
Hullám u. 1 
sz. 

133  Fenntartó rendelkezik 
vele 

Óvodai 
nevelés 

2 Hosszúpályi, 
Kossuth u. 3-
5. sz. 

134  Fenntartó rendelkezik 
vele 

Óvodai 
nevelés 

 

8. Záró rendelkezés 



Jelen alapító okiratot 2015. február 13. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a 
költségvetési szerv a 2014. április 24. napján kelt 36/2014.(IV.24.) számú alapító okiratot 
visszavonom. 

Hosszúpályi, 2015. február 12. 

         Berényi András 

           polgármester 

 

  

  

HH OO SS SS ZZ ÚÚ PP ÁÁ LL YY II   EE GG YY SS ÉÉ GG EE SS   ÓÓ VV OO DD AA -- BB ÖÖ LL CC SS ŐŐ DD EE   

AA LL AA PP ÍÍ TT ÓÓ   OO KK II RR AA TT ÁÁ TT   MM ÓÓ DD OO SS ÍÍ TT ÓÓ   OO KK II RR AA TT   

 
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Hosszúpályi Egységes 
Óvoda- Bölcsőde Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
2015. február 12. napján kiadott, a 8/2015.(II.12.) határozatával jóváhagyott alapító okiratát 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 21.§ (2) bekezdése alapján – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4.§ 25. pontjára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 

1./ Az alapító okirat 1.3.2 pontja az alábbiak szerint módosul. 

1.3.2 Költségvetési szerv telephelyei:  4274 Hosszúpályi Kossuth út 3-5. 
 
 
2./ Az Alapító Okirat 4.1 pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

4.1 Költségvetési szerv közfeladata: 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX., valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltak szerint az óvodai nevelés,  
bölcsődei ellátás, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek 
óvodai nevelése, köznevelési feladatok ellátása. HHH-s gyermekek integrációs képesség 
kibontakoztató óvodai nevelése, fejlesztése. 
 

 

3./ Az Alapító Okirat 4.4 pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

4.4 Az intézmény szakmai alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 

 Kormányzati 
funkciószám 

Kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 



 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,  
ellátásának szakmai feladatai [sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi (látási, hallási) értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem-, 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd] 

3 104030 Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) 
 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
 

5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
 

 

4./ Az Alapító Okirat 6.3 pontja az alábbiak szerint módosul. 
 

6.3 Köznevelési intézmény tagintézményei: 
 

 
5./ Az Alapító Okirat 6.4.1 pontja az alábbiak szerint módosul. 
 
6.4.1 4274 Hosszúpályi, Kossuth u. 3-5. sz. alatti székhelyén: 195 fő 
 
 

5./ Az Alapító Okirat 6.8 pontja az alábbiak szerint módosul. 
 
6.8 A feladatellátást szolgáló vagyon: 
 

 Ingatlan címe Ingatlan 
helyrajzi 
száma 

Ingatlan 
hasznos 
alapterülete 
(m2 ) 

Vagyon feletti 
rendelkezés joga vagy 
a vagyon használati 
joga 

Az ingatlan 
funkciója, 
célja 

1 Hosszúpályi, 
Hullám u. 1 
sz. 

133  Fenntartó rendelkezik 
vele 

Óvodai 
nevelés 

2 Hosszúpályi, 
Kossuth u. 3-
5. sz. 

134  Fenntartó rendelkezik 
vele 

Óvodai 
nevelés 

 

 

Hosszúpályi, 2015. május 28. 

 

         Berényi András 

           polgármester 

 



 
 Jelen módosító okiratot 2015. július 1. napjától kell alkalmazni. 
  
 
Hosszúpályi, 2015. május 28.  
                                                                                       
      P.H.        
 

    ------------------------------- 
         aláírás 

 

 

 























 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

        Napirend száma: 11. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási 

szerződés meghosszabbításáról 

 

Készítette: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet, szerződés tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete meghívásos eljárás 

keretében választotta ki Koncz Károly egyéni vállalkozót (székhelye: 4274 Hosszúpályi, 

Nagy u. 11. sz., adószáma: 47692361-1-29), mint közszolgáltatót, aki Hosszúpályi 

közigazgatási területén egyedüli szolgáltatóként jogosult a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz elszállítására. 

 

A közszolgáltatóval 2014. július 1. napján egy évre szóló szerződést kötött az Önkormányzat, 

tudva azt, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése akkor már folyamatban volt, a rendszer 

indulása viszont még nem volt ismert. 

 

Az egy évre kötött közszolgáltatási szerződést a lejárat előtt meg kell hosszabbítani, hiszen a 

csatornahálózatra a rákötések még csak most indulnak, illetve a beruházás befejezése után is 

maradnak olyan ingatlanok, amelyek kimaradnak a csatorna beruházásból, illetve külterületi 

ingatlanok, ahol más módon nem oldható meg a szennyvízkezelés, így érvényes szerződéssel 

kell rendelkeznünk egy szolgáltatóval. 

 

A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a szerződés egy évvel történő meghosszabbítását 

javasoljuk.  

 

 

…/2015.(V-28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Koncz Károly 

egyéni vállalkozóval (székhelye: 4274 Hosszúpályi, Nagy u. 11. sz., adószáma: 47692361-1-

29) kötött közszolgáltatási szerződést meghosszabbítja 2016. június 30. napjáig. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 

      Határidő: 2015. június 30. 

      Felelős: Berényi András polgármester 

 

 
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA  

TERVEZET 

 

Amely létrejött egyrészt, 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz., adószáma: 

15728551-2-09, képviseli Berényi András polgármester), mint a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvízbegyűjtésre és ártalmatlanításra irányuló önkormányzati közfeladat ellátását 

Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén biztosítani jogosult és kötelezett szervezet (a 

továbbiakban: Önkormányzat), 

 

Másrészről: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására 

vonatkozó önkormányzati közfeladat ellátását ezen szerződéssel átvállaló és azt kötelező 

közszolgáltatás keretében teljesítő Koncz Károly, egyéni vállalkozó (székhelye: 4274 Hosszúpályi, 

Nagy u. 11. sz., adószáma: 47692361-1-29), mint közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató). 

 

1. Az Önkormányzat és a Közszolgáltató között 2014. július 1. napján létrejött, 1271/2015. 

számú szerződésnek a szerződő felek az alábbi pontjait módosítják: 

 

1.4. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 



Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén kötelező közszolgáltatás ellátására 

2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig jogosult és köteles. 

 

2. Az 1271/2015. számú szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul 

érvényesek. 

3. Jelen szerződésmódosítás 2015. július 1. napján lép életbe. 

Hosszúpályi, 2015. ………………...  

 

    ……………………………………….          …………………………………… 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata                         Közszolgáltató képviseletében 

                   Képviseletében              Koncz Károly egyéni vállalkozó 

          Berényi András polgármester 

 



Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának   

Bűnmegelőzési Koncepciója 
  

I.  

 

Általános alapelvek az önkormányzat közbiztonsági feladatairól 

 

 

A közbiztonság fogalma 

 

A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének - adott időszakban és helyen - jogilag 

szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai 

biztosítottak az illetéktelen támadástól. 

 

A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért 

kezelése, így a hatékony reagálás is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnelkövetés 

megállítása, visszaszorítása a lakosság és a rendőrség közös feladata.  

 

A közbiztonság kezelésének a megelőzés az egyik legfontosabb alapja! 

 

Az önkormányzatok a bűnmegelőzés kulcsszereplői 

 

Gyakorlati tapasztalat, hogy az emberek az önkormányzatokat tekintik a legelérhetőbbnek és 

a legjobban tájékozottnak a potenciális és tényleges válsághelyzetek megoldásával 

kapcsolatban. Az önkormányzatok ugyanakkor hatékony egyeztető és közvetítő szerepet 

játszanak, így megakadályozhatják, hogy a konfliktusok okozta feszültség addig a pontig 

jusson, ahol már a rendőrség és a bíróság beavatkozása szükséges.  

 

Az önkormányzatnak kulcsszerepe van a hatáskörébe tartozó egyes ágazati politikák 

célkitűzéseinek alakításában, így biztosíthatja, hogy azok a biztonság szempontjait figyelembe 

vegyék.  

Ilyen feladatok például:  

- a településtervezés,  

- a lakossági szolgáltatások nyújtása, oktatási- és szociális intézmények működtetése,  

- gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok működtetése, 

- a karbantartó, felügyelő személyzet alkalmazása a közintézményekben. 

 

Együttműködés 

 
 

A bűnmegelőzés számos különböző területet érint, a társadalom egyes ágazatainak együttesen 

kell vállalni ebben a felelősséget. Ma már nem várható el, hogy a rendőrség és az 

igazságszolgáltatás szervezetei egyedül oldják meg a mindennapi életben előforduló 

konfliktusokat.  
 

Az egyes érintett testületek közötti együttműködés megszokottá vált, ami által hatékonyabbá 

vált a bűnmegelőzés, illetve a közbiztonság javítása. 

 

 

 



Félelem a bűnözéstől 

 
 

A bűnözéstől való félelem – akár valóságon alapuló, akár képzelt – a lakosságot érzékenyen 

érinti.  

A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt 

kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait. Azonban nem 

feltétlenül a bűnözés legsúlyosabb formái azok, amelyek az aggodalmat kiváltják.  

A bűnözéstől való félelem csökkenti a lakosok egymás és a különböző közösségeik iránti 

bizalmát, kedvezőtlen hatással van a gazdasági fejlődésre és az üzleti befektetésre, ezzel 

rontja az élet minőségét.  

Ezért fontos, hogy az önkormányzat lehetősége szerint vegye ki a részét a bűnmegelőzésben. 

 
 

 

II. A bűnmegelőzésben résztvevő szervezetek 

 

 

Hosszúpályi Rendőrőrs 

 

A településen működik a Debreceni Rendőrkapitányság rendőrőrse, mely Hosszúpályi mellett 

ellátja Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos és Monostorpályi települések közrendjének és 

közbiztonságának a védelmét is. Az önkormányzatok és a rendőrőrs közötti kapcsolat 

megfelelő, folyamatos párbeszéd és együttműködés jellemzi. 

 

Hosszúpályi Polgárőr Egyesület 

 

Az egyesület településünkön is a lakosság által életre hívott, önszerveződésű, bűnmegelőzési, 

a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló társadalmi szervezet. Feladatát a települési 

önkormányzattal és a helyi rendőrőrssel együttműködve, a területi sajátosságok és 

követelmények alapján látja el. A polgárőrség kiemelt figyelmet fordít a közterületek és a 

nyilvános helyek rendjének, a köztisztaságnak a megőrzésére, valamint a megjelenő 

közösségellenes magatartásformák felszámolására. 

 

Mezőőri szolgálat, közterület-felügyelet 

 

A mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelet a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül 

működik két fővel. Feladataik közé tartozik a település külterületének a folyamatos 

ellenőrzése, különös tekintettel szezonálisan a falopásokra, illetve termény lopásokra 

vonatkozóan. A település belterületén pedig a kiépített kamerarendszeren keresztül a 

közterületen zajló események folyamatos nyomon követése, szükség esetén beavatkozás, 

illetve jelzés a rendőrség felé. 

 

Jelzőrendszer 

 

A hatékony bűnmegelőzési jelzőrendszer elemeként működik a Családsegítő- és 

Gyermekjóléti Szolgálat, mely kiterjedt kapcsolatrendszerén keresztül az esetek korai 

szakaszában képes felismerni a kialakuló kritikus élethelyzeteket. Alkalmas arra, hogy a 

megelőzés időszakában jelezzen az intézkedésre jogosult hatóságok felé. 

 

 



Kommunikáció, helyi média 

 

A bűnmegelőzésben szerepet játszó, illetve vállaló szereplők között kell mindenképpen 

megemlíteni a helyi újságot, televíziót, települési honlapot, amely a közvélemény 

tájékoztatásában, ismeretterjesztő információknak a lakossághoz történő eljuttatásában játszik 

fontos szerepet. Az önkormányzat a jövőben a helyi média szerepét tovább kívánja erősíteni 

ezen a területen is. 

 

III. A település stratégiai céljai a közbiztonság területén 

 

A közbiztonság témaköre szerteágazó terület, ezért lényeges átfogó stratégiai célok 

meghatározása, melyek megvalósításában az önkormányzat is szerepet tud vállalni. 

 

Gyermek- és családvédelem 

 

A családon belüli erőszak alatt az élet, testi épség, nemi erkölcs vagy személy ellen irányuló 

olyan támadásokat értjük, melynek áldozata a kiszolgáltatott hozzátartozó. 

A családon belüli erőszakról nem rendelkezünk pontos ismeretekkel, azt azonban lehet tudni, 

hogy gyakori jelenség a magyar társadalomban.  

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásai közé tartozik a családsegítés. A 

hivatalos ügyintézéshez tanácsot, segítséget ad, tájékoztatást nyújt a szociális ellátások 

lehetőségeiről. Egyéni, családi élethelyzeti – lelki problémák, krízisek – megoldásában segít.  

 

A külterületi lakott helyek közbiztonsága, az erdők, korábbi szőlőskertek védelme 

 

A külterületen, tanyákon élők között magas az egyedül élő, szociálisan és fizikálisan egyaránt 

segítségre szoruló emberek aránya. A legfontosabb feladat ezekben az esetekben az idősek és 

betegek ellátása. Ezt az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálat működtetésével biztosítja. 

Ezáltal a kapcsolattartás az ilyen részeken élőkkel napi rendszerességű. 

Az erdők és az őszi időszakban a termények védelmével kapcsolatban a mezei őrszolgálat 

létrehozásával a képviselő-testület jelentős lépést tett, mellyel a rendőrség munkáját nagyban 

segítik. A képviselő-testület a mezőőri szolgálatról szóló 12/2012.(XII.20.) rendeletével hozta 

létre a mezőőri szolgálatot, melynek létszámát két főben állapította meg.  

 

Drogfogyasztás és kábítószer-bűnözés megelőzése 

 

A koncepció a kábítószer-fogyasztás társadalomra vonatkozó veszélyességéből kiindulva kell, 

hogy foglalkozzon a problémával és külön határozza meg a közbiztonsággal összefüggő 

feladatokat, prioritásokat. 

A nemzetközi tendenciák szerint a kábítószer fogyasztás a munkanélküliek körében a 

legjellemzőbb. Hosszúpályi az országos átlagnál magasabb munkanélküli rátával rendelkező 

település, így a veszélyeztetett csoportok száma is nagyobb lehet az átlagnál. 

A kábítószer fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó negatív szociális jelenségek kezelése 

komplex, átfogó szemléletet igényel. Érintett benne az oktatásügy, az egészségügy, az 

ifjúságpolitika, a szociális szféra, a bűnüldöző szervek, ezek munkájukat összehangolva kell, 

hogy erősítsék egymást a drog elleni küzdelemben. 

 

 

 

 



Közlekedésbiztonság 

 

A közlekedési baleseteknél a leggyakrabban előforduló baleseti okok a gyorshajtás, 

kanyarodás, illetve az elsőbbség megadásának elmulasztása. 

A Hosszúpályi területén halad át a 4808-as számú út, amelyen keresztül két határátkelő is 

megközelíthető, valamint a rendőrőrs területét érinti egy szakaszon a 47 számú főút, mely 

szintén nagy forgalmat bonyolít, ezáltal a közlekedési balesetek kockázata sem 

elhanyagolható veszélyforrás a területen. 

 

Közterületek rendje 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a 2014. évben sikeresen pályázott egy térfigyelő 

kamerarendszer kiépítésére, mely 2014. decembere óta üzemel. A kamerák a közbiztonság 

szempontjából legveszélyeztetettebb területeket, valamint a település bevezető útjait, központi 

részeit figyelik napi 24 órában. 

A kamerák folyamatos felvételt készítenek, nyolc napig tárolják a felvételt, ami elegendő időt 

biztosít arra, hogy indokolt esetben visszakereshető legyen a felvétel.  

A térfigyelő kamerák a közterületeken az alábbi pontokon működnek: 

 

1. Piactér 3-db kamera 

2. Bagosi – Irinyi utca sarok 

3. Bagosi – Rákóczi utca sarok 

4. Bagosi – Sport utca sarok 

5. Bagosi – Debreceni utca kereszteződés 

6. Nagy utca – Szabadság tér kereszteződés 

7. Kossuth – Gergely utca sarok 

8. Kossuth – Keleti utca sarok 

9. Ösvény – Bajcsy-Zsilinszky utca sarok  

10. Arany János – Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződés 

11. Erdő – Nap utca sarok 

12. Móra Ferenc – Halom utca sarok 

13. Posta előtti tér 

14. Benzinkút, bevezető út 

15. Református templom  

 

A térfigyelő kamerák tulajdonosa Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, a térfigyelő 

kamerák adatkezelője Hosszúpályi Polgármesteri Hivatala. A közterület felügyelet a 

Polgármesteri Hivatalon belül működik. 

 

A közterületek tekintetében a legfontosabb feladatok: 

- olyan lakókörnyezet kialakítására kell törekedni, amely minden napszakban biztonsággal 

használható,  

- fontos, hogy a nyitott területek, parkok, járdák megfeleljenek a lakóknak, így is növelve a 

közösség szolidaritását és biztonságérzetét, a közlekedési balesetek megelőzése érdekében 

tovább kell fejleszteni a kerékpárút hálózatot, 

- fontos törekvés kell legyen a közterületek, például a buszmegállók, kieső területek és sötét 

sarkok kivilágítása, amellyel szintén növelni lehet a közbiztonságot,  

- biztosítani kell a közterületek igénybevételének egyenlő megosztását a fiatalok, a különböző 

generációk, nemek, nemzetiségek és hátrányos helyzetű személyek között a kiegyensúlyozott 

közös használat garantálása érdekében,  



- a belső területeken, illetve a veszélyeztetett utcákon további kamerákat kell telepíteni, 

melyek reményeink szerint tovább csökkentik a bűnelkövetést, illetve nagyban hozzájárulnak 

az elkövetett bűncselekmények felderítésének sikerességéhez. 

 

Élet- és vagyonvédelem 

 

A közterületek rendjének védelmével részben összefüggő célkitűzés, mivel a közterületen 

felszerelt kamerarendszer részben a település lakosainak magánvagyonát is védi közvetlenül, 

vagy közvetve. 

Hosszú ideje működik a Szociális Szolgáltató Központon keresztül a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás tíz darab készülékkel, aminek a keretén belül közbiztonsággal összefüggő 

esetekben is jelezhetnek az ilyen készülékkel rendelkező idős személyek.  

Illetve 2015. márciusa óta működik ezzel párhuzamosan egy másik típusú házi jelzőrendszer, 

melybe szintén 10 arra rászorult idős személyt sikerült bevonni, akik veszélyhelyzet esetén a 

készülékkel jelezhetnek és segítséget kérhetnek. 

 

Összegzés 

 

Hosszúpályi Nagyközség közbiztonsági helyzete változó képet mutat, a bűncselekmény 

felderítési mutatói javuló tendenciát mutatnak, a polgárőrség, a közterület-felügyelet és egyéb 

rendvédelmi szerzek a jogszabályoknak megfelelően, hatékonyan működnek, ezen a területen 

a cél a hatékonyság további fokozása. A lakosság biztonságérzetét leginkább a 

bűncselekmények elkövetésének megelőzésével, a kritikus élethelyzetek kialakulásának 

elhárításával, az optimális társadalmi háttér megteremtésével lehet elérni. 

 

A bűnmegelőzési koncepció céljainak megvalósulását a felmerülő problémák komplex 

kezelésével lehet elérni, azzal, ha az együttműködésben résztvevő összes rendvédelmi szerv, 

hivatal és társadalmi szervezet összefogva egy irányban fejti ki tevékenységét. Az összefogás 

eredménye a hatékony bűnmegelőzés lehet, amely a bűnüldözésre fordított energiákat 

szabadíthat fel, s javíthatja az állampolgárok általános közérzetét, biztonságérzetét. 

 

 

 

Hosszúpályi, 2015. május 28. 

         Berényi András  

           polgármester 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

        Napirend száma: 12. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:   Döntés Hosszúpályi Nagyközség bűnmegelőzési 

koncepciójának elfogadásáról, döntés pályázat 

benyújtásáról a “Polgárőr község” cím elnyerésére 

 

Készítette: dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az Eln.48/2015. számú határozata szerint 

országos pályázatot írt ki a „Polgárőr város”, „Polgárőr község”, Fővárosi polgárőr kerület” 

címek elnyerésére. 

A kiírás szerint a pályázatot az adott település Önkormányzata és Polgárőr Egyesülete 

közösen nyújthatja be. 

A pályázat benyújtásának feltétele az, hogy az Önkormányzat rendelkezzen elfogadott 

bűnmegelőzési koncepcióval. Ennek megfelelően került előterjesztésre ez a koncepció is. 

 

…/2015.(V.28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az 

Önkormányzat bűnmegelőzési koncepcióját, mely jelen határozat mellékletét képezi. 

 

       Felelős: Berényi András polgármester 

       Határidő: azonnal 

 

…/2015.(V.28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Hosszúpályi Polgárőr Egyesülettel közösen pályázatot nyújt be az Országos Polgárőr 

Szövetség Elnöksége által a 48/2015. számú határozatuk alapján kiírt „Polgárőr község”cím 

elnyerésére.  

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, valamint annak benyújtására. 

 

       Felelős: Berényi András polgármester 

       Határidő: 2015. június 1. 

 



Ügyiratszám: 2091-3 /2013.  

Elfogadva: 67/2013.(V.30.) határozattal. 

 
 
 
 

 
Hosszúpályi  

Szociális Szolgáltató Központ 
 
 
 
 
 
 
 

EEggyyssééggeess  sszzeerrkkeezzeettűű  
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1. Az intézmény szolgáltatásai: 

 
Az intézmény vegyes profilú integrált intézmény. 

 

Alapszolgáltatásai: 

 

a.) Nappali ellátás ( idősek klubja) esetén a Szt. 65/F. §. szerint az ellátottak száma 27 fő 

 Szakfeladat száma: 881011 

 

b.) Házi segítségnyújtás esetén a Szt. 63.§. szerint az ellátottak száma 25 fő 

 Szakfeladat száma: 889922 

 

c.) Szociális étkezés esetén a Szt. 62.§. szerint az igénylők száma 113 fő 

 Szakfeladat száma: 889921 

 

d.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a Szt. 65.§. szerint az ellátottak száma 48 fő 

Szakfeladat száma: 889923 

 

Szakosított ellátás:Tartós ápolást, gondozást nyújtó bentlakásos intézmény (Idősek Otthona)  

                                Szakfeladat száma: 873011 

 

 

Az intézmény neve:                   Szociális Szolgáltató Központ 

 

Az intézmény székhelye:          4274  Hosszúpályi  Debreceni u. 2/C. 

 

Az intézmény telephelye:          4274  Hosszúpályi  Debreceni u. 2/C. 

 

Alapító és fenntartó szerve:       Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 

Felügyeleti szerve:                     Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 

Szakágazati  azonosító:             S0013629 

 

 

2.   A  SZOLGÁLTATÁS  CÉLJA, FELADATA: 
 

A Hosszúpályi  Szociális  Szolgáltató Központ jogutódja a  Hosszúpályi  Gondozási Központnak, 

amely intézmény 1985 évben kezdte meg működését. Az intézmény feladatát Hajdú-Bihar megye 

közigazgatási területén látja el.  

Az intézmény 50 férőhelyen időskorúak szakosított ellátását végzi: (Ebből átlagos szintű elhelyezést 38 

férőhelyen és emeltszintű elhelyezést 12 férőhelyen biztosít.) 

 

 

 



 4 

Az intézmény célja 

Az intézmény célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvényben 

(későbbiekben Szt.) és a végrehajtási rendeleteiben, valamint a szakmai követelményeknek megfelelő 

módon, a szociális munka eszközrendszerét használva, együttműködve az egészségügyi 

ellátórendszerekkel biztosítsa, az alkotmányos és emberi jogokat tiszteletben tartva, az ellátást igénybe 

vevők részére a teljes körű ápolást, gondozást. 

 

Az intézmény feladata 

Elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek, időskorúaknak az ápolása, gondozása, 

akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, valamint olyan 18 évet 

betöltött személyek ápolása, gondozása, akik betegségük miatt önmagukról gondoskodni nem tudnak. 

Minden ellátott részére az intézmény biztosítja a szinten tartó, képességfejlesztő, koruknak, egészségi 

állapotának megfelelő rendszeres testedzést. 

A szolgáltatás célja a közösségbe (otthonba) való beilleszkedésük támogatása, nyugodt és biztonságos, 

emberi méltóságukhoz méltó környezet biztosítása, hogy életük utolsó éveit harmóniában, békességben 

tölthessék el. 

 

A szolgáltatás célja, feladata: 

- az ellátottak rendszeres ápolói felügyelete, orvosi és szakorvosi ellátása 

- gyógyszer és gyógyászati segédeszközzel történő ellátás külön jogszabályi előírásoknak 

megfelelően 

- kórházi ellátás, szűrő vizsgálatok megszervezése 

- az ellátott pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése, 

az előírt dokumentáció vezetése, 

- családi és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása 

- lelki egészség védelme 

- demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az 

állapotrosszabbodás gyorsaságának csökkentése. 

 

 

3. A megvalósítani kívánt program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a   

    nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 

 
Az idősek otthonába Hajdú-Bihar megye közigazgatási területéről nyújthatnak be kérelmet az 

intézményi elhelyezést igénylők. Évente általában 5-7 kérelem érkezik az ápolást, gondozást nyújtó 

intézményi elhelyezésre. Az elmúlt évben 5 ellátottat vettünk fel intézményünkbe. Kihasználva az 

integrált intézmény lehetőségeit, a szociális alapszolgáltatás keretében tudunk ellátást biztosítani. 

 

Az Idősek Otthona a település központjában helyezkedik el. Az integrált formában működő 

intézményben a szociális alapszolgáltatások köréből étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres 

házi segítségnyújtás, nappali ellátás működik. A szakosított ellátás az Idősek Otthona ráépül az 

alapszolgáltatásra, az ellátások között biztosított az átmenet. 

Az Idősek Otthonában az ellátottak kétágyas, otthonosan berendezett lakószobákban nyertek 

elhelyezést, ahol kiegyensúlyozott, normalizált életkörülmények között élhetnek. 
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Az ellátottak számára biztosított: 

- az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése 

- 24 órás szakszerű gondozás, ápolás, orvosi ellátás biztosítása 

- egészségmegőrző programokon való részvétel 

- speciális segítségnyújtás 

- egyéni bánásmód az ellátottak számára 

A beköltözés következményként változás tapasztalható a következő területeken: 

- a szolgáltatások elérhetőbbé válnak az élet minden területén 

- kortárscsoportba kerülve megszűnik az izoláció 

- felszínre kerülnek, és amennyiben lehetséges, megoldódnak a látens egészségügyi 

problémák 

- javul az életminőség, növekednek az életesélyek 

- az ellátott érzelmileg kiegyensúlyozottabbá válik és kialakul a biztonságérzés 

- baráti, családi kapcsolatok ápolása rendszeressé válik 

- javul az ellátott közérzete, azáltal, hogy nem kell elszakadnia az eredeti lakóhelyétől 

 

4. Más intézményekkel történő együttműködés módja   
Az intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik: 

- az intézmény fenntartójával, 

- más szociális bentlakásos intézménnyel, 

- a regionális és helyi szociális gyámhivatallal, 

- az egyházzal, 

- civil szervezetekkel, 

- megyei és városi bírósággal, 

- ellátott jogi képviselővel, 

- a szolgálat alapszolgáltatást nyújtó csoportjaival. 

 

Az együttműködés módjai: 

Együttműködés az intézmény fenntartójával: 

Az intézmény  fenntartóval való együttműködés többoldalú. Kiterjed a, költségvetési, így pénzügyi és 

gazdasági tevékenységre, e tevékenység ellenőrzésére, szakmai feledatellátás nyomon követésére, 

ellenőrzésére, a szakmai program szerint működésre. 

 

Együttműködés más szociális bentlakásos szociális intézményekkel: 

A más szociális bentlakásos intézményekkel való együttműködés célja a szociális ellátórendszer 

rugalmas együttműködése, mely megvalósul a kölcsönös párbeszédben, szakmai ismeretátadásban, az 

ellátottaknak legjobban megfelelő szociális intézményi elhelyezés megkeresésében. Az intézmények 

kölcsönösen tájékoztatják egymást az általuk szerzett tapasztalatokról, és az alkalmazott új 

módszerekről, eredményekről. 

 

A regionális és helyi szociális gyámhivatallal: 

- gondnokság alá helyezés, 

- környezettanulmány elkészítése, 

- gondnokolt ügyében való közreműködés 
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Egyházzal való együttműködés keretében: 

- adományok szervezése, 

- hitélet gyakorlása feltételeinek megteremtése, 

- kórházban ápolt ellátottak számára lelki vigasz nyújtása. 

 

 Civil szervezetekkel: 

- programok közös szervezése, 

- adományok gyűjtése és fogadása. 

 

Megyei és Városi Bírósággal: 

Az ellátott érdekeinek ügyében való közreműködés. 

 

5. Az ellátandó célcsoport jellemzői: 
Az idősek otthonának ellátási területe Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére terjed ki. 

A Szt.68.§.(1) bekezdésének értelmében az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de 

rendszeres fekvőbeteg – gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 

betöltött személy vehető fel. 

 

- A (2) bekezdés értelmében a 18.életévet betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt 

önmagáról gondoskodni nem tudó, gondozási szükséglettel rendelkező személy is 

ellátható, ha ellátása más típusú ápolást – gondozást nyújtó intézményben nem 

biztosítható. 

 

- Az (5) bekezdés értelmében az (1) bekezdés szerinti személlyel az ellátás 

megkezdésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos 

közeli hozzátartozója meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető. 

 

Hosszúpályi település demográfiai mutatói: 

Hosszúpályi Hajdú–Bihar megyében található, 6002 főt számláló település. 

Erre térségre, így településünkre is jellemző a szociális, mentális problémák fokozott megjelenése. A 

nehéz gazdasági helyzet a munkahelyek számának folyamatos csökkenése, a munkanélküliség miatt 

sok család kerül nehéz anyagi helyzetbe. 

A kilátástalanság mellé számos mentális probléma is társul, melyek negatívan hatnak a családok 

életvezetésére, a szülő-gyermek kapcsolatra, a családi összetartást erősítő, pihenést, regenerálódást 

segítő közös programok szervezésére.  

A rendszerváltás előtti időkben a gyárak, szövetkezetek, kereskedelmi egységek, a vasút, 

munkalehetőséget biztosítottak a városban ill. a környező falvakban élők számára. 

 

A település megközelíthetősége: 

Hosszúpályi Nagyközség Debrecen város vonzáskörzetében, attól 20 km-re található. Könnyen 

megközelíthető a 47-es főútról és a Vekeri-tó felől is, gépkocsival és autóbusszal egyaránt. 
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Lakosságszám, demográfiai adatok: 

Hosszúpályi Nagyközség lakossága 6002 fő. A lakosság 20-25%-a nyugdíjas, sok a leszázalékolt, 

munkaképesség csökkent kisnyugdíjas. A regisztrált munkanélküliek száma közel 10%, a 65 éven 

felüliek száma 12%. 

 

Az ellátottak demográfiai mutatói: 

Az idősek Otthonában az ellátottak száma 48 fő. 

 

Életkor szerinti megoszlás: 

 

Életkor   (év)  Férőhely  (  % ) 

 40-59      10 % 

 60-79    39 %  

 80 felett    51 % 

 Összesen  100 % 

 

Az életkor szerinti megoszlás megmutatja, hogy az ellátottak 50%-a 80 év alatti, a másik fele 80 év 

feletti. 

 

Nemek szerinti megoszlás: 
 

Férfi Nő 

12 fő 37 

24 % 76 % 

Az ellátottak 76 %-a nő, s párkapcsolati összefüggésben 38 fő özvegy, 3 főnek nem volt házastársa, 1 

fő külön él a házastársától, 1 házaspár van, 4 fő elvált.  

Rendszeresen, heti szinten tartja a kapcsolatot a családjával: 30 fő. Rendszertelenül 2-3 havonta: 10 fő, 

6 főt nem látogatnak rokonok, hozzátartozók. 

Egyházi ünnepeket: Húsvét, Pünkösd, karácsony több lakónk tölti családja körében. 

 

Szociális jellemzők: 

- saját jogú nyugellátással rendelkezik: 11 fő – 24% 

- saját jogú és hozzátartozói ellátással rendelkezik: 30 fő – 65%  

- időskorúak járadékát kapja: 2 fő- 0.04% 

- hozzátartozói ellátásban részesül: 5 fő-11% 

- Fogyatékossági ellátásban részesül: 4 fő-0.09% 

- Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik: 6 fő-13% 

- időskorúak ellátását kapja: 2 fő 

 

Ellátási szükséglet: 

- önellátó: 12 fő-26% 

- részben önellátó: 26 fő-57% 

- nem tudja magát ellátni: 8 fő-17 
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Segédeszközök használata: 

- kerekes széket használ: 8 fő, 2 fő izomsorvadás, 1 fő amputálás, 1 fő csípőprotézis, 2 fő 

időskori mozgásszervi betegség miatt 

- Támbotot használ: 2 fő, 1 fő felsővégtagi bénulás, 1 fő időskori mozgásszervi betegség 

miatt. 

- Járókeretet használ: 8 fő nagyfokú csontritkulás következtében 

- Szemüvegviselés: 4 fő, 2 fő gyengén látó, olvasáshoz szinte minden lakó használ 

szemüveget. 

- Hallókészülék: 12 fő használ nagyot hallás miatt. 

 

Legtöbbször előforduló megbetegedések:  

100%-ban előfordul cardiovascularis betegség,- magas vérnyomás, szívbetegség – az ellátottaknál, és a 

mozgásszervi megbetegedés, mint az izületi erek meszesedése. 

Az ellátottak közül 5 fő cukorbeteg, ezek közül 3 fő inzulinos-3 fő orálisan szedi a gyógyszereit. 

Mentális betegségek közül 1 fő mániás-depresszióban szenved, 2 fő értelmi fogyatékos, 8 főnek 

időskori demenciája van. 

 

 

6. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások 

formái, köre, rendszeressége 
 

Az Idősek Otthona a Szt. 67.§.(1) bekezdés értelmében az ellátottak részére teljes körű ellátást nyújt. 

 

Fizikai ellátás: az 1/2000./I.7./ SzCsM rendelet 41-42-§-ai az irányadóak. Az Idősek Otthona napi 24 

órás szolgálatot biztosít. 

Az Otthonban minden ellátott 2 ágyas szobában éli mindennapi életét. 

 

Az Idősek Otthona épülete két szárnyra tagolódik, az egyik szárny tűkörképe a másiknak. 

Mindkét épületszárny rendelkezik lakhatásra, személyi tisztálkodásra és látogatók fogadására alkalmas 

helyiséggel. Étkezésre és egészségügyi ellátásra kialakított helyiség is van. 

 

Az Otthonban 25 darab 2 ágyas lakószoba található. Minden lakószobához zuhanyzóval és WC-vel 

ellátott  fürdőszoba tartozik, folyamatos fűtés és melegvíz szolgálja a lakók kényelmét. 

 

Fizikai ellátás keretében biztosításra kerül az ellátott személyi és környezeti higiéniájának 

tisztántartása. A gondozók mindennap elvégzik a szobák szellőztetését, szükségszerinti ágynemű 

cserét, az elkoszolódott ruhaneműt a mosodába viszi és gondoskodik annak mosásáról és vasalásáról. 

A szobák takarítását a közhasznú munkavégzés keretében foglalkoztatott takarítónő látja el, bevonva 

az ellátottakat fizikai állapotuk függvényében.  

 

 A biztosított szolgáltatások formái: 
Étkeztetés: az étkeztetést igénybe vevők részére az életkori sajátosságainak, valamint az egészséges 

táplálkozás követelményeinek megfelelően nyújtja. Az étkeztetés keretében, napi háromszori, orvosi 

előírásra napi ötszöri illetve diétás étkezést biztosít. Emeltszintű elhelyezés esetén szükség szerint heti 

gyümölcs biztosítása.  
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Az intézmény dieteikusa: Szalayné Kónya Zsuzsa, határozatlan idejű megbízási szerződéssel. 

 

Élelmezés higiéne biztosítása érdekében: 

- 3 napi ételminta vétele és tárolása történik, 

- tálalási ellenőrzési dokumentum kitöltése biztosítja a szigorú ellenőrzést, 

- heti egy alkalommal a konyha, a tálalóhelyiség és hűtőszekrény fertőtlenítése. 

 

Veszélyes hulladék eltávolítását A SEPTOX Kft.-vel kötött szerződés révén biztosítjuk. 

 

Ruházat, textília biztosítása: az ellátottak elsősorban saját ruházatukat használják, de szükség esetén 

az intézmény gondoskodik a ruházat pótlásáról, abban az esetben, ha nem rendelkezik megfelelő 

jövedelemmel ill. készpénz vagyonnal. A biztosított ruházat mennyisége: 3 váltás fehérnemű, hálóruha, 

2 váltás felsőruha, lábbeli. 

A ruházat tisztításáról, javításáról az intézmény szervezetten gondoskodik. 

 

Egészségügyi ellátás: Az intézmény biztosítja az ellátottak egészségügyi ellátását, melynek keretében 

rendszeres orvosi felügyeletet, szükség szerinti ápolást, valamint gondoskodik a szakorvosi 

ellátásokhoz, kórházi kezelésekhez való hozzájutást. Az intézmény gondoskodik továbbá a szükséges 

egészségügyi tanácsadások, felvilágosítások megszervezéséről, az 1/2000  

(I. 7.) SzCsM  rendelet  52.§ (7) bekezdésének megfelelően a   meghatározott gyógyszerellátásról és a 

gyógyászati segédeszközök biztosításáról. 

Az ellátottak egészségi állapotában bekövetkező változásokról, illetve a velük kapcsolatos jelentősebb 

eseményekről – műszakonként a gondozónő – eseménynaplót, illetve átadó füzetet vezet. 

 

Az intézmény  a jogszabályban előírtaknak megfelelően rendelkezik alaplistán jegyzett gyógyszer 

készlettel, melyet az ellátottak ingyenesen vehetnek igénybe, egyéb az ellátottak részére orvosilag előírt 

gyógyszert, gyógyászati segédeszközt beszerzi, melyet a gondozottakkal megtéríttet a jogszabályban 

előírt módon. 

 

Az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 52.§ (7) bekezdésének megfelelően – az intézményi orvos javaslatára 

az intézményvezető döntése alapján az alap gyógyszerkészlet körébe nem tartozó, de az ellátást 

igénybe vevő gondozáshoz közvetlenül szükséges egyéni gyógyszerszükséglet teljes költségét 

átvállalhatja – a rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 

Az ellátottak állapota következtében szükségessé váló test távoli gyógyászati segéd eszközöket az 

intézmény megvásárolja és azt az arra rászorulók részére rendelkezésére bocsátja. 

 

Az intézmény orvosa: Dr Gyulai Julianna háziorvos, megbízásos alapon, határozatlan idejű 

szerződéssel. 

 

Emelt szintű elhelyezés esetén masszázs terápia biztosítása heti fél órában.  
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Mentálhigiénés ellátás: 

 

Célja: Az ellátott ki tudjon mozdulni az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és mások iránti 

közöny állapotából. Ennek elősegítése érdekében rendszeres programokra nyílik lehetőség az 

intézményen belül és kívül, hogy a mindennapok színesebbek legyenek. 

 

 Az intézmény gondoskodik az ellátottak részére mentálhigiénés ellátásról. 

Különösen: 

- konfliktus megelőzés és kezelés 

- személyre szabott bánásmód 

- egyéni és csoportos beszélgetést, terápiát 

- családi és társas kapcsolatok fenntartását 

- szociális kézségek fejlesztését, szinten tartását 

- a hitélet gyakorlását 

- a rendszeres kreatív foglalkozást 

- a szabadidő hasznos eltöltését 

- a kulturális és szabadidős rendezvényeket 

 

Érték és vagyon megőrzés: Az intézménybe behozott - -megállapodás alapján – és szabályszerűen 

átadott vagyontárgyak, készpénz megőrzéséről az intézmény pénz és vagyonkezelő szabályzata, 

valamint a házirend rendelkezik. 

 

Az intézményben elhunytak temetésének megszervezése:  1/2000. (I.7.) SZCsM rendelet 62.§. 

 

Az intézményvezető gondoskodik az elhaltak végakaratának megfelelő megállapodás szerinti, 

eltemettetésről. 

 

A szolgáltatások szakmai tartalma: Az intézményben biztosított szolgáltatások az alábbi alapelvek 

alapján  szerveződnek és biztosítottak: 

Az időskor nem állapot, hanem folyamat, mind az időskorúak fizikai, mint mentális állapotát 

tekintve. 

Nem a korral járó deficitek erősítése a célunk, hanem a lehetőségek, képességek, mint teljesebb 

kihasználása, serkentése. 

Segítséget nyújt az intézmény abban, hogy az idős ember megőrizze: 

- emberi méltóságát, jogait 

- önállóságát, autonómiáját 

- megtartsa, megtalálja érdeklődési körét 

- megtartsa családi, közösségi kapcsolatait 

- új kapcsolatokat építsen ki 

- módja legyen belső értékeinek kifejezésére 

- segítséget kapjon szenvedély betegségének kezelésére 

- meg tudjon küzdeni a fizikai betegségekkel, mentális hanyatlással 

 

Az intézmény az egyénre szabott ápolást, gondozást gondozási, ápolási terv alapján végzi, 

alkalmazva a korszerű ápolási eszközöket, biztosítva a megfelelő gyógyszereket, gyógyászati 
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segédeszközöket. A gondozás célja az önellátási képességek lehetséges helyre állítása, megőrzése, 

fenntartása. Az ápolás során a fájdalom, a szenvedés enyhítése, a szövődmények kialakulásának 

megelőzése, gyógyítása, az egészségügyi ellátórendszerekkel való együttműködéssel. 

 

 

7.  Ápolási, gondozási feladatok jellege, tartalma:  
 

A Szt. 66.§. (2) bekezdésének értelmében a szakosított ellátási formákat igénybe vevő személyek 

ellátásáról, az állapotuk változásáról, a részükre biztosított gondozási, terápiás, ápolási és egyéb 

szolgáltatások tartalmáról gondozási tervet kell készíteni. 

Az általános szakmai feltételeket és a gondozási terv típusait az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 7-10.§-

a tartalmazza.  

A gondozási tevékenység a lakók részére biztosított fizikai, mentális segítség, amelynek során a lakók 

szociális, testi és pszichés állapotának megfelelő egyéni bánásmódban részesítjük az ellátottat, és 

törekszünk a meglévő testi és mentális funkciók megtartására. 

A gondozási tervet az ellátás igénybevételétől követő 1 hónapon belül kell elkészítenünk, és évente 

értékeljük. 

 

Az egyéni gondozási terv tartalmazza: 

- az ellátott fizikai, mentális állapotát, 

- állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, időbeli 

ütemezését. 

- Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

 

Jelentős állapotváltozás esetén az egyéni gondozási tervet készítő munkacsoport átfogóan értékeli az 

elért eredményeket és módosítja az ellátottak állapotának megfelelően. 

 

A gondozási tervet és módosításait az ellátottal, illetve törvényes képviselőjével közösen kell 

elkészíteni. A gondozási terv kidolgozását munkacsoport végzi, melyen az Idősek otthonában részt 

vesz az orvos, dietetikus, gyógytornász, mentálhigiénés szakember és az intézményvezető. 

 

Amennyiben az ellátott állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni gondozási terv részeként számára 

ápolási tervet kell készíteni. 

 

Az ápolási terv az ellátott részére meghatározott ápolási feladatok dokumentációja, tartalmazza az 

ellátott állapotának javítására vonatkozó feladatokat, az alkalmazott technikákat. 

 

Az ápolási terv tartalmazza: 

- az ellátott egészségi állapotának leírását, 

- az ápolási tevékenység részletes tartalmát, 

- az ellátott önellátási képességének  visszanyeréséhez szükséges segítő tevékenységet, 

- az ápolás vérható időtartamát, 

- szükséges esetben – amennyiben az ellátott érdeke ezt kívánja – más formában biztosítandó 

ellátás kezdeményezését. 
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Az ápolási feladatok szakszerű teljesítését az intézmény orvosa folyamatosan ellenőrzi. 

A műszakban dolgozó gondozónők az ellátottak állapotával kapcsolatos megjegyzéseket  gondozási 

lapon és minden nap végén az eseménynaplóban is rögzítik. 

 

Az intézmény minden dolgozója munkáját az Etikai Kódex alapján végzi, amely összhangban van a 

Házirendben foglalt az ellátottak jogaira vonatkozó részekkel. 

A jogok biztosításának, számonkérésének lehetőségét az Érdekképviseleti Fórum is biztosítja. 

Az intézmény nagy gondot fordít az otthonlakók önállóságára, önellátási képességeire és segítséget 

nyújt abban, hogy ez a lehető legtovább meg is maradjon. Ennek érdekében differenciált elhelyezést, a 

napirend szabad megválasztását, mosás, főzés, takarítás, bevásárlás stb. biztosítja, de segítséget is 

biztosít ezen tevékenységek elvégzésére. 

 

Az intézmény mentálhigiénés programja szerint, az egyéni gondozási terv része az egyéni mentális 

felmérés és fejlesztési, foglalkoztatási program. A programban megfogalmazottak végrehajtása 

érdekében biztosítja az intézmény az egyéni és csoport terápiát. Az egyéni lelki gondozást egyházi lelki 

segítők részvételével biztosítjuk az ellátottaknak. 

 

A foglalkoztatás fontos része a gondozásnak, a gondozott napi életének. Minden interakció (pl: 

fürdetés, öltözködés, étkezés is) foglalkoztatás. A tevékeny élet biztosítása nem néhány órára 

korlátozódik, hanem ha kell a nap 24 órájára. 

 

A családi és közösségi kapcsolatok ápolása kiemelten fontos feladat. Ezért a Házirend értelmében a 

látogatási idő korlátlan, csak az étkezéshez igazodik illetve az intézmény elhagyása nem korlátozott, 

csak indokolt esetben az érintett testi épségének megőrzése végett. Kérésre az intézmény kíséretet, 

biztosít. 

 

A közösségi kapcsolatok fenntartásának módjai: 

- helyi idősek bevonása a programba 

- rendszeres egyházi rendezvények szervezése 

- kirándulások, séták, üdülések szervezése 

- testvérintézeti programok szervezése ill. azokon való részvétel 

Az intézmény hosszú távú programjának része az önkéntes segítők bevonása a mentálhigiénés 

munkába. 

Az intézményi ellátás igénybevételét követően 1 hónapon belül mindenkinek elkészül az egyénre 

szabott gondozási – ápolási terv, melynek készítésében az érintett lakó és törvényes képviselője is 

közreműködik. A gondozási terv magába foglalja az egyéni célok meghatározását, melynek 

végrehajtását folyamatosan figyelemmel kísérni, rendszeresen értékelni, és szükség szerint módosítani 

kell. 

A gondozási dokumentáció fontos eleme még az esetnapló ( átadó füzet), mely lehetővé teszi 

mind pozitív, mind pedig negatív változások naprakész követését. 

 

Közösségi szolgáltatások: 

Problémaelemzés, problémamegoldás:   

-   a változtatásra motiváló tényezők feltárása 

-   a személyes célok meghatározása problémamegoldó beszélgetések  
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Készségfejlesztés 

- tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés 

teendőiről 

- életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése 

- az önellátásra való képesség javítása és fenntartása 

 

Pszicho- szociális rehabilitáció 

- szabadidő szervezett eltöltésének segítése 

- szabadidős, önsegítő csoportok szerveződésének segítése 

 

A közösségi tér állandósága lehetővé teszi, hogy a napi foglalkozásoknak az is részese legyen, aki 

eleinte éppen csak szemlélője szeretne lenni a programoknak, ám a passzív részvételből a többieket 

látva, motiválttá válik az aktív részvételre. 

 

Önellátásra való képesség javítása 

Mozgásképesség fenntartása, javítása: heti rendszerességgel  egy  óra. 

Önmaga és saját környezetének kultúrált fenntartása (szobák, közösségi hely rendben tartása, 

díszítése) 

 

Szabadidő szervezett eltöltésének segítése 

Heti rendszerességgel játékdélután (kártya, csocsó, lengőteke) 

Heti rendszerességgel, beszélgetéssel összekötött felolvasás (célzott beszélgetés a felolvasott szöveg 

kapcsán) 

Heti rendszerességgel zenehallgatás (az egyéni igényekhez alkalmazkodva is) 

Heti rendszerességgel videó filmvetítés 

Manuális tevékenységek (dekorációs termékek előállítása, mellyel szebbé tehetik szobájukat, 

folyosójukat) 

Munkajellegű tevékenységek (udvartakarítás, téli időszakban a hó elseprése) 

Külön figyelmet fordítunk a rehabilitációs munkavégzésben való aktív részvételre. 

 

8.  Az ellátás igénybevételének módja:  

 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételét a Szt.93-94/ §-ok, valamint a 

9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet szabályozza. 

Ennek értelmében a szociális ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást a törvényes képviselője 

kérelmére, indítványára történik. 

 

Cselekvőképtelen személy esetében a kérelmet a törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes 

személy kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével, önállóan terjeszti be, ha e tekintetben a 

bíróság cselekvőképességét nem korlátozza. 

 

Az intézményvezető az ellátásra vonatkozó igényt a kézhez vétel napján nyilvántartásba veszi. A 

nyilvántartás sorszámozott, folyamatosan vezetett, az ellátásra vonatkozó igényeket és a megtett 

intézkedéseket időbeli sorrendben tartalmazza. A nyilvántartás a 9/1999.(XI.24,) SzCsM rendelet 5.sz. 

melléklet szerinti adatokat tartalmazza. 
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Amennyiben az ellátásra vonatkozó igény férőhely hiányában nem teljesíthető, az intézményvezető 

írásban értesíti a jogosultat, és a beérkezés sorrendjében gondoskodik az elhelyezésről. 

Az intézményvezető az elhelyezés igénybe vételéről a 9/1999.(XI.24.)SzCsM rendelet 13-14.§-ai 

szerint jár el. 

 

Az Idősek Otthona ellátási területe Hajdú-Bihar megye közigazgatási területére terjed ki. 

 

Az Idősek Otthonában jogviszony keletkezése: 

- az intézményvezető intézkedése, 

- a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése, 

- a bírói ítélet alapozza meg. 

 

Az Idősek Otthonában a szociális ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. 

A döntésről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Amennyiben a döntést 

vitatják, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezető megállapodást köt az ellátást 

igénylővel, illetve törvényes képviselőjével. 

Nem köt megállapodást, ha az ellátott biztosítása a bíróság kötelező intézeti elhelyezést kimondó 

döntésén alapul. 

 

A megállapodás a következőket tartalmazza: 

- az ellátás időtartama 

- az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja,, köre, 

- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat 

 

Az intézményvezető a Szt. 20/A.§-a szerinti nyilvántartást vezet, az igények beérkezésének 

sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézményvezető az ellátást igénylő 

azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha a kérelmező helyzete a soron kívüli elhelyezést indokolja. A 

soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igényt a kérelemben, a beutaló határozatban fel kell tüntetni. 

 

Az intézményi jogviszony megszűnésére a Szt. 100-104.§-ai az irányadóak: 

Ennek értelmében az intézményi jogviszony megszűnik: 

- az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- a jogosult halálával, 

- határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a határidő lejártával, ha a törvény rendelkezései alapján   

  az elhelyezés időtartama meghosszabbítható. 

 

Az intézményi jogviszony megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezheti.. 

A jogosult, illetve törvényes képviselője kezdeményezése alapján az intézményvezető az intézményi 

jogviszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszony a felek megegyezése szerinti időpontban, ennek 

hiányában, a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. 

 

Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszüntetheti, ha a jogosult: 

a.) másik intézménybe történő elhelyezése indokolt, 

b.) a házirendet súlyosan megsérti. 
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Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen tehető panaszról 

írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a megszüntetéssel a jogosult, illetve a 

törvényes képviselője nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény 

fenntartójához fordulhat. Ilyen esetekben az ellátást változatlan feltételek mellett mindaddig biztosítani 

kell, amíg a fenntartó, illetve bíróság jogerős és végrehajtható határozatot nem hoz. 

 

Térítési díj: 

Az idősek Otthonának ellátottjai által fizetett térítési díjat a Szt.114-119.§-a, a 23/1993.(II.17.) 

kormányrendelet, valamint a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének  

4/ 2011.(II.14.) rendelete szabályozza. 

 

A térítési díjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig köteles az ellátott, vagy törvényes képviselője az 

intézmény számlájára befizetni. 

A személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó jövedelemmel az ellátott szabadon rendelkezik. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 102.§ (1) bekezdése 

2015.január 01-től az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 102.§ (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy a térítési 

díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és azt a hatodik hónap utolsó napján a 

kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését 

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére 

vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli 

jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot- 

ideértve a 68/B.§ és a 117/B.§ szerinti esetet is. 

- a 119/C.§ szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat 

eredményének megfelelően állapítja meg. 

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy nem kéri a 

(2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában 

úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését.  

(4) Ha három hónapon át térítési díjtartozása áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy a 

térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, annak 

kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A 101.§ (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése szerint 

jelzálogjog – bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.” 

       

Az Idősek Otthonában az ellátott a két hónapot meg nem haladó, előre bejelentett távollét idejére a 

megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti. 

 

Két hónapot meghaladó távollét idejére: 

- egészségügyi intézményben történő kezelések idejére a személyi térítési díj 40%-át 

- egyéb esetekben  pl. Szabadság, -személyi térítési díj 60%-át fizeti. 
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Az Idősek Otthonának vezetője havi szinten vezeti a 23/1993. (II.17.) kormányrendelet 3.sz. 

mellékletében szabályozott térítési nyilvántartási törzslapot. 

A gondozási napokról a 23/1993.(II.17.) kormányrendelet 4.sz. melléklete alapján havi és éves 

összesítést készít. 

 

9. A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja 
Szóbeli, elektronikus és telefonos kapcsolattartási lehetőség a vezetővel, a gondozónőkkel a gondozás 

ideje alatt állandóan biztosított. 

 

Az Idősek Otthona igénybevételi feltételeiről, lehetőségeiről a helyben szokásos módon tájékoztatjuk 

a szolgáltatás iránt érdeklődőket.  

 

Helyi sajtó:  

Hosszúpályi Kisbíró újság 

 

A szolgáltatás helyén szóban, telefonon, e-mailben: 

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig: 8.00 órától- 16.00 óráig. 

 

Elérhetőségeink:   4274 Hosszúpályi  Debreceni u. 2/c.sz. 

    Telefon: 52/ 598-000, 52/ 375-838 

    Fax:       52/ 598-003, 52/ 598-004 

    E-mail: idosotthonhpalyi@freemail.hu 

    Honlap: www.hosszupalyi.hu 

10. Az ellátottak és a szociális gondoskodást végzők jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok 

 
Az ellátottak jogai a Szt.94/E.§.-a értelmében: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményt igénybe vevő ellátottnak joga van szociális 

helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel az intézmény által biztosított teljes körű 

ellátásra, valamint egyéni szükségletei, egyéni helyzetet vagy állpota alapján a speciális ellátás és 

szolgáltatás igénybevételére. 

 

A jogosult ellátása során tilos a hátrányos megkülönböztetés bármilyen okból, így különösen az ellátott 

neme, vallása, nemzeti és etnikai hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, 

cselekvőképességének a hiánya vagy korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egyéb helyzete 

miatt. 

 

A szociális szolgáltatás biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményét be kell tartani. 

Az ellátást igénybe vevő jövedelmi helyzetét csak a törvényben, illetve törvény felhatalmazása alapján 

kormányrendeletben meghatározott esetekben és feltételek mellett lehet vizsgálni. 

 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos adatok 

megismeréséhez. Ennek érdekében az intézmény vezetője évente tájékoztatást készít az intézmény 

működéséről és gazdálkodásáról, amelyet az intézmény hirdetőtábláján közzétesz. A tájékoztató 

mailto:idosotthonhpalyi@freemail.hu
http://www.hosszupalyi.hu/
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tartalmazza az intézmény működési költségeinek összesítését, az intézményi térítési díj havi összegét, 

az egy ellátottra jutó havi önköltség összegét. 

 

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást oly módon végzi, hogy figyelembe veszi az ellátást 

igénybe vevőket megillető alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű betartását, különös 

tekintettel az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogokra. 

 

Az ellátást igénybe vevőt megilleti a személyes adatainak a védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. Az igénybevételi eljárás során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az 

ellátást igénylő adataihoz csak az arra jogosult személyek férjenek hozzá. 

 
Az intézményvezető köteles biztosítani, hogy az intézményi elhelyezés során az egészségi állapotával, 

személyes körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást igénybe 

vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást. 

 

Az intézmény a házirendben szabályozott módon rendelkezik az ellátott személyes tulajdonát képező 

tárgyai, mindennapi használati eszközei használatáról, annak korlátairól, a veszélyeztető tárgyak 

köréről, birtoklásának feltételeiről, illetve ellenőrzéséről. 

 

Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra, joga van 

továbbá rokonok, látogatók fogadására, családi kapcsolatok fenntartására. 

 

A benyújtott panaszok kivizsgálásának rendjéről a házirend rendelkezik és az Érdekképviseleti Fórum 

Szabályzata. Amennyiben az ellátást igénybe vevő egészségi állapotánál vagy egyéb körülményeinél 

fogva nem képes az illetékes szervek megkeresésére, az intézményvezető segítséget nyújt ebben, illetve 

értesíti az ellátott törvényes képviselőjét, vagy az ellátott jogi képviselőjét az ellátottak jogainak 

gyakorlásához szükséges segítségség nyújtás céljából. 

 

Az intézményvezető 15 napon belül a panasztevőt írásban értesíti a panasz kivizsgálásának 

eredményéről. Amennyiben az intézményvezető határidőben nem intézkedik, vagy a panasztevő nem 

ért egyet az intézkedéssel, az intézkedés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz 

fordulhat jogorvoslattal. 

 

A szociális szolgáltatást végzők jogait a Szt. 94/L.§-a tartalmazza: 

Biztosítani kell számukra a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést, emberi méltóságuk tiszteletben 

tartását, elismerését és megfelelő munkavégzési körülményeket. 

Az Idősek Otthona rendelkezik vészhelyzet kezelésére vonatkozó belső utasítással. 

 

Az ellátott jogi képviselő feladatait a Szt. 94/K. §-a szabályozza: 

Az ellátott jogi képviselő az intézményi elhelyezést igénybe vevő, illetve a szolgáltatásban részesülő 

nyújt segítséget jogai gyakorlásában. Működése során tekintettel van a személyes adatok kezeléséről s 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezésére. Az ellátott jogi képviselő jogosult az 

intézmény működési területére belépni, iratokba betekinteni, dolgozókhoz kérdést intézni. Köteles az 

ellátást igénybe vevőre vonatkozó és tudomására jutott orvosi titkot megtartani, és az ellátást igénybe 

vevő személyes adatait a jogszabályok szerint kezelni. 
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Az intézmény ellátott jogi képviselője: Hajdu  Lajosné 

Elérhetősége: 06/20489-9530 

 

A tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait a Szt.95/A. §-a tartalmazza: 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyes feltételeiről a kérelem benyújtásakor a 

kérelmezőt tájékoztatni kell, az ellátás megkezdésének legkorábbi időpontjáról, az intézmény vezetője 

a jogosultat, illetve hozzátartozóját értesíti.  

 

A bentlakásos intézményi ellátás esetén értesítés, illetve tájékoztatás tartalmazza: 

a.) az igénybevétel megkezdésére fenntartott legalább 8 napos határidőt, továbbá az annak 

elmulasztása esetén követendő eljárást. 

b.) Az intézménybe való felvételre, az intézményi jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokra, 

tárgyakra, hozzátartozói nyilatkozatra, személyes megjelenésre vonatkozó szabályokat és más a 

jogszabályban meghatározott feltételekkel. 

 

Az intézménybe való felvételkor az intézmény vezetője, vagy az általa megbízott személy, tájékoztatást 

ad a jogosult és hozzátartozója számára: 

- az intézményben biztosított ellátás tartalmáról és feltételeiről, 

- az intézmény által vezetett nyilvántartásokról, 

- a bentlakásos intézményi elhelyezéskor a jogosult és hozzátartozói közötti kapcsolattartás, 

különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről, 

- panaszjoguk gyakorlásának módjáról, 

- az intézményi jogviszony megszűnésének eseteiről, 

- az intézmény házirendjéről, 

- a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás következményeiről, 

- a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezetekről. 

 

A jogosult és hozzátartozója az intézménybe való felvételkor köteles: 

- nyilatkozni a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételéről, tiszteletben tartásáról, 

- adatokat szolgáltatni az intézményben a törvény alapján vezetett nyilvántartásokhoz, 

- nyilatkozni arról, hogy a szociális ellátásra való jogosultság feltételeiben és a jogosult továbbá a 

közeli hozzátartozója személyazonosító adataiban beállott változásokat haladéktalanul közli a z 

intézmény vezetőjével. 

 

A jogosultak érdekvédelme:  

A jogosultak érdekvédelmét és az érdekképviseleti fórum szabályait a Szt. 97-99/A. §-a tartalmazza. 

Az intézményvezető az ellátás igénybe vételekor a fenntartó által jóváhagyott intézményi házirend egy 

példányát átadja a jogosultnak. A házirend az intézményben jól látható helyen ki kell függeszteni és 

gondoskodni kell arról, hogy a jogosultak hozzátartozói és az intézmény dolgozói számára 

folyamatosan hozzáférhető legyen. 

 

A személyes gondosodást nyújtó szociális intézmény fenntartója köteles meghatározni az intézményi 

jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak érdekvédelmét szolgáló fórum (a továbbiakban 

érdekképviseleti fórum) megalakításának és tevékenységének szabályait. 
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Az érdekképviseleti fórum a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézménnyel intézményi 

jogviszonyban állók jogait, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, mely a házirendben 

meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. 

 

Az érdekképviseleti fórum tagjai az intézményünkben: 

- választás alapján, az intézményi ellátást igénybe vevők közül 2 fő, 

- választás alapján, az ellátottak hozzátartozói, illetve törvényes képviselői közül 1 fő, 

- választás alapján, az intézmény dolgozóinak képviseletében 1 fő, 

- kijelölés alapján, az intézményt fenntartó szervezet képviseletében 1 fő. 

 

Az érdekképviseleti fórum: 

- előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátásokkal, valamint az 

intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves 

munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat, 

- megtárgyalja az intézményben élők panaszait, - ide nem értve a jogviszony keletkezésével, 

megszűnésével és az áthelyezéssel kapcsolatos panaszokat- és intézkedést kezdeményez az 

intézményvezető felé. 

- Tájékoztatást kérhet az intézményvezetőtől az ellátottakat érintő kérdésekben, az ellátás 

szervezésével kapcsolatos feladatokban, 

- Intézkedés megtételét kezdeményezheti a fenntartó felé, valamint más illetékes hatóságok, 

szervek felé, amennyiben az intézmény működésével kapcsolatos jogszabálysértésre utaló jeleket 

észlel. 

  

11.  Az intézményre vonatkozó szakmai információk: 
A szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi feltételeket az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2. és 

3.számú melléklete tartalmazza. 

Az integráltan működő intézményt 1 fő szakvizsgázott szociális munkás irányítja. 

Az ellátottak foglalkoztatását szervezi 1 fő szakképzetlen dolgozó, s a mentális biztosításáért 1 fő 

mentálhigiénés asszisztens felel. 

Az ellátottak egészségügyi ellátását 1 fő OKJ ( folyamatban van a diplomás ápoló végzettség 

megszerzése) ápoló végzi. 

 

A lakók testi higiéniájának biztosítását, a lelki gondoskodás figyelembe vételével 12 fő gondozónő 

látja el( ebből egy fő a nappali ellátás szakfeladaton van, csak helyettesít az idősek otthona 

szakfeladaton egy GYES-n lévő dolgozót). 

Az ellátottak ruháinak tisztántartásáról, vasalásáról, esetleges javításáról 1 fő mosónő-vasalónő 

gondoskodik. 

 

Az intézményben a teljes körű igények kielégítését 1 fő fűtő-karbantartó biztosítja.  

 

A szakmai létszám szakképzettség szerinti megoszlása: 

 

a.)   1 fő intézményvezető:                         szakvizsgázott  szociális munkás  heti  40 órában 

b.)   1 fő főnővér:                                       OKJ  ápoló       végzettségű           heti  40 órában 
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                                                               folyamatban van a diplomás 

                                                               ápoló képzettség megszerzése 

c.)  10 fő szociális gondozó és ápoló:        ebből:   7r fő szociális gond. és ápoló             „ 

                                                                                3  fő ált. ápoló – ált. asszisztens   „  

d.)   1 fő mozgásterapeuta  megbíz. szerz. diplomás gyógytornász végzettségű heti 4 órában                  

e.)   1 fő házi orvos megbízási szerződéssel                                                     heti 4 órában 

        g.)     1 fő  dietetikus  megbízási szerződés alapján                                           heti 4 órában 

        h.)     1 fő  mentálhigiénés szakember        mentálhigiénés asszisztens             heti 40 órában                                                          

        i.)      1 fő  foglalkoztatás szervező             szakképzetlen                                 heti  20 órában    

 

Az intézményben a szakképzettségi arány 100%-os, továbbképzésükre a továbbképzési terv alapján 

kerül sor. 

 

Hosszúpályi, 2013. május 31. 

 

 

 

DDeemmeetteerr    IImmrréénnéé  
                                                                                     intézményvezető 
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„A személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézmények szakmai feladatairól és működési 

feltételeiről” szóló  1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése szerint a bentlakásos 

szociális intézmény belső életének rendjét a házirend tartalmazza. 

 
Jelen Házirend a hatályos jogszabályok figyelembe vételével, az intézmény munkatársai és a 

lakók és hozzátartozóik javaslatai alapján készült. 
 

 
 

A házirend célja 
 
Házirend célja, hogy meghatározza az intézmény működési rendjét, a lakók és a munkatársak 

együttműködésének kereteit, a hozzátartozókkal, látogatókkal való kapcsolattartás szabályait. A 

Házirend meghatározza az  ellátás igénybevételének feltételeit és bemutatja az intézmény által 

nyújtott  szolgáltatásokat.  Meghatározza  az  intézmény berendezési  és  felszerelési  tárgyainak 

használatára vonatkozó előírásokat, a lakók pénzének,  vagyontárgyainak kezelésére vonatkozó 

szabályokat,  valamint,  a  panaszok  kivizsgálások  rendjét   és  az   Érdekképviseleti  Fórum 

működését. 
 

 
 

A házirend hatálya 
 
Jelen házirend hatálya kiterjed a Hosszúpályi Szociális  SzolgáltatóKözpont Idősek 

Otthona 4274 Hosszúpályi Debreceni u. 2/C. alatti intézmén y lakóira,   és  az  

intézmény  munkajogviszonyban  álló  személyzetére,  az intézmény  működtetésében szerződés 

alapján közreműködő személyekre, valamint az intézménybe érkező  látogatókra. 
 

 
 

Az együttélés szabályai 
 
A  Házirend  iránymutatásul  szolgál,  megköveteli  a  közösségi  lét  általános  szabályainak 

megtartását, a lakók és a személyzet egymás iránti kölcsönös megbecsülését. 
 

 
 

A lakók és a személyzet kapcsolata 
 

A lakók  és  dolgozók  közti  kapcsolat,  csakúgy,  mint  a  lakók  egymás  közti  kapcsolata,  a 

személyiség  és  emberi  méltóság  tiszteletére  épül.  Alapja  a  kölcsönös  tapintat,  udvariasság, 

megértés és a tolerancia. 
 

Az intézmény dolgozója, valamint közös háztartásban élő  közeli hozzátartozója a lakóval tartási, 

életjáradéki és  öröklési szerződést a gondozás időtartama alatt, illetve annak megszűnésétől 

számított 1 évig nem köthet. 
 

A dolgozó a lakótól pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak nem adhat, illetve üzletet (adás-vétel) 

nem köthetnek, kezességet nem vállalhatnak. 
 

A dolgozó a lakótól, illetve hozzátartozójától semmiféle ellenszolgáltatást nem fogadhat el. 
 

A dolgozó kötelezettsége a foglalkozási titok megtartása és a lakók személyhez fűződő   

jogainak, emberi  méltóságának tisztelete. E  kötelezettségéből  fakadó mulasztás esetén 

panasszal lehet fordulni az érdekképviseleti fórumhoz, illetve az intézményvezető höz. 
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A lakók kötelesek jogaikat úgy gyakorolni, hogy azzal lakótársaik és az intézményben dolgozók 

jogait ne sértsék. 

 
Az intézmény lakói is törekedjenek a rosszabb egészségi, érzelmi állapotban lévő  társaik részére 

segítséget nyújtani, az újonnan intézménybe kerülőket segíteni a beilleszkedésben. 
 

 
 

Biztonsági előírások  
 

A lakószobákban  főzni,  rezsót,  merülő forralót,  kávéfőzőt  használni  baleset-  és  

tűzvédelmi előírások miatt nem lehet. 
 

Veszélyhelyzet  (műszaki  mentés,  orvosi  segítségnyújtás,  ápolási  feladat)  kivételével  idegen 

személy, másik  lakó az intézmény lakószobáiba csak az ott lakó jelenlétében, engedélyével 

léphet be. 
 

Az ápoló- gondozó személyzet a lakószobákba csak kopogtatás után, a lehetőség szerint a lakó 

zavarása  nélkül  léphet  be.  A  személyzetnek  azonban  kötelessége  az  intézmény  rendjének, 

biztonságának ellenőrzése. 
 

A dohányozni az épületben nem megengedett. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet. 

Dohányzásra kijelölt  hely  az   épületen kívül található. A  dohányzók  kötelesek  ügyelni  a 

környezet tisztaságára és a nemdohányzók védelmére. 
 

Tűzriasztás esetén a személyzet irányításával miden lakó köteles az épületet a riadóterv szerint 

azonnal elhagyni 
 

 
 

Alkohol fogyasztás 
 

Az intézménybe a szeszesital  behozatala, tárololása, fogyasztása, más  lakó, látogató 

szeszesitallal való kínálása nem megengedett. 
 

 

Az  intézményben  tapasztalt  ittasság veszélyeztet magatartásnak, másrészt normasértésnek 

minősül.  

 
Amennyiben  lakóközösség  tagjai  ittas,   személy magatartása   miatt   az együttélés 

szabályainak megsértésére   hivatkozva   –legalább   kettő alkalommal – panaszt tesznek, az 

intézményvezető   köteles megvizsgálni az panasszal érintett lakó vonatkozásában az 

intézményi jogviszony megszüntetésének lehetőségét, és következményét
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A körülmények és kockázatok ismeretében az intézményvezető  dönt az intézményi jogviszony 

fenntartásáról vagy megszüntetéséről, illetve szakértői javaslat birtokában kezdeményezi a lakó 

más intézménybe való elhelyezését, vagy más ellátási formában való gondozását. 
 

 
 

Lakók jogai 
 
Az intézmény valamennyi lakójának joga van: 

− az intézmény által biztosított teljes körű  ellátásra valamint egyéni szükségletei, speciális 

helyzete vagy állapota alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére, 

− a személyes és magánéletük adatainak védelméhez, 

- egyenlő bánásmódhoz 

− az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok 

megismeréséhez. 
 

 
 

A korlátozó intézkedések alkalmazására vonatkozó szabályok 

 
Amennyiben az intézményben lakója személy önmagára vagy másokra közvetlen veszélyeztet 

magatartást  tanúsít,  az intézmény köteles „az egészségügyről” szóló XXX. törvény. Szabályai 

szerint eljárni. 

 
Veszélyeztető  magatartásnak minősül, ha a lakó pszichés állapotának zavara következtében 

saját vagy mások  életére,  egészségére, testi épségére jelent s veszélyt jelenthet, de a 

megbetegedés jellegére tekintettel a sürgő 

s intézeti gyógykezelésbe vétel nem indokolt. 

 
Közvetlen veszélyeztető  magatartásnak minősül, ha a lakó pszichés állapotának akut zavara 

következtében saját vagy mások testi épségére, egészségére, életére közvetlen és súlyos veszélyt 

jelent. 

 
Amennyiben az  intézmény lakója veszélyeztető    magatartást  tanúsít, vele  szemben 

korlátozó intézkedés alkalmazható. 

 
Korlátozó  intézkedés  alkalmazására  csak  a  lakó  pszichés  megnyugtatásának  megkísérlését 

követ en kerülhet sor. A korlátozó intézkedés, eljárás - a szabad mozgásban történ   korlátozás, 

illetve  farmakoterápia,  az   intézményen  belüli  elkülönítés,  vagy  ezen  eszközök  komplex 

alkalmazása  -  nem  lehet  büntet    jelleg,  és  csak  addig  tarthat,  illetve  az  adott  helyzethez 

igazodóan  csak  olyan  mértékű    és  jellegű    lehet,  amely  a  veszély  elhárításához  

feltétlenül szükséges. 

 

Az   akadályozott   személy  jogainak   érvényesülése   érdekében   figyelemmel   kell   lenni   az 

akadálymentes  környezet, az információhoz való hozzájutás, az állapotfenntartás biztosítására. 

Biztosítani   kell   az   önrendelkezés   elvét,   akadályozott   személy   életvitelével   kapcsolatos 

döntéseinek tiszteletben tartását. Biztosítani kell más személyekkel a kapcsolattartás lehetőségét 

valamint intézmények, szolgáltatások igénybevételének lehetőségét. 
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Gondozó személyzet jogai 

 
 
A gondozó személyzet jogait a Szociális törvény 1993.III. 94/L § (3) (4) bekezdés tartalmazza. A 

személyes   gondoskodást   nyújtó   intézményben   foglalkoztatottak   feladatait   az   intézmény 

szervezeti és működési szabályzata és a munkaköri leírás tartalmazza. A foglalkoztatottak jogait 

a munkatörvénykönyv idevonatkozó szabályozása biztosítja. A dolgozó sérelmével az intézmény 

vezetőjéhez fordulhat panasszal, amit a vezető  saját hatáskörében megvizsgál. Ha érdemben nem 

intézkedik a munkavállaló a fenntartóhoz fordulhat panaszával, aki nyolc napon belül köteles a 

panaszt kivizsgálni és a panaszt tevőnek írásban válaszolni. Ha ez sem hoz eredményt a panaszos 

a munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. 

 

Az intézmény napirendje 
 
Felkelés, mosakodás, öltözködés 

Reggeli  felkelés  időpontja  nem  meghatározott,  de  figyelemmel  kell  lenni  a  többi  lakó 

nyugalmára és az étkezések időpontjára. 

 
Étkezések ideje: 

Reggeli: 8-9 óra 

Ebéd: 12-13 óra 

Vacsora: 17-18 óra 

 
Az étkeztetés a közös ebédlőben részben önkiszolgáló rendszerben történik. Igény szerint a 

személyzet  az   étkezésben  segítséget  nyújt,  fekvő betegek  részére  az  ételt  a  

lakószobában, betegszobában tálaljuk. A tízórai és az uzsonna kiosztása  az étkezésnek megfelelő 

időben történika. 

 
Délutáni csendes pihenő ideje: 

13-15 óra. A pihenő  igénybevétele nem kötelező. A csendes órák ideje alatt hangoskodni 

nem szabad, zajos, zavaró tevékenység folytatásához a közösség jóváhagyását kell kérni 

 
Esti lefekvés ideje: 

A lefekvés ideje nem szabályozott, de ügyelni kell a korán fekvők nyugalmára. Lakószobában 22 

óra után olvasólámpa, rádió, televízió csak közös megegyezéssel használható. 

 
A közösségi térben működő  a szórakoztató eszközöket (rádió, magnó, televízió, stb.) 21 óra után 

csak  csökkentett   hangerővel  szabad  üzemeltetni,  ezen  eszközöket  be-  és  kikapcsolása  az 

személyzet feladata. 

 
A személyzet műszakváltásának időpontja:  

Reggeli műszakváltás ideje: 630 óra, 

Esti műszakváltás ideje: 1830 óra. 
 

 
 

 

 

A lakók és az intézmény együttműködési kötelezettsége 
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Gondozási terv az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete szerint 

Ellátott  adatszolgáltatási  és  tájékoztatási  kötelezettsége  az  adatszolgáltatási  és  adatvédelmi 

törvény szerint 

Intézmény tájékoztatási kötelezettsége az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelete szerint 

Adatvédelem biztosítása az adatszolgáltatási és adatvédelmi törvény szerint 
 

 
 

Intézményi szolgáltatások 
 
Az intézmény a teljes körű  ellátás keretében az ellátottak részére az alábbi szolgáltatásokat 

biztosítja: 

 
Lakhatást:  az otthonban kétágyas lakószobákban történik a lakók elhelyezése. 

Az otthonosság megteremtése és az egyéni kényelemi és minőségi igények teljesítése érdekében 

az intézmény lehetőséget kínál arra, hogy a lakók a lakószobák berendezésére saját bútoraikat, 

eszközeiket, felszerelésüket  használhatják. Szükség esetén az intézmény teljes berendezést és 

felszerelést biztosít. 

 
Étkeztetést,   ennek   keretében   naponta   legalább   három   fő étkezést.   Az   intézményi   

saját konyhájában  készülő  változatos, egyéni igényeket is követő  (diétás, roboráló, továbbá a 

lakók javaslatait is figyelembe vevő),  tápláló és egészséges ételeket biztosít. Étkezésekre első 

sorban a közösségi ebédlőben van lehetőség, a fekvő betegek, mozgásképtelen személyek 

részére az ételt a szobákban szolgálják fel. 

Az  ebédlő   felszerelési  tárgyainak tárolásáról, tisztán  tartásáról  az  e  célra  kijelölt  helyen az 

intézmény gondoskodik. Az ebédlő  felszerelési tárgyait, az evőeszközöket az ebédlőből 

kivinni nem szabad. 

A lakószobákban romlandó élelmiszert csak hűtőszekrényben szabad tárolni. 

 
Ruházattal, textíliával való szükség szerinti ellátást; az intézmény célja, hogy lakóink ízléses, 

életkornak  és   testalkatnak,  egészségi  állapotnak,  és  a  különböző  alkalmaknak  megfelelő 

(időjárás, szabadidő, ünnepi események, színház) saját öltözéket viseljenek. 

A lakó  részére  ruházatot  az  intézmény  akkor  biztosít,  ha  elegendő  saját  ruházattal  nem 

rendelkezik,   elhasználódott   ruházatának   pótlása   jövedelméből,   készpénzvagyonából   nem 

biztosítható.  Megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  saját  ruházattal  hiányában  az  

intézmény legalább három váltás fehérneműt és  hálóruhát, valamint életkornak, időjárásnak 

megfelelően legalább 2 váltás fels ruházatot és utcai cipőt, és szükség szerinti mennyiségben 

egyéb textíliát (ágynemű, törölköző, stb…). 

 
Mosodai  szolgáltatást:  ennek  keretében  a  ruházat  és  textília  mosásáról  és  javításáról  az 

intézmény gondoskodik. A speciális vegytisztítás költségét a lakó - önköltségi áron – viseli. 

Az ellátottakat gondozó-, illetve az ápolási egységekben a szennyes ruházat és textília napi 

összegyűjtése és a tiszta ruha biztosítása a személyzet kötelessége. 

 
Takarítást: ennek keretében az intézmény gondoskodik az épületek folyamatos takarításáról 

(beleértve a közösségi tereket, kizárólagos használatra szolgáló lakrészeket, egyéb helyiségeket, 

udvart).   A   takarítás   minőségének   és   a   fertőtlenítési   előírások   betartásának   folyamatos 

ellenőrzése, valamint a hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések 

megtétele a gondozók kötelessége. A takarítás minőségét az ápoló-gondozó személyzet ellenőrzi  
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és dokumentálja. 

A lakószobák (takarítás, ágyazás),  a  közösségi  terek és  az  udvar  rendben 

tartásában  képességeik  és  igényük  szerint  a  lakók  is  közreműködnek.  A 

lakószobákban  a  takarítás   idején   csak  a  takarításban  segédkezők  és  a 

fekvőbetegek tartózkodhatnak. 
 
Tisztálkodószerrel, eszközzel való ellátást: az intézmény a lakók részére szükség szerinti 

mennyiségben tisztálkodószert is biztosít. 

 
Egészségügyi ellátást, ennek keretében: biztosítjuk az egészségmegőrzést célzó felvilágosítást; a 

szükség szerint  háziorvosi ellátást. Az intézmény munkatársai közreműködnek az orvos által 

elrendelt   vizsgálatok   elvégeztetésében,  gyógykezelés   megszervezésében,  lebonyolításában; 

feladatuk a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutás szervezése, biztosítása (hetente az 

intézményben  orvosi ellátás, a községben fogorvosi szakellátás); a kórházi kezeléshez való 

hozzájutás biztosítása, valamint a gyógyszerellátás, gyógyászati segédeszközzel való ellátás 

biztosítása. 

 
Ápolást, ennek keretében: - orvosi irányítás mellett, szükség szerint akár napi 24 órában – 

valamennyi beteg/idős lakó részére segítséget nyújtunk mindazon fizikai jellegű   

tevékenységek elvégzésében, melyek egészségük teljes vagy legalább részleges 

visszanyeréséhez szükségesek. Az ápoló- gondozó   személyzet   feladata,   hogy   felismerje   a   

fennálló   vagy   lehetséges   betegségek, rendellenességek jeleit, az ápolt személy szükségleteit 

 
Gondozást, mely intézményünkben magában foglalja a lakók életkorának, egészségi 

állapotának,  esetleges  fogyatékosságának  megfelelő   -  a  korszerű   ismereteket  és  technikai 

eszközöket  felhasználó - fizikai és egészségügyi ellátás, pszichés gondozás és foglalkoztatás 

együttes alkalmazását. Célunk,  hogy a lakóinkat csak a szükséges mértékben - állapotuk és 

képességeik szintjének figyelembe vételével- segítsük a mindennapi tevékenységeik végzésében. 

 
Személyi  higiéné  biztosítását,  intézményünkben  az  ellátó  személyzet  feladata  a 

higiénés szabályok betartása és betartatása. A lakók rendszeres (napi) 

mosakodásának, fürdésének ellenőrzése és a szükség szerinti segítségadás a gondozó 

személyzet  feladata. A mosdóban kézmosáshoz, szappant, a WC használathoz WC 

papírt minden otthonlakónak biztosítunk. 

 
Mentálhigiénés  ellátás  és  szocioterápiás  foglalkoztatást,  ennek  keretében  az  intézmény 

személyre szabott bánásmódot garantál. A szocioterápia lényege, hogy a humán tevékenységek 

teljes skáláját felölelve, a társas kapcsolatok dinamikájára építve a szociális tanulást és a kreatív 

önmegvalósítást elősegítse. 

Lehetőség  szerint  az  intézmény  szervezett  elfoglaltságot  biztosít  az  ellátottak  részére.  Így 

különösen: kézimunkázás, bibliakör, kultúrcsoport, vita-délutánok, vetélkedők szervezése, 

rendezése.  Az  intézményben   rendelkezésre  álló  közösségi  terek,  szórakoztató  eszközök, 

társasjátékok – egymás igényeinek kölcsönös  figyelembevételével – a személyzet felügyelete 

mellett   korlátozás   nélkül   használhatók.   Napilapokat,   folyóiratokat   a   közös   helyiségben 

olvashatják a lakók. 

Az   intézmény  nevezetes  napokon,  vagy  azokra  emlékezéssel  közös  műsorokat  szervez 

intézményen belül.  Ilyenek különösen: farsang, nő  nap, anyák napja, húsvét, szüreti mulatság, 

idősek  hónapja, születés és névnapok, karácsony stb. szervez. 
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Érték és vagyonmegőrzést; Az értéktárgyak, készpénz, betétkönyv biztonságos megőrzéséről az 

intézmény belső szabályzat szerint, az érték és vagyonmegőrzés szabályairól szóló 1/2000. (I. 7.) 

SZCSM rendelet 60.§ figyelembe vételével gondoskodik. 

 
Az elhunytak eltemettetésének megszervezését; a hozzátartozók, illetve az elhunyt akaratára 

tekintettel az1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 62.§-a szerint történik, valamint a megállapodásban 

foglaltak alapján. 
 

 
 

Az intézmény alapfeladatát meghaladó programok, szolgáltatások köre és 

térítési díja 
 
Az intézmény szervezi és biztosítja a személyi higiénia körébe tartozó egyes ellátások (n i 

fodrász, pedikűr,stb.) helyben történő igénybevételének feltételeit. A szolgáltatások 

elérhetősége, és a szolgáltatók által alkalmazott díjak a társalgóban kifüggesztésre kerülnek. 

 
Az üdülések, kirándulások, színházlátogatások, egyéb programok szervezésekor a foglalkoztatás- 

szervezők az  elérhető  legnagyobb mértékű  fizetési kedvezményt igyekeznek elérni. Egy-egy 

program  konkrét költségéről  az  előkészítés, szervezés  során megfelelő   időben tájékoztatunk 

minden lakót. 

 

Személyi térítési díj számítására 

és megfizetésére vonatkozó fő  

szabályok 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni, ennek összegét a 

fenntartó évente legfeljebb kettő  alkalommal módosíthatja, állapítja meg. 

 
A személyi  térítési  díjat  a  kötelezett  (lakó,  törvényes  képviselője  vagy  tartásra  kötelezett 

hozzátartozója, tartást szerződésben vállaló személy) havonta utólag fizeti. 

 
A térítési díj megállapítása és a befizetés ellenőrzése a „Térítési díj szabályzat” szerint történik. 

A szabályzat valamennyi lakó/törvényes képviselője, valamint az ellátottjogi képviselő   

számára elérhető. 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 102.§ (1) bekezdése 

2015.január 01-től az alábbiak szerint módosul: 

 

„ 102.§ (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy a térítési 

díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és azt a hatodik hónap utolsó 

napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését 

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy vagyoni, 

jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj megfizetésére 

vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az intézményvezetőnél rendkívüli 

jövedelemvizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az intézményvezető a jövedelemvizsgálatot- 

ideértve a 68/B.§ és a 117/B.§ szerinti esetet is. 
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- a 119/C.§ szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat 

eredményének megfelelően állapítja meg. 

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy nem kéri 

a (2) bekezdés szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja 

alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési 

díj megfizetését.  

(4) Ha három hónapon át térítési díjtartozása áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt vagy 

a térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás lehetőségéről, 

annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A 101.§ (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119. § (2) bekezdése 

szerint jelzálogjog – bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.” 

       

 

Alapszintű ellátás   

 

Az intézmény 38 férőhelyen (2 fős szobákban) ápoló-gondozó otthoni szolgáltatást nyújt.. 
Ezen ellátási formában a személyi térítési díj összege nem lehet magasabb mint az intézményi 

térítési díj összege. 

 

Emeltszint  ellátás 

 

Az intézmény - a „személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük  feltételeiről”  szóló  1/2000  (I.7.)  SzCsM  rendelet  43.§-a  szerint  –  12  

férőhelyen  emeltszint  szolgáltatást nyújt kizárólagos használatra biztosított 2  férő helyes 

szobákban. Az emeltszintű  elhelyezésért a Szt. 117.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe 

vételével: 

  egyszeri  díjat  (melynek  maximális  összege  nem  haladhatja  meg  a  tárgyévi  állami 

normatíva 7-szeresét), vagy 

  térítési díj pótlékot kell fizetni (melynek maximális összege nem haladhatja meg az 

intézményi térítési díj kétszeresét). 

Az  emelt  szintű   férőhely  igénybevételéért  fizetendő   egyszeri  díj,  vagy  a  térítési  díj  

pótlék mértékét a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével fenntartó határozza meg. 

 
A fenntartó a fizetendő díjakat 2015. évre az alábbiak szerint határozta meg: 
Az ellátás intézményi térítési díja: 108.600.-Ft/hó,  
3.620..Ft/nap 

 
  Alapszintű és az emeltszintű ellátásban (2 ágyas szobákban) a személyi térítési díj 

maximum 108.600.- Ft/hó, 3.620.- Ft/nap. 

 

Az  intézmény  vezetője  ellenőrzi,  hogy  a  megállapított  térítési  díj  befizetése  havonként 

megtörtént –e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető   15 napos 

határidő megjelölésével   a   fizetésre   kötelezett   személyt   írásban   felhívja   az   elmaradt   

térítési   díj befizetésére. Ha a határidő   eredménytelenül telt  el, az intézmény vezetője a 

kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A díjhátralékról az 

intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása  

érdekében. A fenntartó intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról az államigazgatási 

eljárás általános szabályai szerint. 

A személyi térítési díj és a befolyt térítési díj különbözetét az intézmény vezetője nyilvántartja és 
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az ellátott halála esetén hagyatéki teherként az eljáró közjegyzőnek bejelenti. 
 

 

Távollét esetén fizetendő térítésidíj 

• 2 hónapot meg nem haladó távollét esetén a napi térítési díj 20%-a 

• 2 hónapot meghaladó távollét esetén: 

o egészségügyi intézményben történ  kezelés tartamára személyi térítési díj 40%-a, 

o egyéb esetben a személyi térítési díj 60%-a fizetend  
 
Költőpénz: 

A Szoc. tv. 117/A. § (1) bekezdése szerint költő pénzt kell biztosítani annak az ellátottnak, 
aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy 
fizeti, illetve  a  térítési  díjat  ingatlan  vagyona  terhére  állapították  meg.  Amennyiben  az  
ingatlan vagyonnal rendelkező  ellátottnak költő pénzt kell megállapítani, a költ pénz 
terhelését a térítési díjra vonatkozó szabályok szerint kell elrendelni. 
 

A költő pénz havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes öregségi 

nyugdíj legkisebb összegének 20%-ánál. Legalább a költő pénz összegére kell kiegészíteni az 

ellátottnak ezt az összeget el nem érő  jövedelmét. 

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő  térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy 

részére legalább az (1) bekezdés szerinti költő pénz visszamaradjon. 

 
Az intézményből való eltávozás és visszatérés rendje 

 
A „kimenő ” jelleg   eltávozáshoz engedély nem szükséges, de a távozási szándékot jelezni 

kell 

(eltávozás célja, helye, visszaérkezés várható ideje): 

• 12  órát  meghaladó  távollét  esetén:  az  intézményvezetőnek,  ha  erre  nincs  mód  a 

műszakvezet  ápolónak, 

• esti  órákra,  éjszakára  elhúzódó  eltávozás  esetén:  a  közlekedési  nehézségek  miatt 

szükséges az a műszakvezető  ápolónak (akár közvetve is) jelezni, 

• napközbeni rövid eltávozást a műszakvezető  ápoló engedélyezi. 

 
A 20 órát meghaladó távollét szabadságnak minősül. A szabadságra való eltávozást egyeztetni 

kell  az   intézményvezetővel,  megfelelő   fogadó  háttér  (lakás,  család)  mellett,  egészségileg 

alkalmas  állapotban  (gondnokság  alatt  álló  személy  esetén  meghívással)  az  eltávozás  nem 

korlátozott. 

 
Az  eltávozás  korlátozható  azokban  az  esetekben,  amikor  a  lakó  magatartásával  másokat 

megbotránkoztat, illetve önmaga vagy mások egészségét, testi épségét veszélyezteti. 

 
Engedély nélküli távollétnek minősül, ha a lakó a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, vagy 

ha  szabadságra   az   intézményvezető    hozzájárulása  nélkül  távozik  el,  vagy  a  

visszatérésre meghatározott időben nem érkezik vissza. 

 
Engedély nélküli távollét esetén, amennyiben a lakó tartózkodási helyének felkutatására tett 

kísérletek  nem   vezettek  eredményre,  az  észleléstől  számított  6  óra  elteltével  az  eltűnést 

rendőrségre be kell jelenteni. Az eltűnt személy körözéséhez az intézményvezető  tájékoztatja 

a rendőrséget  az  eltűnés  körülményeiről,  a  keresett   lakó  vélhető   tartózkodási  helyéről  
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és rendelkezésre bocsátja a lakó személyi adatait, személyleírását és fényképét. 
 

 
 

A lakók egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartásának szabályai 
 
Az intézmény közös helyiségeiben korlátozás nélkül lehet látogatót, hozzátartozót fogadni, a 

lakószobákban a lakótársakkal egyeztetni kell. 

 
Hétvégén, előzetes bejelentés alapján, közeli hozzátartozó látogató részére térítés ellenében 

vendégebédet lehet igényelni. 
 
 

Amennyiben a látogató az otthon rendjét nem tartja tiszteletben, a lakók életét viselkedésével 

(ittas, garázda, fenyeget ) zavarja, az intézményvezető, illetve a műszakvezető  ápoló 

intézkedik a rendzavaró eltávolításáról. 
 

Levelezés: 

A lakók leveleiket az intézmény címére, saját nevükre kérjék. 

 

Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ 

    4274  Hosszúpályi  Debreceni u. 2C. sz. 

 
A leveleket  és  egyéb  postai  küldeményeket  bontatlanul  naponta,  az  intézményi  

postakönyv aláírása után átvehetik a címzettek. 
 

 
 

Telefon: 

Az  intézmény  lakói  a  s z o b a  t e l e f o n j á t ,  i l l e t v e mobiltelefonjukat  korlátozás  

mentesen,  de  egymás  zavarása  nélkül használhatják. A szoba telefont a lakók önköltséges 

áron használhatják. 

 
Az intézmény az 52/ 598-000  hívószámán lakóink korlátlanul fogadhatnak hívásokat. 

 
Faxot  lakóink  részére  a  52/598-003, 52/ 598-004  számon  fogadunk,  igény  esetén  

faxküldési  lehetőséget biztosítunk. 
 

 
 

Az intézménybe behozható személyes használati tárgyak 
 

 

Ingóság megnevezése Maximálisan 
behozható mennyiség 

Felel sség/ 
meg rzés 

módja 

Megjegyzés, egyéb feltétel 

Ruházat, Lakószobában, 
gardróbszekrényben 

tárolható mennyiség, 

maximum 6 váltás 

évszakonként 

Ellátott 
személyes 

 őrzése 

(zárható 

szoba) 

Cselekvő képességet kizáró 
gondnokság alatt álló személy 

esetében személyi leltárba 

vétel, fokozott, rendszeres 

személyzeti ellenőrzés 

Cipő , papucs 8 pár 
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Textília 
 

 
 

• törülköző  

• ágynemű  

Lakószobában, 
gardróbszekrényben 

tárolható mennyiség, 

10 db 

4 váltás 

Étkészlet, evő eszköz, 3 személy részére 
szükséges készlet 

Főző edény, konyhai 
eszköz, felszerelés 

Közös konyhában, saját 
szekrényrészben 

tárolható mennyiség 

Hűtő szekrény, 
mosógép, kávé- 

teafőző, 

vasaló, egyéb 

háztartási gép 

1-1 db 

Bútor 

 
• ágy 

• szekrény 

• asztal 

• kisbútor 

Lakószobában 
használható mennyiség 

1 db 

1 db 

1 db 

1 db 
 

Televízió, rádió, 
házimozi, számítógép,  

1-1 db   

Egyéb készülék: 

• fényképező gép 

• ventilátor 

• villanyborotva, 

hajszárító 

 
1 db 

1 db 

1-1 db 

Járművek: kerékpár, 
motorkerékpár, 

robogó, gépkocsi 

Összesen.1 db Csak üzemképes jármű ; gépkocsi, motor 
csak érvényes műszaki engedéllyel, 

jogosítvánnyal 

Kerti bútor, 
munkaeszköz, 

sporteszköz 

Egyéni használatra 
alkalmas mennyiség 

A tárolási igényre való tekintettel külön 
megállapodás szerint 

 
 
 

Az érték- és vagyonmeg  rzésre átvett tárgyak 

átvételének és kiadásának szabályai 
 
A behozott személyes használatú holmik, értékek megóvása, meg ő rzése elsősorban a 
lakó feladata. Kérjük a lakókat, hogy fokozottan ügyeljenek saját, a társaik, valamint az 
otthon vagyontárgyaira! 

 

Az Otthon csak az értékmegőrzési szabályoknak megfelelően leadott személyes értékekért 

vállal felelősséget. 
 

A lakók igény szerint – tanúk jelenlétében, átvételi elismervény ellenében – letétbe 

helyezhetik készpénzüket,   értéktárgyaikat,  az  átvételről  és  a  biztonságos   ő rzésről  a  

letéti  pénztáros intézkedik. A letéti pénztárban kezelt készpénz után kamat nem jár. 
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A  lakók  értéktárgyainak  és  készpénzének  kezelése  „a  lakók  ingó-,  ingatlan-tulajdonának 

nyilvántartásáról, a letéti pénztár m ködésének rendjéről” szóló szabályzat alapján történik. 

A szabályzat valamennyi  lakó/törvényes  képviselője, valamint az ellátottjogi képvisel   

számára elérhet . 
 

Az értékek kiadása bizonylat ellenében, a szabályzat útmutatásai alapján, a 

cselekvőképesség figyelembe vételével történik. 
 
 
 

Az intézményi jogviszony 

keletkezése 
 

A  felvétel  a  leendő    lakó  vagy  gondnoka  kérelme  alapján  h á z i o r v o s i / szakorvosi  javaslatra  

az  eredményes elő gondozást követően történik. 

 
Az intézménybe való beköltözés idő pontjáról a sürgősség és a férőhelyek alakulásának megfelelően 

az intézmény vezetője dönt. 

 

Az ellátás igénybevételére az intézményvezető   az ellátást igénybe vevővel, illetve törvényes 

képviselőjével megállapodást köt, melyet 15 napon belül a fenntartónak megküld. A 1993. évi 

III. tv. 94/B. § (2) bekezdése szerinti megállapodás keretfeltételeit a fenntartó határozza meg. Az 

intézményi  jogviszonyt  az  intézmény  és  az   igénybevevő    között  megkötött  

megállapodás keletkezteti. 
 

Az intézményvezető döntése alapján az intézmény szolgáltatásait olyan rászorult személy is igénybe 

veheti, aki  nem áll intézményi jogviszonyban,  - az ilyen személy részére nyújtott szolgáltatásért az 

intézményi térítési díj teljes összege megfizetendő  . 

 
Felvételkor  az  új  lakó  tájékoztatást  kap  az  intézményi  ellátás  tartalmáról,  feltételeiről,  lakó  és 

hozzátartozói  közötti  kapcsolattartás  lehetőségeirő l,  a  lakók  jogairól  és  kötelességeiről,  az  otthon 

házirendjéről. 

 
A lakó illető leg törvényes képviselője a beköltözéskor nyilatkozik arról, hogy a Házirendet 

megismerte, annak tartalmát tudomásul vette, szabályait betartja. 
 

 
 

Az intézményi jogviszony megszűnése és megszüntetése 
 

Az intézményi jogviszony külön intézkedés nélkül megszűnik az alábbi esetekben: 

o az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

o határozott idejű  elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, 

o az ellátást igénybevevő  halálával. 
 
Az intézményvezető az intézményi jogviszony megszüntetését kezdeményezi 
– a   lakó,   illetve   törvényes   képviseljének   a   jogviszony   megszüntetésére   vonatkozó 

bejelentése alapján megállapított időpontban  

– ha az elhelyezés feltételei nem állnak fenn vagy a lakót szakértői javaslat alapján másik 

intézményben kell elhelyezni, 

– ha  lakó  a  házirendet  legalább  három  alkalommal  súlyosan  megsérti  és  az  intézményi 

elhelyezés  megszüntetését az intézmény vezetőjének kezdeményezése alapján a fenntartó 
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határozatával rendeli el. 

 
Súlyos normasértésnek minősül, ha lakó magatartásával, mulasztásával az együttélés szabályait 

úgy sérti meg, hogy az: 

• az intézményi lakóközösség biztonságos és nyugodt együttélését, a terápiás közösség 

elvei alapján kialakított életvitel folytatását igazolhatóan veszélyezteti, vagy 

• az intézményi szolgáltatási kötelezettségének teljesítését lehetetlenné teszi. 

Az  intézményi  jogviszony  megszüntetéséről,  az  azzal  kapcsolatos  intézkedésekről  a  lakót/ 

gondnokát  valamint  a  fenntartót értesíteni  kell.  Az  intézményvezető    intézményi  

jogviszonyt megszüntető   döntésével  szemben a lakó/gondnoka az érdek-képviseleti fórumhoz, 

amennyiben az érdek-képviseleti fórum döntését is  vitatja, a bírósághoz fordulhat 

jogorvoslattal. Az ellátás megszüntetésével kapcsolatos intézkedés jogerőre emelkedéséig a 

lakó ellátásáról az intézmény gondoskodik. 

 
Az intézményi jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor a felek (továbbá az érintett örökös, 

jogutód) egymással elszámolnak: 

– a fizetendő személyi térítési díjjal (hátralékkal, túlfizetéssel), 

– az intézmény tárgyi eszközeivel, azokban okozott kár megtérítésének módjával, 

– megőrzésre  az  intézmény  részére  átadott  vagyontárgyakkal,  letéti  pénztárba  leadott 

készpénzzel, 

– az ellátást igénybevevő személyi leltárával 
 

 
 
 
 
 
 

Az egyéni és a közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabályok 
 
Az intézmény valamennyi lakóját azonos segítő szemlélettel támogatja, vallási, felekezeti alapon 

különbséget nem tesz, a vallásgyakorlást nem korlátozza, a lakók az általuk szabadon választott 

módon, társaikat nem zavarva élhetik hitéletüket. 
 

 
 

Lakógyűlés   
 
A lakógyűlést úgy kell megszervezni, hogy azon lehetőség szerint minden lakó részt vehessen. A 

lakógyűlésen a lakók az általuk meghatározott feladatok ellátására felelősöket választhatnak. 

 
A lakók által választott felelősök feladata a lakók érdekeinek képviselete, ennek hatékony 

érvényesítése érdekében részt vesznek az intézmény életének irányításában: 
 

• a vezetők, felelősök a lakók érdekeinek érvényesítése céljából figyelemmel kísérik az 

intézmény életét, rendjét, 

• részt vesznek az igények felmérésében, programok megvalósításában, a lakók által 

vállalt feladatok számonkérésében, 

• az együttélési szabályok elfogadtatásával, közösen elfogadott normák közvetítésével 

segítik az intézmény működését. 

 
A Lakógyűlésen  megfogalmazott  elképzelésekkel,  igényekkel  szemben  különösen  indokolt 
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esetben, amennyiben az jogszabályba ütközik vagy konkrét veszélyt hordoz, az intézményvezető  

„vétóval” élhet. 
 
 

Az Érdekképviseleti Fórum működésének szabályai 

 

 
Az Érdekképviseleti Fórum tagjai: 

 
 
 

 
státusz 

Érd. Fórum 
összehívására 

jogosultság 

 
név/cím, elérhetőség 

Lakógyűlés által választott 
2 fő  lakó 

jogosult   Péntek Sándorné, 

 Mártoni  Rezső 52/ 598-000 

 

 

 

jogosult   Mártoni Rezső 

hozzátartozó 1 fő jogosult   Pásztorné Kovács Gabriella 

intézmény dolgozója 1 fő -   Ilyés Gyuláné 

fenntartó képviselője 1 fő jogosult   Gulyás Lajosné 
 

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítására az intézményvezető  által összehívott 

lakógyűsen  kerül sor, melyre  meghívót kapnak a lakók hozzátartozói, a törvényes 

képviselők, valamint az intézmény munkatársai és a fenntartó képviselője, illetve az 

ellátottjogi képviselő is. Az ülésen az intézmény  munkatársai  ismertetik  az  

Érdekképviseleti  Fórum  létrehozásának  jogszabályban meghatározott célját, a segítik a 

jelenlevők között a kommunikáció  kialakulását. A lakógyűlés lehetőséget   biztosít   a   

lakók,   hozzátartozóik, a   személyzet   és   a   fenntartó   elvárásainak 

megfogalmazásában, az érdekek egyeztetésében. 
 

Az  ülésen  választják  meg  a  lakók,  illetve  a  hozzátartozók  képviselőit,  az  

intézményvezető bemutatja az intézmény és a fenntartó képviselőjét. A megválasztott tagok 

írásbeli nyilatkozatot tesznek a tisztség elfogadásáról, és hivatalos elérhetőségükről 

(levelezési cím, telefonszám). Az Érdekképviseleti Fórum a tagjai sorából elnököt választ. 

 
Az intézmény munkatársainak közreműködésével az ülésen jelenléti ív és az 

elhangzottakról jegyzőkönyv készül. 

 
Az érdekképviseleti fórumot évente rendszeresen, illetve szükség szerint (különösen: 

panasz esetén, illetve tag lemondása, vagy a tagság egyéb okból történő  megszűnése 

esetén) össze kell hívni,  Az  érdekképviseleti  fórum   üléséről  jegyzőkönyvet  kell  

vezetni,  melyet  az  intézet irattárában meg kell  ő rizni. 

 
Az  Érdekképviseleti  Fórum  tagjainak  névsorát  és  elérhetőségét  a  társalgóban  

elhelyezett hirdető táblán ki kell függeszteni. 

 
Lakó/ törvényes képviselője, hozzátartozója panasszal fordulhat az érdekképviseleti 

fórumhoz, ha intézményi  jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartási jogát sérelem 

éri, vagy, ha az intézmény dolgozói megszegik a szakmai titoktartási és vagyonvédelmi 

kötelezettségüket, vagy, ha a lakónak az ellátást érintő  kifogása van. 
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Az érintettek jogosultak panaszukat, észrevételüket akár szóban, akár írásban 

előterjeszteni. Az Érdekképviseleti Fórum gondoskodik a panasz, észrevétel írásba 

foglalásáról. Az Érdekképviseleti Fórum összehívásáról a beérkezett konkrét panaszok 

alapján alapján az Érdekképviseleti Fórum arra feljogosított tagjai intézkednek 

 
Az Érdekképviseleti Fórum testületként működik, 15 napon belül köteles eljárni a 

panaszos ügyben. Az  Érdekképviseleti Fórum meghallgatja a panaszost és az ügyben 

érintett feleket, mérlegeli  a  panasz  megalapozottságát  és  szükség  esetén  megoldási  

javaslatokat  dolgoz  ki. Problémás  esetekben szakértői segítséget kérhet. Az eljárás 

eredményéről az érintettek részére írásban kell tájékoztatást adni. 

 
Amennyiben panaszt nem, vagy az érintett megítélése szerint nem megfelelően orvosolják, a 

panaszos  30   napon   belül  a  fenntartóhoz,  a  felügyeleti  szervhez,  illetve  az  ellátottjogi 

képviselőhöz fordulhat. 
 

 

Kártérítési kötelezettség 
 

 
 

Az  Intézmény  az  általa  biztosított  szolgáltatások  körében  a  lakónak,  hozzátartozónak  ,  törvényes 

képviselőjének   okozott   kár   tekintetében   felelősséggel   tartozik.   Az   intézmény   az   ilyen   károkra 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 
A lakó köteles az általa jogellenesen okozott - biztosítónál nem érvényesíthet   - kárt megtéríteni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosszúpályi, 2015.05..                                        Demeter  Imréné 
     
                                                                                                  intézményvezető 
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A házirend a Nappali ellátás belső életének rendjét szabályozza. 

 

 

I. FEJEZET 

 
Az idősek klubja nyitvatartási rendje 

 

Az idősek klubja heti 5 napos nyitva tartással működik. 

Hétfőtől- péntekig:              8.00 órától     -     16.00 óráig 

 

II.     FEJEZET 
 

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások köre 

 

 

Az ellátást igénybe vevők egészségi és szellemi állapotuknak megfelelően, valamint 

képességeikhez mérten bekapcsolódhatnak a nappali ellátás belső életével kapcsolatos 

munkákba, illetve egyéb foglalkoztatásokba. 

 

- Szabadidős programok szervezése, 

- Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való 

hozzájutás segítése, 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése, 

-  Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése, 

- igény szerint meleg étel elfogyasztására lehetőség biztosítása. 

 

 

III.    FEJEZET 

 

Az étkezés rendje 

 
A nappali ellátás tagjai számára igény szerint lehetőséget biztosít a szociális étkeztetésen 

keresztül igénybe vett ebéd elfogyasztása. 

 

A meleg étkezés  (ebéd) ideje.  12.00 – 13.00 óráig. 

 

A meleg étel biztosítása helyben az intézmény saját konyhájáról történik. A gondozottak 

kulturált körülmények között, megterített asztal mellett, kényelmesen, egymás társaságában 

fogyaszthatják el az ebédjüket. 

 

 

IV. FEJEZET 

 
Az együttélés szabályai 

 
1. Az ellátottak és a dolgozók kötelesek annyi tiszteletet adni másoknak, amennyit 

maguk is elvárnak. 
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2. A klubtagok nyugalma, békéje érdekében az ellátásban részesülők és a 

közalkalmazottak kölcsönösen kötelesek egymás és társaik önérzetét, emberi 

méltóságát tiszteletben tartani. 

3. az ellátott köteles hangnemét, tevékenységét úgy alakítani, úgy viselkedni, hogy társai 

pihenését, tevékenységét ne zavarja, egészségüket, lelkiállapotukat ne veszélyeztesse. 

4. A klubhelyiség, valamint a közös helyiségek rendjére, és tisztaságára minden 

ellátottnak vigyázni kell, ezért erejéhez mérten köteles a klubszobában és 

környezetében tisztaságot tartani. 

5. A tisztálkodásra vonatkozó egészségügyi szabályok betartása mindenkinek 

kötelessége. Az ellátottak tisztálkodása, ruházatuk rendben tartása /mosás, javítás/ 

igény szerint. 

6. A televízió és rádió használata bármikor lehetséges, a készülék ki-, és bekapcsolása, 

szabályozása a gondozónő vagy az arra kijelölt személy feladata. 

7. Dohányozni, csak az arra kijelölt helyen szabad. Épületen belül nem lehet dohányozni! 

8. Az intézmény valamennyi dolgozójának törekedni kell az ellátottak bizalmának 

megnyerésére és elmélyítésére, viselkedésük legyen tisztelettudó és tiszteletet 

parancsoló. 

9. A szociális munkatárs személyisége legyen határozott, magabiztos, nyugodt, ne legyen 

senkivel szemben elutasító. 

10. Az intézményben dolgozók a lakóktól nem fogadhatnak el semmiféle ajándékot és 

nem foglalkoztathatják őket saját céljukra. 

11. Az intézmény dolgozóinak magatartásszabályaira a Szociális munka etikai kódexe az 

irányadó. 

 

 

V. FEJEZET 

 
Az ellátásban részesülő személyek hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartásának szabályai, valamint a látogatások rendje 

 
1. Az ellátottak ügyükkel a gondozónőhöz, szakmai vezetőhöz, valamint az 

intézményvezetőhöz fordulhatnak. 

2. Hozzátartozókkal, barátokkal, ismerősökkel való kapcsolatfelvételben, 

kapcsolattartásban ( levélírás stb.) igény esetén szociális gondozó nyújt segítséget. 

3. A látogató az intézménybe szeszes italt nem vihet be. 

4. A házirend betartása a látogatóra is kötelező. 

 

 

VI. FEJEZET 

 
Az intézménybe behozható személyes tárgyak köre, használatuk szabályai 

 
Az idősek klubjába az ellátott által behozott értékekért ( takarékkönyv, ékszer, készpénz) 

felelősséget nem vállalunk. 
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VII. FEJEZET 

 
A térítési díj megállapítása 

 

 
A térítési díj összegét az ÖKT. rendelet határozza meg. 

A nappali ellátást biztosító Idősek Klubjában a szolgáltatás térítésmentes, az ellátásért nem 

kell fizetni. 

 

 

 

 

VIII. FEJEZET 
 

A panaszjog gyakorlása 

 
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatai védelme, az egészségi és mentális 

állapotának megfelelő ellátás, illetve a magánéletével kapcsolatos titoktartási kötelezettség. 

Az ellátott az intézményi jogviszony, a titoktartási kötelezettség megszegése, vagy a 

szolgáltatás igénybevételére irányuló kifogása esetén panasszal élhet: 

 

- A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjénél 

- A település Önkormányzatának Képviselő testületénél 

- Az ellátott jogi képviselőnél, akinek neve és elérhetősége mindenki által jól látható 

helyen kerül kihelyezésre. 

 

Ellátott jogi képviselő neve:  Fülöpné Mezei  Anikó 

 

Telefonszáma:  06-20/ 489-9546 

 

A panasz kivizsgálására jogosult személy köteles 15 napon belül írásban értesíteni a 

panasztevőt a kivizsgálás eredményéről. 

 

Ha a panasztevő az intézkedéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül a települési Önkormányzat Képviselő testületéhez fordulhat jogorvoslatért. 

 

 

IX. FEJEZET 

 
Az intézményi jogviszony megszűnésének szabályai 

 
1. Az intézményi jogviszony megszűnik: 

- Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével, 

- Az ellátott írásbeli nyilatkozata alapján, 

- Határozott idejű jogviszony esetén, a határozott idő lejártával, kivéve, ha 

meghosszabbítását kéri, 

- Az ellátott halálával. 
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2. Az intézményi jogviszony megszüntethető, ha az ellátott: 

- Másik intézménybe történő elhelyezését kéri, 

- Veszélyeztető magatartást tanúsít, 

- A házirendet súlyosan megsérti. 

 

3. Fegyelmi vétséget követ el az a lakó, aki a házirendben foglaltakat szándékosan, vagy  

      gondatlanságból súlyosan megszegi – kivéve, ha egészségi állapotából,   

      fogyatékosságából következik. Ha az intézmény igazgatója tudomást szerez a  

      házirendben foglaltak súlyos megsértéséről, soron kívül köteles intézkedni. 

 

4. A házirendet súlyosan megsértő lakóval szemben kiszabható intézkedések: 

- Szóbeli figyelmeztetés 

- Írásbeli figyelmeztetés 

- Intézményi jogviszony megszüntetésének kezdeményezése 

    

5. Az intézmény vezetője az ellátás megszüntetéséről, valamint a megszüntetés ellen  

      tehető panaszról írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselőjét. Ha a  

      megszüntetéssel az ellátott nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8   

      napon belül az intézmény fenntartójához fordulhat. 

 

 

A házirend betartása minden ellátottnak és hozzátartozónak kötelessége. 

 

 

 

Hosszúpályi, 2015. május 26.                                 Demeter  Imréné 

                                                                                  intézményvezető 
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I. A nappali ellátás célja, feladata: 

 

A nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F.§ alapján szociális alapszolgáltatási 

tevékenység. 

 

Célja:  

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18 életévüket betöltött, egészségi 

állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 

részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas 

kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. 

 

Feladata: 

 

Az ellátást igénybevevő részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi 

életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása, igényeknek megfelelő közösségi programok 

szervezése. 

Lehetőség biztosítása a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, ill. az otthonról az 

intézménybe hozott étel elfogyasztására. 

Biztosítja a szolgáltatás nyitott formában , az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető 

módon működjön. 

 

I.a.)  Megvalósítani kívánt programok konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, 

a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenység leírása. 

 

Megvalósítani kívánt programok konkrét bemutatása 

 

A nappali ellátás az ellátást igénybe vevő idős korú személyek egészségi állapotának 

megőrzése és javítása, valamint mentális állapotuk életkoruknak megfelelő szinten tartása 

érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 

 

Egyéni esetkezelés: 

 

Segítő célzott beszélgetések alkalmazása, melynek célja, hogy az idős ellátott képes legyen 

túljutni szenvedő, tehetetlen, cselekvésében akadályozott állapotán, erősítve meglevő értékeit, 

személyisége pozitív erőforrásait ( Kliensközpontú irányzat). 

Krízis esetén feszültségcsökkenés közvetlen beavatkozással (probléma világos 

megfogalmazása, megértése, remény fenntartása, támogatása). 

 

Közösségi szociális munka: 

 

- Farsangi mulatság, 

- Nőnap, 

- Húsvét, 

- Anyák napja, 

- Névnapok, születésnapok megtartása, 

- „Idősek napja” 

- Halottakról való megemlékezés, 

- Mikulás,  

- Karácsony, 
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- Környezetgondozás. 

 

Szabadidős programok: 

 

- Kerti mulatság, 

- Társasjátékozás, 

- Szellemi, ügyességi vetélkedők. 

 

Csoportos szociális munka: 

 

- Egészségügyi felvilágosító előadások, 

 

Kapacitás: 

 

A nappali ellátás idősek klubjában engedélyezett férőhely 25 fő. Az elmúlt éveket figyelembe 

véve a taglétszám csökkent 11 főről 4 főre. 

 

Nyújtott szolgáltatások: 

 

- Szabadidős programok szervezése 

- Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való 

hozzájutás segítése, 

- Hivatalos ügyek intézésének segítése, 

- Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése. 

- Az ellátottak egymás társaságában, megterített asztal mellett kényelmesen 

fogyaszthatják el ebédjüket. 

 

Szabadidő hasznos eltöltése céljából a napi tevékenységek: 

 

- Énekes könyvekből énekek kiválasztása, közös éneklése, 

- Napi sajtó elolvasása, aktuális hírek közös megbeszélése, 

- Tv nézés, rádió hallgatás, DVD filmek nézése, 

- Társas és kártyajátékok, 

- Táncolás, 

Igény szerint ruha mosás, varrás, kertgondozás. 

 

Heti rendszerességgel: 

 

- csütörtöki napokon délelőtt: hitélet gyakorlása 

 

Egészségügyi ellátással kapcsolatos lehetőségek: 

 

- Heti két alkalommal rendelkezésre áll az intézmény orvosa az ellátottak részére, 

- Gyógytornán való részvétel biztosított heti egy alkalommal. 

 

 

A gondozónők: 

 

- Rendszeres vérnyomással lehetőséget biztosítanak, 

- Szűrővizsgálaton való részvételt megszervezik, 
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- Egészségügyi felvilágosító előadásokat szerveznek. 

Igény szerint: manikűrözik, pedikűrözik az ellátottakat, hajvágást biztosítanak számukra. 

 

 

I.b.) A szakmai program megvalósítás várható következményeinek, 

eredményességének az ellátórendszerben betöltött szerepének és hatásának 

értékelése. 

 

A szakmai program megvalósítás várható következményei, eredményessége 

 

A gondozás során a hiányzó család pótlása, az idős ellátott szociális helyzetének és mentális 

állapotának javítása, a tétlenséggel járó kóros hatások megelőzése ( korai  demencia), későbbi 

időre való tolódása, egészségi és higiéniás viszonyainak javítása történik. 

 

A nappali ellátásban való részvétel lehetővé teszi, hogy esetlegesen később kerüljön sor a 

szakosított ellátási formák igénybevételére. 

 

Az ellátórendszerben betöltött szerepe 

 

Hosszúpályi nagyközség területén élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős 

koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 

személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, 

valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá lehetőséget biztosít a 

szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd elfogyasztására. 

 

Átjárhatóságot biztosít az egyes ellátási formák között: családi konfliktus esetén 

együttműködés a Családsegítő Szolgálattal, egészségügyi állapot jelentős mértékű csökkenése 

esetén házi segítségnyújtásba / jelzőrendszeres házi segítségnyújtásba való áthelyezés (az 

ellátott igényének megfelelően). 

 

I.  c.)  Más intézményekkel való együttműködés módja:  

 

Az idősek nappali ellátását végző gondozónő feladatai ellátása során közvetlen kapcsolatban 

áll : 

 

- családsegítő szolgálat családgondozóival, 

- szociális étkeztetés szakfeladaton dolgozó kollégával, 

- házi segítségnyújtást végző szolgáltatóval, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végző szolgáltatóval. 

 

Rendszeresen együttműködik: 

 

- A háziorvosi szolgálattal, 

- Szakellátást biztosító helyi kórházzal, 

- Ügyintézésekben való segítségnyújtás során az önkormányzat illetékes osztályaival. 

 

Kapcsolatot tart: civil szervezetekkel, magánvállalkozókkal, történelmi egyházakkal. 

 

A kapcsolattartás módja: 
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- Személyesen,  

- Írásban, 

- Telefonon történő, eseti- szükség szerinti esetmegbeszélés, esetátadás. 

 

I.d.)  A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 

 

A gondozónők feladatkörébe tartozik a településen élő azon idősek felkutatása, akiknek 

szüksége lehet a nappali ellátásra, de nem ismerik ezt az ellátási formát. Ezt követően 

tájékoztatást nyújtanak az ellátásról, az ellátást igénybe vételét követő lehetőségekről, szükség 

szerinti beinvitálják az idős embert az intézménybe, hogy saját tapasztalatot szerezzenek a 

nappali ellátásról. 

 

Amennyiben a szolgáltatás megnyerte az idős ember tetszését, abban az esetben a gondozónő 

segítséget nyújt a kérelem és mellékletei elkészítésében, melyet az intézményvezető részére 

azonnali hatállyal átad iktatásra és átellenőrzésre. 

 

 

II. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási 

szükségletei. 

 

II.a.)  Az ellátottak köre 

 

Az idősek klubjában az  engedélyezett férőhelyek száma. 25 fő. 

A nemek összetétele heterogén. 

A nappali ellátás (idősek klubja) ellátási területe Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási 

területe. 

 

    II .b.)  Demográfiai mutatók: 

 

Az ellátottak mutatói: 

 

- Átlagéletkor:  nőknél:          80 év 

                                  férfiaknál:      74 év 

 

- Nemi összetétel: 1nő,  3 férfi. 

- Családi állapot:  egyedül élő özvegy  1 fő, hajadon 10 fő, élettársi kapcsolatban él 2 fő,   

- Egészségi állapot: fogyatékossággal rendelkezik (értelmi fogyatékos) 1 fő, 3 fő, 

hipertóniás. 

 

  II.c.)  Szociális jellemzők bemutatása: 

 

Az ellátottak többségénél megfigyelhető, hogy az ellátás igénybe vételét követően 

ruházatukra, megjelenésükre igényesebbekké válnak, mentális állapotuk jelentősen javul, 

egészségérzetük erősödik. 

 

Az alacsony jövedelemmel rendelkező ellátottak az önkormányzat által biztosított pénzbeni és 

természetbeni támogatásokról történő tájékoztatást követően esetlegesen plusz bevételre 

tesznek szert, mely anyagi krízis esetén átmeneti megoldást jelent. 

A közösen, jó hangulatban., megterített asztal mellett elfogyasztott ebéd kiegyensúlyozottabb 

táplálkozást biztosít az ellátott részére. 
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   II. d.)   Az  ellátottak ellátási szükségletei:  

 

A nappali ellátást igénybe vevő idős emberek jelentős része évek óta egyedül tölti 

mindennapjait, melynek következtében szellemi hanyatlás, feledékenység figyelhető meg. Az 

egyedüllét mellett jellemzőek a különböző egészségi problémák, melyek súlyosságát gyakran 

túldimenzionálják. Jellemző egészségi problémák: cukorbetegség, magas vérnyomás, 

keringési betegség. Mindezek mellett jellemző az egyre gyengülő álló-, és teherbíró képesség. 

 

Az idős ellátottak ellátási szükségletei: 

 

- Közösségi együttlét, 

- Rendszeres orvosi ellenőrzés, 

- Étkeztetés, 

- Társas kapcsolatok, 

- Mosás,  

- Tisztálkodási lehetőség,  

- Napközbeni pihenés, 

- Hivatalos ügyeiben való segítségnyújtás, 

- Hitélet gyakorlásának biztosítása, 

- Étrendi és életmódbeli tanácsadás. 

 

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, 

köre, rendszeressége: 

 

III..a.)  A nappali ellátás szakmai tartalma 

 

Az ellátottak szociális és mentális gondozása tervezett és rendszeres tevékenységek során 

valósul meg. 

 

A gondozási anamnézis elkészítése során a gondozónő megismeri az ellátott fizikai, egészségi 

és mentális állapotát, valamint kedvelt szabadidős tevékenységeit, szokásait, meglevő 

képességeit. 

Ez alapján készíti el a munkacsoport az egyéni gondozási tervet, mely tartalmazza: 

 

- Az ellátott személy fizikai, mentális, állapotának helyzetét, 

- Az állapotjavulás, illetve megőrzés érdekében szükséges, illetve javasolt feladatokat, 

azok időbeli ütemezését, 

- Az ellátott részére történő segítségnyújtás egyéb elemeit. 

 

Az ellátást igénybe vevő ellátott és a gondozónő minden esetben konzultál az intézmény 

orvosával, aki a rendelkezésére álló egészségügyi dokumentációk tanulmányozását követően 

javaslatot tesz az ellátott ápolási szükségleteire, illetve tanácsadást nyújt. 

Az ellátottak mentális/ szellemi állapota eltérő. Amelyet meghatároz a korösszetétel, valamint 

az egyedül töltött idő hossza. 

 

III.b.)  A feladatellátás módja 

 

- Szociális esetmunka, 

- Közösségi szociális munka, 
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- Szociális csoportmunka. 

 

III.c.)  A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége: 

 

Alapvető szolgáltatások köre: 

 

- Közösségi együttlét, 

- Napi sajtó, tv, rádió használata, 

- Pihenés, 

- Személyi tisztálkodás, 

- Körömápolás, 

- Személyes ruházat tisztítása, 

- Vérnyomás, cukorszint mérés, 

- Gyógyszerek felíratása – kiváltása, 

- Napi gyógyszerfogyasztás ellenőrzése, 

- Lehetőség biztosítása az étel elfogyasztására. 

 

Szociális esetmunka keretében: 

 

- Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás, 

- Egyéni esetkezelés, segítő – célzott beszélgetés alkalmazása, 

- Jogi tanácsadás biztosítása, 

- Pszichológiai tanácsadás biztosítása, 

- Információnyújtás a pénzbeni és természetbeni ellátások formáiról és az igénybevétel 

feltételeiről. 

 

Mentális ellátás keretében: 

 

- Hitélet gyakorlásának lehetősége, 

- Társas kapcsolatok kialakulásának elősegítése, 

- Az ellátás rendszeres igénybe vételére motiválás, 

- Érkező ellátottak fogadása, 

- Napi lelki problémák megbeszélése, szorongások, félelmek enyhítése, 

- Szűrővizsgálatokon való részvétel, egészségügyi felvilágosító előadások 

megszervezése. 

 

Közösségi szociális munka keretében: 

 

- Ünnepekre való felkészülés, 

- Környezetgondozás. 

 

 IV.  Az ellátás igénybevételének módja 

 

A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője 

kérelmére, indítványára történik. (9/1999./XI. 24.) SZCSM rendelet 1.sz. melléklet). 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését az 

intézményvezető intézkedése alapozza meg. 

Az ellátásra vonatkozó igény a kézhezvétel napján iktatásra kerül. Az ellátás iránti kérelemről 

az intézményvezető dönt, illetve engedélyezi. 
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Az intézményvezető írásban értesíti döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes 

képviselőjét. 

Ha ezen döntést az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője vitatja, az értesítés 

kézhezvételét követő nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. 

A nappali ellátást igénylő ellátottal az intézményvezető megállapodást köt, mely tartalmazza a 

személyes adatokon túl: 

- Az ellátás időtartamát, 

- A felek tájékoztatási kötelezettségét, 

- Az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, módját, körét, 

- A személyi térítési díj megállapítására, fizetésére, 

- Az érdekképviseletre, 

- Az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat. 

 

V. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők kapcsolattartásának módja: 

 

A gondozónő az ellátottal személyesen tartja a kapcsolatot, illetve szükség esetén (pl. 

betegség esetén) felkeresi otthonában, kórházi kezelés ideje alatt meglátogatja. 

Szükség esetén telefonon is kapcsolatot tart. 

 

VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 

kapcsolatos szabályok: 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi ellátást igénybe vevő ellátottnak joga 

van szociális helyzetére, egészségi és mentális állapotára tekintettel a szociális intézmény által 

biztosított teljes körű ellátásra, valamint egyéni szükségletei, speciális helyzete vagy állapota 

alapján az egyéni ellátás, szolgáltatás igénybevételére. 

 

A nappali ellátást igénybe vevő ellátottak jogai: 

 

Az ellátottnak joga van: 

 

- Egyenlő bánásmódhoz, 

- Az intézmény működésével, gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb adatok 

megismeréséhez, 

- Az élethez, emberi méltósághoz, 

- A testi épséghez, 

- A testi, lelki egészséghez, 

- Személyes adatainak védelméhez, 

- Magánéletével kapcsolatos titoktartásra, 

- Az intézményen belüli és kívüli szabad mozgásra,  

- Családi kapcsolatainak fenntartására, rokonok, látogatók fogadására 

- Panaszainak kivizsgálására, 

- Érdekképviseletre, 

- Az ellátott jogi képviselővel való kapcsolattartásra. 

 

Az ellátott jogi képviselő: Fülöpné Mezei  Anikó 

 

Telefon: 06/ 204899546 
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A személyes gondoskodást végző személy jogai 

 

A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében 

biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben 

tartsák emberi méltóságukat és személységi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a 

munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. 

A dolgozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. 

Jogosult és köteles szakmai ismereteinek – a szakma mindenkori fejlődésével összhangban 

történő – folyamatos továbbfejlesztésére. 

 

VII. Az intézményre vonatkozó szakmai információk, a személyes gondoskodást 

végző személyek létszáma és szakképzettsége: 

 

A Hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ szociális alapszolgáltatásokat és szakosított 

ellátást nyújtó intézmény. Vegyes profilú, integrált intézmény.  

A Szolgálat szervezeti felépítését az Idősek Otthona szervezeti struktúrája tartalmazza. 

 

Az idősek klubja szakfeladaton egy dolgozó van, akinek folyamatban van a rehabilitációs 

segítő és nevelő szakképesítés megszerzése. 

 

 

A szakmai program: 

 

- Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról., 

- Az 1/2000. ( I.27.) SzCsM rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 

- A 9/1999. (Xi.24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről, 

- A 29/1993. (II.17.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások térítési díjáról, 

- A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 

szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet, 

- A Szociális Munka Etikai Kódexe. 

 

 

 

Hosszúpályi, 2015.május 26.                                    Demeter  Imréné 

                                                                                   intézményvezető 
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Ügyiratszám:                                / 2015.  

Elfogadva:                                       határozattal! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hosszúpályi 

          Szociális Szolgáltató Központ 
 

Étkeztetés 
 

Házirendje 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A házirend célja, hogy meghatározza az Étkeztetés, mint alapszolgáltatási forma belső 

rendjét és tájékoztasson az alapvető szabályokról. E szabályok ismerete és elfogadása 

feltétlenül szükséges ahhoz, hogy nyugodt, otthonos légkörben élhessünk és dolgozhassunk. 

A Házirend mindannyiunk számára egyformán iránymutató, megköveteli a közösségi lét 

általános szabályainak megtartását, az intézeti vagyon védelmét, a lakók és a személyzet 

egymás iránti kölcsönös megbecsülését. A dolgozók szakmai munkájukat ennek szellemében 

kötelesek végezni.  

A Házirend hatálya kiterjed az ellátást igénybe vevőkre, az intézmény alkalmazottaira, 

az ellátást igénybe vevő, az Idősek otthona épületében tartózkodó hozzátartozókra, kísérőkre. 
 

 

 

Az intézmény fenntartója: Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területe  
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Megnevezés: Étkeztetés. 
 

 

Ellátási terület: Hosszúpályi közigazgatási területe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

I. Az ellátás igénybevételének módja 
 

Az ellátást igénybe vevőt/törvényes képviselőjét a szociális ellátás igénybevételének 

feltételeiről, az eljárás menetéről tájékoztatja az intézmény vezetője.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 

igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik, melyet 

formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjéhez. Ha az ellátást igénylő 

cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselő terjeszti elő. A korlátozottan 

cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével vagy önállóan 

indítványozhatja. Ha kettejük között egyet nem értés van a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatban, akkor arról a Gyámhivatal dönt. A kérelemhez csatolni kell a jövedelem 

nyilatkozatot, rászorultságot igazoló dokumentumot.  

Ezt követően az intézményvezető az ellátást igénybe vevőt értesíti az ellátás 

igénybevételének kezdő időpontjáról, a térítési díj összegéről, a térítési díj fizetés módjáról, 

helyéről, idejéről, valamint a jogorvoslati lehetőségről. Az intézményvetője az intézményi 

jogviszonyt létesítő megállapodás egy példányát átadja az ellátott részére.  

Ha az ellátott betegség vagy más egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni az ellátást, 

a távolmaradást az intézményvezetőnek - távollétében a gazdasági vezetőnek - legalább két 

munkanappal a távolmaradást megelőzően írásban be kell jelentenie.   



II. A feladatellátás szakmai tartalma 
 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:  

- kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,  

- elvitelének lehetővé tételével,  

- lakásra szállításával.  

Az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. 

Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára az 

ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést biztosítunk.   

 

Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számának 

megfelelően:  

- kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet,  

- evőeszközöket és étkészletet,  

- igény esetén a munkaszüneti és pihenőnapon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítjuk,  

- az étkezés közös ebédlőben egyéni tálalással történik, amelytől csak az egészségi 

állapot romlása esetén lehet eltekinteni.  
 

 

Étkezés igénybe vételének időpontjai:  

- A hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ  Idősek Otthonában történő 

elfogyasztására (ebben az esetben az ebéd ideje 12:00-13:00-ig történik) 

- az ellátott vagy hozzátartozója által történő elvitelre (11:30-13:00-ig) 

- az ebéd lakásra történő szállításra (11:30-13:30-ig) 

- igény esetén a munkaszüneti és munka pihenő napon történő étkeztetés feltételeit is 

biztosítjuk, helyben (12:00-13:00-ig).  
 

 

III. Eljárási rendelkezések 
 

 

 

Az étkeztetés igénybevételére irányuló kérelmet a hosszúpályi Szociális Szolgáltató 

Központ  Idősek Otthonának vezetőjéhez kell írásban benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a 

térítési díj megállapításához szükséges jövedelemigazolásokat.  

Étkezés nyújtható azon kérelmezőknek is, akik nem szociálisan rászorultak, de az 

intézményi térítési díj teljes megfizetését vállalja. 

 

Az intézményvezető azonnali hatállyal megtagadhatja, ismételt esetben a szociális 

étkeztetést megszünteti, ha az ellátott:  

- az étkezési hely házirendjét megsérti, agresszív magatartást tanúsít,  

- a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be.  
 

 

IV. Az együttélés szabályai 
a.)      Titoktartás: 
 

1. Az intézmény dolgozói kötelesek a mindenkori jogszabályokban előírt titoktartási 

kötelezettségüknek eleget tenni.   
 

2. Az ellátást igénybe vevőkről az intézmény vezetője nyilvántartásokat vezet, melyek a 

következő adatokat tartalmazzák:  



- a gondozott alapvető személyazonosító adatai,  

- a gondozott állampolgárságát, illetőleg bevándorolt vagy menekülti jogállását,  

- a gondozott tartására köteles személy alapvető személyi adatait ha van, kapcsolattartó 

személy,  

- a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó 

adatokat,  

- a szociális ellátás megállapítására megváltozására és megszűnésére vonatkozó döntést,  

- a térítési díj megállapításához szükséges jövedelmi adatok,  

- az ellátás megállapításának és megszűnésének időpontját,  

- a térítési díj fizetési kötelezettség teljesítésére, annak elmaradására és a követelés 

behajtására vonatkozó adatokat.  
 

3. Az ellátást igénybe vevő, valamint törvényes képviselője, saját adatainak 

nyilvántartásába bármikor betekinthet. Személyes adatot szolgáltatni azonban csak a 

mindenkori törvények alapján felhatalmazott szerveknek lehet.  
 

b.)      Alkoholfogyasztás: 
 

1. Az ellátást igénybe vevők a hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ idősek 

Otthona területén az alkohol fogyasztás nem megengedett.  

2. Alkoholos befolyásoltság hatása alatt álló igénybe vevő helyben étkezése 

megtagadható mindaddig, míg az alkoholos befolyásoltság tart.  
 

c.)      Egyéb:  

 

Az igénybe vevők valamint alkalmazottainak egymáshoz való viszonya a személyiség 

tiszteletére épül, mely alapján elvárás a kölcsönös tapintat, udvariasság, megértés és ésszerű 

határokig a tolerancia. 

 Az ellátottak alkotmányos jogait az intézmény alkalmazottai és az ellátottak egymás 

között is kötelesek tiszteletben tartani. Külön felhívjuk a figyelmet egymás személyi 

tulajdonának kölcsönös tiszteletben tartására.  

 Mindenkivel szemben követelmény, hogy az ellátás igénybe vétele során az általános 

jogi- és szokásnormák betartása mellett, a társadalmilag elfogadott, pozitív értékrend 

figyelembevételével, lehetőség szerint társai nyugalmának megzavarása nélkül vegye 

igénybe.   

 Az étkeztetést igénybe vevői az intézmény bizonyos helyiségeit (pl. társalgók, 

folyosók, ebédlő) szabadon használhatják.   

 A Házirend súlyos megsértéséről abban az esetben van szó, ha az ellátott társai 

nyugalmát magatartásával tartósan zavarja, illetőleg az intézmény alkalmazottaival 

szemben durva, agresszív viselkedést mutat.   

 Az étkeztetést igénybe vevők csak az erre kijelölt helyeken dohányozhatnak. Kérjük, 

vegyék figyelembe nem dohányzó társaik igényeit!   
 

 

V. Az ellátásban részesülő személyek egymás közötti, valamint a hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartás szabályai 

 

Az étkeztetést igénybe vevők egymás közötti korlátozások nélkül, szabadon tarthatják 

kapcsolataikat ellátott-társaikkal, illetve az idősek otthona lakóival. Az egymás közötti 

kapcsolattartás során azonban kérjük betartani az „IV. EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI” című 

fejezetben leírtakat. 
 



VI. Behozható személyes használati tárgyak 

 

A hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ minden olyan eszközt, felszerelést 

ingyenesen biztosít, amely az étkeztetéshez szükséges. Ugyanakkor az intézménybe 

korlátozás nélkül behozhatók azon személyes használati tárgyak, amelyek az étkeztetés 

igénybevétele során szükségesek, amennyiben az általunk biztosított eszközöket az ellátott 

nem kívánja használni (pl. evőeszköz, szalvéta).  

Nem hozhatók be az intézménybe olyan tárgyak, amelyek veszélyt jelenthetnek az 

intézményben élők, tartózkodók életére, egészségére és testi épségére. 
 

Ilyen tárgyak különösen:  

- robbanóanyagok, robbanóelegyek, robbanószerek, pirotechnikai eszközök, 

- lőfegyverek, lőszerek,  

- háztartásban használt szokásos méretűnél nagyobb méretű szúró- és/vagy 

vágóeszközök.  
 

Amennyiben valaki tudomást szerez arról, hogy valaki ilyen, veszélyt jelentő tárgyat 

tart magánál, köteles azonnal jelenteni a hosszúpályi Idősek Otthona vezetőjének, 

távollétében pedig a hosszúpályi idősek otthona főnővérének. 

  
 

VII. Érték és vagyon megőrzés 
 

Az étkeztetés során értékeket és vagyontárgyakat nem őrzünk meg. A személyes 

használatban lévő tárgyakért tulajdonosuk felel. Kérünk mindenkit, hogy csak a személyes 

szükségletnek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, értéktárgyakat.  
 

 

 

VIII. Tisztálkodó szerekkel való ellátás 

 

Helyben fogyasztás esetén lehetőséget biztosítunk:  

- kézmosásra,  

- nemenként elkülönített illemhely igénybevételére.  
 

 

IX. Jogviszony megszűnése 
 

 

Megszűnik az ellátás:  

- közös megegyezéssel,  

- a hosszúpályi Szociális Szolgáltató Központ jogutód nélküli megszűnésével,  

- ha a jogosult a szolgáltatást már nem kívánja igénybe venni és ezt legkésőbb az utolsó 

szolgáltatás igénybevételi napon írásban bejelenti,  

- a jogosult halálával,  

- a határozott időtartam lejártával,  

- a házirend súlyos megsértése esetén. 
 

 

X. Térítési díj 

 

Az intézménnyel ellátotti jogviszonyban lévők, az ellátásért térítési díjat kötelesek 

fizetni. 



Az 1993. évi III. tv értelmében a szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának 

megállapításánál csak az igénylő  havi jövedelme vehető figyelembe.  

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő rendszeres havi 

jövedelmének 30%-át. 

Az étkeztetés díja a havi jövedelem szerint differenciálódik, illetve, hogy az ételt a 

helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 102.§ (1) 

bekezdése 2015.. január 01-től az alábbiak szerint változott: 

 

„ 102.§ (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más 

személy a térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és azt a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését 

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy 

vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelem vizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot- ideértve a 68/B.§ és a 117/B. § szerinti esetet 

is.  

- a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat 

eredményének megfelelően állapítja meg 

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy 

nem kéri a (2) szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja 

alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a 

térítési díj megfizetését. 

(4) Ha hat hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt 

vagy a térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás 

lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A 101.§ (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119.§ (2) bekezdése 

szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.” 

 

Szociálisan nem rászorult személy térítési díját a fenntartó szabadon állapítja meg. 

Ha az ellátott betegség vagy más egyéb ok miatt nem kívánja igénybe venni az ellátást, 

a távolmaradást az intézmény vezetőjének legalább két munkanappal a távolmaradást 

megelőzően írásban be kell jelentenie., 
 

Az intézmény vezetője ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként 

megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, az intézményvezető 15 napos 

határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj 

befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetője a kötelezett nevét, 

lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. A nyilvántartott díjhátralékról az 

intézmény vezetője negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása 

vagy a behajtatlan hátralék törlése érdekében. Az intézményvezető a fenntartót – a 

jelzálogbejegyzés kezdeményezéséről való döntés érdekében – évente értesíti a 29/1993. (II. 

17.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerinti folyó év hátralékról. A fenntartó az intézmény-

vezető tájékoztatása alapján intézkedik a térítési díj hátraléknak a behajtásáról a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, illetve az 

adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szabályainak alkalmazásával.  
 



 

XI. Panaszjog gyakorlása 

 

1. A jogosult és hozzátartozója panasszal élhet az intézmény vezetőjénél vagy az 

Ellátott jogi képviselőnél:  

- az intézményi jogviszony megsértése,  

- személyiségi jogainak, kapcsolattartásának sérelme,  

- az intézmény dolgozóinak szakmai, titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei 

megszegése esetén,  

- az ellátás körülményeit érintő kifogások esetén.  
 

Ellátott jogi képviselő neve:  Fülöpné Mezei Anikó 

Elérhetősége:                         0620/ 4899546 

 

2. A panaszok kivizsgálására jogosult köteles 15 napon belül írásban értesíteni a 

panasztevőt az elé terjesztett panasz kivizsgálásának eredményéről.  

3. Az első bekezdésben meghatározott személyek és szervek panaszaikkal a 

fenntartóhoz fordulhatnak, ha a panasz kivizsgálására jogosult határidőben nem intézkedik, 

vagy intézkedésével nem értenek egyet.  
 

 

XII. Vegyes rendelkezések 

 

A házirendben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 

 

 

 

 

A házirendet mindenki köteles megtartani, annak betartásával az intézmény zavartalan 

működését elősegíteni. 
 

 

 

 

A házirend az intézményben jól látható helyen kerül kifüggesztésre. 
 

 

A házi rend 2015. május 29-én lép hatályba, hatályon kívül helyezve azt ezt megelőzően 

keletkezett házirendet. 
 

 

 

 

 

 

Hosszúpályi, 2015.június 27.. 
 

 Demeter Imréné 

 intézményvezető 
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2. A személyes gondoskodást végző személyek jogvédelme                             5.oldal 

 

VII.  A személyes gondoskodást végző személyek létszáma és szakképzettsége   6.oldal 
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A szociális étkeztetés szakmai programja az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet (a 

továbbiakban: R.) 5/A. §. rendelkezései alapján az alábbi: 
 

I. Szolgáltatás célja, feladata: 

 

I.1. Étkeztetés célja:  
 

Hosszúpályiban, - a magyarországi átlaghoz hasonlóan – jellemző a lakosság elöregedése, nő 

a szociálisan hátrányos helyzetű emberek száma; ezen szociális alapszolgáltatás 

bevezetésének célja, hogy a jogosultak által megfizethető áron segítse napi egyszeri meleg 

ételhez az önkormányzat azokat, akik idős koruk, egészségi állapotuk, egyedülállóságuk vagy 

életvitelük miatt ezt nem tudják önmaguk és eltartottjaik számára biztosítani. 

  

I.2. Szolgáltatás feladata:  
 

Megtalálni a szociálisan leghátrányosabb helyzetben lévőket, és az alapszolgáltatás keretében 

őket felkarolva a létfenntartáshoz minimálisan szükséges ellátásban részesíteni, lehetőséget 

biztosítani azok számára is a szolgáltatás igénybevételére, akik idős koruk miatt, illetve mert 

egyedül vannak, nem képesek önmagukról e tekintetben gondoskodni, vagy az aránytalanul 

nagy terhet róna rájuk. 

 

I.3. Szakmai program megvalósításának várható következményei:  
 

Nagyobb szociális biztonság, rendszeres kapcsolattartás a szociálisan hátrányos helyzetű 

emberekkel, életvezetési segítségnyújtás lehetősége, alapvető létfenntartási igények 

kielégítésének biztosítása. 

 

I.4. Az étkeztetésnek a szociális ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása:  
 

Nagyközségünk önkormányzatának a szűkös anyagi lehetőségek ellenére is kiemelt célja a 

szociálisan rászorulók segítése; ezért működtet tanyagondnoki szolgálatot is, amely 

működésének egy részét az idős, beteg, egyedülálló emberek életkörülményeinek javítására 

fordítja. 

 

I.5. Más intézményekkel történő együttműködés módja:  
 

A szolgáltatás nyújtása kapcsán az intézmény az alábbi intézményekkel működik együtt: 

 

 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata 

 Hosszúpályi Családsegítő Központ 

 A Település Képviselő-testülete 

 Az önkormányzat szociális irodája 

 

 

I.6. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések: 

 

 a szolgáltatás iránti igények felmérése, 

 a szolgáltatás bevezetése, feltételrendszerének vizsgálata, 
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 engedélyezési eljárás lefolytatása. 

 

 

II. Az   ellátottak köre: 

 

Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területén élő, a Képviselő-testület  6/2015.(II.27)) 

rendeletében meghatározott személyi kör, az ott meghatározottak szerint. /Túlnyomórészt 

idős korú, beteg, elhagyatott, egyedül élő, alapvető szükségletei kielégítésére képtelen, 

illetve alkalmatlan személyek ellátásáról gondoskodik az önkormányzat./ 

 

II.1 . Az ellátottak demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei: 

 

Az ellátottak becsült átlagos létszáma:  121 fő ( 62 fő nő, 59 fő férfi), ebből 2 fő helyben 

fogyassza el, 51 fő elviszi, 68 főnek házhoz szállítjuk a napi meleg ebédet. az alábbi 

megoszlásban: 

 

a) életkor szerint:   0 év  -  35 év között     9 fő 

 36 év -   50 év között        11 fő 

                                        51év  -  70 év között            45 fő 

                                        71 év -     x évig                   56 fő 

 

b) családi állapotuk szerint: egyedülálló 86 fő 

 családban él 35 fő 

 

c) lakáskörülmények szerint: komfort nélküli lakásban él  kb.     8 fő 

 komfortos lakásban él kb.             65 fő 

 összkomfortos lakásban él kb.      48 fő 

d) egészségi állapot szerint: önellátásra nem vagy alig képes kb.: 8 fő 

 önellátásra segítséggel képes  kb.    27 fő 

 

III. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formája, köre, 

rendszeressége 

 

III.1. A feladatellátás szakmai tartalma, módja:  
 

A szociális étkeztetés feladatait a Szociális Szolgálat Citroen Berlingo gépkocsijával, 

rendszáma: KLB 941, illetve a tanyagondnoki szolgálat ételszállításra ÁNTSZ-engedéllyel 

rendelkező Toyota KMP 925 forgalmi rendszámú gépjárműve végzi azok számára, akik ezt 

igénylik és jogosultak a házhoz szállításra, (egészségi állapotukra, idős korukra való 

tekintettel). A többi jogosult számára az ebéd elvitelének lehetővé tételével biztosítja az 

önkormányzat a szolgáltatást.. 

 

III.2. A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége:  
 

A szolgáltatás keretében hétköznapokon napi egyszeri meleg étel biztosítása történik a 

jogosultak számára, ami vagy házhoz szállítással, vagy elvitellel vehető igénybe. 

Hétvégeken és munkaszüneti napokon is biztosítjuk az arra rászorulónak az egyszeri meleg 

ételt, csak érte kell jönni, mert olyankor nincs kiszállítás. 

 

IV. Az ellátás igénybevételének módja, térítési díjra vonatkozó rendelkezések  
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A szolgáltatást igénybe venni kívánók jelzéssel élhetnek a tanyagondnoknál, a házi 

gondozónál vagy közvetlenül a Szociális Szolgáltató Központban. Jelzéssel élhet még a 

hozzátartozó, törvényes képviselő is.  

 

A jogosultak az étkeztetést az alábbi módon vehetik igénybe: 

- kérhetik az ebéd házhoz szállítását, 

- a konyháról az ebéd elvitelével, 

- helyben fogyasztással. 

 

Térítési díjra vonatkozó rendelkezések: 

 

Az 1993.évi III. tv. 116.§ (3) bekezdése értelmében, étkezés esetében a személyi térítési díj 

nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő rendszeres jövedelmének 30%-át. Az 

étkezésért fizetendő térítési díjat az önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg, és évente 

kétszer vizsgálhatja felül.  A térítési díjat utólag a tárgyhót követő hónap 10-ig kell megfizetni 

a Szociális Szolgáltató Központ pénztárába.  

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 102.§ (1) 

bekezdése 2015.. január 01-től az alábbiak szerint változott: 

 

„ 102.§ (1) Az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más 

személy a térítési díjfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, ha 

a) hat hónapon át folyamatosan térítési díjtartozás áll fenn, és azt a hatodik hónap 

utolsó napján a kéthavi személyi térítési díj összegét meghaladja, és 

b) vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a térítési díj megfizetését 

(2) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy 

vagyoni, jövedelmi viszonyai olyan mértékben változtak, hogy a személyi térítési díj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségnek nem tud eleget tenni, köteles az 

intézményvezetőnél rendkívüli jövedelem vizsgálat lefolytatását kezdeményezni. Az 

intézményvezető a jövedelemvizsgálatot- ideértve a 68/B.§ és a 117/B. § szerinti esetet 

is.  

- a 119/C. § szabályai szerint lefolytatja, és a személyi térítési díjat a jövedelemvizsgálat 

eredményének megfelelően állapítja meg 

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető más személy 

nem kéri a (2) szerinti jövedelemvizsgálat lefolytatását, az (1) bekezdés b) pontja 

alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy vagyoni, jövedelmi viszonyai lehetővé teszik a 

térítési díj megfizetését. 

(4) Ha hat hónapon át térítési díjtartozás áll fenn, az ellátottat, a törvényes képviselőt 

vagy a térítési díjat megfizető más személyt írásban tájékoztatni kell a felmondás 

lehetőségéről, annak kezdő időpontjáról, valamint a (3) bekezdésben foglaltakról. 

(5) A 101.§ (2) bekezdés c) pontja és ez a § nem alkalmazható, ha a 119.§ (2) bekezdése 

szerint jelzálogjog-bejegyzés történt a kötelezett ingatlanvagyonán.” 

 

 

V. A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja:  
 

A kapcsolattartás személyesen történik elsősorban, a házhoz szállítás, illetve az étel elvitele 

kapcsán, a közreműködő tanyagondnokkal és a szociális gondozóval. (Ez napi kapcsolatot 

jelent.) 
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A tanyagondnok és a szociális ápoló elérhető telefonon is, a telefonszámokat a helyi lapban és 

a honlapon tesszük közzé. 

A potenciális igénylők tájékoztatása a szolgáltatásról a helyben szokásos módon hirdetmény 

útján, illetve a helyi újságon keresztül történik. 

 

VI. Az ellátottak és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelme: 

 

VI.1. Az ellátottak jogainak védelme:  
 

Az étkeztetés biztosítása során különös tekintettel kell lenni az igénybe vevők szociális 

helyzetére, egészségi és mentális állapotára, egyéni szükségleteire. 

A szolgáltatás biztosítása kapcsán érvényesülnie kell az egyenlő bánásmód követelményének. 

Tilos a hátrányos megkülönböztetés az igénybe vevő neme, vallása, nemzeti-etnikai 

hovatartozása, politikai vagy más véleménye, kora, cselekvőképességének korlátozottsága 

vagy hiánya, fogyatékossága, egyéni élethelyzete miatt. Gondoskodni kell az ellátottak 

alkotmányos jogainak tiszteletben tartásáról, különösen az élethez, emberi méltósághoz, a 

testi épséghez, a testi-lelki egészséghez való jogok érvényesüléséről. 

 

Az ellátást igénybe vevőket megilleti a személyes adatok védelme és a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 

 

Az ellátott jogi képviselő a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális 

alapszolgáltatásban részesülő személy részére nyújt segítséget jogai gyakorlásában. 

Jogsérelem, érdeksérelem esetén az ellátott panaszt tehet a fenntartónál. A fenntartó 

tájékoztatja az ellátottakat az ellátott jogi képviselő által nyújtható segítségadás lehetőségéről, 

valamint elérhetőségéről. 

 

Ellátott jogi képviselő neve: Fülöpné Mezei Anikó 

Elérhetősége:                         0620/ 489-9546 

 

 

VI.2. A személyes gondoskodást végző személyek jogvédelme:  
 

Az étkeztetés biztosításában résztvevő személyek számára biztosítani kell, hogy a 

munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi 

méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék és megfelelő munkavégzési 

körülményeket biztosítson a munkáltató számukra. 

 

 

VII. A személyes gondoskodást végző személyek létszáma és szakképzettsége: 

 

 1 fő  konyhai kisegítő  ( 8 órában) 

      1 fő konyhai kisegítő   ( 2 órában) 

 1 fő tanyagondnok     /az étel házhoz szállításában működik közre, az  

                                          önkormányzat a foglalkoztatója)/  

 

 

Hosszúpályi, 2015.május 27.                                             Demeter  Imréné 

                                                                                            intézményvezető
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HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. 

email: kepviselo.testulet@hosszupalyi.hu 

 

        Napirend száma: 11. 

ELŐTERJESZTÉS 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

2015. május 28. napján tartandó 

rendes ülésére 

 

 

 
Tárgy:  Döntés a nemzetgazdasági miniszter által a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések 

támogatására kiírt pályázaton történő részvételről 

 

Készítette: Pozsonyi Ákos tanácsos 

 

Előadó:     Berényi András polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőrizte:   dr. Széles Szabolcs jegyző 

 

Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Melléklet: határozat-tervezet 

 

Döntés: egyszerű/minősített többséget igényel 
 

 

  

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 

2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti a 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 

Pályázatot nyújthat be a települési önkormányzat. 

A pályázat célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, 

óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és 

kapcsolódó kiszolgáló létesítmény (a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy 

bővítése, fejlesztése érdekében. 

A kiírásban szereplő alcélok közül az e) már működő konyha infrastrukturális 

felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével címűt javasoljuk megvalósítani. 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is 

igényelhető támogatás a kiírásban foglaltak szerint. 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy 

feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázatban 

megjelölt feladat-ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető 

támogatás. 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó 

adóerő képességétől, azonban a kiírás pontos keretösszeget nem rendel a projektekhez. A támogatási 

intenzitás 95%, a vállalandó önerő minimálisan 5%. 

A Pályázatot 2015. május 29-én 16.00 óráig kell elektronikusan, 2015. június 1-ig papíralapon 

benyújtani. 

 

A pályázati kiírás alapján a Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde konyhájának nyílt 

égésterű tűzhelyeinek szellőztetését, illetve a szükséges eszközök cseréjét javasoljuk 

megvalósítani 15 millió forint értékben. 

 

…/2015.(V. 28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a nemzetgazdasági miniszternek – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások 

miniszterével egyetértésben – Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti 

gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatását szolgáló kiírására. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges lépések megtételére. 

 

      Határidő: 2015. június 30. 

      Felelős: Berényi András polgármester 
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Pályázati Kiírás 

2015. március  

 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti  

 

a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására, 

 

összhangban 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.), 

- a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 

feltételeiről szóló 62/2011 (VI. 30.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 

- a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) 

EMMI rendelet 

rendelkezéseivel. 

 

1. Pályázók köre 

Települési önkormányzat, illetve társulás esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzat 

(továbbiakban: Pályázó) nyújthat be pályázatot. 

2. A pályázat célja 

Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású, óvodai gyermekétkeztetést 

szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény 

(a továbbiakban együttesen: konyha) létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében. 

Pályázati alcélok: 

Önkormányzati fenntartású létesítmény fejlesztése  

a) már működő konyha kapacitásbővítésével, 

b) étkező, étterem kapacitásbővítésével, 

c) új konyha létesítésével, 

d) új étkező, étterem kialakításával, 

e) már működő konyha infrastrukturális felújításával, fejlesztésével, akadálymentesítésével, 

f) étkező, étterem felújításával, akadálymentesítésével, 

Jóváhagyom: 

 

 

………………………………… 

                  Varga Mihály 

Budapest, 2015. március „     .” 
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g) friss, helyi  alapanyagok felhasználását segítő technológia fejlesztéssel, 

h) a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével. 

 

A pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető 

támogatás. 

 

Jelen pályázat keretében eszközbeszerzésnek minősül: 

- az egészséges, korszerű táplálkozást támogató technológiai fejlesztésekhez szükséges konyhai 

gépek, eszközök beszerzése, 

- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak 

megfelelő konyhai gépek, eszközök, bútorok beszerzése, 

- az élelmiszerhigiéniáról szóló szabályozásnak valamint az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló közösségi jogi és nemzeti szabályozásnak 

megfelelő konyhai készletek beszerzése (tálcák, edények, tányérok, evőeszközök, poharak 

stb.), 

- étkező, étterem bútorzatainak beszerzése, 

- a környezetvédelmi szempontokat érvényesítő eszközbeszerzések, így pl. a szelektív 

hulladékkezeléshez, a sütőzsiradék külön gyűjtéséhez, veszélyes hulladék kezeléséhez, 

komposztáláshoz stb. történő eszközbeszerzés. 

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében legfeljebb egy feladat-

ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez igényelhet támogatást. A pályázatban megjelölt feladat-

ellátási helyen több pályázati alcél szerinti részberuházásra is igényelhető támogatás. 

 

A Pályázó vállalja, hogy 

- amennyiben a Pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági 

engedély is szükséges, úgy legkésőbb 2015. szeptember 30-ig a szükséges építésügyi hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel fog rendelkezni, 

- a közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontokat érvényesíti, ennek 

keretében gondoskodik legalább a sütőzsiradék külön gyűjtéséről és elszállításáról, a 

veszélyes hulladék megfelelő kezeléséről, illetve – ahol a hulladékkezelési közszolgáltatás ezt 

lehetővé teszi – a szelektív hulladékgyűjtésről.  

  

3. Keretösszeg 

A Költségvetési törvény 3. melléklet II. 9. pont szerinti jogcímen a pályázati célra 1 000,0 millió 

forint áll rendelkezésre. 

4. A támogatás formája 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

5. A támogatás mértéke 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó 

adóerő képességétől. 

A pályázat szempontjából az adóerő képesség a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentés alapján a 

helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. 

Az egy lakosra jutó adóerő képesség társulás esetében a Pályázóra (a székhely szerinti települési 

önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

 



 

3 

 

 

Támogatás maximális mértéke a települési önkormányzat adóerő 

képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 
18.001-25.000 

Ft/fő 

25.001-40.000 

Ft/fő  

40.000 Ft/fő 

felett 

fejlesztési 

költség 

95%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

85%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

75%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

50%-a,  

 

 

 

Minimálisan biztosítandó saját erő mértéke: 

 

Saját erő minimális mértéke a települési önkormányzat adóerő 

képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 
18.001-25.000 

Ft/fő 

25.001-40.000 

Ft/fő  

40.000 Ft/fő 

felett 

fejlesztési 

költség 

5%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

15%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

25%-a,  

 

fejlesztési 

költség 

50%-a,  

 

 

 

A Pályázó általános forgalmi adó (továbbiakban: ÁFA) levonási joga: 

 

Amennyiben a Pályázót adólevonási jog nem illeti meg a támogatásból finanszírozott beruházás során 

felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 

beruházás ÁFÁ-val növelt (bruttó) értéke kerül figyelembevételre. 

 

Amennyiben a pályázót az adólevonási jog megilleti a támogatásból finanszírozott beruházás során 

felmerült kiadásaival kapcsolatban, a pályázat elbírálása és az elszámolás során a pályázatban szereplő 

beruházás ÁFA nélküli (nettó) értéke kerül figyelembevételre. 

 

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 

pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely 

- a Költségvetési törvény 2. melléklet III.5. pont szerinti Gyermekétkeztetés támogatása 

jogcímen nem részesül támogatásban; 

- nem rendelkezik a pályázatban szereplő beruházásra vonatkozó jogerős építésügyi 

hatósági engedéllyel, vagy nem vállalja az engedély beszerzését 2015. szeptember 30-ig, 

vagy vállalása ellenére eddig az időpontig nem szerzi meg az engedélyt, amennyiben a 

Pályázat tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges; 

- nem vállalja közétkeztetési feladat-ellátás során a környezetvédelmi szempontok 2. pontban 

rögzített minimális érvényesítését; 

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 

- adósságrendezési eljárás alatt áll; 

- azon intézmény/feladat ellátási hely vonatkozásában, ahol a pályázat benyújtása előtt a 

pályázati kiírásnak megfelelő beruházást hazai vagy uniós forrásból már megkezdte és még 

nem fejezte be. 
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6. Pályázatok benyújtása 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 

üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított 

pályázati felületen történik. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap érvénytelen.  

További benyújtandó dokumentumok elektronikus feltöltése a Magyar Államkincstár által 

üzemeltetett e-Adat rendszeren keresztül történik. 

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár területileg 

illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) történő postai úton való megküldésével, vagy 

az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet papír alapon benyújtani egy eredeti és két 

másolati példányban.  A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az 

alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot 

lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó dokumentumokat legkésőbb az azt követő 

munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon személyesen leadta. A kizárólag papír alapon 

benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 

 

Pályázatok benyújtásának határideje: 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. május 29. 16:00 

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 1. 

 

E határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

7. Benyújtandó dokumentumok 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

Benyújtandó dokumentumok: 

Pályázati alcélok Benyújtás módja 

1.a)-

b) 

1.c)-

d) 

1.e)-

h) 

E= elektronikusan, 

P=papír alapon, EP= 

elektronikusan és 

papír alapon is 

1. Az ebr42 önkormányzati információs 

rendszerben kitöltött megfelelő Pályázati 

Adatlap (kinyomtatva, aláírva, 

bélyegzővel is ellátva), mely tartalmazza a 

köztartozásra, a környezetvédelmi 

követelmények vállalására, és az ÁFA 

levonási jogra vonatkozó, valamint az Ávr. 

75.§ (2) bekezdés szerinti (*) 

nyilatkozatokat 

X X X EP 

2. árajánlat vagy tervezői 

költségbecslés/költségvetés eredeti 

példánya, (telekvásárlás esetén az adás-

vételi szerződés tervezete, eladásra 

vonatkozó szándéknyilatkozat a jelenlegi 

tulajdonostól) 

X X X P 

3. az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti 

- saját forrás biztosítására vonatkozó, 30 

napnál nem régebbi nyilatkozat eredeti 

X X X P 
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példánya 

4. önkormányzati tulajdont alátámasztó 30 

napnál nem régebbi elektronikusan 

lekért tulajdoni lap másolata 

X  X EP 

5. önkormányzati tulajdonú telken új építés 

esetén a telek önkormányzati tulajdonát 

alátámasztó 30 napnál nem régebbi 

elektronikusan lekért tulajdoni lapjának 

másolata 

 X  EP 

6. vásárlás esetén a megvásárolni kívánt 

ingatlanról, új építés esetén a telekről 

készített fénykép dokumentáció 

(legfeljebb 10 darab) 

 X  E 

7. Élelmiszerlánc-felügyeleti 

hatóságvéleménye (opcionális) 
X  X P 

*FONTOS! az építésügyi hatósági engedély meglétének igazolása a támogatói okirat kiadásának 

feltétele. 

8. Hiánypótlás 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 

Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és a 78. §-a alapján végzi. 

A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje: 

2015. június 17. 

E határidő elmulasztása jogvesztő. 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a pályázat 

az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány megtartásával –

, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, hogy pályázata 

érvénytelen. 
A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a 

hiánypótlás lezárultát követően 2015. június 24-éig továbbítja az államháztartásért felelős miniszter 

(továbbiakban: miniszter) részére.  

Az e-Adat rendszerre feltöltött, elektronikusan beérkező adatok elérhetőségéről az Igazgatóság szintén  

2015. június 24-éig értesíti a minisztert a Nemzetgazdasági Minisztérium, Önkormányzati 

Költségvetési Rendszerek Főosztályán keresztül. 

9. Pályázat elbírálása 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Nemzetgazdasági Minisztérium két, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egy-egy képviselőjéből álló Tárcaközi 

Bizottság javaslata alapján. 

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a Pályázótól további dokumentumok benyújtását is 

kérheti. 

A döntést megalapozó értékelési szempontok különösen: 

- 2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodáztatás miatti új óvodás gyermekek száma, 
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- gyermekétkeztetésben résztvevő ellátottak száma, 

- a fejlesztéssel külső szolgáltatóval kötött szerződés kiváltható,  

- a települési önkormányzat egy főre jutó adóerő képessége. 

 

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek: 

- óvodai gyermekétkeztetésen túl további étkeztetési feladatellátást szolgáló intézmények (pl. 

iskolai étkeztetés, szociális étkeztetés),  

- felújítás szükségességét erősítő élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági szakvéleménnyel  

rendelkező intézmények,  

- a fenntartási költségek csökkentését szolgáló intézkedések (pl. energetikai korszerűsítés), 

- a 2015/2016. nevelési év kezdetéig megvalósuló fejlesztések, továbbá 

- a pályázat benyújtásakor már építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező beruházások. 

 

A pályázati alcélok esetében nem nyújtható támogatás: 

- iroda  

- kiszolgáló helyiség  

- öltöző  

- büfé  

- konyhakert 

kialakítására, felújítására, bővítésére valamint 

- számítástechnikai, irodai eszközök  

- szállítóeszközök, gépjárművek  

- anyagok, 

- munkaruha, védőruha 

beszerzésére. 

 

10.  A miniszteri döntés, döntésről való értesítés 

A miniszteri döntés határideje: 2015. július 15. 

A miniszter döntése alapján a pályázatok 

- támogatásban részesülnek (nyertes pályázók), 

- tartalék listára kerülnek (a pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt 

támogatásban nem részesülő pályázatok). 

 

A miniszter döntéséről a pályázók a döntést követő 3 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati 

információs rendszeren keresztül. 

 

A nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) a döntésről elektronikus támogatói okiratban 

értesülnek. 

 

Amennyiben a nyertes pályázat építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmaz, a 

támogatói okirat csak abban az esetben adható ki, ha a hatósági engedély rendelkezésre áll. Ebben az 

esetben a Pályázók elektronikus értesítő levélben értesülnek a döntésről. Amennyiben a pályázat 

benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes pályázók 2015. szeptember 30-

ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak ebr42 önkormányzati 

információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő bejelentését, valamint Igazgatóság 

felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti. 

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő pályázatokról a miniszter 2015. november 15-éig 

dönt. A tartalék listán szereplő, építésügyi hatósági engedélyhez kötött fejlesztést tartalmazó 

pályázatok közül kizárólag azok támogathatók, amelyek a beruházásra vonatkozóan építésügyi 

hatósági engedéllyel rendelkeznek, vagy azt megszerzik, és azt az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül 2015. szeptember 30-áig jelzik. A tartalék listán szereplő, támogatásban 
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részesülő Pályázók a döntésről a döntést követő 3 napon belül az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül támogatói okiratban kapnak tájékoztatást. 

A tartalék listán szereplő, de támogatásban nem részesülő pályázók a miniszteri döntésről az 

elutasítás indokait is tartalmazó elektronikus levélben 2015. december 15-éig értesülnek. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.  

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

11. A támogatói okirat 

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 

önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén a 

támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. 

Észrevétel esetén a Kedvezményezettel a támogató egyeztet. Amennyiben ez 30 napon belül nem 

vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát, a miniszteri 

döntés hatályát veszti. 

12. Támogatás folyósítása 

A támogatás folyósításának feltétele az elfogadottnak minősített támogatói okirat. 

A támogatásról szóló döntést a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt követő  

5 napon belül utalványozás céljából a miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére 

megküldi. A támogatást a Magyar Államkincstár egy összegben folyósítja. 

13. Támogatás felhasználása 

A Kedvezményezett a beruházás megvalósításával vállalja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 

Szolgálat, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal előírásainak betartását valamint a HACCP 

rendszer előírásainak megfelelő konyha kialakítását. 

 

A támogatás terhére nem számolható el:  

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák alapján felmerült tervezői és egyéb költségek, 

- személyi juttatások, 

- késedelmi pótlék, kötbér, 

- büntetések, pótdíjak költségei, 

- nyilvánosság. 

 

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő 

kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás 

növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 

 

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásával - kell használnia. 

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett 

köteles betartani a Kbt. előírásait. 

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

http://www.kormany.hu/
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A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 

költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el. A támogatás felhasználásának végső 

határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a 

központi költségvetésbe. 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb  

2017. február 28-áig – a miniszter által kiadott Útmutató alapján – szakmai és pénzügyi beszámolót 

nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír 

alapon az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg 

rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási 

összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű felhasználásáról. 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 

rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget 

nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló 

továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert.  

A miniszter a pénzügyi és szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, 

majd értesíti a Kedvezményezett az Igazgatóságon keresztül.  

A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-ának 

és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti 

kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni.  

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza. 

A Pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztályához (illetékes 

munkatársak: Szirti Kinga, 06-1/795-7608, kinga.szirti@ngm.gov.hu, és Hengerics Veronika, 06-

1/795-9091, veronika.hengerics@ngm.gov.hu) fordulhatnak. 

mailto:kinga.szirti@ngm.gov.hu
mailto:veronika.hengerics@ngm.gov.hu
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 

törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatásra. 

Pályázatot nyújthat be a települési önkormányzat. 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek 

minél magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, 

feltételeinek javítása, valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, 

felújítása az igazgatási tevékenység biztosítása érdekében. 

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az 

önkormányzati tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása. 

A kiírásban szereplő alcélok közül a b) belterületi utak, járdák, hidak felújítása címűt 

javasoljuk megvalósítani az Aradi és a Vörösmarty utcák tekintetében meleg aszfaltos 

technológiával a mellékelt árajánlat szerint. 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 
A támogatás maximális mértéke az alcél esetében 15 millió forint. A támogatási intenzitás 85%, a 

vállalandó önerő minimálisan 15%. 

A Pályázatot 2015. június 9-én 16.00 óráig kell elektronikusan, 2015. június 10-ig papíralapon 

benyújtani. 

 

 

…/2015.(V. 28.) határozat tervezet 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 

be a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatását szolgáló kiírására. 

A benyújtott pályázatkeretében a Hosszúpályi Aradi és Vörösmarty utcák melegaszfaltozását 

kívánják megvalósítani bruttó 14 131 544 Ft értékben, amelyből az Önkormányzat 2 119 732 

Ft önrészt vállal. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges lépések megtételére. 

 

      Határidő: 2015. június 30. 

      Felelős: Berényi András polgármester 
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Pályázati Kiírás 

2015.  

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. 

melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti  

 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, 
 

összhangban 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban: Ávr.), 

rendelkezéseivel. 

 

 

1. A pályázat célja 

 

A támogatás célja az önkormányzatok által fenntartott bölcsődébe és óvodába járó gyermekek minél 

magasabb színvonalon történő ellátása, az egészségügyi alapellátás biztosítása, feltételeinek javítása, 

valamint a közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása az igazgatási tevékenység 

biztosítása érdekében. 

Célja továbbá a mindennapos testnevelés feltételeinek megteremtése, valamint az önkormányzati 

tulajdonú, belterületi közlekedési infrastruktúra fejlesztések megvalósulása.  

 

Pályázati alcélok: 

 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, 

(továbbiakban: intézményfejlesztés) 

aa) Tízezer fő lakosságszámot meghaladó településeken lévő bölcsődei nevelést végző 

intézmény infrastrukturális fejlesztése, felújítása 

ab) 70%-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény 

infrastrukturális kapacitás bővítéssel nem járó fejlesztése, felújítása, 

ac) Egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői 

szolgálat) épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása  

ad) Közös önkormányzat székhely hivatalának fejlesztése, felújítása 

b) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása, 

c) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új 

sportlétesítmény létrehozása (továbbiakban: sportfejlesztés) 

 

Az a) pont szerinti pályázat esetében legfeljebb egy intézmény fejlesztése támogatható, de egy 

pályázat az aa)-ab) alpontok szerinti alcélt együttesen is tartalmazhatja.  

Az ac), ad) és c) pontok szerinti fejlesztések esetén legfeljebb egy intézmény épületének, 

egészségügyi alapellátás esetén az egészségügyi szolgálatnak helyt adó épület vagy az épületben a 

szolgáltatással érintett helyiség(ek) infrastrukturális fejlesztésére igényelhető támogatás. 

Közös feladatellátás esetén az ad) alpont szerint kizárólag a székhely hivatal fejlesztésére 

igényelhető támogatás. 
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2. Pályázók köre 

 

Az 1. a) pont szerint alcél esetében pályázó lehet a települési önkormányzat, illetve társulás esetén a 

társulás székhelye szerinti települési önkormányzat az önkormányzati tulajdonban lévő, általa 

fenntartott intézmény vagy egészségügyi alapellátás esetén az általa működtetett épület vagy 

helyiség fejlesztésére, felújítására. 

Az 1. b) pont szerint alcél esetében a települési önkormányzat – Budapest Főváros Önkormányzata 

és a fővárosi kerületi önkormányzatok kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, 

híd és járda felújítására, karbantartására igényelhet támogatást. 

Az 1. c) pont szerinti alcél esetében pályázatot a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, 

sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény 

létrehozására nyújthatja be.  

Pályázó a fenti alcéloknál megjelölt, pályázatot benyújtó települési önkormányzat, illetve az 1. a) 

pont esetén társulás is. 

 

3. A támogatás formája 

 

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. 

 

4. Rendelkezésre álló keretösszeg, maximálisan igényelhető támogatás összege 
 

Pályázati célok 

Rendelkezésre álló 

keretösszeg  

millió Ft 

Maximálisan igényelhető 

támogatás összege  

millió Ft 

1.a) 2 000 30 

1.b) 1 000 15 

1.c) 500 20 

 

5. A támogatás mértéke 

 

A támogatás maximális mértéke függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a Pályázó egy lakosra jutó 

adóerő- képességétől. 

A pályázat szempontjából az adóerő-képesség a 2014. évi II. negyedéves költségvetési jelentés 

alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti. 

Az egy lakosra jutó adóerő-képesség társulás esetében a Pályázóra (székhely szerinti települési 

önkormányzatra) vonatkozó adatok alapján kerül megállapításra. 

 

Fejlesztési 

alcél 

Támogatás maximális mértéke a Pályázó adóerő-képessége alapján 

0-18.000 Ft/fő 18.001-25.000 Ft/fő 25.001-40.000 Ft/fő  40.000 Ft/fő felett 

1. a) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

95%-a, 85%-a, 75%-a, 50%-a, 

1. b), 1. c) 
fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség fejlesztési költség 

85%-a, 75%-a, 65%-a, 50%-a, 
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A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) nem 

igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes Pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás 

felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia. A Pályázónak nyilatkoznia kell az ÁFA levonási 

jogáról.)  

A pályázatban szereplő beruházás költségvetését úgy kell megtervezni, hogy az megfeleljen a 

Pályázóra vonatkozó ÁFA elszámolási szabályoknak. 

 

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 

- hatósági engedélyhez kötött beruházás esetén nem rendelkezik a pályázatban szereplő 

beruházásra vonatkozó jogerős hatósági engedéllyel, nem vállalja annak megszerzését 2015. 

szeptember 30-áig, vagy vállalását nem teljesíti; 

- a pályázat benyújtásakor az Áht. 50. § (4) bekezdése szerinti köztartozása van; 

- adósságrendezési eljárás alatt áll; 

- a pályázat benyújtása előtt a felújítást, fejlesztést már megkezdte; 

- pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy létesítménye más hazai vagy uniós 

forrás keretében jelen pályázat tárgyával megegyező célra támogatásban részesült. 

 

 

6. Pályázatok benyújtása 

 

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren 

keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.  

A pályázati adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Magyar 

Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) 

történő postai úton való megküldésével, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással lehet 

benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban. A benyújtási határidőt megtartottnak 

kell tekinteni, ha a helyi önkormányzat az alább megjelölt határnapon 16:00-ig elektronikusan 

rögzítette a pályázati adatlapot, a pályázatot lezárta, valamint a pályázatot és a további benyújtandó 

dokumentumokat legkésőbb az azt követő munkanapon postára adta, vagy az Igazgatóságon 

személyesen leadta. A kizárólag papír alapon benyújtott támogatási kérelem érvénytelen. 

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje 

- elektronikus feltöltés lezárása: 2015. június 9. 16:00 óra 

- papír alapon történő benyújtás: 2015. június 10. 

 

A papír alapú dokumentáció Igazgatósághoz történő benyújtásának határideje legkésőbb az 

elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap. 

 

E határidő elmulasztása jogvesztő. 
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7. Benyújtandó dokumentumok 

 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

 

Sor-

szám 
Benyújtandó dokumentumok: 

Pályázati alcélok 
Benyújtás 

módja 

1. a) 
1. b) 1. c) 

P=papír alapon,  

EP= 

elektronikusan 

és papír alapon 

is 

aa) ab) ac) ad) 

1 
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben 

kitöltött megfelelő Pályázati Adatlap 

(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva) 

x x x x x x EP 

2 
árajánlat vagy tervezői 

költségvetés/költségbecslés eredeti példánya 
x x x x x x P 

3 
az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti - 

saját forrás biztosítására vonatkozó - igazolás 30 

napnál nem régebbi eredeti példánya 

x x x x x x P 

4 

a fejleszteni kívánt ingatlan (100 %-os 

önkormányzati tulajdont alátámasztó) 30 napnál 

nem régebbi TAKARNET rendszerből 

lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának 

másolata 

x x x x x x P 

5 működési engedély vagy szakhatósági 

hozzájárulás hitelesített másolatát  
x   x       P 

6 köznevelési intézmény egységes szerkezetbe 

foglalt, hatályos alapító okiratát 
  x         P 

7 a fejlesztéssel érintett épületről, létesítményről 

készített fénykép dokumentáció  
x x x x x x P 

8 
Áht. 50. § (1), (3)-(4) bekezdések és Ávr. 75. § 

(2) bekezdés szerinti nyilatkozatok (pályázati 

adatlap szerint) 

x x x x x x EP 

9 

a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató 

nyilatkozatát, ha a fejlesztés olyan köznevelési 

intézményt érint, ahol a fenntartó az állami 

intézményfenntartó központ 

          x P 

10 
a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról 

szóló képviselő-testületi, vagy közgyűlési 

határozatot 

          x P 

 

8. Hiánypótlás 

 

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a szükséges hiánypótlást az 

Igazgatóság az Ávr. 70. § (3) bekezdése és 78. §-a alapján végzi. 
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A hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok Igazgatóság részére történő benyújtási határideje:  

2015. június 29. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a 

pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot – egy másolati példány 

megtartásával –, az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti, 

hogy pályázata érvénytelen. 

 

A papír alapon beérkezett – a pályázati kiírásnak megfelelő – pályázatokat az Igazgatóság a 

hiánypótlás lezárultát követően, 2015. július 6-áig továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős 

miniszter (továbbiakban: miniszter) részére.  

 

 

9. Pályázat elbírálása, döntés 

 

A döntést megalapozó értékelési szempontok főként: 

- Bölcsőde és óvoda fejlesztése esetén az intézménybe járó hátrányos helyzetű és halmozottan 

hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma, 

- Bölcsőde és óvoda esetén az intézménybe más településről bejáró bölcsődés és óvodás 

gyermekek száma, 

- Óvoda esetében a kihasználtsági mutatók, 

- A települési önkormányzat egy főre jutó adóerő-képessége, 

- Megvalósítandó műszaki tartalom. 

 

Előnyt élveznek  

- intézményfejlesztés esetén  

a. a fenntartási költségek csökkentést célzó fejlesztések, felújítások (nyílászárócsere, 

hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés), illetve  

b. azon pályázatok, melyek olyan energetikai korszerűsítés megvalósulására irányulnak, 

amely során megújuló energiaforrás hasznosítása történik. 

- belterületi utak, járdák, hidak esetében azok a pályázatok, amelyek a tömegközlekedés által 

igénybe vett utak felújítására irányulnak. 

- sportfejlesztés esetén azok a pályázatok, amely esetében 

a. a sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas, vagy válik alkalmassá, 

b. több sportág befogadására alkalmas, vagy válik alkalmassá, 

c. építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul, 

d. a fogyatékkal élők sportolási lehetősége bővül. 

 

A döntést alátámasztandó, a Tárcaközi Bizottság a pályázótól további dokumentumok benyújtását is 

kérheti. 

A beérkezett pályázatokról a miniszter dönt a Belügyminisztérium három, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egy-

egy képviselőjéből álló Tárcaközi Bizottság javaslata alapján. 

 

Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy 

egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott ingatlanvagyon a beruházás 

megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve ha az elidegenítést műszaki vagy 

szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási 

cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 
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A miniszteri döntés határideje: 2015. augusztus 6.  

 

A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2015. október 30-áig további döntést hozhat. 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.  

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs, kifogás benyújtására nincs lehetőség. 

 

 

10. Döntésről való értesítés, támogatói okirat kiadásának rendje 

 

A miniszter döntéséről a Pályázók a döntést követő 5 napon belül értesülnek az ebr42 önkormányzati 

információs rendszeren keresztül.   

 

Amennyiben a támogatási döntéssel érintett beruházás engedélyköteles tevékenységet 

tartalmaz, abban az esetben a támogatói okirat kiadásának feltétele a megvalósítandó 

fejlesztéssel kapcsolatos hatósági engedélyek megléte.  

 

A nyertes Pályázó (a továbbiakban: Kedvezményezett) amennyiben – a pályázatban tett 

nyilatkozata szerint – nem végez a megvalósítás során engedélyköteles tevékenységet, vagy ha 

rendelkezik a szükséges engedélyekkel, akkor a döntés közlését követő 7 napon belül 

elektronikus támogatói okiratban értesül a támogatás feltételeiről.  

 

Amennyiben a Kedvezményezett pályázata engedélyhez kötött megvalósítandó célt tartalmaz, és a 

pályázat benyújtásakor nem rendelkezik a megvalósításhoz szükséges hatósági engedéllyel, 7 

napon belül elektronikus levélben értesül a döntésről.  

Amennyiben a pályázat benyújtásakor építésügyi hatósági engedéllyel nem rendelkező nyertes 

Pályázók 2015. szeptember 30-ig nem teljesítik az építésügyi hatósági engedély beszerzését és annak 

ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül – ugyanezen határnapig – történő 

bejelentését, valamint Igazgatóság felé történő igazolását, úgy a miniszteri döntés hatályát veszti. 

 

A pályázati feltételeknek megfelelő, de forráshiány miatt támogatásban nem részesülő pályázók 

tartaléklistára kerülnek.  

Az előirányzat terhére, a tartalék listán szereplő, a beruházásra vonatkozó hatósági engedéllyel – 

legkésőbb 2015. szeptember 30-áig – rendelkező önkormányzatok pályázatairól a miniszter 2015. 

október 30-áig dönt. A tartalék listán szereplő, támogatásban részesülő Pályázók a döntésről a 

döntést követő 7 napon belül az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül támogatói 

okiratban kapnak tájékoztatást. 

 

(A megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek meglétét a tartaléklistán szereplő 

önkormányzatoknak 2015. szeptember 30-áig kell bejelenteni az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül, illetve ezt igazolni az Igazgatóság felé.) 

 

A Kedvezményezett a támogatói okiratban foglalt műszaki-szakmai tartalomra az ebr42 

önkormányzati információs rendszerben 10 napon belül tehet észrevételt. Ennek elmulasztása esetén 

a támogatási okirat elfogadottnak tekintendő. Észrevétel esetén a Kedvezményezettel egyeztetni 

szükséges. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a 

Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való jogosultságát. 

 

A miniszteri döntésről a támogatásban nem részesült pályázók az elutasítás indokát is tartalmazó 

elektronikus levélben 2015. november 13-áig értesülnek. 

http://www.kormany.hu/
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11. Támogatás folyósítása 

 

A támogatási összeg folyósítása a támogatói okiratok elfogadására rendelkezésre álló határidőt 

követő 5 napon belül történik. (A műszaki tartalomra tett észrevétel és annak egyeztetése esetén az 

elfogadást követő 5 napon belül történik a folyósítás.) A támogatást a miniszter utalványozása 

alapján a Kincstár egy összegben folyósítja. 

 

 

12. Támogatás felhasználása, elszámolható költségek 

 

Intézményfejlesztés esetében az önkormányzati tulajdonban lévő, kötelező önkormányzati feladatot 

ellátó intézmény fejlesztésével, felújításával kapcsolatos költségekre használható fel támogatás. 

- Az épület felújítására, fejlesztésre, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére, 

hőszigetelésre, az épülettel kapcsolatos karbantartási munkálatokra és a feladatellátáshoz 

szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére. 

- Nem használható fel a támogatás 

a. az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására, felújítására, 

b. kerítés építésére és javítására, 

c. parkoló kialakítására, 

d. játszótéri eszközök beszerzésére, 

e. taneszköz, tornatermi eszköz beszerzésére, 

f. számítástechnikai eszköz beszerzésére. 

 

Belterületi utak, járdák, hidak esetében  
- A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú közutak, járdák, hidak felújításához, 

korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat.  

a. közutak aszfaltburkolat-felújítása,  

b. járdajavítás (pl. beton, aszfalt burkolat felújítás),  

c. a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése (pl. híd, 

felüljáró, áteresz, alagút, aluljáró, támfal),  

d. a közút és annak közvetlen környezetében keletkező csapadék vízelvezetését szolgáló 

nyílt és zárt vízelvezető létesítmény felújítása, korszerűsítése (burkolt árok, csatorna) 

fedlapok, víznyelő rácsok cseréje) 

e. út tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása 

(pl. meglévő korlátok, parkolásgátló oszlopok, jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, 

útburkolati jelek visszaállítása, kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása, 

korszerűsítése) 

- A c.-e. pontokban meghatározott munkanemek önálló projekt keretében nem támogathatók, 

csak a közút burkolatfelújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódóan számolhatók el azok 

költségei, a beruházási összköltség maximum 20%-ának mértékéig. 

 

Sportfejlesztés esetében az önkormányzat tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő 

létesítmény fejlesztésével, felújításával, illetve új sportlétesítmény létrehozásával kapcsolatos 

költségekre igényelhető támogatás. Kizárólag olyan létesítmény fejlesztése vagy kialakítása 

támogatható, amelyet az adott önkormányzat területén működő köznevelési intézmények gyermekei, 

tanulói rendszeresen használhatnak, segítve ezzel a tanóra keretén belül és azon kívül a diák- és 

utánpótlás sport, valamint az óvodai és iskolai szabadidősport megvalósulását. 
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Közös szabályok 

 

Eszközbeszerzés pályázati célonként a beruházási összköltség 10%-áig számolható el. A fejlesztés 

megvalósítása során felmerülő egyéb költségek (különösen tervezési, engedélyezési, lebonyolítási 

költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki eljárás) összege nem haladhatja 

meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át. 

A támogatás terhére nem számolható el:  

- pályázati kiírás előtt kiállított számlák, 

- személyi juttatások, 

- késedelmi pótlék, kötbér,  

- büntetések, pótdíjak költségei,  

- gépjármű-vásárlás,  

- használt eszköz vásárlás. 

 

A támogatói okirat szerinti célok módosításának a Kedvezményezett részéről történő 

kezdeményezésére két alkalommal van lehetőség, mely nem eredményezheti a támogatási intenzitás 

növekedését és a felhasználás végső határidejének meghosszabbítását. 

 

A Kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 10 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően - a működtetésre vonatkozó hatályos 

jogszabályok betartásával - kell használnia. 

A beruházás végrehajtása során a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett 

köteles betartani a Kbt. előírásait. 

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2016. december 31. Az e határnapig fel nem 

használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe. 

 

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért. 

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet. 

 

 

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése  

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, az éves 

költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol el.  

 

A Kedvezményezett a támogatás felhasználását követő 60 napon belül, de legkésőbb  

2017. február 28-áig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint papír alapon egy eredeti és egy hitelesített 

másolati példányban az Igazgatóság útján a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, 

pénzügyileg rendezett számlák összesítőjével, fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol 

a támogatási összegnek a támogatási szerződésben előírt célnak megfelelő és rendeltetésszerű 

felhasználásáról. 

 

Az Igazgatóságnak a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. §-a szerinti felülvizsgálatára 21 nap áll 

rendelkezésre. Ha ennek során megállapítja, hogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget 

nem a meghatározott célra, vagy csak részben használta fel, erről a pénzügyi és szakmai beszámoló 

egy eredeti példányának továbbításával egyidejűleg értesíti a minisztert. A miniszter a pénzügyi és 

szakmai beszámoló részbeni, vagy teljes elfogadásáról 60 napon belül dönt, majd értesíti a 

Kedvezményezettet az Igazgatóságon keresztül. 
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A jogosulatlanul igénybe vett támogatásról, támogatásrészről a Kedvezményezett az Áht. 53/A. §-

ának, az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontja és az Ávr. 97-99. §-ainak figyelembe vételével köteles az 

Igazgatóság útján lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt 

visszafizetni. 

 

A miniszter a támogatói okirat az Ávr. 97. § (2)-(3) bekezdésének és a 98. § (5) bekezdése szerinti 

módosításáról vagy visszavonásáról szóló értesítést az Igazgatóság útján küldi meg a 

Kedvezményezettnek, amely alapján az Igazgatóság fizetési felszólítást küld a Kedvezményezettnek. 

 

A támogatás Pályázati Kiírásban nem részletezett kérdéseit az Áht., az Ávr. és a támogatói okirat 

tartalmazza. 

 

A pályázók, a pályázati kiírással és a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakmai kérdéseikkel a 

Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (illetékes munkatársak: Filmák Vera 

06-1/441-1282, vera.filmak@bm.gov.hu; valamint Kukely Anikó 06-1/441-1016, 

aniko.kukely@bm.gov.hu) fordulhatnak. 

mailto:vera.filmak@bm.gov.hu
mailto:aniko.kukely@bm.gov.hu




 1 

 
R E N D E L E T  -  T E R V E Z E T 

 
HOSSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

......../2015. (V.29.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 

eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

1.221.463 E Ft Költségvetési bevétellel 

  

1.147.507 E Ft Költségvetési kiadással 

 

E Ft helyesbített maradvánnyal 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati 

szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások 

mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  
 

 (2) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését 

a 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési 

maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje 

figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 
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4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a 

költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban 

értesítse. 

 

 

5. § 

 

Ez a rendelet 2015. május 28-án lép hatályba. 

 

 

 
.......................................... ....................................... 

Dr. Széles Szabolcs 

jegyző 

Berényi András 

polgármester 

 



.............................. Nemzetiségi Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1. melléklet a ....../2015. (......) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban

Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

1 2 3 4 5

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.) 484 275 633 502 633 502

1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása

1.2. Helyi önkormányzati támogatás 473 349 595 058 595 058

1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása 6 842 6 842 6 842

1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása

1.5. Egyéb támogatás 4 083 31 602 31 602

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 939 156 808 156 807

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 117 283 117 283

4. Működési bevételek (adóbevételekkel) 187 999 232 283 210 029

5. Felhalmozási bevételek 619 619

6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 741 1 334

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) 715 213 1 142 236 1 119 574

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.) 22 544 101 890 101 889

9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése

9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 22 544 86 141 86 140

9.4. ÁHB megelőlegzések 15 749 15 749

9.5. Betétek megszüntetése

10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.) 22 544 101 890 101 889

12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.) 737 757 1 244 126 1 221 463

Ezer forintban

Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

1 2 3 4 5

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 723 054 984 379 953 437

1.1. Személyi  juttatások 277 158 373 023 364 497

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 833 87 402 82 239

1.3. Dologi  kiadások 244 867 282 340 266 073

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 167 527 166 626

1.5. Egyéb működési célú kiadások 62 652 74 087 74 002

1.6. Tartalékok  

1.7. 1.6.-ból - Általános tartalék

1.8.               - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 10 325 153 037 136 195

2.1. Beruházások 4 610 101 054 86 540

2.2. Felújítások 5 715 12 345 10 017

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 39 638 39 638

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 733 379 1 137 416 1 089 632

4. Finanszírozási kiadások (4.1.+…+4.4.) 4 378 57 875 57 875

4.1. Működési célú finanszírozási kiadások 53 000 53 000

4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 4 378 4 875 4 875

4.3. Központi, irányító szervi támogatás

4.4. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 737 757 1 195 291 1 147 507

Sor-

szám
Kiadási jogcím

2014. évi 

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat

Sor-

szám
Bevételi jogcím

2014. évi 



 

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Bevételek Kiadások

Megnevezés
2014. évi eredeti 

előirányzat

2014. évi módosított 

előirányzat
2014. évi teljesítés Megnevezés

2014. évi eredeti 

előirányzat

2014. évi módosított 

előirányzat
2014. évi teljesítés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Önkormányzatok működési támogatásai 484 275 633 502 633 502 Személyi juttatások 277 158 373 023 364 497

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 42 939 156 808 156 807 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 74 833 87 402 82 239

3. Működési bevételek 187 999 232 283 210 029 Dologi kiadások 244 867 282 340 266 073

4. Működési célú átvett pénzeszközök 1 741 1 334 Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 167 527 166 626

5. Egyéb működési célú kiadások 62 652 74 087 74 002

6. Tartalékok

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+12.) 715 213 1 024 334 1 001 672 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 723 054 984 379 953 437

14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 11 272 15 749 15 749 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.    Költségvetési maradvány igénybevétele 11 272 Likviditási célú hitelek törlesztése

16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.    Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 15 749 15 749 Kölcsön törlesztése

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 53 000 53 000

21.    Értékpapírok bevételei Központi, irányító szervi támogatás

22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 11 272 15 749 15 749 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 53 000 53 000

23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 726 485 1 040 083 1 017 421 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 723 054 1 037 379 1 006 437

24. Költségvetési hiány: 7 841 - - Költségvetési többlet: - 39 955 48 235

25. Tervezési hiány: - - - Tervezési többlet: 3 431 2 704 10 984
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II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

(Nemzetiségi Önkormányzati szinten)

 Ezer forintban !

Bevételek Kiadások

Megnevezés
2014. évi eredeti 

előirányzat

2014. évi módosított 

előirányzat
2014. évi teljesítés Megnevezés

2014. évi eredeti 

előirányzat

2014. évi módosított 

előirányzat
2014. évi teljesítés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 117 283 117 283 Beruházások 4 610 101 054 86 540

2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3. Felhalmozási bevételek 619 619 Felújítások 5 715 12 345 10 017

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 39 638 39 638

6. Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 117 902 117 902 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 10 325 153 037 136 195

13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) 11 272 86 141 86 140 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 272 86 141 86 140 Hitelek törlesztése 4 378 4 875 4 875

15. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése

18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Betét elhelyezése

20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai

21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. Értékpapírok kibocsátása

24. Egyéb külső finanszírozási bevételek

25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) 11 272 86 141 86 140 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 4 378 4 875 4 875

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 11 272 204 043 204 042 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 14 703 157 912 141 070

27. Költségvetési hiány: 10 325 35 135 18 293 Költségvetési többlet: - - -

28. Tervezési hiány: 3 431 - - Tervezési többlet: - 46 131 62 972
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 Ezer forintban !

Beruházás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési 

éve

Felhasználás

2013. XII.31-ig

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi teljesítés
Összes teljesítés 

2014. XII. 31-ig

1 2 3 4 5 6. 7=(4+6)

Szociális Otthon főzőüst csere 3 500 2014                      -      3 500

Falumúzeum filegória 1 949 2014 1 949 1 949

Falumúzeum vízesblokk 2 094 2014 2 094 2 094

Vadászház elektromos hálozat bővítés 259 2014 259 259

Vadászház asztalos munnka 131 2014 131 131

Térfigyelő 6 907 2014 6 907 6 907

Magtár 3 850 2014 3 850 3 850

Járda építés, Hunyadi utca 2 218 2014 2 218 2 218

Kerítés építés 636 2014 636 636

Szabadságtér Emlékkert burkolat Értékmegőrző pályázat része 2 349 2014 2 349 2 349

Buszöbölpályázat burkolatfelújítás, buszváró-felépítmény kivitelezés 30 448 2014 30 448 30 448

Orvosi rendelő pályázat keretén belül nyílászárócsere+ fűtéskorszerűsítés 26 119 2014 26 119 26 119

Eszközbeszerzés Orvosi rendelőbe 4 275 2014 4 275 4 275

ÖSSZESEN: 84 735 3 500 81 235 81 235

 Ezer forintban !

Felújítás  megnevezése Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési 

éve

Felhasználás

2013. XII.31-ig

2014. évi 

módosított 

előirányzat

2014. évi teljesítés
Összes teljesítés 

2014. XII. 31-ig

1 2 3 4 5 6 7=(4+6)

Iskola Tornatermében Padlócsere, a tető ideiglenes állagmegóvása 950 2014 950 950

Óvodában hat csoportszoba padlócseréje 1 311 2014 1 311 1 311

Nyílászárócsere az Óvoda Hullám utca feelőli vizesblokk+nevelői WC 195 2014 195 195

Vízesblokk felújítás 841 2014 841 841

Polgármesteri Hivatal főbejárat ajtócsere 172 2014 172 172

Polgármesteri Hivatal riasztó bővítés 129 2014 129 129

Tűz utáni kár helyre állítás Nyíl utca 4 063 2014 4 063 4 063

Nyílászárócsere a Szociális Szolgáltató Központ konyha, étkező 2 018 2014 2 018 2 018

Nyílászárócsere (külső) a Családsegítő Szolgálat épületén 560 2014 560 560

Nyílászárócsere (külső) a Védőnői Szolgálat épületén 624 2014 624 624

Ajtócsere a Piac csarnok főbejáratán 398 2014 398 398

ÖSSZESEN: 11 261 11 261 11 261

Felújítási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása célonként

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként
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6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

Megnevezés 02

Feladat 

megnevezése
…….

Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

1 2 3 4 5

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 38 414 90 289 90 289

1.1. Készletértékesítés ellenértéke 38 38

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 448 4 448

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 8 000 2 382 2 382

1.4. Tulajdonosi bevételek 5 700 2 362 2 362

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 160 1 015 1 015

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek 10 372 372

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 439 439

1.10. Egyéb működési bevételek 22 544 79 233 79 233

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) 42 930 166 815 166 815

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 42 930 166 815 166 815

2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek 82 234 93 500 93 500

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 117 282 117 282

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 117 282 117 282

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) 619 619

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése 619 619

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 742 1 742

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 163 578 470 247 470 247

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Önkormányzat

Bevételek



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

Megnevezés 02

Feladat 

megnevezése
…….

Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat
Módosított 

előirányzat
Teljesítés

1 2 3 4 5

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Önkormányzat

Bevételek 647 853 1 103 749 1 103 749

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 284 730 501 124 501 124

1.1. Személyi  juttatások 84 508 163 168 163 168

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 818 28 941 28 941

1.3. Dologi  kiadások 55 214 68 516 68 516

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 63 544 166 877 166 877

1.5. Egyéb működési célú kiadások 58 646 73 622 73 622

1.6. Tartalékok

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 10 093 187 529 187 522

2.1. Beruházások 83 148 83 141

2.2. Felújítások 5 715 6 901 6 901

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4 378 97 480 97 480

2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 39 588 39 588

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 294 823 688 653 688 646

22 24

87 107

Kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

Megnevezés

Feladat 

megnevezése

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat

1 2 3

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 8 354

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 6 580

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 774

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek 170

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 8 524

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 85 068

1.1. Személyi  juttatások 38 597

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 421

1.3. Dologi  kiadások 36 050

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.6. Tartalékok

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 85 068

18

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

02

…….

Ezer forintban !

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

4 5

16 623 16 164

7 848 7 848

1 961 1 721

2 294 2 077

1

4 519 4 518

262 77

16 885 16 241

85 896 85 896

44 448 44 448

11 377 11 377

29 931 29 931

140 140

303 301

303 301

86 199 86 197

18 19

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Kiadások



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

Megnevezés

Feladat 

megnevezése

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat

1 2 3

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 68 329

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 64 239

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 090

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 68 329

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 121 970

1.1. Személyi  juttatások 49 556

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 380

1.3. Dologi  kiadások 59 034

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.6. Tartalékok

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 4 610

2.1. Beruházások 3 500

2.2. Felújítások 1 110

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 126 580

28

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek

Kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

02

…….

Ezer forintban !

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

4 5

73 882 67 538

2 479 2 425

73 73

61 682 56 298

4 090 3 185

5 5

5 553 5 552

73 882 67 538

146 649 135 368

68 750 63 155

17 659 15 932

60 240 56 281

1 979 1 469

1 979 1 469

148 628 136 837

31 31

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Szociális Szolgáltató Központ

Bevételek

Kiadások



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

Megnevezés

Feladat 

megnevezése

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat

1 2 3

1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 12 831

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 10 103

1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 728

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1. Elvonások és befizetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.  - ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.) 12 831

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.) 227 280

1.1. Személyi  juttatások 104 497

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 214

1.3. Dologi  kiadások 94 569

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.6. Tartalékok

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.  - 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 227 280

51

0

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde

Bevételek

Kiadások

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)



6.1. melléklet a ………/2015. (………) önkormányzati határozathoz

02

…….

Ezer forintban !

Módosított 

előirányzat
Teljesítés

4 5

34 479 33 906

18 526 18 526

6 074 6 073

7 300 6 728

1 1

2 578 2 578

34 479 33 906

235 855 231 558

105 169 104 246

27 542 25 990

103 144 101 322

7 073 7 067

3 957 3 951

3 116 3 116

242 928 238 625

51 49

0 0

Hosszúpályi Költségvetési szerv I.

Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde

Bevételek

Kiadások



KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

 7. melléklet a ……/2015. (……) önkormányzati határozathoz

 Ezer forintban !

Jóváhagyott
Jóváhagyott-

ból működési

Jóváhagyott-

ból 

felhalmozási

A B C D E=(C-D) F G

1. Polgármesteri Hivatal 1 707 741 1 707 741

2. Szociális szolgáltató Központ 3 570 706 3 570 706

3. Hosszúpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde 1 628 828 1 628 828

4. Hosszúpályi Nagyköség Önkormányzata 79 232 743 79 232 743

86 140 018 86 140 018

Sor-

szám
Költségvetési szerv neve

Költségvetési 

maradvány 

összege

Elvonás

(-)

Intézményt megillető maradvány

Összesen:



............................. Nemzetiségi Önkormányzat

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

 1. tájékoztató tábla a ........./2015. (......) önkormányzati határozathoz

Ezer forintban

Sor-

szám
Bevételi jogcím 2013. évi tény

2014. évi 

módosított ei.
2014. évi teljesítés

1 2 3 4 5

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.5.)

1.1. Nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatása

1.2. Helyi önkormányzati támogatás

1.3. Közművelődési tevékenység működési támogatása

1.4. Közművelődési tevékenység intézményi kiegészítő támogatása

1.5. Egyéb támogatás

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4. Működési bevételek 

5. Felhalmozási bevételek

6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7)

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.5.)

9.1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről

9.2. Értékpapírok beváltása, értékesítése

9.3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

9.4. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

9.5. Betétek megszüntetése

10. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+10.)

12. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+11.)

Ezer forintban

Sor-szám Kiadási jogcímek 2013. évi tény
2014. évi 

módosított ei.
2014. évi teljesítés

1 2 3 4 5

1.    Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.6.)

1.1. Személyi  juttatások

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3. Dologi  kiadások

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

1.6. Tartalékok

1.7. 1.6.-ból - Általános tartalék

1.8.               - Céltartalék

2.    Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb felhalmozási kiadások

3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)

4. Finanszírozási kiadások (4.1.+4.2.+4.3.)

4.1. Működési célú finanszírozási kiadások

4.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

4.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás folyósítása

5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

K I A D Á S O K
2. sz. táblázat



Ezer forintban!

Sor-

szám
Támogatott szervezet neve Támogatás célja

Tervezett 

(E Ft)

Tényleges 

(E Ft)

1. Klebersberg Intézményfenntartó Irinyi J. Ált Iskola Működési hozzájárulás 38 592 41 808

2. Létavértesi Önkéntes Tűzoltóság Működési hozzájárulás 843 843

3. DAÖTT Működési hozzájárulás 125 125

4. DAHUT Működési hozzájárulás 300 300

5. Polgárőrség Hosszúpályi Működési hozzájárulás 500 500

6. Hosszúpályi Sportegyesület Működési hozzájárulás 2 000 2 000

7. Dél-Nyírségi LEADER tagsági dij 10 10

8. Mentők Működési hozzájárulás 10 20

9. Hosszúpályi ROMA Nemzetiségi Önk Működési hozzájárulás 65

10. Hosszúpályi Családsegítő Társulás Működési hozzájárulás 27 640 27 640

11. Orvosi Ügyelet Járóbeteg ellátás Működési hozzájárulás 2 692

12. Civil szevezetek Működési hozzájárulás 103

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

70 020 76 106Összesen:



1-90 nap közötti
91-180 nap 

közötti

181-360 nap 

közötti

360 napon 

túli

Összes lejárt 

tartozás

1 2 3 4 5 6 7 8=(4+…+7) 9=(3+8)

1. Adóhatósággal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 434 434 434

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6. Szállítói tartozás

7. Egyéb adósság

434 434 434

1. Külföldi szállítók

2. Egyéb adósság

434 434 434

II. Külföldi hitelezők

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 

2014. december 31-én
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Ezer forintban!

Sor-

szám

Adósságállomány 

eszközök szerint 
Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt 

összes tartozás

I. Belföldi hitelezők

Belföldi összesen:



4.1. tájékoztató tábla a ……/2015. (……) önkormányzati határozathoz

A B C D E

 I. Immateriális javak 01. 1 592 

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02.  2 257 368  

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok   (04+05+06+07) 03.  2 135 921  

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó 

       vagyoni értékű jogok
05. 2 135 921 

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06.

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) 08.  60 017  

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek 09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, 

       felszerelések, járművek
10. 60 017 

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek 11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek 12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17) 13.    

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok 14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok 15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok 16.

3.4. Üzleti tenyészállatok 17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) 18.  61 430  

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások 19. 61 430 

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások 20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások 21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások 22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) 23.    

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése 24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök 

       értékhelyesbítése
25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése 26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése 27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) 28.  34 566  

1. Tartós részesedések (30+31+32+33) 29.  34 566  

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 30. 34 566 

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések 31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések 32.

1.4. Üzleti tartós részesedések 33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) 34.    

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt 

       megtestesítő értékpapírok
36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 38.

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

S
o

rs
zá

m Bruttó Könyv szerinti Becsült 

állományi érték
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4.1. tájékoztató tábla a ……/2015. (……) önkormányzati határozathoz

A B C D E

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK

S
o

rs
zá

m Bruttó Könyv szerinti Becsült 

állományi érték

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) 39.    

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi 

       eszközök értékhelyesbítése
41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 

     (01+02+28+44)
45.  2 293 526  

I. Készletek 46. 3 191 3 191 3 192 

II. Értékpapírok 47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) 48. 3 191 3 191 3 192 

I. Lekötött bankbetétek 49. 53 000 53 000 53 000 

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 50. 1 682 1 682 1 682 

III. Forintszámlák 51. 36 010 36 010 36 010 

IV. Devizaszámlák 52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) 53. 90 692 90 692 90 692 

I. Költségvetési évben esedékes követelések 54.

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 55. 58 850 58 850 58 850 

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 56. 19 765 19 765 19 765 

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) 57. 78 615 78 615 78 615 

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása 58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési 

     eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai
59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) 60.    

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  (45+48+53+57+60+61) 62. 172 498 2 466 024 172 499 

18



4.2. tájékoztató tábla a ……/2015. (……) önkormányzati határozathoz

A B C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 2 227 061 

II. Nemzeti vagyon változásai 02. 120 004 

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 03. 24 969 

IV. Felhalmozott eredmény 04.

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.

VI. Mérleg szerinti eredmény 06. 104 123 

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06) 07. 2 476 157 

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 13 053 

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 09.

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10.

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) 11. 13 053 

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 13.

FORRÁSOK ÖSSZESEN  (07+11+12+13) 14. 2 489 210 

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK

S
o

rs
zá

m

állományi 

érték



6. sz. tájékoztató tábla a ……./2015. (………)  önkormányzati határozathoz

Sor-

szám
Megnevezés Összeg  ( E Ft )

1.
Pénzkészlet 2014. január 1-jén

ebből:
97 684

2. Bankszámlák egyenlege 97 531

3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 153

4. Bevételek   ( + ) 1 490 217

5. Kiadások    ( - ) 1 550 209

6.
Záró pénzkészlet 2014. december 31-én

ebből:
37 692

7. Bankszámlák egyenlege 36 010

8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 682

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE


