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Jegyzőkönyv
Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án
tartott rendes üléséről.
Jelen vannak: Füredi János polgármester
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester
Ártim János, Bagóné Ballun Gyöngyi, Bornemisszáné Varga Ilona, Bolyki
Zoltán, Tóthné Fekete Ilona képviselők
Dr. Fazekas István jegyző
Galamb Jánosné gazdálkodási főelőadó
Balogh Judit jegyzőkönyvvezető
Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
(Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).
Füredi János polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket. Gratulált Tóthné Fekete
Ilona képviselő Asszonynak kisbabájához, kívánt mindkettőjüknek jó egészséget. Ezt
követően megállapította, hogy minden képviselő jelen van, a Testület határozatképes, s így az
ülést megnyitotta, majd egyidejűleg javaslatot tett a napirendre (1. számú melléklet).
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül, egyhangúlag a napirendet elfogadta.
Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló
Előadó: Polgármester
2.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelete módosítása
Előadó: Polgármester
3.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
4.)Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2012. évről
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata és új SzMSz-éről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
6.) Az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló
9/2011. (V.31.) számú rendeletének felülvizsgálata és új rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
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7.) Ágasegyháza Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a hatályon kívül
helyezése

Előadó: Polgármester
8.) A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása
Előadó: Polgármester
9.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
10.) Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-e és Házirendje
Előadó: Polgármester
11.) Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására
Előadó: Polgármester
12.)Egyebek
13.)Zárt ülés

I. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (2. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
megalkotta Ágasegyháza Község Önkormányzat 7/2013.(V.01) számú rendeletét a 2012. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját
(A Képviselő-testület 7/2013.(V.01) számú rendeletét a 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.)
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II. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelete módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (3. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 8/2013.(V.01.) rendeletét az
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) számú rendeletének
módosításáról:
(A Képviselő-testület az önkormányzat 2013 évi költségvetés módosításáról szóló 8/2013.(V.
01.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.)

III. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (4. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
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Szám: 13/2013. (IV.30.)

Tárgy
Ágasegyháza
Község
Önkormányzat
2014.
évi
költségvetési koncepciója
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat 2014. évi
költségvetési koncepcióját – mint a költségvetés kidolgozásának alapját – az alábbiak szerint
elfogadja:
1. A működési bevételek és kiadások – felhalmozási bevétel felhasználása nélkül –
egyensúlyának megteremtése tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv
összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése.
2. Az önkormányzat hitelt – likviditási hitel kivételével -2014. évben nem vesz fel.
3. Az intézményrendszer működésének felülvizsgálata, működőképességének – a
takarékossági szempontok figyelembevételével – megőrzése.
4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok
prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor
tervezhető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező
önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
5. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, és kihasználása. A költségvetésben
jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket.
6. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a
pályázatok önrészeinek biztosítására.
7. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra
nem csoportosíthatók át.
8. A helyi adó rendeletek felülvizsgálata.
9. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (étkeztetés, bérleti díjak, stb.)
10. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson
alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell.
11. A költségvetésben nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében általános
tartalékot kell képezni.
12. Működési kiadások meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás
elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális
fedezetet biztosítani kell a tervezés során.
Felelős: Füredi János polgármester
dr. Fazekas István jegyző
Határidő: 2014. évi költségvetés készítése
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IV. Napirendi pont
Tárgya: Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2012. évről
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (5. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 14/2013. (IV.30.)

Tárgy Éves összefoglaló ellenőrzési
jelentés a 2012. évről
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és
változtatás nélkül elfogadja a 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést.
Felelős: Jegyző
Határidő: 2013. április 30.
V. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09) önkormányzati
rendeletének felülvizsgálata és új SzMSz-éről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (6. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 9/2013.(V.01.) rendeletét a képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról:
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(A Képviselő-testület az önkormányzat Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(V. 01.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 6.
számú melléklete tartalmazza.)
VI. Napirendi pont
Tárgya: Az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási
szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról
szóló 9/2011. (V.31.) számú rendeletének felülvizsgálata és új rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (7. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 10/2013.(V.01.) rendeletét az egyes
szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról:

(A Képviselő-testület az önkormányzat Képviselőtestületének az egyes szociális ellátásokról,
igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 10/2013.(V. 01.) számú rendeletét a jegyzőkönyv 7.

számú melléklete tartalmazza.)
VII. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a
hatályon kívül helyezése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (8. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott rendelet-tervezetet.
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Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal
elfogadta Ágasegyháza Község Képviselő-testületének 11/2013.(V.01.) rendeletét a települési
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII.
19.) rendeletének a hatályon kívül helyezéséről:

(A Képviselő-testület az önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.)
rendeletének a hatályon kívül helyezéséről szóló 11/2013.(V. 01.) számú rendeletét a
jegyzőkönyv 8. számú melléklete tartalmazza.)
VIII. Napirendi pont
Tárgya: A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további
ellátása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (9. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 15/2013. (IV.30.)

Tárgy:
A Kecskemét és Térsége
Ügyeleti Társulás megszüntetése, az
ügyelet további ellátása
Határozat

A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester 21/2013. számú előterjesztését, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás
megszűnjön 2013. június 30. napjával, és felkéri Füredi János polgármestert a határozat 1.
melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátására megbízza az Egészségügy és Szociális,
Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontját, és
felkéri Füredi János polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti feladat
átadási/átvállalási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Füredi János polgármester
(A határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 9. számú melléklete tartalmazza.)
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IX. Napirendi pont
Tárgya: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (10. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 16/2013. (IV.30.)

Tárgy:Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési
Egyesület Alapszabályának módosítása
Határozat

Ágasegyháza Község Képviselő-testület megtárgyalta Füredi János polgármester 22/2013. sz.
előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület alapszabályát – a
határozat mellékletében jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak szerint - a
mai napon megtárgyalta és elfogadta.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Füredi János polgármestert a módosításokkal
egybeszerkesztett alapszabály aláírására.
Felelős:
Határidő:

Füredi János polgármester
azonnal

(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 10. számú melléklete tartalmazza.)
X. Napirendi pont
Tárgya: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-e és Házirendje
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (11. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
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Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 17/2013. (IV.30.)

Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos
Óvoda SZMSZ-e
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
23/2013. (IV.30.) számú előterjesztésében foglaltak alapján megismerte és
megvitatta Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvodának az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti szervezeti és működési szabályzatát, és úgy
döntött, hogy azzal egyetért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.)
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 18/2013. (IV.30.)

Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos
Óvoda házirendje
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
23/2013. (IV.30.) számú előterjesztésében foglaltak alapján megismerte és
megvitatta Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvodának az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti házirendjét, és úgy döntött, hogy azzal egyetért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző
(A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 11. számú melléklete tartalmazza.)
XI. Napirendi pont
Tárgya: Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester elmondta, hogy az előterjesztést (12. sz. melléklet) – írásban –
mindenki megkapta e-mailben, illetve papíralapon is. Ezt követően kérte a képviselőket,
mondják el azzal összefüggő véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
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Bolyki Zoltán képviselő az Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az összevont bizottság
ülésén a képviselők már részletesen megtárgyalták az előterjesztést, és változatlan formában
javasolták annak elfogadását.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 19/2013. (IV.30.)

Tárgy: Pályázat benyújtása a Mohácsy
Ferenc Sportcsarnok felújítására
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz,
hogy a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok tekintetében Ágasegyháza Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján.
A tervezett felújítás teljes beruházási költsége 10.294.690,- Ft azaz Tízmilliókétszázkilencvennégyezer- hatszázkilencven forint. A tervezett beruházásnak a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható
költsége) 10.294.690,- Ft azaz Tízmillió- kétszázkilencvennégyezerhatszázkilencven forint.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete tervezett felújítás
támogatási igényét 8.235.752 Ft-ban, azaz Nyolcmillió- kétszázharmincötezerhétszázötvenkettő forintban hagyja jóvá.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a felújítás megvalósulásához szükséges 2.058.938- Ft azaz
Kétmillió- ötvennyolcezer- kilencszázharmincnyolc forint összegű saját erőt
(önrészt) a 2013.évi költségvetésében biztosítja.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2013.április 30.
Felelős: Polgármester
XII. Napirendi pont
Tárgya: Egyebek
1./Helvécia településszerkezeti terv módosításának véleményezése
Előadó: Polgármester
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Helvécia Nagyközség
Polgármestere levélben megkeresett Helvécia településszerkezeti tervének módosításának
véleményezése tárgyában. A megkeresésé mellékletét képező szereplő tervezett módosítások
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településünk fejlődése és építési rendje szempontjából terveink, fejlesztési elképzeléseink
lefolyását nem befolyásolják. Helvécia Nagyközség településszerkezeti tervének módosítása
ellen kifogást nem emelünk. Ezt követően kérte a képviselőket, mondják el azzal összefüggő
véleményeiket és tegyék fel a kapcsolatos kérdéseiket.
A képviselők az elmondottakkal egyetértettek.
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazásra
bocsátotta az előterjesztésben meghatározott határozat-tervezetet.
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete vita nélkül 7 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozta:
Szám: 20/2013. (IV.30.)

Tárgy: Helvécia településszerkezeti terv
módosításának véleményezése
Határozat

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestülete Helvécia
településszerkezeti terv módosításával kapcsolatban az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2)
bekezdése alapján a tervezet módosítások ellen kifogást nem emel, és a
további véleményezési eljárásban nem kívánunk részt venni.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Polgármester

2./Falunap
Lehoczkiné Horváth Zsuzsanna alpolgármester Asszony elmondta, hogy egy izsáki rock
zenekar őt már többször is megkereste, miszerint egy csekély összegért – kb. 15-20 ezer Ft. fellépne a falunapunkon.
Füredi János polgármester válaszában elmondta, hogy ekkora összeg belefér, és
egyeztessenek a Faluház vezetőjével a fellépéssel kapcsolatban. A falunappal kapcsolatban a
Polgármester úr elmondta továbbá, hogy kitüntetéseket ebben az évben is szeretnénk átadni.
Mint ismeretes a kitüntetettek személyére egy ad hoc bizottság tesz javaslatot. Kérném a
képviselőket, hogy hétfőig tegyenek javaslatot az ad hoc bizottsági tagokra.
Ártim János képviselő elmondta, mivel a német testvértelepülés részéről a kapcsolat egy
kicsit alább hagyott, az erdélyi magyar települések fele kellene nyitnunk. Az áprilisban itt
fellépő bögöziek és a bácskertesiek is szívesen jönnek hozzánk. A falunapra meg tudjuk hívni
a Röpülj Páva nyertesét, azt a bácskertesi kislányt, aki már egy korábbi falunapon énekelt itt
nálunk a faluházban. Anyagilag sem lenne megerőltető, mert családoknál meg tudnánk oldani
az elszállásolásukat az előző évekhez hasonlóan.
Füredi János polgármester elmondta, hogy támogatja az ötletet.
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3./Kerekegyházi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2012. évi beszámolója
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Kerekegyházi Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnok megküldte a Tűzoltóság 2012. évi beszámolóját (13. számú melléklet),
melyben részletesen leírtak mindent.
4. Óvodavezető munkája
Füredi János polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy egyáltalán nincsen
megelégedve a Vezető Óvónő munkájával. Elmondta továbbá, hogy nem érti miért kellett
tizenegy gyereket visszatartani az óvodába az iskolakötelesek közül. Leült tisztázni ezt a
helyzetet, de a Vezető Óvónő a kérdése a lelkiismeretére hivatkozva, nem tudja felvállalni,
hogy a tizenegy gyerek közül még valakit, vagy valakiket iskolába tudjon engedni.
Polgármester Úr elmondta, hogy ismételten le fog ülni a Vezető Óvónővel egy alapos
beszélgetésre.
Ártim János képviselő véleményében elmondta, hogy igen az iskola jövője is múlik a
gyereklétszámokon.
Majd ezt követően Füredi János polgármester, mivel egyéb kérdés, bejelentés nem volt, az
ülést bezárta, rövid szünetet rendelt el, jelezve, hogy a Testület zárt üléssel foglya munkáját
folytatni.
Kmf.

Füredi János
Polgármester

Dr. Fazekas István
Jegyző

Balogh Judit
jegyzőkönyvvezető

13
1. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009
Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
4/2013. Kt. ülés

MEGHÍVÓ
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-án 15 órakor
rendes ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend
1.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló
Előadó: Polgármester
2.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.)
rendelete módosítása
Előadó: Polgármester
3.)Ágasegyháza Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Polgármester
4.)Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2012. évről
Előadó: Polgármester
5.) Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2010. (II.09) önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata és új SzMSz-éről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
6.) Az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló
9/2011. (V.31.) számú rendeletének felülvizsgálata és új rendelet megalkotása
Előadó: Polgármester
7.) Ágasegyháza Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a hatályon kívül
helyezése

Előadó: Polgármester

14
8.) A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása
Előadó: Polgármester
9.) Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának módosítása
Előadó: Polgármester
10.) Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda SZMSZ-e és Házirendje
Előadó: Polgármester
11.) Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására
Előadó: Polgármester
12.)Egyebek
13.) Zárt ülés

Ágasegyháza, 2013. április 25.

Füredi János
polgármester
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Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═══════════════════════════════════════════════════
Szám: 19/2013.
Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének a képviselő-testület és szervei szervezeti és
működési
szabályzatáról
szóló
2/2010.
(II.09)
önkormányzati rendeletének a felülvizsgálata és új
SzMSz-éről szóló rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. április 30. napi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ágasegyháza Község Önkormányzatának a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
többször módosított 6/2001. (V.23.) számú rendeletének felülvizsgálata során megállapítást
nyert az, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés érdekében az
önkormányzati rendelet hatályon kívül kell helyezni az alábbi indokok alapján:.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény [a
továbbiakban: Mötv.], amely az Alaptörvényre épül, új összefüggésrendszerbe helyezte az
állami szervekre vonatkozó rendelkezéseket, az önkormányzati rendszert, és komplex, átfogó,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénynél [a továbbiakban: Ötv.]
részletezőbb szabályozást valósított meg. Ezen változásoknak a legfontosabb elemei a
következők:
az állam és önkormányzatok közötti új feladatmegosztás alapjainak
meghatározása,
a megyei önkormányzatok feladatkörének változása a területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési feladatok meghatározásával,
a megyei önkormányzatok feladatkörének változása a területfejlesztési,
vidékfejlesztési, területrendezési feladatok meghatározásával,
a járási hivatalok létrehozása és beillesztése a közigazgatás rendszerébe,
a jegyző kinevezési jogkörének polgármesterhez történő telepítése,
a társulásra vonatkozó szabályozás átalakítása,
a finanszírozásban új feladatalapú támogatási rendszer kialakítása, a
működőképesség megerősítése,
a helyi önkormányzatok kötelezettségvállalására vonatkozó szabályok új
alapokra helyezése az eladósodás megakadályozása érdekében,
a törvényességi felügyelet eszközrendszerének meghatározása és
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a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó
képességének erősítése.
A Mötv. nem csak az Ötv.-t váltja fel fokozatosan, hanem az ún. „kapcsolódó törvényeket” is.
2013. január 1. napjától így hatályát vesztette a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, a területszervezési eljárásról szóló
1999. évi XLI. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény. A 2014. évi általános önkormányzati választások napján fogja
hatályát veszteni a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény, a helyi önkormányzati képviselők
jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény is.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény [továbbiakban: Jat.] 3. §-a alapján az azonos
vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg
ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul
párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet
ellentétes. Ugyanakkor a Jtv. 8. § (1)-(2) bekezdései szerint: „A hatályos jogszabályi
rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabály megalkotásával, a
módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó
jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja”, de „nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezető részét, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés
hatálybaléptető rendelkezését, valamint jogszabállyal - a fordítási hiba kivételével - a
jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés, a nemzetközi szerződéshez fűzött fenntartás,
kifogás és nyilatkozat szövegét”.
Formális vizsgálódás alapján is azonnal felismerhető tehát az, hogy – mivel SzMSz-t
szabályozó önkormányzati rendeletünk bevezető részében az Alaptörvényére és a Mötv.-re
való hivatkozások nem mellőzhetők – a hatályos rendeletünk nem módosítható, a képviselőtestületnek új SzMSz-t kell alkotnia. Ezért a Jat. hivatkozott rendelkezéseinek való megfelelés
miatt, valamint az Mötv. Új szabályozási elemeinek a bevezetése érdekében tehát új
rendeletet készítettünk elő.
Az előkészítés során megtartottuk a hatályos szabályzat jelenlegi struktúráját és a
jogintézményeit, a rendelet-tervezet a korábbi SzMSz szabályozásának megfelelő
rendelkezéseket tartalmazza fejezetenként; azaz: az önkormányzati rendelet megalkotására
vonatkozó felhatalmazást, a feladatkört és a véleményezésre való utalást tartalmazó bevezető
részt követően az általános rendelkezések nyertek szabályozást. Ezt követően a különös
normák következnek. A rendelettervezet külön fejezetben szabályozza a Képviselő-testület
működésének általános szabályait, a testület döntéseire, a közgyűlési anyagok tartalmi
követelményeire és benyújtására, a Képviselő-testület szerveire, tagjaira és az önkormányzati
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat, valamint a helyi népszavazásra és népi
kezdeményezésre vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a záró rendelkezéseket, a rendelet
hatálybalépését.(Az előzetes hatásvizsgálati lap az előterjesztés mellékletét képezi)
A rendelet-tervezet a jelenleg hatályos SZMSZ-hez képest új szabályozást valósít meg a
polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése, a zárt ülés elrendelésének esetkörei, a képviselő
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személyes érintettsége, a minősített többségű szavazással összefüggő ügyek, a jegyzőkönyvre
vonatkozó szabályok, a jegyző jogállása és kinevezése, a kötelező és önként választható
módon ellátandó önkormányzati feladatok felsorolása, a köznevelési rendszert és az
intézményi struktúrát érintő szabályozások, a hagyományos irányítói funkciók, a fenntartói
feladat- és hatáskörök, a helyi hulladékgazdálkodási terv, a polgármesterre és a jegyzőre
átruházott hatáskörök, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítése
tekintetében.
Az Önkormányzati rendelet mellékletei tartalmazzák az Önkormányzat kötelező és szabadon
vállalt közfeladatait, a képviselő-testület által átruházott hatáskörök jegyzékét, az egyes
bizottságok hatásköreit és az általuk ellátandó hatásköröket és feladatokat, a Polgármesteri
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát, az önkormányzat által fenntartott intézmények
alapító okiratait, a Folyamatba Épített, Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzést [ FEUVE]
és az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. A függelékek tartalmazzák a település
fontosabb adatait és rövid bemutatását, a Képviselő-testületének tagjainak felsorolását és a
Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételét.
A Polgármesteri Hivatal SzMSz-e magában tartalmazza a hivatal ügyrendjét, továbbá külön
mellékletekben és függelékekben mindazokat a dokumentumokat, amelyeket a Mötv., a
számviteli törvény és a levéltári törvény előír.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület,
rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

hogy

az

előterjesztést

megtárgyalni

Ágasegyháza, 2013. április 25.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

és

a
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7. számú melléklet
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Szám: 20/2013. (IV.30.)

Tárgy:
Ágasegyháza
Község
Önkormányzat
Képviselőtestületének az egyes szociális ellátásokról,
igénybevételüknek
feltételeiről
és
eljárási
szabályairól, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló
9/2011.(V.31.) számú rendeletének felülvizsgálata,
hatályon kívül helyezése, új önkormányzati rendelet
alkotása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. április 30. napi ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ágasegyháza Község Önkormányzatának az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek
feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló – többször módosított - 9/2011.(V.31.) számú rendeletének
felülvizsgálata során az alábbi változtatásra okot adó körülményekkel kellett szembesülnünk:
1.

Az önkormányzati rendelet hatályba lépését követően többször megváltozott a szociális
feladatok ellátásának tartalma és módja településünkön, s közismert az is, hogy az
intézményi struktúra is átalakult, legutóbb azért, mert a törvényi rendelkezések
megváltozása folytán:
a) a többcélú kistérségi és mikro szinten létesült szociális feladatellátó
társulások megszűntek;
b) a Mohácsy Ferenc FALUHÁZ-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási
Központnak bizonyos szociális feladatok ellátásáról le kellett mondania,
míg más feladatok pedig átkerültek az intézmény feladatellátási körébe;
c) a járások beépülése a szociális ellátó rendszerbe a szociális feladatellátó
struktúrát is nagymértékben érintette.
Mindezeket a változásokat az önkormányzati jogalkotásunk is - a megfelelő időben –
már lereagálta, azonban az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről
és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló 9/2011.(V.31.) számú rendelet szüntelen módosításai jelentős
kodifikációs problémákat vetettek fel, illetve azt eredményezték, hogy hatályos
rendeleteink túlzottan elvontakká, kezelhetetlenné válnak.

2.

Mint arról már más önkormányzati rendelet felülvizsgálata során is szóesett, a Jat. 8. §
(1)-(2) bekezdései úgy rendelkeznek, hogy „nem lehet módosítani a jogszabály
megjelölését, a rendelet bevezető részét,…” Mivel pedig az egyes szociális ellátásokról,
igénybevételüknek feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a személyes
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gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló - jelenleg hatályos 9/2009.(V.26.) számú rendeletének bevezető része ebben a tekintetben érintett, így
képviselőtestületünknek új rendeletet kell alkotnia ahhoz, hogy a Jat. hivatkozott
rendelkezéseinek képes legyen megfelelni.
Mindezek tekintettel – továbbá utalva a jelen rendelet előkészítése sorén beszerzett bizottsági
véleményekre, hatástanulmányra is arra kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi
rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2013. április 30.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről és eljárási
szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért
fizetendő térítési díjakról szóló
/2013.(V.1.) számú rendelete
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. §
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 38. § (9)
bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. § (1) bekezdésében, valamint a 92. § (2)
bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
E rendelet célja, hogy a képviselőtestület a rászorultság függvényében – a helyi sajátosságok
figyelembe vételével – meghatározza a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások formáit,
szervezeti kereteit, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének
feltételeit, az eljárási szabályokat és az egyes ellátásokért fizetendő térítési díjakat, tekintettel
arra, hogy az ellátásokat az önkormányzat a magasabb szintű jogszabályban megállapított
rendelkezések szerint köteles biztosítani.
A rendelet hatálya
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2. §
(1)

(2)

E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó:
a) lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra
b) letelepedési, bevándorlási engedéllyel rendelkező személyekre
c) a hontalanokra
d) a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre
e) az Szt. 6. §-ában meghatározott hajléktalan személyekre.
E rendelet hatálya kiterjed az Ágasegyháza község közigazgatási területén tartózkodó,
az Szt. 3. §-ában meghatározott személyekre, továbbá az Szt. 7. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott ellátások esetén – hatáskörre és illetékességre tekintet
nélkül – arra a rászorulóra, akinek életét, testi épségét az ellátás hiánya veszélyezteti.
Feladat- és hatáskörök
3. §

(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások közül elsőfokú hatáságként jár el
a) az Ügyrendi Bizottság
- a 70 éven felüli egyedül élő személyek átmeneti segélyével összefüggő
ügyekben
b) a Polgármester
- az átmeneti szociális segéllyel
- a temetési segéllyel és
- étkeztetéssel (többszöri kifizetésű átmeneti segély)
- krízis helyzetbe került személyek támogatásával összefüggő ügyekben
- Tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő ügyekben.
c) a Mohácsy Ferenc FALUHÁZ-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási Központ
Vezetője
- az Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti étkeztetéssel és
- a nappali ellátás nyújtásával
- a házi segítségnyújtással összefüggő ügyekben
Eljárási szabályok
4. §

(1)

Az e rendeletben szabályozott pénzbeli, természetbeni, valamint személyes
gondoskodást nyújtó ellátások [a továbbiakban: szociális ellátások] megállapítására
irányuló eljárás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – kérelemre indul.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem elbírálása tárgyában az eljárás megindítását
kezdeményezheti az érdekelt, de az is, aki a rászoruló helyzetéről tudomást szerez.

(3)

A (4) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve az e rendeletben szabályozott
szociális ellátás iránt Ágasegyházi Polgármesteri Hivatalnál [továbbiakban: Hivatal]
lehet szóban, vagy írásban kérelmet előterjeszteni az adott szociális támogatás
igénylésére szolgáló nyomtatvány egyidejű kitöltésével. Az eset körülményeire
tekintettel szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet is fel kell venni.
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(4)

Az e rendelet 28. § (2) bekezdés b) és g) pontjaiban nevesített alapellátások iránti
kérelem a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási
Központot Vezetőjénél, a 28. § (2) bekezdés c) - f) pontjaiban nevesített alapellátások
iránti kérelem a Humán Szolgáltató Központ Vezetőjéhez címezve, de a Mohácsy
Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási Központot
Vezetőjénél
terjeszthető elő.

(5) Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [a továbbiakban: Ket.] 162. § (1) bekezdése
alapján kizárt.
5. §
(1) A szociális ellátás iránti kérelem érdemi elbírálásához a kérelemnek az Szt. 18. §-ában
meghatározott adatokon még túl tartalmaznia kell:
- a támogatási igény indokait, a jogosultságot (méltányosságot)
megalapozó konkrétsággal és részletességgel
- hajléktalan személy esetén a címet, melyre az ellátás folyósítását
kérelmezi
(2) A kérelmező köteles vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozni és a jogosultság megállapítása érdekében hitelt érdemlő módon igazolni az
általa szolgáltatott adatokat, tényeket, körülményeket.
(3) A szociális rászorultságtól függő ellátások igénylése esetén a kérelmezőnek nyilatkoznia
kell arról, hogy saját ellátására kötött-e tartási- életjáradéki- vagy öröklési szerződést,
illetve - temetési segély igénylése esetén - arról, hogy az elhunyttal ilyen szerződést
kötöttek-e.
(4) A jövedelem hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat
formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a munkahely által
kiállított átlagkereset-igazolás, a fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, nyugdíjszelvény,
a pénzintézeti igazolás, ellátást folyósító szerv határozata, stb.
(5) A kiadások hitelt érdemlő módon történő igazolására eredeti (vagy hiteles másolat
formájában készült) okirat fogatható el, mely egyebekben lehet: a közüzemi vagy egyéb
szolgáltató által kiállított számla, a pénzintézeti igazolás, befizetési csekkszelvény,
postautalvány, nyugta, szállásadó írásbeli nyilatkozata (albérleti díj esetén), a
gyermektartást kapó írásbeli nyilatkozata,
(6) Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező esetén szükséges a Járási Munkaügyi
Kirendeltséggel való együttműködés tényének igazolása is.
(7) Ha kétség merül fel a kérelmező nyilatkozatának, illetve az által szolgáltatott adat, tény
vagy körülmény valódisága tekintetében, a kérelem elbírálására nézve hatáskörrel
rendelkező szerv köteles a tényállást megfelelően tisztázni. Ebből a célból a Hivatal útján
– a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megtartásával – megkeresi az illetékes
adóhatóságot, jövedelem igazolásokat szerez be, környezettanulmány készítését
indítványozza, stb.
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(8) Ha a szükséges okiratok, igazolások nem állnak rendelkezésre, de a kérelmet
haladéktalanul kell elbírálni, mert a késedelem életet, egészséget, testi épséget
veszélyeztetne, a kérelmező (2) bekezdés szerinti nyilatkozata – melyet az irányadó
időszakra forrásonként és személyenként köteles megtenni – is elfogadható.
(9) A kérelmet érdemi döntésre a Hivatal ügyintézője készíti elő. A tényállás feltárása
során nincs szükség olyan körülmény, tény, adat igazolására, amely az önkormányzat,
illetve a Hivatal nyilvántartásaiban is szerepel, illetőleg amelyről hivatalos tudomása
van. Ha jogszabály vagy e rendelet nem rendeli el, és a kérelem érdemi elbírálása
szempontjából az nem szükséges, környezettanulmányt nem kell készíteni abban az
esetben, ha a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a hatóság - szociális vagy
gyermekvédelmi ügyben - a jogosultság megállapítása szempontjából szükséges
körülményeket már feltárta, és alapos okkal feltehető, hogy azokban - a hatóság
előzetesen lefolytatott vizsgálatát követően – lényeges változás nem következett be.
(10) Amennyiben a kérelmező az általa kért helyett más szociális ellátásra lenne jogosult, erre
a körülményre a kérelme elutasításáról szóló határozatban a figyelmét fel kell hívni,
illetve – ezzel egyidejűleg – a megfelelő kérelemnyomtatványt részére meg kell küldeni.
(11) Az e rendeletben meghatározott eljárási szabályokat a Szt. 5. – 16. §-aiban foglalt
rendelkezésekre figyelemmel kell alkalmazni.
Jogorvoslat
6. §
(1)

Az e rendeletben szabályozott ellátások és szolgáltatások ügyében az első fokon a
Polgármester, az Ügyrendi, az Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és
Sportolási Központ Vezetője által meghozott döntés ellen az Ágasegyháza Község
Képviselő-testületéhez címzett, de az elsőfokú hatósághoz benyújtott illetékmentes
fellebbezéssel lehet élni, a határozat közlésétől számított 15 napon belül.

(2)

Ágasegyháza Község Képviselő-testületének e rendeletben szabályozott ellátások és
szolgáltatások ügyében másodfokon meghozott határozata ellen jogszabálysértésre
hivatkozással lehet a Bács-Kiskun Megyei Törvényszékhez 30 napon belül keresetet
benyújtani.
A szociális ellátás folyósításának módja és ideje
7. §

(1)

Az e rendelet alkalmazásával megállapított pénzbeli rendszeres szociális ellátást a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a Hivatal pénztárában kell közvetlenül a jogosult,
vagy törvényes képviselő, alakszerű meghatalmazott számára kifizetni.

(2)

Az e rendelet alkalmazásával megállapított átmeneti segélyt, temetési segélyt az arról
szóló határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a Hivatal pénztárában kell a
jogosult, vagy annak törvényes képviselője, alakszerű meghatalmazottja számára
kifizetni.

(3)

Az e rendelet alkalmazásával természetben megállapított szociális ellátást az arról szóló
határozat kézhezvételét követő 5. napon belül a határozatban megjelölt helyen,
formában és módon kell folyósítani.

108

(4)

Ha az eseti ellátás haladéktalan folyósítása szükséges azért, mert az (1)-(3)
bekezdésekben meghatározott határidő megtartása életet, egészséget, testi épséget, vagy
az ellátás törvényes célját veszélyeztetné, a Hivatal - a döntésről szóló határozat szerint haladéktalanul gondoskodik a folyósításról.

(5) Amennyiben az ellátás célját a jogosultnak való közvetlen kifizetés (átutalás)
veszélyezteti, a pénzbeli ellátás – ha azt jogszabály nem zárja ki – a hatáskörrel
rendelkező szerv határozata alapján annak a szolgáltatónak (pl. közüzem) vagy
intézménynek (pl. iskola) is közvetlenül megfizethető (átutalható), amelynek a jogosult
érdekében visszterhesen nyújtott – a szociális ellátást megállapító határozatban
megjelölttel egyébként megegyező – szolgáltatása miatt jogosulttal szemben
pénzkövetelése áll fenn.
Az ellátás nyilvántartása, nyilvántartás, a szociális ellátás módosítása
8. §
(1)

A jegyző az e rendelet szerinti szociális ellátások megállapítása, az ellátások biztosítása,
fenntartása, módosítása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
az e rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározottakat a valóságnak megfelelően
tartalmazza.

(2) A jegyző a rendszeresen folyósított szociális ellátás időtartama alatt is folyamatosan
vizsgálja, hogy a nyilvántartásában szereplő adatok, tények, körülmények megfelelneke a valóságnak, és a jogosultság feltételeinek változása alapján kezdeményezi a szociális
ellátás megszüntetését vagy módosítását.
(3)

A rendszeresen folyósított szociális ellátás jogosultság feltételeinek változását az
igénylő a változás bekövetkeztétől, illetőleg a tudomásra jutástól számított 15. napon
belül köteles a Hivatalban bejelenteni.
A jogosulatlan ellátás megszüntetése, visszafizetése, méltányosság
9. §

(1)

Meg kell szüntetni az ellátás folyósítását, ha
a) a kérelmező a jelen rendeltben, illetve az Szt.-ben meghatározott bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget
b) a kérelmező szándékosan valótlan adatokat közölt, vagy olyan
körülményeket hallgatott el, amelyek alapján nem lett volna jogosult a
támogatásra
c) ha a jogosultság feltételei megszűntek

(2)

Az e rendeletben szabályozott szociális ellátás megszüntetéséről vagy módosításáról, a
jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítéséről, elengedéséről, a részletfizetés
engedélyezéséről a szociális ellátás iránti kérelmet első fokon elbírálni jogosult szerv
határozatban dönt.

(3)

A jogosulatlanul igénybe vett ellátás meg kell téríteni. Ha a megtérítés elrendelésére
kerül sor:
a) a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és
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b)
(4)

a kamat összegét az (2) bekezdésben meghatározott szerv elengedheti, illetve
csökkentheti.

A (3) bekezdésben meghatározott méltányosság gyakorlására az e rendeletben
meghatározottak alapján jogosult kérelmezővel kapcsolatosan van lehetőség, kizárólag
az alábbiak szerint:
a) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét nem éri el - a jogosulatlanul felvett ellátás megtérítése elengedhető
b) ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének a 200%-át nem haladja meg - a jogosulatlanul felvett ellátás
teljes összegének legfeljebb 50%-a engedhető el
c) az a) és b) pontok hatálya alá nem tartozó indokolt esetekben legfeljebb 12
havi részletfizetése engedélyezhető.

(5) Aki az ellátásra való jogosultságával vissza él és ezzel kárt okoz, köteles az általa okozott
teljes kárt megtéríteni.
(6) Az ellátásra jogosult, aki felróható magatartásával megsérti az e rendeletben
meghatározott normákat, szabálysértést követ el, és harmincezer forint mértékű
pénzbírsággal büntethető
(7) Az (1) bekezdésben meghatározottak esetében a polgármester, a (2) bekezdésben
meghatározottak esetében a jegyző jár el elsőfokú hatóságként.

II.
FEJEZET
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
I. Cím
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
Az ellátások formái
10. §
(1)

Az önkormányzat az Szt. által eltérést nem engedően meghatározott ellátásokon túl – a
törvényi szabályozás alapján és azzal összhangban – szociális rászorultság esetére
méltányosságból saját maga is meghatároz
a) Szt. 45. § (1) bekezdése szerinti átmeneti segélyt,
b) Szt. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján természetben nyújtott átmeneti
segélyt (70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalását,
krízishelyzetbe került személyek támogatását)
c) a pénzbeli és természetbeli szociális ellátások igényléséről és
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III.27.) Korm. rendelet. [továbbiakban: Korm. rendelet] 31. §
szerint az 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megállapítható átmeneti
segélyt (étkeztetést).
d) Szt. 46. § (1) bekezdése szerinti temetési segélyt,
e) Szt. 48. § (1) bekezdése szerinti köztemetés,
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(2)

Az e rendelet hatálya alá tartozó szociális ellátások közül azokat, amelyek az Szt.
alapján természetbeni szociális ellátásként is nyújthatók, csak azokban az esetben lehet
pénzbeli ellátást megállapítani, ha azt az önkormányzat természetben nem képes
jogszabályszerűen folyósítani, illetve ha - az eset összes körülményeinek figyelembe
vételével - az ellátás természetbeni folyósítása ésszerűtlen lenne, vagy nem szolgálná az
adott ellátási formára törvényben meghatározott rendeltetését.

(3) A rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő
nyújtásának eljárási szabályait, a természetbeni juttatás formáit az önkormányzat külön
rendeletben szabályozza azzal, hogy védelembe vett gyermekenként a rendszeres
szociális segély megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a
nyújtható természetben.
(4)

Természetbeni ellátásként megállapítható, különösen: az élelmiszer, a tankönyv, a
tüzelő segély, a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő
támogatás (a földhasználati lehetőség, mezőgazdasági szolgáltatások és juttatások, a
munkaeszközök és a munkavégzéshez szükséges forgó eszközök, a szaktanácsadás, a
szakképzés biztosítása) stb.
Aktív korúak ellátása
11. §

(1)

Aktív korúak ellátása kapcsán jogosultságot - az Szt. 33. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban
meghatározott jogcímek alapján - hatósági jogkörén belül a jegyző az Szt. 33.-37/C. §aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően állapít meg.

(2)

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos hatáskört – a magasabb szintű
jogszabályban meghatározott esetek kivételével - a jegyző hatósági jogkörében
eljárva gyakorolja.

(3)

Az aktív korúak ellátását – a kérelem benyújtásától – határozatlan időre kell
megállapítani. Amennyiben a támogatásra való jogosultság megszűnik, az
ellátás folyósítását az erről szóló határozat meghozatala hónapjának utolsó
napjával kell megszüntetni.

(4)
Az aktív korúak ellátása egyéb feltételeként az önkormányzat előírja, hogy a
kérelem
benyújtója, illetve az ellátás jogosultja lakókörnyezete rendezettségét
biztosítsa.
(5)

A (4) bekezdésben foglaltakat – fegyelemmel a R. 18 § (1) bekezdésben
meghatározott feltételekre – alkalmazni kell.
Rendszeres szociális segély
12. §

(1)

Rendszeres szociális segélyt - az Szt. 37. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott
aktív ellátásra jogosult személy részére - az Szt. 37.-37/C. §-aiban foglalt
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rendelkezéseknek megfelelően lehet megállapítani.
(2)

Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl rendszeres szociális segély a 12. § (2)
bekezdésben meghatározottak szerint állapítható meg annak az Szt. 37. § (1) bekezdés
d) pontjaiban meghatározott aktív ellátásra jogosult személy részére is, aki az ellátásra
való jogosultság kezdő napján
a) munkaképességét legalább 40%-ban elvesztette, illetőleg legalább 30%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, és ezen egészségi állapotáról a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy jogelődje által kiállított,
érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalást, vagy szakvéleményt csatol,
vagy
b) várandós anya, ha a méhmagzat legalább 91. napos, és erről csatolja a
szülész szakorvos által, a magzat fogantatásának vélt időpontjáról kiadott
igazolását.

(3)

A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő
személynek a rendszeres szociális segély folyósítása feltételeként együttműködési
kötelezettsége áll fenn szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó
programban való részvétele céljából a Kerekegyháza Város Önkormányzatának
Humánszolgáltató Központja Családsegítő Szolgálatával [továbbiakban: Családsegítő
Szolgálat] (6041 Kerekegyháza, Fő út 76. szám).
Együttműködési kötelezettség
13. §

(1)

A Családsegítő Szolgálat a nem foglalkoztatott személyek szociális helyzetének,
korának, mentális és egészségi állapotának megfelelő, egyénre szabott beilleszkedést
segítő programot [a továbbiakban: program] határoz meg.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott program típusai különösen:
a) tanácsadás,
b) csoportos önsegítő és képességfejlesztő foglalkozás,
c) munkavégzésre felkészítő foglalkozás
d) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás
e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program
f)
alkalmi munkavállalást elősegítő program,
g) egyéb az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő program.
14. §

(1)

A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő
személy együttműködésre köteles a Családsegítő Szolgálattal, melynek alapján
a) az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15. napon
belül nyilvántartásba vétel céljából jelentkezik a családsegítő szolgálatnál,
b) együttműködik a Családsegítő Szolgálat által javasolt program
összeállításában, a programról a Családsegítő Szolgálattal írásos
megállapodást köt, teljesíti a programban meghatározott feladatokat,
c) felülvizsgálattal összefüggő kötelezettségeinek eleget tesz.

(2)

Nem minősül együttműködőnek az, aki az (1) bekezdésben foglalt együttműködési
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kötelezettség bármely lényeges feltételének nem tesz eleget.
(3)

Az együttműködési kötelezettség 2 éven belül történő ismételt megszegése esetén a
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni
a) az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott kötelezettségek
megszegése esetén a határidő leteltét követő naptól,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettség megszegése esetén
a Családsegítő Szolgálat által megjelölt időponttól.
Közfoglalkoztatás
15. §

(1)

A közcélú foglalkoztatással kapcsolatos szervezési és adminisztrációs feladatokat a
Polgármesteri Hivatal látja el, melynek keretében belül vezeti az összes jogszabályban
és egyéb jogi eszköz által meghatározott nyilvántartást, az elvégzett munkáról
munkanaplót vezet, előkészíti a szerződéskötéseket, elvégzi a közfoglalkoztatással
összefüggésben felmerülő pénzügyi-számviteli és munkaügyi feladatokat, elkészíti a
jelentéseket, stb.

(2)

A közcélú foglalkoztatás területei különösen az alábbiak lehetnek:
a) környezetgondozás (közterület-gondozás, község rendezés, stb.),
b) környezetvédelem (parlagfű irtás, belvíz elleni védekezés, egészséget
veszélyeztető gyomnövények eltávolítása, illegálisan lerakott szemét
eltávolítása, stb.)
c) közreműködés az intézmények szakmai és szakmai munkát segítő
tevékenységében (rendezvény szervezés, közművelődési munka, takarítás,
stb.)
d) településgazdálkodás (hóeltakarítás, útépítés és javítás, karbantartás,
kőművesmunkák elvégzése, erdők tisztítása, külterületi munkák elvégzése,
stb.)
e) személyi szolgáltatások (idős- vagy gyermek gondozás, ebédkihordás, postai
küldemények kihordása, stb.)
f)
egyéb a közfoglalkoztatás törvényben meghatározott rendeltetésének
megfelelő munkavégzés.

(3)

Az a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy, akinek a Bács-Kiskun
Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
[továbbiakban: Munkaügyi Kirendeltség] munkát ajánlott fel, köteles
a) a Munkaügyi Kirendeltség által kötött együttműködési megállapodásban
meghatározott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatónál (VISEMUD Bt. 6070
Izsák, Bercsényi utca 13. szám) megjelenni és a foglalkoztatásához
szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot elvégeztetni,
b) az I. fokú munkaköri alkalmasság szakvélemény egy példányát a
Polgármesteri Hivatalnál leadni,
c) mint a Polgármesteri Hivatal által munkavégzésre kiközvetített személy
foglalkoztatási helyén a közcélú munkát elvégezni.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
16. §
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(1)

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra - az Szt. 35. § (1) bekezdésében meghatározott
személy [a továbbiakban: foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult] - az Szt.
33.-36. §-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően lehet jogosult.

(2)

A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultnak a lakókörnyezet
rendezettségének biztosítása körében az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és
annak udvara, kertje, a kerítés, a kerítéssel a közterület felől kívül határos terület, a járda
tisztán tartása, valamint az ingatlan higiénikus állapotának biztosítására irányuló
kötelezettségeket kell teljesítenie.
17. §

(1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy udvarát, abban az
esetben kell rendezettnek tekinteni, ha
a) a fűfélék magassága nem haladja meg a 30 cm-t,
b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 20%-ánál nem
foglal el több területet és a magasságuk nem haladja meg a 30 cm-t,
c) nincs a heti hulladékszállításra szerződött edényzet /120 vagy 80
literes kuka/ kétszeres űrtartalmánál több – felhalmozott – háztartási
hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban,
d) a háziállatok tartására megfelelően kialakított hely áll rendelkezésre,
melynek a tisztasága is megfelelő – nincs nyoma rágcsálóknak és
légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé-,
e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok
elkóborlását, és a kisgyerekek járdára, vagy utcára kiszaladását,
f)
a tüzelőnek való rendezett formába felhalmozva, és nem szétszórtan
található,
g) a ház előtti csatornarendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a
csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld, és növények sem
akadályozzák,
h) a ház előtti növényzet nem akadályozza a forgalmat, és a kilátást az
úttestre,
i)
a művelésre alkalmas - nem parkosított földterületen zöldség,
gyümölcs, vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket
termesztenek.
(2) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során, vagy hivatalos
tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben
megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek,
abban az esetben a kérelmezőt, illetve a jogosultat annak teljesítésére
megfelelő, de legalább ötnapos határidő kitűzésével a jegyző - az elvégzendő
tevékenységek konkrét megjelölésével - felszólítja.
(3)

A helyszíni ellenőrzés elvégzésére a polgármester, a jegyző, a polgármesteri
hivatal környezetvédelem-, illetőleg a szociális ellátások területén eljáró
köztisztviselői jogosultak.”
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Átmeneti segély
18. §
(1)

A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segély nyújtható.

(2)

Az átmeneti segély alkalmanként adható: létfenntartásra, gyógyszertámogatásra, az
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás
díjaként, illetve egyéb váratlanul felmerülő kiadások – például betegség, elemi kár,
tüzelőbeszerzés, közüzemi számla kiegyenlítése stb. – részbeni vagy teljes mértékű
fedezése,

(3)

Átmeneti segély – az ugyanazon háztartásban élő, az 1 főre jutó családi
jövedelemszámításnál külön családba tartozónak minősülő hozzátartozónak minősülő –
személyek számára családonként évente legfeljebb kétszer adható abban az esetben, ha
a kérelmező háztartásában élő családtagjainak egy főre eső havi jövedelme nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át, egyedül élő
személy esetén a 160 %-át.

(4)

Az alkalmanként adott átmeneti segély egyhavi összege esetenként legalább 3.000,- Ft,
legfeljebb 10.000,- Ft lehet.
70 év feletti személyek szemétszállítási díjának átvállalása
19. §

Ha Ágasegyháza Község Önkormányzatának éves költségvetése előirányzatként is biztosítja,
a településen lakóhellyel rendelkező 70 éven felüli egyedül élő személyt a szilárd hulladék
tárolásával, elszállításával kapcsolatos közterhének mértékében - 70. életéve betöltését követő
év első napjától - kérelmére az önkormányzata az Szt. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján
természetben nyújtott átmeneti segélyben részesíti oly módon, hogy köztartozását a
szolgáltató irányában rendezi.
Krízishelyzetbe került személyek támogatása
20. §
(1)

Különleges méltányolást érdemlő körülmények fennállása esetén kérelmére legfeljebb 4 évig terjedő részletfizetési kötelezettség megállapítása mellett kamatmentes kölcsön nyújtható annak a legalább 3 éve életvitelszerűen a településen
tartózkodó ágasegyházi lakos lakóingatlan tulajdonosnak, aki lakáscélú
kölcsönszerződésből eredő tartozása miatt megélhetését közvetlenül veszélyezteti,
feltéve, ha a krízishelyzet kialakulását nem önmaga idézte szándékosan elő, és ha a
kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a számára megállapított szívességi kölcsön
összege reálisan elégséges lehet ahhoz, hogy tartozását hosszabb távon rendezni tudja.

(2) A kamatmentes kölcsön összegét – mely nem haladhatja meg a személyi alapbér
mindenkori legkisebb (nettó) összegének a 200 %-át – az Szt. 47. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott természetben nyújtott átmeneti segély formájában kell a
hitelintézet felé teljesíteni.
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(3)

Az (1) bekezdésben meghatározott szívességi kölcsön megállapítására – a PénzügyiGazdálkodási Bizottság véleményének megkérése mellett – a polgármester jogosult.

Étkeztetés
21. §
(1)

Ha az eset összes körülményének alapulvételével az átmeneti segély nyújtásának
törvényben meghatározott rendeltetése csak az e rendelet 20. § (1) bekezdésében
meghatározott személy étkeztetése útján biztosítható, akkor a rászoruló részére az
átmeneti segélyt - a Korm. rendelet 31. §-a szerint, az Szt. 47. § (1) bekezdés c) pontja
alapján – étkeztetés formájában kell megállapítani.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott természetben nyújtott ellátást a polgármester egy
adott időszakra - a konkrét időpontok és összegek megjelölésével – állapítja meg.
Temetési segély
22. §

(1)

Temetési segély állapítható meg annak, aki
a) a meghalt személy eltemetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra
nem volt köteles vagy,
b) tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselés saját,
illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2)

Temetési segély állapítható meg, ha az eltemettető családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150
%-át, egyedül élő esetén a 200 0%-át.

(3)

A temetési segély összege 10 ezer forint.

(4)

A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségéről – a
kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított
számla eredeti példányát, az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, kivéve ha az
Ágasegyháza községben hunyt el, valamint a 4. §. (4) bekezdés szerinti
jövedelemigazolást.

(5)

A megállapított temetési segély összegét vagy a kérelem elutasításának tényét az arról
szóló határozat számával együtt a temetési számlára rá kell vezetni és a számlát a
kérelmező részére vissza kell adni.

(6)

Ha a kérelmező szociális körülményei indokolttá teszik a temetési segély a temetés
költségének kifizetésére előre is adható. Ilyen esetben, a határozatban meg kell jelölni
azt a határidőt, ameddig a kérelmező köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.

(7)

A temetési segély adható természetbeni ellátás formájában is, ilyen esetben a temetési
segély összegét a temetést végző szolgáltatónak kell átutalni.
köztemetés
23. §
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Az önkormányzat a köztemetésről – legfeljebb 100.000 forint költségfedezet mértékéig – az
Szt. 48. §-ban foglaltak szerint az Ágasegyháza Község Képviselőtestületének 18/2000.(XI.
2.) rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott temetkezési szolgáltató útján
gondoskodik.

II. Cím
Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
Az ellátások formái
24. §
(1)

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az
önkormányzat a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és Sportolási
Központ fenntartásával, működtetésével részben önmaga, részben társulásai útján és kivételesen – más szerződéses jogviszony létesítésével biztosítja.

Az önkormányzat saját illetékességi körén belül az Szt.-ben és az e rendeletben foglaltak
szerint az alábbi alapszolgáltatások ellátásáról gondoskodik:
a) Szt. 60. § (3) bekezdése szerinti tanyagondnoki szolgáltatás,
b) Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti étkeztetésről,
c) Szt. 63. § (1) bekezdése szerinti házi segítségnyújtásról,
d) Szt. 64. § (1) – (3) bekezdései szerinti családsegítés,
(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdésbe meghatározott alapszolgáltatások közül
a) az a) pontban meghatározott tanyagondnoki szolgáltatás nyújtásáról a
Képviselő-testület által, a Polgármesteri Hivatal útján
b) a b) és g) pontokban meghatározottak nyújtásáról közvetlenül, az általa
fenntartott
Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális, Gondozási és
Sportolási Központ útján
c) a d)) pontban meghatározott szolgáltatás nyújtásáról pedig Kerekegyháza és
Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás keretei között, a
Humán Szolgáltató Központ útján gondoskodik.

(2)

Tanyagondnoki szolgáltatás
25.§
(1)

Az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása érdekében saját
illetékességi területén ingyenesen biztosítja az Szt. 60. § (3) bekezdésében
meghatározott szolgáltatást mindazok számára, akik jogszabály alapján azt
térítésmentesen jogosultak igénybe venni.

(2)

Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás nyújtásáról az Önkormányzat a helyi
sajátosságok alapulvételével – két tanyagondnok alkalmazásával – két ellátási körzet
alábbiak szerinti kialakításával gondoskodik:
a) I. számú ellátási körzet: Ágasegyháza község külterületének Galambháza
és Sándortelep vonzáskörébe eső lakott helyei;
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b)

II. számú ellátási körzet: Ágasegyháza község külterületének Zsombos
dűlő, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Kossuth utca vonzáskörzetébe
eső lakott helyei.

(3) A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során alapfeladatnak minősül:
a) a közreműködés
aa) az étkeztetés
ab) a házi segítségnyújtás
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatása tekintetében,
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati a segédeszközökhöz való
hozzájutás biztosítása tekintetében, továbbá
c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek vonatkozásában
ca) az óvodába, iskolába szállítás
cb) a gyermekek egyéb célú szállítása.
(4)

A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során kiegészítő feladatnak minősül:
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése,
segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények
továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (2) bekezdés a) pontjában
meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való
közreműködés.

(5)

A tanyagondnoki szolgáltatás nyújtása során az önkormányzati feladatok megoldását
segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:
a) az étel önkormányzati intézménybe történő szállítása,
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(6)

A tanyagondnokok az Szt. 60. § (1) bekezdésében meghatározott célokhoz közvetetten
illeszkedő, egyéb szolgáltatás jellegű feladatokat is elláthatnak, azonban ezzel nem
veszélyeztethetik az alapellátás körébe tartozó feladatok teljesítését.

(7)
A tanyagondnoki szolgáltatok szakmai programját, továbbá működésüknek részletes
szabályit a Hivatal SZMSZ -e tartalmazza.
Étkeztetés
26. §
(1)

Az ebben a szakaszban meghatározott rendelkezések szerint azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel – koruk,
egészségi állapotuk, vagy az Szt. 62.§ (1) bekezdésében meghatározott egyéb ok miatt –
nem képesek biztosítani.
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(2)

Az ebben a szakaszban meghatározott rendelkezéseket mindazon személyek
vonatkozásban értelemszerűen kell alkalmazni, akik e rendelet szerint, de nem az (1)
bekezdésben foglaltak alapján étkeztetésben részesülnek.

(3)

Étkeztetésre való jogosultsága állapítható meg annak személynek, akinek családjában az
egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 160 %-át, egyedül élő esetén pedig annak 200 %-át.

(4)

Az (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
kérelemre – határozatban – történik, melyben érdekében a kérelmező köteles a saját és
az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti családja jövedelmi viszonyait igazolni. A
havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetében a kérelem benyújtását illetve a
térítési díj felülvizsgálatát megelőző 1 hónapnál nem régebbi jövedelem, az egyéb
jövedelmek vonatkozásában pedig az előző egy évi átlagjövedelem igazolása szükséges.
Házi segítségnyújtás
27. §

(1)

Azok számára, akik ellátásukra önmaguk nem képesek és róluk más nem gondoskodik,
az Önkormányzat házi segítségnyújtás keretében - az e rendelet 25. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározottak szerint - lakókörnyezetükben biztosítja
a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
b) az önálló életvitel fenntartásában és a lakókörnyezet higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
c) a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve elhárításában való
segítségnyújtást.

(2)

A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek
egészségi állapota indokolja az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatás biztosítását.
A jogosultság fennállására vonatkozó igazolás módját miniszteri rendelet szabályozza.
Az egészségi állapotra vonatkozó igazolást a háziorvos adja ki.

(3)

Az Önkormányzat a szolgáltatás megszervezése érdekében Ágasegyháza közigazgatási
határain belül két segítségnyújtási körzetet állapít meg:
a) I. házi gondozási körzet: Alkotmány utca, Ady Endre utca, Árpád körút,
Bajcsy-Zsilinszky utca, Bem utca, Bocskai utca, Domb utca, homok utca,
iskola utca, Kisfaludy utca, Május 1. utca, Mókus utca, Néphadsereg utca
Kossuth és Iskola utcákig terjedő szakasza.
b) II. házi gondozási körzet: Akácos utca, Dózsa György utca, Felszabadulás utca,
Fenyő utca, Jókai utca, Kossuth utca belterületi része, Mathiász utca, Petőfi
utca, Rózsa Ferenc utca, Temető utca, Templom utca, Vasút utca.
Családsegítés
28. §

Az Önkormányzat az Szt. 64. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott ellátást a szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek,
családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése,
valamint a krízishelyzet megszüntetése érdekében - az e rendelet 25. § (3) bekezdés b)
pontjában meghatározott formában - biztosítja.
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A gyermekvédelem körébe tartozó ellátások, szolgáltatások
29. §
(1)

(2)

A gyermekek védelmét szolgáló ellátások nyújtásának önkormányzati hatáskörben
meghatározható feltételeit a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény [továbbiakban: Gyvt.] 18. § (2) és 29. § (1)-(2) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján - a helyi sajátosságokra figyelemmel - Ágasegyháza
Község Képviselőtestületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló külön
rendelete [továbbiakban: Gyvr.] állapítja meg.
Az Önkormányzat a Gyvr.-ben meghatározott ellátások közül a gyermekjóléti
szolgáltatásról az e rendelet 26 § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon, a
gyermekek napközbeni ellátásáról pedig - a Gyvt. 41. §-ban foglaltak szerint -óvodában
és általános iskolai napközis foglalkozások keretében gondoskodik.
III. Cím
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjakról
A térítési díj
30. §

(1)

Ha az Szt, más jogszabály, vagy e rendelet másként nem rendelkezik, az Szt. 114. § (2)
bekezdés a)-e) pontjai szerinti kötelezett az e rendelet hatálya alá tartozó ellátásokért
személyi térítési díjat fizet.

(2)

A személyi térítési díj a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében
biztosított szolgáltatás díja, amelyet a szolgáltatás intézményi térítési díjának
alapulvételével a szolgáltatást igénybe vevő állampolgár személyi, vagyoni és
jövedelmi viszonyai alapján az ellátást biztosító intézmény vezetője határoz meg.

(3)

A személyi térítési díjat a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az intézményi
térítési díj alapulvételével - a házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat kivételével ellátási napra a kötelezett által fizetendő (bruttó) összegben kell az intézményvezetőnek
megállapítania.

(5) Az (5) bekezdésben meghatározottak kivételével, a szociális ellátások térítési díját (az
intézményi térítési díjat) Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján – ha jogszabály kivételt nem tesz - évente (az általános forgalmi
adó konkrét összegének meghatározása nélkül) állapítja meg oly módon, hogy –
amennyiben annak van helye – azt a rászorultság tekintetében külön is meghatározza.
(5)

Az intézményi térítési díjat a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a támogató szolgáltatás vonatkozásában Ágasegyháza Község Képviselőtestülete a
Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulásának
Döntése alapján határozza meg.

(6)

Intézményvezetőnek minősül:
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a)

b)

a jelen rendelet 28. § (2) bekezdés a), b) és g) pontokban meghatározott
szolgáltatások tekintetében a Mohácsy Ferenc Faluház-IKSZT Szociális,
Gondozási és Sportolási Központ Vezetője
a jelen rendelet 28. § (2) bekezdés c) – f) pontokban meghatározott
szolgáltatások tekintetében a Humán Szolgáltató Központ Vezetője.
Az étkeztetés térítési díja
31. §

(1)

Az étkeztetés intézményi térítési díját úgy kell megállapítani, hogy az ne haladja meg az
élelmezés nyersanyagköltségének, valamint az étkeztetéssel kapcsolatban felmerült
költségnek egy ellátottra jutó napi összegét (továbbiakban: élelmezési térítés).

(2)

A térítési díj összege:
a) rászorultság megállapítására tekintettel: 533.-Ft/fő/nap +Áfa
b) rászorultság hiányában: 802.-Ft/fő/nap +Áfa

(3)

Ha az étkeztetésben részesülőnek az ételt házhoz szállítják:
a) rászorultság megállapítására tekintettel: 583.-Ft/fő/nap +Áfa
b) rászorultság hiányában: 852.-Ft/fő/nap +Áfa

(4) Ha az ellátást a jogosult nem kívánja igénybe venni, azt legalább két munkanappal előtte
intézmény vezetőjének írásban be kell jelentenie. Ennek elmulasztása esetén a kötelezett
a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól csak a tényleges bejelentéstől számított
3. munkanaptól mentesül. Szabályszerű bejelentés esetén a kötelezett az általa megjelölt
időtartam alatt mentesül a térítési díj megfizetésének kötelezettsége alól.
Házi segítségnyújtás
32. §
(1)
(2)

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
a) a rászorultság megállapítására tekintettel térítésmentes
b) rászorultság hiányában 270 Ft/óra
A házi segítségnyújtás térítési díját kötelezett a tárgyhónapot követő hónapot követő
hónap 10. napjáig - utólag - köteles megfizetni.
Gyermekek napközbeni ellátása
33. §

(1)

(2)

Az általános iskolai intézményi térítési díj:
a) csak tízórai igénybevétele esetén
b) csak ebéd igénybevétele esetén
c) csak uzsonna igénybevétele esetén
d) napközi otthonos ellátás esetén
A napközi otthonos óvoda intézményi térítési díj:
a)
csak tízórai igénybevétele esetén
b)
csak ebéd igénybevétele esetén
c)
napközi otthonos ellátás esetén

76 Ft/nap+ ÁFA
224 Ft/nap+ ÁFA
62 Ft/nap+ ÁFA
362 Ft/nap+ ÁFA
61 Ft/nap+ ÁFA
179 Ft/nap+ ÁFA
289 Ft/nap+ ÁFA

121

III.
FEJEZET
ÉRETELMEZŐ, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
34. §
Az e rendelet kapcsán alkalmazott fogalmakat az Szt. 4. § (1) bekezdése szerint kell
értelmezni.
41. §
(1)

E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és rendelkezésit - ha
jogszabály kivételt nem tesz - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályt veszti Ágasegyháza Község
Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról, igénybevételüknek feltételeiről
és eljárási szabályairól, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő
térítési díjakról szóló – többször módosított - 9/2011.(V.31.) számú rendelete
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8. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Web:http://agasegyhaza.hu

Fax: 76/388-387

E-mail: pmstrh@t-online.hu

═══════════════════════════════════════════════════
Szám: 27/2013. (IV.30.)

Tárgy: Ágasegyháza Község Önkormányzata a települési
szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a
hatályon kívül helyezése

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. április 30. napi ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Htv.) hatályba lépésével a
jogalkotó 2013. január 1-jétől hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény [Hgtv.] 23. § f) pontja által a települési önkormányzatok képviselőtestületei részére adott felhatalmazást a települési hulladék kezelési díjának rendeletben
történő megállapítására. A Htv. 47. § (4) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási díjat a jövőben a Magyar Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a
miniszter rendeletben állapítja meg, ezért az önkormányzatok képviselő-testületeinek 2013.
január 1-től megszűnt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapító jogköre.
Ágasegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló – többször módosított 12/2006. (XII. 19.) rendelete alapján az önkormányzat évente külön rendeletet alkot a
szemétszállítási díjról, melyet most a fentiekben elmondottak alapján hatályon kívül kell
helyezni.
Mindezek tekintettel arra kérem a Képviselő-testületet, hogy a túloldalon található
rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.

Ágasegyháza, 2013. április 26.

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere
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Rendelettervezet:
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról
szóló 12/2006. (XII. 19.) rendeletének a hatályon kívül helyezéséről szóló
11/2013. (V. 01.) rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el.
1.§
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásáról szóló 12/2006. (XII. 19.)
rendelete a hatályát veszti.
2.§
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Dr. Fazekas István
Ágasegyháza Község Jegyzője
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9. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Fax: 76/388-387
Telefon: 76/388-211

76/388-387

76/571-060

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés száma: 21/2013.

Előterjesztés
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 30-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!
Tárgy:

A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további
ellátása

A háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás napi munkarenden kívüli hatékonyabb és
gazdaságosabb működtetése érdekében 2005. november 30-án megalakult a Kecskemét és
Környéke Településeinek Egészségügyi Társulása (továbbiakban: Egészségügyi Társulás),
melyet a társult tagönkormányzatok megszüntettek és 2008. március 1. napjával a fenti
feladatok ellátására létrehozták - ugyanazon tagönkormányzatok társulásával - a Kecskemét
és Térsége Ügyeleti Társulást.
Az Egészségügyi Társulás önálló jogi személyként működött és e jogállásából adódóan a napi
működési feladatok ellátása olyan szintű nehézségekbe ütközött, amely megszüntetését
indokolta.
A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás (továbbiakban: Társulás) jogi személyiséggel nem
rendelkező önkormányzati feladatellátó társulás. A Társulás által ellátandó feladatokat – a
társulásban érintett települések közigazgatási területén – Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában álló Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága
Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontja (továbbiakban: ESZII) látja el.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 87. §-a alapján az önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak
létre 2013. január 1. napjától, az Mötv. 146. § (1) bekezdése értelmében a korábban kötött
önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálniuk és
az Mötv. rendelkezéseinek megfelelően módosítaniuk kell. (Az Mötv. 157. § a) pontja a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvényt 2013.
január 1. napjával hatályon kívül helyezte.)
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A Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulássá alakítása nem lenne célszerű. Önálló
költségvetést igényelne, továbbá szakmailag és gazdaságilag teljesen indokolatlan és
ésszerűtlen lenne az, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátás fenntartására új fenntartó jöjjön létre,
holott az ESZII, mint egészségügyi szolgáltató, Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában álló, a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező
intézmény.
Fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a Képviselő-testület döntsön a Társulás 2013. június
30. napjával történő megszűnéséről a társulási megállapodás III.5. pont első bekezdésében
foglaltak alapján: „A társulás megszűnik, ha a társulás valamennyi tagja kimondja a társulás
megszűnését.”
Az önkormányzat számára azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt rendelkezések szerint továbbra is
kötelező a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátása.
Az önálló feladat-ellátás nem célszerű és nem gazdaságos. Ezzel szemben a teljes térségi
ügyeleti ellátás működési költsége OEP finanszírozásból biztosítható, ha az
egészségbiztosítási finanszírozást az ESZII közvetlenül veszi igénybe, és legalább tíz
település részt vesz az ilyen módon megszervezett ellátásban. Javaslom mindezért, hogy az
önkormányzat kösse meg az ESZII-vel a határozat-tervezet szerinti feladat átadási/átvállalási
szerződést.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozattervezet szerint szíveskedjen döntését meghozni.
Kecskemét, 2013.április 22.
Füredi János
polgármester

KIVONAT

Ágasegyháza Község Képviselő-testülete
2013. április 30--i ülésének jegyzőkönyvéből
/2013. (....) KT. számú határozat
A Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás megszüntetése, az ügyelet további ellátása
A Képviselő-testület megtárgyalta a polgármester ................./2013. számú előterjesztését, és
az alábbi határozatot hozta:
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3. A Képviselő-testület elfogadja azt, hogy a Kecskemét és Térsége Ügyeleti Társulás
megszűnjön 2013. június 30. napjával, és felkéri Füredi János polgármestert a határozat 1.
melléklete szerinti megszüntető okirat aláírására.
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz
kapcsolódó ügyeleti feladatok ellátására megbízza az Egészségügy és Szociális,
Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontját, és
felkéri Füredi János polgármestert a határozat 2. melléklete szerinti feladat
átadási/átvállalási szerződés aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Füredi János polgármester

......./2013. (…….......) KT. számú határozat 1. számú melléklete

Megszüntető Megállapodás
.................szövege átdolgozás alatt.............
......./2013. (…….......) KT. számú határozat 2. számú melléklete

FELADAT ÁTADÁSI/ÁTVÁLLALÁSI

SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről Ágasegyháza Község Önkormányzata, mint feladatot átadó
önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
képviseli:
Füredi János polgármester
címe:
6076 Ágasegyháza Szent I. Tér 1
adószáma:
..................................................
KSH száma:
..................................................
telefon:
.06-76-388-211/1......................
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fax:

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

másrészről az Egészségügy és Szociális, Intézmények Igazgatósága Szegedi
Tudományegyetem Háziorvosi Oktatóközpontja, mint szolgáltató (továbbiakban:
Szolgáltató)
képviseli: Dr. Kellermann Péter főigazgató főorvos
címe: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
adószáma:
KSH száma:
telefon:
fax:
között alulírott helyen és időben az alábbiak szerint.
1. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában, valamint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. tv. 152. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatai
közül a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatok
ellátására megbízza Szolgáltatót, Szolgáltató pedig vállalja e feladatok
megszervezését és a mindenkori jogszabályok szerinti ellátását.
2. Szolgáltató működteti az 1. pont szerinti ügyeletet és ellátja az ügyelethez kapcsolódó
feladatokat határozatlan időre az Önkormányzat számára a rá vonatkozó hatályos
jogszabályi előírások, illetve szakmai és etikai normák szerint.
3. Az ügyeleti rendelési idő alatt Szolgáltató a hatályos jogszabályokban foglalt
feladatokat köteles ellátni.
4. Szolgáltató teljesíti valamennyi, a szerződés tárgyát képező szolgáltatáshoz a
mindenkor hatályos jogszabályok értelmében kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettséget.
Szolgáltató tudomásul veszi, hogy köteles a háziorvosi, házi gyermekorvosi
szolgálatok számára előírt nyilvántartásokat vezetni, azokat a jogszabályok
betartásával az Önkormányzat számára bemutatni.
5. Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködésük zavartalansága érdekében
kapcsolattartókat jelölnek ki.
Önkormányzat részéről kapcsolattartó: Szénási Nikolett
beosztása: ..........................
elérhetősége: .....................
Szolgáltató részéről kapcsolattartó:......................................
beosztása:............................
elérhetősége:.......................
A kapcsolattartó személyének változásáról a felek írásban kötelesek értesíteni egymást.
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6. A szerződés hatálybalépésének napjától a háziorvosi ügyeleti ellátást Szolgáltató
működteti az egészségbiztosítási finanszírozás terhére, a hatályos jogszabályi
előírások és szakmai szabályok betartásával.
7. A Szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásért jogosult az
egészségbiztosítási finanszírozás közvetlen igénylésére és igénybe vételére.
8. Az Önkormányzat joga az átadott feladat ellenőrzése, szakmai hiba, hiányosság
gyanúja esetén az illetékes szerv felé jelentést tenni, etikai ügyben az orvosi kamara
állásfoglalását kérni.
9. Jelen szerződést a felek írásban mondhatják fel a megállapodás által érintett
háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet folyamatos biztosítása és a megállapodással
érintett jogok és kötelezettségek körültekintő érvényesítése mellett. A felmondási idő
2 hónapnál kevesebb nem lehet.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó, esetleges vitás
kérdéseket egymás között, elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni.
Amennyiben vitás kérdéseiket egyeztetés útján rendezni nem tudják, úgy kikötik
hatáskörtől függően a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék
kizárólagos illetékességét.
11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az illetékes megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve által ügyeleti ellátására kiadott jogerős
működési engedély.
Ezt a megállapodást aláíró felek elolvasás és egységes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírták.
Kecskemét, 2013.………..................
……….…………………………
Füredi János
Ágasegyháza Község polgármestere

………………………………..
Dr. Kellermann Péter
főigazgató főorvos
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10. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Telefon: 76/388-211

76/388-387

Fax: 76/388-387

76/571-060

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Előterjesztés száma: 22/2013.

Előterjesztés
Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 30-i ülésére
Tisztelt Képviselőtestület!

Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítása
Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte, és helyettük az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: Ectv.) törvényt fogadta el, amelyben
újraszabályozza a nonprofit szervezetek alapítását, működését, megszűnését, és ennek
megfelelően szükségessé vált az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület alapszabályának
módosítása. Az Alapszabály módosítás vonatkozásában bekértük a tagönkormányzatok
javaslatait és a felülvizsgálat elvégzésével dr. Deák Tibor Ügyvédi irodát kértük fel, mely
munka eredményeképpen az alábbi pontokban történtek módosítások.
 Preambulum: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényt, valamint a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényt az Országgyűlés hatályon kívül helyezte,
és helyettük a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.)
törvényt fogadta el, amelyre újraszabályozza a nonprofit szervezetek alapítását,
működését, megszűnését, és ennek megfelelően történik az Egyesület Alapszabályának
aktualizálása.
 IV. fejezet: e pont módosítása a tényleges helyzet rögzítését jelenti az Alapszabályban,
ugyanis az Egyesület e két telephelyen is folytatja tevékenységét.
 VI. fejezet 1.2. pontja: a tevékenységi körök a hatályon kívül helyezett TEÁOR ’03
szerint vannak meghatározva, így a módosításra tekintettel indokolt a tevékenységi
köröket is aktualizálni a TEÁOR ’08 besorolására tekintettel. A tevékenységi körök
néhány új tevékenységgel egészültek ki, amelyek folytatásában az Egyesület operatív
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vezetése lehetőséget lát (helyi termelők támogatása reklámtevékenységgel, új értékesítési
csatornák, pl. web-áruház létrehozásával).
 VI. fejezet 2. pont: a hivatkozott törvény hatályon kívül helyezésére tekintettel e pont
teljes szövegének hatályon kívül helyezése indokolt. Az új szöveg az Ectv. 34. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti rendelkezés alapján készült, amely szerint meg kell határozni
– jogszabályhely megjelölésével – azokat a közfeladatokat, amelyekhez kapcsolódóan
folytatja közhasznú tevékenységét az Egyesület, ennek tesz eleget ez a felsorolás az
önkormányzati törvényben rögzített közfeladatokból kiindulva.
 VI. fejezet 5. pont: az Ectv. törvény szerinti pontosítás.
 VII. fejezet 1. pont: a módosítás a fejezetszám elírásának javítása.
 VII. fejezet 3. pont: e pont módosításának indok a tényleges tagdíjfizetési mód rögzítése
az Alapszabályban.
 VII. fejezet 7. a/ pont: a módosítás lényege, hogy a jelenlegi rendelkezés az Egyesületből
való kilépés esetére indokolatlanul hosszú időt jelöl meg a bejelentés határidejeként, ezért
javasoljuk a 3 hónapra történő módosítást.
 VIII. fejezet 1. A) pont: közhasznúsági jelentés helyett a közhasznú szervezeteknek
változatlanul be kell számolniuk a közhasznú tevékenységükről, azonban az új
szabályozás ezt összekapcsolja az éves beszámoló elfogadásával; ezért is javasoljuk,
hogy egy közös pontban történjen ezen dokumentumok elfogadására vonatkozó
rendelkezés. E változást jelzi egyébként az elnevezés módosítása is, hiszen az Ectv.
szerint közhasznúsági mellékletet kell készíteni, közhasznúsági jelentés helyett.
 VIII. fejezet 1. B) pont: javasoljuk, hogy az Elnökség tagjai csak személyesen láthassák
el tevékenységüket (mivel személyükben kaptak erre megbízást a Taggyűléstől), erre
tekintettel pedig – a működőképesség biztosítása érdekében – a határozatképesség az
Elnökség esetében csökkenjen legalább 3 főre.
 VIII. fejezet 2. pont: az Egyesület alapításakor és azt követő időszakban az Egyesület
teljes mértékben igénybe vehette a Polgármesteri Hivatal segítségét, azonban az elmúlt
években az Egyesületnek sikerült megteremteni a külön adminisztrációját, így e
rendelkezés fenntartása az Alapszabályban a jövőre nézve már nem indokolt.
 VIII. fejezet 3. pont: mivel az Elnökség tagjai az Egyesület jellegéből adódóan
polgármesterek, így az operatív irányítást a Titkár végzi, ezért javasoljuk, hogy a Titkár
kapjon megbízást a munkatársai kiválasztásában, irányításában.
 IX. fejezet 1. pont: a javaslat a jegyzőkönyv aláírására vonatkozó rendelkezés
pontosítása, hogy melyik szerv üléséről készült jegyzőkönyvet kinek kell aláírnia.
 IX. fejezet 1. pont: e pont tartalmazza azt a javaslatot is, hogy a tagoknak ne kelljen
minden esetben ülésen dönteniük a Taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, hanem
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írásbeli szavazásra is legyen lehetőség. Ebben az esetben az Elnökség határozati
javaslatot készít, amelyre szavazhatnak a tagok, az utolsó szavazás beérkezésével
fejeződik be az eljárás; az eredményről természetesen a Titkár köteles értesíteni a tagokat.
E pont szerinti eljárás során az értesítések, szavazás történhet faxon, illetőleg lehetőség
lenne arra, hogy a nyilatkozatot tartalmazó levelet a képviseletre jogosult aláírja,
scanneli, és ebben a formában küldi meg az Egyesületnek e-mailen.
 IX. fejezet 1. pont: az Egyesület rendelkezik honlappal, így előírás, hogy azon is közzé
kell tenni az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.
 IX. fejezet 2. pont: a javaslat az Ectv. törvény szövege szerint készült.
 IX. fejezet 3. pontban lévő összeférhetetlenségi rendelkezések módosítását minden
esetben az Ectv. szövege indokolja, annak megfelelően készült az új szövegezés.
 XI. fejezet 3. pontja: e rendelkezés törlése és az új szövegre vonatkozó javaslat is az Ectv.
rendelkezései alapján készült.
 XI. fejezet 8. pont: az Egyesület számára eddig sem volt jogszabályilag tiltva hitel
felvétele, a tevékenység folytatására tekintettel azonban indokolt nagyobb mozgástér
biztosítása. Az új rendelkezés az Ectv. vonatkozó rendelkezése szó szerint, ami biztosítja,
hogy esetleges hitel felvételére kizárólag akkor kerüljön sor, ha az nem veszélyezteti a
közhasznú tevékenység ellátását.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező, az
Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályát elfogadni szíveskedjen.
Kecskemét, 2013. április 18.
Füredi János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET
………/2013.(04.30.) számú kt. határozat
Tárgy: Az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület Alapszabályának
módosítása
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Ágasegyháza Község Képviselő-testület megtárgyalta Füredi János polgármester…………….
sz. előterjesztését és az alábbi határozatot hozta:
3. A Képviselő-testület az Aranyhomok Kistérség fejlesztési Egyesület alapszabályát – a
határozat mellékletében jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak szerint - a
mai napon megtárgyalta és elfogadta.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Füredi János polgármestert a módosításokkal
egybeszerkesztett alapszabály aláírására.
Felelős:
Határidő:

Füredi János polgármester
azonnal

1. sz. melléklet
ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM
Alapító önkormányzatok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései
alapján az önkormányzatok közötti együttműködés továbbfejlesztése, a kistérségi érdekek
határozottabb képviselete, a települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési,
vidékfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása céljából kistérségfejlesztési egyesületet
hoztak létre, amelynek jelen Alapszabályát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
(továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint aktualizáltak:
I. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE
„ARANYHOMOK” Kistérségfejlesztési Egyesület
II. AZ EGYESÜLET RÖVIDÍTETT NEVE
„ARANYHOMOK” Egyesület
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III. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Pf.: 144.

IV. AZ EGYESÜLET TELEPHELYEI, FIÓKTELEPEI
1. Az Egyesület telephelyei:
6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.
6000 Kecskemét, Balaton u. 19.
2. Az Egyesület fióktelepei:
6060 Tiszakécske, Kőrösi u. 2.
6043 Kunbaracs, Kölcsey u. 1.
V. AZ EGYESÜLET ALAPÍTÓ TAGJAI



















Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tiszakécske Város Önkormányzata
Lajosmizse Város Önkormányzata
Kerekegyháza Nagyközség Önkormányzata
Lakitelek Nagyközség Önkormányzata
Ágasegyháza Község Önkormányzata
Ballószög Község Önkormányzata
Felsőlajos Község Önkormányzata
Fülöpháza Község Önkormányzata
Helvécia Község Önkormányzata
Jakabszállás Község Önkormányzata
Kunbaracs Község Önkormányzata
Ladánybene Község Önkormányzata
Nyárlőrinc Község Önkormányzata
Orgovány Község Önkormányzata
Szentkirály Község Önkormányzata
Tiszaug Község Önkormányzata
Városföld Község Önkormányzata

Kecskemét
Tiszakécske
Lajosmizse
Kerekegyháza
Lakitelek
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Helvécia
Jakabszállás
Kunbaracs
Ladánybene
Nyárlőrinc
Orgovány
Szentkirály
Tiszaug
Városföld

VI. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS
AZ ÁLTALA FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK
1. Az Egyesület célja:
1.1.

-

a regionális és kistérségi szempontból fontos fejlesztések támogatása, az ehhez
kapcsolódó tevékenységek koordinálása,
hazai és nemzetközi pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatírás, pályázatkiírás,
Euroatlanti integráció elősegítése,
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-

munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások,
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
nevelés, oktatás, ismeretterjesztés,
területfejlesztés,
agrárstruktúra- és vidékfejlesztés,
környezetvédelem,
természet és állatvédelem,
kulturális örökség megóvása,
turizmusfejlesztés,
mikro- kis- és középvállalkozások támogatása,
közös területfejlesztési programok kialakítása, megvalósítása.

A fenti célok megvalósítása érdekében:
- közös pénzalapot hoz létre,
- közreműködik az egy önkormányzat teherbíró képességét meghaladó innovatív
beruházások megvalósításában,
- közreműködik a kistérség viszonylag homogén gazdasági-társadalmi helyzetéből
adódó speciális problémák megoldásában,
- támogatja – az együttműködésből származó összehangolt tervezés nyújtotta
előnyök kihasználásával – az egységes kistérségi menedzsment érvényesítését,
- támogatja a kistérség nagyobb térségek együttműködéséhez történő integrációját.
1.2.

Az Egyesület által folytatott tevékenységi körök TEÁOR ’08 szerinti besorolása a
következő:
Az Egyesület főtevékenysége:
94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
További tevékenységek:
01.61 Növénytermesztési szolgáltatás
01.62 Állattenyésztési szolgáltatás
02.40 Erdészeti szolgáltatás
10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
18.14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
32.99 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység
47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
47.21 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
47.29 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
47.41 Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
47.64 Sportszer-kiskereskedelem
47.65 Játék-kiskereskedelem
47.76 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77 Óra-, ékszer-kiskereskedelem
47.78 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
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47.81 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
47.82 Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
47.89 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
47.91 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
49.41 Közúti áruszállítás
49.42 Költöztetés
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
58.11 Könyvkiadás
58.12 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.21 Számítógépes játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
60.10 Rádióműsor-szolgáltatás
60.20 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
61.10 Vezetékes távközlés
61.20 Vezeték nélküli távközlés
61.90 Egyéb távközlés
62.01 Számítógépes programozás
62.02 Információ-technológiai szaktanácsadás
62.03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
62.01 Számítógépes programozás
63.11 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
63.12 Világháló-portál szolgáltatás
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.10 Jogi tevékenység
69.20 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.11 Építészmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
73.11 Reklámügynöki tevékenység
73.12 Médiareklám
73.20 Piac-, közvélemény-kutatás
74.10 Divat-, formatervezés
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése

136
77.22 Videokazetta, lemez kölcsönzése
77.29 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77.40 Immateriális javak kölcsönzése
78.10 Munkaközvetítés
78.20 Munkaerőkölcsönzés
78.30 Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
79.11 Utazásközvetítés
79.12 Utazásszervezés
79.90 Egyéb foglalás
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
82.91 Követelésbehajtás
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.42 Felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.52 Kulturális képzés
85.59 M.n.s. egyéb oktatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
Az Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenységi körei az alábbiak:
72.19 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
94.12 Szakmai érdekképviselet
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
2.) Az Egyesület az Ectv. VII. fejezete szerint működő közhasznú szervezet, amely
közhasznú tevékenységét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan
végzi:
1. településfejlesztés, településrendezés;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása;
filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme;
a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
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13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek.
3.) A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik minden szervezettel,
közösséggel és személlyel, amely, illetve aki a közös célok elérése érdekében
munkálkodik.
4.) Az Egyesület jogi személy.
5.) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak támogatást nem nyújthat, megyei,
helyi önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, nem támogat.
Az Egyesület politikai tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni.
6.) Az Egyesület működése során gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt,
együttműködik nemzetközi, országos és helyi hasonló célú egyesületekkel, társadalmi
szervezetekkel.
VII. AZ EGYESÜLET TAGJAI
1.) Az Egyesület rendes tagjai az V. pontban megjelölt alapító önkormányzatok. Rendes tag
lehet továbbá minden más önkormányzat is, amelynek képviselőtestülete – határozatban –
kinyilvánítja belépési szándékát, elfogadja az Egyesület alapszabályát, részt vesz az
Egyesület munkájában és fizeti a megállapított tagsági díjat.
2.) Pártoló tag lehet minden más természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező gazdasági és társadalmi szervezet, amely elfogadja az Egyesület
alapszabályát és a meghatározott célok megvalósítását anyagilag is támogatja.
3.) A rendes tagok évente a lakosságszám és a Taggyűlés által egy főre meghatározott
tagsági díj szorzatának megfelelő összegű tagsági díjat kötelesek fizetni, melynek
összege 2013-ban 110,- Ft / fő. A tagsági díjat minden év március 31-ig kell befizetni.
4.) A tagönkormányzatokat az Egyesületben a mindenkori polgármesterek, vagy a
Képviselőtestület által a polgármesterek helyettesítésére megbízott személyek képviselik.
5.) Az Egyesület a kitűzött célok megvalósításához – külön megállapodások alapján –
igénybe veszi és koordinálja a kistérség más gazdasági és társadalmi szervezetei
közreműködését.
6.) A tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek egyenlő jogokkal vesznek részt az
Egyesület Taggyűlésén. Őket azonos szavazati jog illeti meg, választók és
megválaszthatók bármely tisztségre. Jogosultak az Egyesület könyveibe és egyéb irataiba
betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve az Egyesület bármely szervének törvénysértő
határozatát – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – bíróság előtt megtámadni.
7.) A tagság megszűnik:
 a tagönkormányzat jogutód nélküli megszűnésével,
 az Egyesület megszűnésével, illetve feloszlatásával,
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 az Egyesületből való kizárással,
 kilépéssel.
a./ Kilépéssel lehet megszüntetni a tagságot a naptári év végével, feltéve, hogy ezen
szándékát az önkormányzat /tag/ előtte legalább 3 hónappal az Egyesületnek
bejelentette. A kilépés időpontjáig eleget kell tennie a tagságból eredő
kötelezettségeinek.
b./ Kizárással szűnik meg a tagság:
 az Alapszabály súlyos megsértése esetén,
 ha a tag, vagy képviselője a tagsági jogokkal visszaél és ezzel bíróilag megállapított
jogtalan előnyt szerez, másoknak kárt okoz,
 tagdíj-fizetés és egyéb kötelezettségeinek a határidő lejárta után írásbeli
figyelmeztetés ellenére sem tesz eleget.
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban kezdeményezheti. A
kizárásról a Taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel nyílt szavazással dönt.
VIII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1.) Az Egyesület szervei:
A.) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok /képviselőik/ összességéből álló Taggyűlés.
A Taggyűlés ülése nyilvános. A Taggyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben
jogosult dönteni.
A Taggyűlésen az Egyesület pártoló tagjainak, valamint a meghívott szakértőknek
tanácskozási joguk van.
Kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe tartozik:
- döntés a közös beruházások megvalósításáról,
- döntés a közös céltámogatási kérelmek, pályázatok benyújtásáról,
- az Egyesület szervezetének és működésének meghatározása,
- az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának elfogadása,
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló jóváhagyása, ezzel egyidejűleg
közhasznúsági melléklet készítése és elfogadása az Ectv. 29. § (3) – (7) bekezdése
szerint;
- az alapszabály módosítása, elfogadása
- döntés tagok felvételéről, illetve kizárásáról,
- a tisztségviselők /Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottsági Elnök és tagok/
megválasztása, visszahívása,
- Egyesületi Titkár kinevezése, visszahívása
- döntés az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesüléséről, feloszlásának
kimondása.
B.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 4 év időtartamra, 4 főből álló (1
elnök és 3 elnökhelyettes) Elnökséget választ.
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Az Egyesületet az Elnök akadályoztatása vagy
távolléte esetén – a megválasztott elnökhelyettesek közül – Tiszakécske Város
Önkormányzatának polgármestere képviseli. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség
dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Taggyűlés hatáskörébe.
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Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Taggyűlésen köteles beszámolni. Az Elnökség
ülését a Titkár hívja össze, lehetőleg írásban úgy, hogy az írásbeli meghívó a tagokhoz az
ülés időpontja előtt legalább 5 nappal megérkezzen. Sürgős vagy indokolt esetben
telefonon, faxon is értesíthetőek a tagok, ebben az esetben 5 napnál korábbra is
összehívható az ülés.
Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 3 tag jelen van.
Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Elnökség működésének szabályait – a taggyűlésre vonatkozó szabályokat alapul véve
– maga állapítja meg.
C.) A Taggyűlés – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással, 4 év időtartamra 3 főből álló –
1 Elnök és 2 tag – Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság közvetlenül a
Taggyűlésnek van alárendelve, annak köteles évente beszámolni.
A Felügyelő Bizottság ülését annak Elnöke hívja össze.
A Felügyelő Bizottság működésére az Elnökség működésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni; ezen túlmenően működésének szabályait maga állapítja meg.
2.) Az Egyesület alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat a Titkár gyakorolja.
IX. AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE
1.) A Taggyűlés és az Elnökség:
- Taggyűlést szükség szerint, de legalább évente két alkalommal kell tartani.
- Rendkívüli ülést kell tartani, ha
a) azt a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri,
b) a bíróság elrendeli.
- A Taggyűlést az Elnök hívja össze úgy, hogy a Taggyűlés üléseire szóló és a
napirendet is tartalmazó meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal meg
kell küldeni az Egyesület valamennyi tagjának.
- A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy azt az eredeti napirenddel 30
napon belül ismételten össze kell hívni. Ekkor a Taggyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.
- A Taggyűlés döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza.
- Szavazategyenlőség esetén a téma tárgyalását tovább kell folytatni. Ismételt
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
- A Taggyűlés döntései során mindenkor köteles biztosítani az önkormányzati jogok
érvényesülését, a tagok egyenjogúságát és igényelni a tagok aktív közreműködését.
- Az Egyesület tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló éves beszámolót és a
közhasznúsági jelentést mellékletet – a hozott határozattal – minden évben meg
kell küldeni a tagönkormányzatok képviselőtestületeinek.
- Mind a Taggyűlés, mind az Elnökség, mint a Felügyelő Bizottság üléséről
jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottaknak a lényegét, míg a hozott
határozatokat szó szerint rögzíti. A taggyűlés határozatainak számozása évenként
kezdődik folyamatos arab sorszámozással, a határozatok jelölése:
……../…..év/…..hó/….nap/ sz. Taggyűlési Határozat. A taggyűlési jegyzőkönyvet
aláírja a levezető Elnök és a Taggyűlés által erre kijelölt 1 hitelesítő tag, az
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Elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet annak minden tagja, míg a Felügyelő
Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Elnök és 1 hitelesítő tag.
Az Egyesület Titkára a Taggyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul
bejegyezni a határozatok könyvébe. A Titkár köteles az Elnökség által hozott
döntések nyilvántartását napra készen vezetni, amely nyilvántartásból
megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és
ellenzők számaránya.
A Titkár köteles a Taggyűlés és az Elnökség által hozott határozatokat – amelyek
bármely tagot vagy harmadik személyt érintenek – a döntés meghozatalát követő
15 napon belül, írásban ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek
megküldeni.
A számviteli törvény szerinti beszámoló és közhasznú melléklet jóváhagyását kivéve
a tagok Taggyűlés tartása nélkül is határozhatnak. Az Elnökség által ülésen kívül
javasolt határozat tervezetét 5 napos határidő kitűzésével írásban kell a tagokkal
közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A határozatot az utolsó szavazat
beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni.
A szavazás eredményéről a tagokat az utolsó szavazat beérkezését követő 8 napon
belül a Titkár írásban tájékoztatja.
E pont alkalmazásában az írásbeliségnek megfelel a faxon vagy e-mailen (tag
képviselője által aláírt és scannelt nyilatkozat csatolásával).
Ha bármelyik tag kéri, a Taggyűlést össze kell hívni a határozattervezet
megtárgyalására.
Az Egyesület működésével kapcsolatos döntéseket, határozatokat köteles a Titkár
a Kecskeméti Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggeszteni a döntés
meghozatalát követő 8 napon belül, 5 munkanap időtartamra.
Az Egyesület vállalja, hogy a honlapján az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet közzéteszi, továbbá az Interneten keresztül biztosítja, hogy a
nyilvánosság folyamatosan értesüljön az Egyesület tevékenységéről.
Ezen kívül egyedi döntés alapján a helyi vagy megyei sajtó útján is közzé tehetők a
fontosabb határozatok, döntések.

2.) A Felügyelő Bizottság:
A Felügyelő Bizottság üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.
Feladatai:
 ellenőrzi az Alapszabály és az Egyesületekre vonatkozó jogszabályok szerinti
működést, gazdálkodást, a Taggyűlés határozatainak végrehajtását,
 ellenőrzési tapasztalatairól évente beszámol a Taggyűlésnek,
 a szervezet gazdálkodásának, folyamatos, időszakonkénti visszatérő vizsgálata,
 az éves költségvetés tervezetének véleményezése,
 az éves pénzügyi zárás vizsgálata,
 írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról a
Taggyűlés részére,
 célzott vizsgálatok lefolytatása.
-

Feladatának ellátása során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az
Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Tevékenysége
kiterjed a gazdálkodás célszerűségének a vizsgálatára is.

141

-

-

-

-

A Bizottság működésének szabályait maga határozza meg.
A Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Taggyűlést tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
Egyesületi Taggyűlés döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult Egyesületi Taggyűlést a Bizottság indítványára – annak
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén az Egyesületi Taggyűlés összehívására a Bizottság is
jogosult. Ha az arra jogosult Egyesületi Taggyűlés a törvényes működés helyreállítása
érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától
számított 15 napon belül azokat a társaságokat, amelyeknél már Felügyelő Bizottsági
tag, írásban köteles tájékoztatni.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van, határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

3.) A tisztségviselőkre és a Titkárra vonatkozó közös szabályok:
Az Egyesület tisztségviselőit (Elnök, Elnökhelyettesek, Felügyelő Bizottság Elnöke és
tagjai) és a Titkárt az Egyesület legfőbb szerve választja meg.
Tisztségviselő (Elnök, Elnökhelyettes, Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja) csak
Egyesületi tagönkormányzatot képviselő polgármester lehet. A tisztségviselőket a
Taggyűlés – ha feladataikat nem megfelelően látják el – visszahívhatja.
Az Egyesületi Elnököt, Elnökhelyetteseket a Taggyűlés 4 éves időtartamra egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással a tagönkormányzatokat képviselő polgármesterek közül
választja.
A Titkárt a Taggyűlés nevezi ki és menti fel. Felette az egyéb munkáltatói jogokat az
Elnökség gyakorolja. A Titkár munkájáért díjazásban részesülhet.
A tisztségviselők és a Titkár az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által
hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott
károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek.
Megszűnik a tisztségviselői megbízás:
a.) a megbízás időtartamának lejártával,
b.) visszahívással,
c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d.) lemondással,
e.) elhalálozással.
A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított
hatvanadik napon válik esedékessé, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő
megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a
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tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések
megtételében köteles részt venni.
A Taggyűlés, valamint az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerve elnöke vagy tagja (ide
nem értve az Egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem
tölthetnek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület
által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak
megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást – , illetve
d) az a) − c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig
–,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el.
X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik:
- a tagok által befizetett tagdíjak,
- a pártoló tagok hozzájárulásai, befizetései,
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meghatározott feladatokra leadott céltámogatások, különböző pályázatokon
elnyert támogatások,
a működés során keletkezett egyéb bevételek,
az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytat.
Vállalkozási tevékenységet azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Vállalkozási tevékenységből
befolyó összeget a tagok nem osztják fel, hanem a közhasznú cél elérése
érdekében használják fel, a közhasznú célra fordítják.
a könyvelési, ügyviteli feladatokat külön megbízás alapján – szolgáltatás
formájában – könyvelő igénybevételével látja el.
XI. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK

1.) Az Egyesület közhasznúsági fokozata: közhasznú.
2.) Az Egyesület tagjain kívül bármely magán és jogi személy is részesülhet a közhasznú
szolgáltatásokból.
3.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
4.) Az Egyesület nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes, vagy jogi személy,
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli, vagy természetbeni
adománnyal csatlakozhat. Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos
piaci áron nyilvántartásba veszik.
5.) A vezető szervek tagjaival, valamint a tisztségviselőkkel kapcsolatos
összeférhetetlenségre az Ectv., valamint az egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
6.) Az Egyesület hivatalos iratainak kezelése az Egyesület székhelyén, az Egyesület
irodájában történik és kerül elhelyezésre. Az iratokba való betekintés a Taggyűlés
tagjainak bármikor, külső érdeklődőnek írásban egyeztetett időpontban lehetséges, ha az
nem sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat, illetve az Egyesület
érdekeit. Az iratbetekintésnél az Egyesület Titkárának jelen kell lennie.
7.) Az Egyesület nyilvánosságra hozza a szolgáltatásainak igénybevétele módjáról szóló
tájékoztatót is. A nyilvánosságra hozatal a helyi média útján történik, valamint
közzéteszik az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán.
8.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.
XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.) Az Alapítók nevében az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület megalakulását követően
a bírósági nyilvántartásban vétel érdekében eljárni. Az Egyesület a bírósági
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nyilvántartásba vétellel jön létre. A közhasznú szervezetté minősítést a nyilvántartásba
vétel iránti kérelemmel egyidejűleg kéri. Az alapítók jelen Alapszabályt az Egyesület
székhelyén elhelyezett hirdető táblán közzé teszik
2.) A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok, elsősorban az
egyesületekről, a közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.
Jelen okirat egységes szerkezetbe foglalására a Preambulum, a IV. fejezet, a VI. fejezet 1.2.
és 2. pontok, az 5. pont, a VII. fejezet 1., 3., 7. pontok, a VIII. fejezet 1. A) és B) pontjai
módosítása, a 2. pont törlése, a 3. pont módosítása, a IX. fejezet pontjai, a XI. fejezet 3. és 8.
pontja módosítása és új, XII. fejezet beiktatása miatt került sor.
Kecskemét, 2013. április 12.
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11. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Tel.:76/571-009

Fax: 76/388-387

Web:http://agasegyhaza.hu
E-mail: pmstrh@t-online.hu

═════════════════════════════════════════════════════
Ügyszám:23 /2013.

Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
SZMSZ-e és Házirendje

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselőtestület 2013. április 30. napi ülésére
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24-26. §§ szabályozzák a köznevelési
intézmény működési rendjét. Ugyanezen szakasz (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a
köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a
szervezeti és működési szabályzat [a továbbiakban: SZMSZ] határozza meg. Az SZMSZ-re
vonatkozó legfontosabb szabályokat a (4) bekezdésben foglaltak határozzák meg az alábbiak
szerint:
(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét
nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési intézményben a
szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, továbbá az iskolai
vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a
házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre
többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a
házirend nyilvános.”
.
Az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda a fenti jogszabály és az emberi erőforrások
miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete alapján az intézmény korábbi SZMSZ-t
és a házirendjét átdolgozta (1. számú melléklet). Az SZMSZ tekintetében az óvoda
módosította a korábbi felépítést és módosított az új követelményeknek megfelelően a
feladatait. Ezekkel a változtatásokkal, s módosításokkal egyetértek és ezzel a javaslattal
terjesztem azt az önkormányzat képviselő-testülete elé.
A Házirend tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény ugyanezen –
25. – szakaszának (2)-(3) bekezdései az alábbiak szerint rendelkeznek:
„(2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek
óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium
házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói
jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek
végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.
(3) A házirend előírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által
bevitt dolgok megőrzőben, öltözőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend
az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból, kollégiumi tagsági viszonyból származó
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kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitelét
megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az előírt szabályokat megszegik, a
bekövetkezett kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.
Az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda a Házirend tekintetében is elvégezte a szükséges
változtatásokat (2. számú melléklet), melyet a szükséges vizsgálatokat követően azzal
terjesztek elő, hogy az a Képviselő-testület szíveskedjen jóváhagyni, s az alábbi
határozattervezet szíveskedjen elfogadni.
Ágasegyháza, 2013. április 25.
Füredi János
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozattervezet
I.

Ügyszám: /2013.(V.1.)

Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
SZMSZ-e

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
23/2013. (IV.30.) számú előterjesztésében foglaltak alapján megismerte és
megvitatta Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvodának az előterjesztés 1.
számú melléklete szerinti szervezeti és működési szabályzatát, és úgy
döntött, hogy azzal egyetért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

II.
Ügyszám: /2013.(V.1.)

Tárgy: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
házirendje

Ágasegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
23/2013. (IV.30.) számú előterjesztésében foglaltak alapján megismerte és
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megvitatta Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvodának az előterjesztés 2.
számú melléklete szerinti házirendjét, és úgy döntött, hogy azzal egyetért.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester, jegyző

1. számú melléklet

Bevezető
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/az
Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdés b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő

szervezeti és működési szabályzatot
(továbbiakban: SZMSZ) fogadta el.
Az SZMSZ célja, hogy megállapítsa az Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a
kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok.
Az SZMSZ jogszabályi alapja
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.)
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról (Vhr.)
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (EMMI r.)
 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartási törvény végrehajtásáról
(költségvetési intézmények esetén) (Ávr.)
 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről
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 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
Az SZMSZ időbeli hatálya
Az SZMSZ a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba, és határozatlan időre szól.
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 pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – óvodán
kívüli programokra

I. Intézményi alapadatok

1. Intézményi azonosítók
Az intézmény neve: Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda
Az intézmény székhelye: 6076 Ágasegyháza Óvoda utca 2.
Az intézmény OM-azonosítója: 202187
Az intézmény típusa: köznevelési intézmény, óvoda
Az intézmény alapító okiratának száma, kelte, az alapítás időpontja, jogszabályi alapja:
79/2012.(XII.11)
2012. december 11.
Hatályba lépés: 2013. január 1.
[Önkormányzati fenntartású intézménynél jogszabályi alap a 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.
§ (6) bekezdése.]
Az intézmény alapító szerve: Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Az intézmény irányító szerve: Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Az intézmény fenntartója és működtetője: Ágasegyháza Község Önkormányzata
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 803537
A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlaszám: 11732002-15803531
Az intézmény adószáma: 15803531-2-03
2. Az intézmény alaptevékenysége: A gyermekek nevelése hároméves kortól a
tankötelezettség kezdetéig.
Az intézmény szakágazati besorolása, szakfeladatai:
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Szakágazat
Szakfeladat
Szakfeladat

Száma
851020
851011
851012

Szakfeladat
Szakfeladat

562912
562913

Tevékenység megnevezése
Óvodai nevelés
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása; a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 4. § 25. pontja szerint – integrált nevelés
keretében: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos
tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási
zavarral) küzd
Óvodai intézményi étkeztetés
Iskolai intézményi étkeztetés

Az intézmény működési köre: Ágasegyháza közigazgatási területe.
Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 60 fő
3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról
 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet
 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének
irányelvéről
 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról
 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
végrehajtásáról közoktatási intézményekben
4. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke
A köznevelési intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
5. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Előirányzata feletti rendelkezési
jogosultsága a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet szerint történik.
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait Ágasegyháza Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el.
A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei
alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról.
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A fenntartási, működési költségek az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott
elemi költségvetésben kerülnek meghatározásra.
A költségvetési szerv a vagyon feletti rendelkezés jogát az önkormányzat képviselőtestületének mindenkori – a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló –
rendelete szerint jogosult gyakorolni.

II. Szervezeti felépítés
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 figyelembevételével
alakítottuk ki a szervezeti egységeket.
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 a szülők is.
A kötelezően foglalkoztatandó alkalmazottak létszámát a hatályos jogszabályi előírások
tartalmazzák.
A foglalkoztatottak engedélyezett létszámát nevelési évenként az irányító szerv által kiadott
képviselő-testületi határozat adja meg.
Az óvoda szervezeti struktúrája
Az óvodát az intézményvezető irányítja.
Intézményen belül megtalálható:
 alá- és fölérendeltség
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Óvodavezető

Nevelőtestület

Nevelő-oktató munkát segítők,
Egyéb foglalkoztatottak
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azonos szinten belül mellérendeltség
Közalkalmazotti
képviselő

pedagógusok

Óvodavezető

technikai
alkalmazottak

Szülői szervezet

pedagógiai
munkát
segítők

1. Az óvoda vezetése, feladatmegosztás
1.1 Az óvodavezető
Az intézmény élén az óvodavezető áll.
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 óvodavezetőnek az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési
jogkörét elsődlegesen a nemzeti köznevelési törvény határozza meg.
Az óvodavezető – a köznevelési törvénynek megfelelően – egy személyben felelős:
 az intézmény szakszerű és törvényes működéséért
 az ésszerű és takarékos gazdálkodásért
 az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos
megfeleltetéséért
 az intézmény pedagógiai programjának jóváhagyásáért
 a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért
 a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért
 a nemzeti ünnepek méltó megszervezéséért
 a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért
 a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért
 a munka- és tűzvédelmi tevékenység megszervezéséért
 a gyermekbalesetek megelőzéséért
 a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért
 a humánerőforrás biztosításáért és fejlesztéséért
 a KIR3-adatszolgáltatás hitelességéért
 a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv
elkészítéséért
 a pedagógusok továbbképzésének megszervezéséért
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 a szabályzatok betartásának biztosításáért a munkaköri leírások és a vezetői ellenőrzés
útján
A költségvetési szerv vezetője felel:
 a közfeladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak, az
irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért
 a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság, a gazdaságosság, az eredményesség
követelményeinek érvényesítéséért
 a használatába adott vagyon vagyonkezelői jogának rendeltetésszerű gyakorlásáért
 a belső kontrollrendszer kialakításáért, működtetéséért, fejlesztéséért
 a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint
annak teljességéért és hitelességéért
 az intézményi számviteli rendért
Az óvodavezető feladata:
 a nevelőtestületi értekezletek előkészítése
 a döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése
 a nevelőmunka irányítása és ellenőrzése
 a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi
és tárgyi feltételek biztosítása
 a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a szülői szervezettel való együttműködés
 a kötelezettségvállalási, munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása
 az intézmény működésével kapcsolatban döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
 rendkívüli szünet elrendelése – a fenntartó egyidejű értesítése mellett –, ha az intézményre
kiterjedő veszélyhelyzet miatt annak működtetése nem lehetséges (időjárás, járvány,
természeti csapás, elháríthatatlan ok)
 a jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartása a közalkalmazottak
foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben
 az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete azon lehetőség figyelembevételével,
hogy a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat
 a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátása
 az egyéb feladatot ellátó alkalmazottak irányítása
Az óvodavezető kizárólagos hatásköre a munkáltatói, kötelezettségvállalási és
utalványozási jogkör.
1.2 A vezető intézményben való benntartózkodásának rendje
Az óvoda zavartalan működéséhez biztosítani kell a vezetői feladatok folyamatos ellátását.
Ennek érdekében a vezető intézményben való tartózkodásának rendje a következő:
Vezetői beosztás megnevezése
Óvodavezető

Az intézményben való tartózkodás rendje
7–13.30, illetve 10.30–17
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1.3. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje
Az óvodavezető akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését teljes felelősséggel
az óvodában a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre alkalmazott
óvodapedagógus 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).
A vezető helyettesítésére vonatkozó további előírások:
 a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó
intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető 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 6.00 órától 7 óráig, illetve a 13.30 órától 17.00 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.
1.4 A kiadmányozás szabályai
Az óvoda kiadmányozási joga az óvodavezetőt illeti meg.
Az intézmény nevében aláírásra az óvodavezető jogosult, akadályoztatása esetén – az
azonnali intézkedést igénylő ügyiratokra vonatkozóan – aláírási jogot gyakorolhat a
legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus.
Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott pedagógus is
gyakorolhatja.
Az átruházott jog gyakorlójának az aláírás előtt az óvodavezetőt tájékoztatnia kell.
Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata:

Hosszú bélyegző:
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Körbélyegző:

1.5 Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje
Óvodánk az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR)
révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumrendszert alkalmaz a 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelet előírásainak
megfelelően. Az elektronikus rendszer használata során ki kell nyomtatni és az irattárban kell
elhelyezni az alábbi dokumentumok papíralapú másolatát:
 Intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása
 Alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések
 Óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések
 OSAP-jelentés
 Alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot)
Az elektronikus úton előállított fenti dokumentumokat az intézmény pecsétjével és az
óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.
Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása és hitelesítése nem szükséges. A
dokumentumokat a KIR alrendszerében, továbbá elektronikus adathordozón lementett
formában tároljuk. Az adatokhoz kizárólag az óvodavezető által felhatalmazott helyettes
férhet hozzá.
1.6 Az elektronikus úton előállított papíralapú dokumentumok kezelési rendje
A tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium
üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével tartjuk nyilván.
A jegyzőkönyv kitöltésének céljából a gyermekvédelmi felelős rendelkezik hozzáféréssel. A
jegyzőkönyv lezárása, a kinyomtatott példány aláírása kizárólagosan óvodavezetői hatáskör.

2. Az óvoda szervezeti egységei, a vezetők és a szervezeti egységek közötti
kapcsolattartás
A jogszabályoknak, szakmai előírásoknak megfelelően az intézményen belül elkülönült
feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik:
 a vezetőség
 az alkalmazotti közösség
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 a nevelőtestület
 a dajkák, technikai dolgozók közössége
 a közalkalmazotti képviselő
Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét – a megbízott vezetők és a választott
képviselők közreműködésével – az óvodavezető fogja össze.
A kapcsolattartás formái:
 értekezletek
 megbeszélések
 fórumok
 elektronikus levelezőlista
A kapcsolattartás általános szabálya, hogy a különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi,
alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és
véleményezési jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell
hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának
módját, a kapcsolódó felelősségi szabályokat a személyre szóló munkaköri leírások
tartalmazzák (6.5 fejezet).
2.1 A vezetőség
Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal
rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az óvodavezető saját jogköréből
szükségesnek tart.
A vezetőség tagjai:
 óvodavezető
 közalkalmazotti képviselő
 szülői szervezet vezetője
A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos, és a szükségleteknek megfelelő. A
vezetők irányítják, tervezik, szervezik és ellenőrzik a saját területükhöz tartozó munkát.
Írásban és értekezleteken beszámolnak területük működéséről, a kiemelkedő
teljesítményekről, hiányosságokról, problémákról, valamint javaslatokat tesznek a
fejlesztésekre.
2.2 Alkalmazotti közösség
Az alkalmazotti közösségnek az óvodában foglalkoztatott valamennyi közalkalmazott tagja.
A munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és kötelességeiket a munka törvénykönyve és a
közalkalmazotti törvény szabályozza.
Az alkalmazotti közösséget és azok képviselőit jogszabályban meghatározott részvételi,
javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jog illeti meg.
Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját és közösségét azokon a
rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.
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Véleményezési jog: az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának
megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és
módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan.
A jogszabályban biztosított véleményezési és javaslattételi joggal rendelkező közösségeken
kívül az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat
az óvoda minden közalkalmazottja.
Az elhangzott javaslatokat és véleményeket a döntés-előkészítés során a döntési jogkör
gyakorlójának mérlegelnie kell.
A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos
álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell.
Egyetértési jog: a döntési jogkör gyakorlója csak úgy rendelkezhet, ha a jogosultak
ténylegesen egyetértenek.
Döntési jog: kizárólagos intézkedési jog, melyet jogszabályok biztosítanak.
2.3 A nevelőtestület
A nevelőtestület a köznevelési törvény alapján meghatározott jogosítványokkal rendelkező
testület, amely a nevelési intézmény pedagógusainak közössége, nevelési kérdésekben az
óvoda legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda
valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja.
A nevelőtestület a nevelési kérdésekben, a nevelési intézmény működésével kapcsolatos
ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban, továbbá az e Szabályzatban
meghatározott kérdésekben döntési, véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.
2.3.1 A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok
A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Nkt. 70. §-a,
valamint a EMMI r. 117. §-a határozza meg.
A nevelőtestület véleményező és javaslattételi jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt
érintő ügyben.
A nevelőtestület döntési jogköre:
 a pedagógiai program elfogadása
 az SZMSZ és a házirend elfogadása
 a nevelési év munkatervének elfogadása
 átfogó értékelések és beszámolók elfogadása
 továbbképzési program elfogadása
 az intézményvezetői pályázat szakmai véleményezése
 a nevelőtestület nevében eljáró pedagógus kiválasztása
 jogszabályban meghatározott más ügyek
A nevelőtestület véleményét ki kell kérni:
 a pedagógusok külön megbízásának elosztása során
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A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és – szükség szerint – rendkívüli értekezletet
tart.
A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és
időponttal az óvoda vezetője hívja össze.
A pedagógusok felelőssége és kötelessége, hogy a napirend alapján felkészüljenek,
beszámolási kötelezettségüknek eleget tegyenek, és érdemi hozzászólásaikkal segítsék a cél
elérését.
Az óvodavezető rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend három nappal
előbb történő kihirdetésével intézkedik.
A rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásának nevelőtestületi kezdeményezéséhez a
pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. Az értekezletet
nevelési időn kívül, a kezdeményezéstől számított nyolc napon belül össze kell hívni.
2.3.2 A nevelőtestületi értekezlet előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos
rendelkezések
A nevelőtestület írásos előterjesztés alapján tárgyalja
 a pedagógiai program,
 az SZMSZ,
 a házirend,
 a munkaterv,
 az óvodai munkára irányuló átfogó elemzés, beszámoló
elfogadásával kapcsolatos napirendi pontokat.
Az óvodavezető az előterjesztés írásos anyagát a nevelőtestületi értekezlet előtt legalább nyolc
nappal átadja a nevelőtestület tagjainak.
A nevelőtestületi értekezlet levezetését az óvodavezető látja el. A jegyzőkönyv hitelesítésére
az értekezlet egy nevelőtestületi tagot választ.
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. Ha a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel
hozható döntésekor szavazategyenlőség keletkezik, a határozatot az óvodavezető szavazata
dönti el.
A nevelőtestület döntéseit határozati formában kell megszövegezni. A határozatokat nevelési
évenként sorszámozni kell, és azokat nyilvántartásba kell venni.
A nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekről lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyv
készül, mely tartalmazza:
 a helyet, időt, az értekezlet napirendi pontjait, a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő nevét
 a jelenlévők számát
 az igazoltan, illetve igazolatlanul távollévők nevét
 a meghívottak nevét
 a jelenlévők hozzászólását
 a módosító javaslatok egyenkénti megszavaztatását
 a határozat elfogadásának szavazási arányát
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A jegyzőkönyvet az értekezletet követő három munkanapon belül el kell készíteni. A
jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestületi tagok közül egy
hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a napirendi pontokat rögzítő jelenléti ívet,
melyet a jegyzőkönyvet aláírók hitelesítenek.
2.3.3 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása
A nevelőtestület valamennyi hatáskörének gyakorlási jogát fenntartja, jogszabályban
biztosított hatásköreinek gyakorlási jogát nem ruházza át.
2.4 Dajkák közössége
Elkülönült szervezeti egységnek nem minősülő, jogszabályokban megfogalmazott és saját
területüket érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkező közösséget
alkotnak.

2.5 Közalkalmazotti képviselő
Jogosítványát, feladatát az óvoda közalkalmazotti szabályzata tartalmazza.

3. Szülői szervezet
A szülők a 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 szülőkkel történő kapcsolattartást a jogszabályokban és a jelen Szabályzatban
meghatározott eseteken túl a házirend is tartalmazza.
A szülői szervezet elnökével az intézményvezető, a csoportszintű ügyekben a csoport szülői
szervezetének képviselőivel az óvodapedagógus, valamint az óvodapedagógus kompetenciáját
meghaladó ügyekben az óvodavezető tart kapcsolatot.
Az óvoda a szülői szervezet képviselőinek értekezletet hív össze, vagy a szülői szervezet
elnökét/képviselőjét meghívja a nevelőtestületi értekezlet azon napirendi pontjának
tárgyalásához, amely ügyekben jogszabály vagy az óvoda SZMSZ-e a szülői szervezet részére
véleményezési, tanácskozói jogot biztosít.
A meghívás a napirend írásos anyagának legalább 8 nappal korábbi átadásával történhet.
Az óvoda vezetője a szülői szervezet képviselőit legalább félévente tájékoztatja az óvodában
folyó nevelőmunkáról és a gyermekeket érintő kérdésekről.
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Az óvodapedagógus a csoport szülői szervezete képviselőjének szükség szerint ad
tájékoztatást.
Az óvodás gyermek fejlődéséről, magatartásában, érzelmi életében bekövetkezett
változásokról való tájékoztatás a csoportos óvodapedagógus, adott esetben az óvodavezető
feladata és kötelessége.
A szülői szervezet
 figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
eredményességét
 bármely, gyermekeket érintő kérdésben tájékoztatást kérhet
 képviselője részt vehet a gyermekbalesetek kivizsgálásában
 nevelőtestületi értekezlet összehívását kezdeményezheti

a

pedagógiai

munka

A szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol:
 a pedagógiai program elfogadásakor
 az SZMSZ elfogadásakor
 a házirend elfogadásakor
 a munkaterv elfogadásakor (a nevelési év rendjének meghatározásában)
 az adatkezelési szabályzat elfogadásakor
 a fakultatív hit- és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában
 a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
 az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
 a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módjának meghatározásában
 a pedagógiai program, az SZMSZ és a házirend nyilvánosságával kapcsolatosan
 a szülőket anyagilag is érintő ügyekben (pl. a szükséges ruházati felszerelésekkel
kapcsolatosan)
 a nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok összeghatárának
megállapításakor
 vezetői pályázatnál
 az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének
megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
kapcsolatosan
A szülői szervezet véleményezési jogkörében eljárva minden esetben köteles írásban
nyilatkozni.
A szülői szervezet képviselői minden értekezlet után kötelesek a soron következő csoportos
szülői értekezleten beszámolni a mindenkit érintő információkról.
A szülői szervezet részére érkezett iratokat az óvodavezető bontatlanul köteles átadni az
érdekeltnek. Az iratkezelés az érdekelt kezdeményezésére történik.
Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések
Az óvodavezető irodájában – hitelesített másolati példányban –, valamint az intézmény
honlapján a szülők számára hozzáférhető
 az óvoda pedagógiai programja,
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 szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ),
 házirendje.
A pedagógiai program másolati példánya minden csoportban is megtalálható, ami a szülők
számára nyomtatott formában bármikor hozzáférhető.
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás időpontjáról a szülők a nevelési év
kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.
A szülők az óvodavezetőtől és a csoport óvodapedagógusától kérhetnek szóbeli tájékoztatást a
dokumentumokról. Ennek időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül
meghatározásra.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtt is választ
kapjanak kérdéseikre.
Beiratkozáskor a házirend egy példányát minden szülő kézhez kapja, melynek tényét
aláírásával kell igazolnia.

4. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja
Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális
ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn
más intézményekkel, szervezetekkel.
4.1 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletére vonatkozó feladatellátás alapja a
fenntartó és az egészségügyi szolgáltató által megkötött megállapodás tartalma.
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője.
Feladata: biztosítja a munkafeltételeket, gondoskodik a gyermekek felügyeletéről,
vizsgálatokra való előkészítéséről, a szülők tájékoztatásáról.
A kapcsolat tartalma: az iskolaorvos felkérésére szakértőként közreműködik, a gyermekek
egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat az óvodavezetővel
egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat az
51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet szabályozza.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.
Gyakoriság: nevelési évenként a feladatra szóló megállapodás tartalma szerint.
4.2 Pedagógiai szakszolgálatok
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: 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.
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Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve a pszichológus, logopédus
és óvónők jelzése alapján szükség szerint.
4.3 Pedagógiai szakmai szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a pedagógusok szakmai ismereteinek frissítse, bővítése, valamint
szaktanácsadói szakmai segítés.
A kapcsolat formája: továbbképzések, konferenciák, konzultációk, szaktanácsadói hospitálás,
szaktanácsadói javaslat.
Gyakoriság: nevelési évenként meghirdetett időpontokban és gyakorisággal.
4.4 Gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, gyámügyi hivatal
Kapcsolattartó: óvodavezető, illetve egyeztetést követően a gyermekvédelmi felelős.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése,
esélyegyenlőség biztosítása.
A kapcsolat formája, lehetséges módja: esetmegbeszélésen, előadásokon, rendezvényeken
való részvétel, segítség kérése, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel
nem tudjuk 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
 szülők tájékoztatása révén (a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának
intézményben való kihelyezése), lehetővé téve a közvetlen megkeresését
Gyakoriság: szükség szerint.
A gyermekvédelmi feladatok kompetenciaelvű meghatározását az óvoda pedagógiai
programja tartalmazza.
4.5 Általános iskola
Kapcsolattartó: az óvodavezető és az adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvoda–iskola
átmenet megkönnyítésével, információk továbbítása a szülőknek.
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórum, rendezvényeken való részvétel.
Gyakoriság: az iskola megkeresésére látogatás az iskolai beiratkozás előtt és az első félévet
követően.
4.6 Fenntartó
Kapcsolattartó: óvodavezető.
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A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak
való megfelelés, az intézmény, a gyermekek, valamint a település érdekeinek képviselete.
A kapcsolattartás formája: vezetői értekezletek, kiállítások, rendezvények, központi
ünnepségeken való intézményi képviselet, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, írásos
beszámoló.
4.7 Gyermekprogramokat ajánló kulturális intézmények, szolgáltatók
Kapcsolattartó: az óvodavezető és az általa adott nevelési évre megbízott óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: színvonalas gyermekműsorok, előadások szervezése, lebonyolítása.
A kapcsolat formája: intézményi programok szervezése, intézményen kívüli kulturális
programok látogatása, illetve ajánlása a szülőknek.
Gyakorisága: az adott nevelési évre szóló munkatervben meghatározva, a szülői szervezet
véleményének kikérésével.

III. A működés rendje
1. Az intézmény működési 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.
A nyitvatartási idő napi 11 óra, reggel 6.00 órától 17.00 óráig.
Az óvodát reggel a munkarend szerint 6.00 órára érkező dajka nyitja, és délután a munkarend
szerinti dajka zárja.
Az óvoda dolgozóinak munkarendje, a személyre szóló munkaidő-beosztás az adott nevelési
évre szóló munkaterv melléklete.
Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi.
Az óvoda üzemeltetése a jegyző (fenntartó) által meghatározott nyári és téli zárva tartás alatt
szünetel.
Az intézmény
 nyári zárva tartásának időpontjáról legkésőbb február 15-ig
 zárva tartásának téli időpontjáról szeptember 15-ig a szülőket tájékoztatjuk.
Az ügyeleti ellátásra vonatkozó igényeket a zárás előtt 15 nappal fel kell mérni.
A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9–13 óráig ügyeletet
kell tartani.
Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.
Amennyiben a nyári nyitva tartásra legalább nyolc fő tekintetében igény jelentkezik, úgy a
nyári zárva tartás nem engedélyezhető, csak indokolt esetben.
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A nevelés nélküli munkanapok, továbbá az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten
tájékoztatást kell adni, valamint minden csoport faliújságján szeptemberben ki kell
függeszteni, és az óvoda honlapjára fel kell tenni. A nevelés nélküli munkanapokon az óvoda
zárva tart.
Az ügyeleti igényeket – a zárva tartást megelőzően legalább 7 nappal – a hirdetőtáblákon
közzétett nyilatkozaton a szülőknek írásban kell jelezni.
A nyilatkozatok beszerzése az óvodapedagógusok feladata, akik azt legkésőbb 2 nappal a
zárva tartás előtt leadják az óvodavezetőnek.

2. Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban
az intézménnyel
Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága és a vagyonvédelem érdekében egész nap be van
reteszelve, 8.30-tól 15.00 óráig zárva.
Az intézmény alkalmazottai közül bárki ajtót nyithat, miután tájékozódott, felvilágosítást
kapott a belépni kívánó személy kilétéről. A látogatótól meg kell kérdezni, hogy milyen
ügyben jelent meg, majd el kell kísérni a keresett személyhez.
A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos vagy szakmai szervek képviselőit
az óvodavezető fogadja.
Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását – a szülők kivételével – az óvodavezető
engedélyezi.
Ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet
csak az óvodavezető engedélyével folytathatnak.

3. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával
kapcsolatos feladatok
Az intézményi megemlékezések, a nemzeti és az egyéb ünnepek megünneplésének rendjét és
módját a nevelési program, jelen Szabályzat, továbbá a nevelési év rendjére vonatkozó éves
munkaterv határozza meg.
Az éves munkatervben ki kell jelölni a rendezvény idejét és azt a pedagógust, aki az évi
ünnepélyek, megemlékezések, hagyományápoló rendezvények megszervezéséért,
lebonyolításáért szakmailag felelős.
A gyermeki élet hagyományos ünnepei, melyet valamennyi csoport megünnepel az
intézményben:
 születésnapok
 állatok világnapja
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 az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja
 Mikulás
 karácsony
 farsang
 március 15-e
 a víz világnapja
 húsvét
 Föld napja
 anyák, apák napja
 gyermeknap
 környezetvédelmi világnap
 évzáró, ballagás
A farsang, az Anyák napja, az évzáró - a gyermeknap minden második évben, amikor az
óvodában tartjuk - nyilvános, melyre szülők és más vendégek is hívhatók.
Az óvodapedagógusok kezdeményezésére csoportszinten más ünnepélyek, rendezvények is
nyilvánossá tehetők.
A felnőtt közösség hagyományai






szakmai napok
házi bemutatók
karácsonyi ünnepség
„Óvodabál” jótékonysági bevétel az óvodáért
pedagógusnap

Az ünnepek és hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, elvárások:
 Az óvoda közösségi helyiségeinek az ünnephez illő feldíszítése.
 Tájékoztató információk kihelyezése a program időpontja előtt legalább 2 héttel.
 Projektterv készítése az intézményi szintű rendezvényekhez (feladat – felelős – határidő
megjelölésével).
 A rendezvényeken való aktív részvétel, a személyre szóló feladatok maradéktalan
elvégzése.
 Alkalomhoz illő öltözködés – egységes arculat tükrözése (nemzeti ünnepeken ünneplő
ruha; farsangkor jelmez használata).

4. Intézményi védő, óvó előírások
4.1 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok
A gyermekekkel egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az
óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve folyamatosan (kirándulás, séta stb.), a gyermekek
életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően ismertetni kell.
A gyermekek tájékoztatása, felvilágosítása a csoportos óvónő felelőssége. Az ismertetés
tényét és tartalmát a csoportnaplóban dokumentálni kell.
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Az óvodai életre vonatkozó szabályok a nem óvodás testvérekre is vonatkoznak, azok
betartása a szülők jelenlétében is elvárás.
Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott (MSZ EN 71-es szabványnak megfelelő) játékot
vásárolhat. Az óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt
figyelmeztetést, feliratot, használati utasítást áttanulmányozni és az alkalmazás során
betartani.
Az óvoda bejáratai a gyermekek biztonsága érdekében egész nap reteszelve, 9.30-15 óráig
zárva van. A kaput és az ajtót minden esetben be kell csukni, ügyelve arra, hogy más gyermek
ne menjen ki az épületből.
Óvodába lépéskor a szülők írásban nyilatkoznak arról, hogy ki viheti haza a gyermeket.
Az óvoda felügyeleti kötelezettsége a belépéstől az intézmény jogszerű elhagyásáig terjed,
illetve az óvodán kívüli programok időtartamára áll fenn.
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 aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével,
 hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe ne juthassanak
be,
 hogy a játékok, foglalkozási eszközök vásárlásakor csak megfelelőségi jellel ellátott
termékeket szerezzenek be,
 hogy az udvari játékok folyamatos karbantartása, időszakos szabványossági felülvizsgálata
megtörténjen,
 a gyermekbalesetek megelőzése érdekében a vezető és a munkavédelmi felelős feladata a
gyermekekkel foglalkozó valamennyi alkalmazott figyelmét felhívni a 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 ismertetni kell,
 évente az intézmény egész területét felmérjék a védő, óvó intézkedések szükségessége
szempontjából.
Az óvodai alkalmazottak felelőssége:
 Mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések
használatára, kezelésére.
 A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek
hozzá.
 A gyermekek testi épségét veszélyeztető (szúró, vágó stb.) tárgyak otthonról ne
kerülhessenek az óvodába.
 A foglalkozásokra általuk készített és használt eszközök megfeleljenek a biztonsági
előírásoknak.
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 Javaslatot tegyenek az óvoda épülete és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.
 Munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára,
testi épségére.
 Veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják.
 Hívják fel a gyermekek és az óvodavezető figyelmét a veszélyhelyzetekre.
 Azonnali veszélyelhárítás szükséges a baleset megelőzése érdekében.
4.2 Gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok
A balesetet szenvedett gyermek ellátása a gyermek felügyeletét éppen ellátó óvónő feladata,
miután a többi gyermek biztonságáról, felügyeletéről gondoskodott.
A fenti feladatok ellátásában a helyszínen jelenlévő többi munkatársnak is segítséget kell
nyújtania.
A balesetet szenvedett gyermek megnyugtató ellátása után tájékoztatni kell az óvodavezetőt,
amennyiben orvosi ellátás szükséges, akkor azonnal értesíteni kell a szülőket is.
A gyermekbalesetek jelentésének módját az EMMI r. 169. § (2) bekezdése tartalmazza.
A gyermekbalesetek jegyzőkönyvezése és nyilvántartása a gyermekvédelmi felelős feladata.
Az elektronikus úton kitöltött, kinyomtatott, hitelesített jegyzőkönyv egy példányát megkapja
a szülő, egy példányát az óvoda irattárában kell megőrizni.
Nem súlyos balesettel kapcsolatos feladatok:
 a baleset körülményeinek kivizsgálása
 jegyzőkönyv készítése
 bejelentési kötelezettség teljesítése
Súlyos balesettel kapcsolatos további előírások:
 azonnali jelentés a fenntartónak
 legalább középfokú munkavédelmi képesítéssel rendelkező személy bevonása a baleset
körülményeinek a kivizsgálásába
A baleset körülményeinek kivizsgálásánál biztosítani kell a szülői szervezet képviselőjének
részvételét.
A munkavédelmi felelős különleges felelőssége, hogy
 gyermekbalesetet követően intézkedjen annak megelőzésére, hogy hasonló eset ne
forduljon elő,
 az óvoda minden alkalmazottját tájékoztassa.
4.3 A nevelőmunka biztonságos feltételeinek megteremtése
4.3.1 Nevelési időben szervezett, óvodán kívüli programokkal kapcsolatos szabályok
Az óvodapedagógusoknak lehetőségük van óvodán kívüli programok szervezésére is:
 kirándulás, séta
 színház-, múzeum-, kiállítás-látogatás
 sportprogramok
 iskolalátogatás stb.
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A szülők a nevelési év kezdetén írásban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük az óvodán
kívül szervezett programokon részt vegyen.
Az óvodapedagógusok feladatai:
 A csoport faliújságján tájékoztatják a szülőket a program helyéről, időpontjáról és a
közlekedési eszközről.
 Az óvodavezető tájékoztatása előzetesen szóban, majd a program megkezdésekor helyi
formanyomtatvány (helyszín, résztvevők neve, kísérők neve, időtartam, közlekedési
eszköz) kitöltésével írásban.
A program akkor tekinthető engedélyezettnek, ha azt az óvodavezető 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.
4.3.2 Az óvodai alkalmazottak munkavégzésével kapcsolatos szabályok:
 Az intézmény valamennyi alkalmazottjának érvényes munkaköri alkalmassági orvosi
véleménnyel kell rendelkeznie.
 A HACCP-előírások betartása és betartatása mindenki felelőssége.
 Az intézmény egész területén tilos a dohányzás!
 Az intézményen belül szeszes ital fogyasztása tilos!
4.4 Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők
Az óvoda minden alkalmazottja köteles az általa észlelt rendkívüli eseményt közvetlen
felettesének jelenteni. A szükséges intézkedésekről és a fenntartó értesítéséről az óvodavezető
dönt.
Rendkívüli esemény (bombariadó, tűz, természeti katasztrófa) esetén az épület kiürítését, a
szükséges intézkedések megtételét a tűzriadóterv előírásainak megfelelően kell elvégezni.
Bombariadó esetén minden esetben azonnal értesíteni kell a rendőrséget, és haladéktalanul
meg kell kezdeni az épület kiürítését.
A gyermekek biztonságos, ideiglenes elhelyezése a szomszédos Polgármesteri Hivatalban
történik.
Amennyiben az óvodavezető nem tartózkodik az épületben a legmagasabb iskolai
végzettséggel és szolgálati idővel rendelkező munkatárs gondoskodik a bejelentésről és a
kiürítés megszervezéséről, majd a vezető értesítéséről.
A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az óvodavezető rendkívüli jelentésben értesíti a
fenntartót.
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5. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje
A belső ellenőrzés legfontosabb feladata az intézményben folyó pedagógiai tevékenység
eredményességének, szakszerűségének, célszerűségének és hatékonyságának a vizsgálata,
annak feltárása, hogy milyen területen szükséges erősíteni a tevékenységet, milyen
területeken kell a rendelkezésre álló eszközöket, felszereléseket felújítani, korszerűsíteni,
illetve bővíteni.
Területei:




Szakmai-pedagógiai tevékenység
Tanügy-igazgatási feladatok ellátása
Munkáltatói jogkörből adódó feladatok (határidők, jogszabályi előírások betartása)

Módszerei:
 Megfigyelés (csoportlátogatás),
 Dokumentumelemzés (tervezési, értékelési, tanügy-igazgatási)
 Bejárás, leltározás
 Részvétel a munkában
Alapelvei:










konkrétság
objektivitás
folyamatosság
tervszerűség
pedagógiai önállóság tiszteletben tartása
humánus megközelítés, kölcsönös bizalom
önállóság, önértékelés fejlesztése
perspektívák adása
pozitívumok erősítése

A pedagógiai munka éves ellenőrzési ütemtervét a nevelőtestület javaslatai alapján az
intézményvezető készíti el.
Az ellenőrzési terv az éves munkaterv része. Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés
területeit, módszereit, szempontrendszerét és ütemezését.
Az ellenőrzési tervet az intézményben nyilvánosságra kell hozni. Az ellenőrzés kiterjed az
egyes feladatok elvégzésének módjára, minőségére, a munkafegyelemmel összefüggő
kérdésekre.
Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az intézményvezető felel.
Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az intézményvezető dönt.
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Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a nevelőtestület és a szülői szervezet.
Az ellenőrzés tapasztalatairól írásos feljegyzést kell készíteni, azt az érintett
óvodapedagógussal, illetve dolgozóval ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban
észrevételt tehet.
Az intézményvezető minden évben valamennyi óvodapedagógus és technikai dolgozó
munkáját értékeli legalább egy alkalommal.
A pedagógiai munka belső ellenőrzésének eredményeit, illetőleg az ellenőrzés általánosítható
tapasztalatait a nevelési évzáró értekezleten értékelni kell, megállapítva az esetleges
hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

6. Egyéb kérdések
6.1 Nyilatkozat tömegtájékoztató szerveknek
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.
 Csak és kimondottan az Óvodát érintő nyilatkozattal élhet, melynek megtételéről
előzetesen a polgármestert tájékoztatni köteles.
 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, amelyekről a döntés nem a
nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik.
6.2 A kereset kiegészítés feltételei
Az óvodavezető határozott időre, vagy egyszeri alkalomra szólóan kereset kiegészítéssel
ismerheti el a kiváló teljesítményt, az átmeneti többletfeladatok ellátását, továbbá a
teljesítményértékelés eredményét az alábbi szempontok figyelembevételével:

tanulási tervek készítése a helyi program alapján

olyan folyamatos pedagógiai tevékenység, amely túlnő a csoportkereteken

pályázatírás

publikálás

bemutatók tartása

új módszerek, ötletek kipróbálása, megvalósítása, továbbadása

belső ellenőrzések tapasztalatai

óvodapedagógusi tevékenységével emeli és erősíti az óvoda elismertségét

pályakezdők szakmai segítése

172

olyan munkában való részvétel, amely nem kapcsolódik a munkaköréhez
A kereset kiegészítés mértékéről a polgármester és az óvodavezető dönt egyetértésben,
amennyiben a pénzügyi fedezet megalapozottan rendelkezésre áll és az Önkormányzat
működését negatívan nem befolyásolja. A döntés-előkészítés folyamatában kikéri a
nevelőtestület véleményét.
6.3 A teljesítménypótlék alkalmazása
Az óvodában teljesítménypótlékot nem alkalmazunk.
6.4 Munkaköri leírás minták
Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat- és hatáskörök.
.
6.4.1 Óvodapedagógus
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Közvetlen felettese: óvodavezető
Heti munkaideje 40 óra, ebből kötelező óraszáma 32
Főbb felelősségek és tevékenységek
A pedagógus minősítés követelményrendszerében megfogalmazott kritériumoknak megfelelő
munkavégzés.
Betartja az óvoda etikai kódexében megfogalmazott – a munkavégzésre, a kapcsolatokra, a
titoktartásra vonatkozó – etikai normákat.
 a pedagógiai program elvrendszerének, értékrendjének megfelelően tervezi, szervezi,
irányítja a csoportjában folyó pedagógiai munkát
 az éves munkatervnek megfelelően önállóan és felelősséggel fejleszti az egyént és a
csoportot
 felismeri, szükség esetén szakszolgálathoz irányítja az arra rászorulókat
 nevelőmunkájában érvényesíti a tehetséggondozást, felzárkóztatást, a különbözőségek
elfogadtatását
 biztonságos körülményeket teremt a gyermekek értelmi-testi-lelki fejlődéséhez
 szakmai ismereteinek bővítése érdekében részt vesz bemutatókon, konferenciákon,
előadásokon, pedagógiai fórumokon
 naprakészen vezeti a csoportmunkához kapcsolódó kötelező adminisztrációs feladatokat
(mulasztási napló, csoportnapló, gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő
dokumentáció)
 folyamatosan értékeli és ellenőrzi csoportjában a gyermekek teljesítményét, fejlődését, és
erről az eljárásrendben rögzítetteknek megfelelően feljegyzést készít
 a szülők tájékoztatására – az eljárásrendben foglaltaknak megfelelően – fogadóórát
kezdeményez, és nyitott a szülők által igényelt fogadóórák megtartására
 gondoskodik a gyermekek adatainak folyamatos aktualizálásáról
 csoportváltás esetén gondoskodik a gyermekkel kapcsolatos információk teljes körű
átadásáról
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 kialakítja csoportjában az SZMSZ-ben rögzített ünnepek és az óvodai hagyományokhoz
kapcsolódó programok megünneplésének módját
 elvégzi az éves munkatervben szereplő, névre szóló feladatokat
 csoportjában és az udvaron egyaránt gondoskodik a játékok és eszközök rendben tartásáról,
esténként takarításra alkalmas állapotban adja át a csoportszobát
 az információkat időben és megfelelő módon továbbítja az érintetteknek
 a költségvetés készítésénél javaslatot tesz csoportjában a bútorok, eszközök javítására,
pótlására, bővítésére
Különleges felelőssége
 továbbképzési kötelezettségét teljesíti
 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt
előírásokat
 leltári felelősséggel tartozik csoportjának berendezési tárgyaiért és eszközeiért, a
személyes használatra átadott informatikai eszközökért (laptop, projektor)
 a rendelkezésére biztosított pénzügyi kerettel önállóan gazdálkodik ünnepélyek
szervezésekor és játékvásárláskor
 a gyermekek, a szülők, a dolgozók személyiségjogait érintő információkat megőrzi, egyéb
esetben a közalkalmazotti törvényben foglaltak szerint jár el
 alkalmassági vizsgálaton annak lejárta előtt megjelenik
Kapcsolatok
 a nevelőtestület tagjaként aktívan részt vesz a nevelői értekezleteken, legjobb tudása
szerint törekszik a pedagógiai cél megvalósítására
 törekszik a legjobb munkakapcsolat kialakítására váltótársával és a csoport dajkájával
 beszámol a nevelőtestületnek a továbbképzéseken szerzett információkról
 pedagógiai tevékenységével segíti az óvoda és a család együttműködését (szülői értekezlet,
fogadóóra, nyílt nap, közös programok)
 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal udvarias, segítőkész magatartást tanúsít
 megbecsüli kollégái munkáját
Munkakörülmények
 szabad hozzáféréssel rendelkezik a szertárban elhelyezett foglalkozási eszközökhöz
 a nagyobb értékű informatikai eszközöket (laptop) az óvodavezetőtől veheti át
 internet: az óvodavezető irodájában szabadon hozzáférhető
 telefonhasználat – a telefonok használatáról rendelkező belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően

6.4.2 Dajka
Munkakör megnevezése: óvodai dajka
Közvetlen felettese: óvodavezető
Heti munkaideje: 40 óra, amit hetenkénti váltással tölt le
Délelőttös műszak: 6.00 – 14.00-ig
Délutános műszak: 9.00 – 17.00-ig
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A vezető a munkarendről ettől eltérő módon is rendelkezhet (pl. alacsony gyereklétszám,
helyettesítés miatt).
Főbb felelősségek és tevékenységek
Nevelőmunkát segítő feladatok
1. Napi feladatok:
 Az óvónő mellett a nevelési tervnek megfelelően tevékenyen vesz részt a gyermekcsoport
életében ( a munkarend szerint bizonyos időszakokban két csoportban)
– részt vesz a környezet építésében, szépítésében
– biztosítja a gyermekek étkezési feltételeit
– teremrendezés
– segít a testnevelés-foglalkozások előkészítésében (gyermekek kísérése)
– segítséget nyújt az öltözésnél
– az egészségügyi előírásoknak megfelelően jár el
 rendben tartja saját foglalkoztatóját, öltözőjét, mosdóját
 rendben tartja az óvoda külterületét
 a mosdóban az életkori sajátosságoknak megfelelően segítséget nyújt
 fogyasztásra, tálalásra előkészíti az ételeket, elrakja a használt eszközöket
 gondoskodik megfelelő ivóvízről télen-nyáron
 a munkarendnek megfelelően a reggelit, ebédet és uzsonnát átveszi a konyhán
2. Heti feladatok:
 fertőtleníti a fogmosó poharakat és fésűket
 meglocsolja a virágokat (csoport, öltöző,)
 mossa, cseréli a törölközőket
3. Időszakos feladatok:
 szükség szerinti varrja, javítja a textíliákat
 váltja a gyermekek ágyneműit
 mossa, vasalja a csoport textíliáit
 fertőző betegség esetén teljes fertőtlenítést végez
 lemossa a játékokat, polcokat és bútorokat
 előkészíti a táncruhákat
 szükség esetén ellátja az elsősegélynyújtással, egészségüggyel kapcsolatos feladatokat
 elkíséri csoportját az óvodán kívüli programokra (a munkarend alapján munkaidőben vagy
plusz órában)
 aktívan részt vesz a csoport-, illetve óvodaszintű ünnepek lebonyolításában
Takarítási feladatok
Munkáját a takarítási utasítás szerint végzi, felel a bel és külterület rendjéért, tisztaságáért.
1. Napi feladatok:
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a munkarendnek megfelelően reggel, illetve délután kitakarítja a saját csoportszobáját
(asztalok súrolása, letörlése, porszívózás, felsöprés, felmosás, sarkok, radiátor alatti rész
portalanítása)
étkezések után felseper, ha szükséges, felmos
kitakarítja a csoporthoz tartozó mosdót délben és este (WC-kagylók, mosdókagylók,
tükrök, zuhanyzótálcák tisztán tartása, fertőtlenítése)
délben felmossa a gyermeköltözőt
délutánonként a padok elmozgatásával lesöpri és felmossa gyermeköltözőket, folyosót,
lépcsőházat
kiüríti, tisztán tartja a szemeteseket
minden reggel kitakarítja a tornatermet (porszívózás, felmosás naponta + hetente egyszer
az eszközök elmozgatása)
Napi feladat-ként az összes helyiség, az udvar tisztaságát, locsolását, fűnyírását
koordinálja, szükség szerint, azt személyesen elvégzi.

2. Heti feladatok:





pókhálózás
portalanítja a fürdő és az átadó ablakpárkányait
saját csoportjában letörli a port
letörli az öltözőszekrények tetejét és a cipőtartókat

3. Időszakos feladatok:
 szükség szerint lemossa az ajtókat
 évente 2 alkalommal elvégzi a csoportja teljes nagytakarítását (bútorok elmozgatása,
radiátorok lemosása, WC-tartályok, csempe lemosása, csövek, villanykapcsolók tisztítása,
öltözőszekrények lemosása, ablakok tisztítása, függöny mosása)
 közös feladatként a közös helyiségek (felnőtt öltöző, tornaterem, szertárhelyiségek,
játéktárolók) teljes nagytakarítása
Különleges felelőssége
 munkavégzése során betartja a jogszabályban és az intézményi szabályzatokban foglalt
előírásokat
 alkalmassági vizsgálaton időben megjelenik
 a szelektív hulladékgyűjtési szabályokat betartja
 hiányzását, illetve munkába állását időben jelzi az óvodavezetőnek
 naprakészen vezeti a jelenléti ívet
 a rábízott gépeket és eszközöket rendeltetésszerűen és a munkavédelmi előírásoknak
megfelelően használja, szükség szerint tisztítja, állagmegóvásukról gondoskodik
 gondoskodik a tisztítószerek biztonságos tárolásáról
 az épület biztonsága érdekében záráskor ellenőrzi a nyílászárókat, világítást, vízcsapokat
 az óvoda kulcsaiért teljes felelősséggel tartozik
 a csoport textíliáival, edényeivel a leltár szerint elszámol, vezeti a csoport törésnaplóját
 a tűz- és munkavédelmi, valamint a HACCP-előírásokat mindenkor betartja
Tervezés
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 tervezi a felhasznált tisztítószer és mosószer mennyiségét, és egyezteti az óvodavezetővel
 javaslatot tesz a munkakörülmények javításához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére
Bizalmas információk kezelése
 a gyermekekről pedagógiai információt, az óvoda belső életéről, gazdasági helyzetéről
felvilágosítást nem adhat
Kapcsolatok
 a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal szemben udvarias, segítőkész
magatartást tanúsít
 megbecsüli kollégái munkáját

1. A szervezeti és működési szabályzat hatálybalépése
Jelen szabályzat a nevelőtestületi elfogadást követő napon lép hatályba.
A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az intézmény…………… sz. határozattal
jóváhagyott szervezeti és működési szabályzata.
Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára
kötelező, megszegése esetén az óvodavezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.
2. A szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata, módosítása
Felülvizsgálata: évenként, jogszabályi és használhatósági szempontok figyelembevételével
Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a közalkalmazotti
képviselő
A módosítás indoka lehet:
 jogszabályváltozás
 alapító okirat tartalmának változása
 túlszabályozott rendszer
 hiányosan szabályozott rendszer
 hibás illetékesség vagy hatáskör kijelölés
A módosítás során az elkészítésre vonatkozó legitimációs eljárást kell lefolytatni.
3. A szervezeti és működési szabályzat 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.
4. A szervezeti és működési szabályzat melléklete
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Adatkezelési szabályzat
Az intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok adatkezelése és
adattovábbításának rendje a Nkt. 41. és 43.§-ának megfelelően történik.
Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap …… nap
………………………………
óvodavezető

P. H.

Legitimáció
A szervezeti és működési szabályzat tekintetében véleményezési jogával élt az óvoda szülői
szervezete. Véleményüket a ………………… számú jegyzőkönyv tartalmazza.
Kelt: ……………………………, ……… év ………………… hónap ……… nap
……………………………………
szülői szervezet elnöke/képviselője

A szervezeti és működési szabályzatot a nevelőtestület ……… arányú „igen” szavazatával,
……… számú nevelőtestületi határozatával ………………………. napján elfogadta.
……………………………………
nevelőtestület képviselője
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2. számú melléklet

ÁGASEGYHÁZA NAPKÖZI
OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE
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Kedves Szülők!
A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az óvoda
Pedagógiai Programja alapján készült.
Célja:
Az óvodai élet mindennapi tevékenységének jogi keretek között történő
szabályozása. A törvények mellett a gyakorlati életben használható szabályokat
fogalmaz meg, figyelembe véve az óvoda eddigi hagyományait. Ismerje meg a
szülő,

a

törvények

előírásait.

A

házirend

megfogalmazza,

hogy

a

jogszabályokban meghatározott gyermeki jogokat és kötelezettségeket milyen
módon lehet gyakorolni, illetve kell végrehajtani.
Hatálya:
Személyi hatálya: kiterjed az óvodai nevelésben részesülő gyermekekre,
pedagógusokra, az intézmény más alkalmazottjaira, és a szülőkre, aki a gyermek
törvényes képviselőjeként gyakorol jogokat, illetve teljesít kötelezettségeket.
Területi hatálya: az óvodai élet helyszíneire, valamint az intézmény területén
kívüli, óvoda által szervezett, pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó
óvodán kívüli rendezvényekre terjed ki.
Időbeli hatálya: a házirend kihirdetésének napjától a házirendben, vagy
magasabb szintű jogszabályban meghatározott időpontig terjed ki.
Egyetértési jogot gyakorol:

Nevelőtestület
Szülői Szervezet
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A házirend az intézmény fenntartója jóváhagyásával válik érvényessé.

Általános tudnivalók
Az óvoda neve:

Ágasegyháza Napközi Otthonos Óvoda

Címe:

6076 Ágasegyháza Óvoda utca 2.

Telefon/ fax:

76/200-140

Az óvoda fenntartója:

Ágasegyháza Község Önkormányzata

Az óvoda vezetője:

Szmetena Katalin

Elérhetősége:

7.00-13.30, vagy 10.30-17.00 óráig az óvodában

Gyermekvédelmi felelős:

Somodi Imréné

Elérhetősége:

7.00-13.30, vagy 10.30-17.00 óráig az óvodában

Az óvoda gyermekorvosa:

Dr. Dull István

Elérhetősége:

76/388-133

Védőnő:

Béres Erzsébet

Elérhetősége:

76/200-141

Az óvoda logopédusa:

Doráné Borsik Mária

Elérhetősége:

30/6242-292

Gyermekjóléti Szolgálat:

Molnár Csilla

Elérhetősége:

70/3347-816

Szülői szervezet vezetője:

Szaszkó Tiborné
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A Házirend tartalma
1) Az óvodai felvétel eljárásrendje
2) A nevelési év rendje
3) Az óvoda napirendje, nyitvatartási rendje
4) A gyermekek és szülők jogai, kötelességei
5) Védő – óvó előírások
6) A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok
7) A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek
8) Az óvoda hagyományai
9) Az óvodai elhelyezés megszűnése, és a beiskolázás eljárásrendje
10) A Házirend nyilvánossága
11) Záró rendelkezések

1. Az óvodai felvétel
Óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje:
Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik, minden év április 20-a és május
20-a között. A beiratkozást megelőzően 30 nappal a jogviszony létesítésével
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kapcsolatos tudnivalókról a helyben szokásos módon hirdetményben adunk
tájékoztatást.
Óvodai ellátás igénybevétele:

Csak egészséges, szobatiszta gyermek vehető fel harmadik életévének
betöltésétől, és a tankötelezettség kezdetéig részesül óvodai ellátásban.
Felvehető az a gyermek is, aki fél éven belül betölti a harmadik életévét, feltéve,
ha minden három éves és annál idősebb gyermek felvétele teljesíthető. A
gyermek a közoktatási törvény 24.§ (3) pontja értelmében, abban az évben,
amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (09.01)
óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben
kell részesülnie.
Előjegyzéshez szükséges:
 anyakönyvi kivonat
 lakcímkártya
 taj kártya
 orvosi igazolás arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető
 nem magyar állampolgár esetében a tartózkodást engedélyező okmány
 100, illetve 50% étkezési kedvezményre jogosító dokumentum, ha van.
Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:
Az óvodai felvétel általános szabályain és a jogszabályban kötelezően
meghatározott eseteken túl felvételnél előnyt élvez az a gyermek, akinek szülei
dolgoznak, kisebb testvére már óvodába jár, Ágasegyháza közigazgatási
területén él.
Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő
beosztásának lehetőségeiről. Óvodánkban két vegyes életkorú csoport van.
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Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, egyéb nyomós indok áll
fent (akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor
kerülhet az óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.

2. A nevelési év rendje
 A nevelési év – amennyiben a minisztérium másként nem rendelkezik –
minden év szeptember 1-től, a következő év augusztus 31-ig tart. Az intenzív
fejlesztési szakasz minden év szeptember 1-től, a következő év május 31-ig
tart.
 Az óvoda jelentős létszámcsökkenés esetén (nyári élet, karácsony és az
iskolai őszi és tavaszi szünete) csoportösszevonással üzemel, 10 alatti
gyermeklétszám esetén zárva tart.
 Az óvoda nyári zárása 5 hét – július utolsó hete, és augusztus - amelyből az
ötödik héten az óvónők felkészülnek a nevelési év kezdetére, a régi és új
gyermekek fogadására. Időpontjáról minden év február 15.-ig a szülőket
értesítjük.
 Az óvodapedagógusok a nevelési év során 5 munkanapot használhatnak fel
nevelés nélküli munkanapként, amelynek időpontját a nevelőtestület
határozza meg, ezeken a napokon az óvoda zárva tart.

3. Az óvoda napirendje, nyitvatartási rendje

A napirend kialakításának szempontjai:
 Óvodai napirendünk rugalmasan illeszkedik a gyermekek tevékenységeihez
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 A meghatározott időkeretek lehetőséget adnak a váratlan események,
élmények megéléséhez, szem előtt lehet tartani a gyermekcsoport hangulatát,
életkori, fejlődésbeli sajátosságait. Kiscsoportban több időt szánva a
pihenésre, gondozási feladatok ellátására.
 Az óvoda öt napos munkarenddel működik (hétfőtől –péntekig) 6.00-tól17.00 óráig.

Gyülekezés minden reggel 8.00 óráig. Kérjük, hogy

gyermekeiket, ez időre szíveskedjenek behozni.
A gyermekek étkeztetése az óvodában:
 Változatos, napi háromszori étkezés.
 Az ételmintát 48 óráig hűtőszekrényben őrizzük.
 A higiéniai követelmények maximális betartása, ill. betartatása.
 A születés- és névnapokat otthonról hozott süteménnyel ünnepeljük. A mintát
ebből is 48 óráig őrizzük. Kérjük, hogy ezen alkalmakon kívül a gyermekek
ne hozzanak édes italokat, édességeket maguknak az óvodába
 Az étkezések időpontja: Tízórai:
Ebéd:

9 óra
12 óra

Uzsonna:15 óra
 A nagyon korán érkező gyermekek (6 -7 óra) reggelizzenek otthon!
Amennyiben ez mégsem megoldható, lehetőséget biztosítunk rá, hogy a
gyermek a magával hozott ételt megegye.
 Ételallergiáról az óvónőket a szülő köteles tájékoztatni.

Szolgáltatásaink:
Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások
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 a gyerekek óvodai nevelése, a gyerekek napközbeni ellátása
 óvodai foglalkozások
 logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozások
 fejlesztés, felzárkóztatás saját csoporton belül
 sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatása csoportján belül
 a gyerekek rendszeres egészségügyi felügyelete, orvosi vizsgálata
 az óvoda létesítményeinek és eszközeinek használata a fenti szolgáltatások
igénybevételéhez
 katolikus és református hittan
 vitamintorna középső és nagycsoportos gyerekek számára
 Ovi-foci a Bozsik program keretében
 óvodai népi táncos játékok
Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásaink:
Nevelési évenként, a szülők igényei szerint szervezzük a különböző
szolgáltatásokat. Megszervezésében kiemelt szempont, hogy szakszerű legyen,
vegye figyelembe az óvodáskori sajátosságokat, a napirendbe úgy épüljön be,
hogy ne terhelje túl a gyermekeket. Évek óta ez a modern tánc.

4. Jogok és kötelességek
Gyermekek jogai:
 A nevelési – oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben
neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás
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beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és
fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell
tartani, védelmet kell számára biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal
szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.
 Személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és a magánélethez való jogát az
óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat
másokat e jogainak érvényesítésében.
 Képességeinek,

érdeklődésének,

adottságainak

megfelelő

nevelésben,

oktatásban részesüljön.
 Adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai
szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 Családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.
 Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 Az óvodai jutalmazás formái: buzdítás, dicséret, simogatás.

A szülők jogai:
 Nevelési – oktatási intézmény szabad választásának joga.
 Megismerje az intézmény Munkatervét, SZMSZ-ét, Pedagógiai Programját,
Házirendjét.
 Folyamatos

tájékoztatást

kapjon

gyermeke

fejlődéséről,

neveléséhez

tanácsokat kapjon.
 A szülő kezdeményezheti Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és
közreműködhet annak tevékenységében.
A szülők kötelességei:
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 Biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való
felkészítő foglalkozásokon való részvételét.
 Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében.
 Megtegyen minden tőle elvárhatót gyermeke fejlődéséért.
 Rendszeres

kapcsolatot

tartson

a

gyermekével

foglalkozó

óvodapedagógusokkal.
 Elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda
rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.
 Tartsa meg az óvoda helységei és az óvodához tartozó területek használati
rendjét.
 Erkölcsi és anyagi felelősséggel tartozik az óvodában okozott kárért.
 Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi jogait és méltóságát.
Minden gyermeket a szeretet, védelem és jogainak betartása illeti meg,
amelyet egy szülő sem sérthet meg!

5. Védő – óvó előírások

 A gyermekek csak felnőtt kísérettel jöhetnek óvodába, ill. távozhatnak az
óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. Amennyiben testvér, vagy
más ismerős (min. 14 éves kortól) viszi el a gyereket, úgy kérjük írásban
jelezni a csoportos óvónőknek.
 Szülők több olyan aktuális telefonszámot adjanak meg, akik hazavihetik a
gyermeket a szülők rendkívüli akadályoztatása esetén.
 Válás, különélés esetén a szülői felügyeleti jog mindaddig fennáll, míg erről
hatósági/bírósági határozat máshogy nem rendelkezik, mindkét szülőnek
kiadható a gyermek.
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 Érkezéskor kérjük

a

gyermeket

az

óvodapedagógusnak,

(dajkának)

szíveskedjenek átadni. Ha hazamenetelkor átvette gyermekét az óvónőtől, a
továbbiakban már a gyermek testi épségéért a felelősség a szülőt terheli az
épületben és az udvaron is.
 A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján
vihető el. A szülők tartsák tiszteletben a csoport napirendjét és az óvodai élet
megzavarása nélkül vigyék el a gyerekeket.
 A gyermekek érdekében kérjük, a bejárati ajtót minden esetben
szíveskedjenek becsukni, és a kaput bereteszelni. A kapu 8.30-tól 13.00
óráig és a pihenés ideje alatt 15 óráig zárva van.
 Óvodán kívüli tevékenységre (kirándulás, színház) a szülők engedélyével
visszük a gyermekeket.
 Intézményünkben a tűz- és bombariadó esetén szükséges intézkedéseket a
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
 Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől
számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással
jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig
gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha
szükséges, orvosi ellátásról.
 Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes
gyógyulásig nem látogathatja. Intézményünkben gyógyszert vagy egyéb
készítményt nem szedhetnek a gyerekek, ha ez szükséges kérjük otthon
megoldani.
Kivételt képeznek a gyerekek életmentő gyógyszerei és a krónikus betegség
esetén a szakorvosi meghatalmazás alapján az előre behozott (pl. allergia),
vagy a gyermek nevére szóló egyedi lázcsillapító készítmények.
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 Fertőző betegség esetén az óvodát azonnal értesíteni szükséges, mivel a
további megbetegedések elkerülése érdekében fokozott figyelmet kell
fordítanunk a fertőtlenítésre, tisztaságra.
 Óvodánkban a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális
fejlődését, ellenőrzi a fejtetvességet, évente legalább egy alkalommal az
óvodaorvos belgyógyászati szűrést végez. Szemészeti és fogászati szűrésre is
sor kerül melynek eredményéről, esetleges kezelés szükségességéről a
szülőket azonnal értesítjük
 A gyermekek védelme és biztonsága, a veszélyeztetettség megelőzése és
megszüntetése

érdekében

az óvoda együttműködik

a gyermekjóléti

szolgálattal, illetve egyéb szakszolgálatokkal. A gyermekvédelmi felelős
elérhetősége a házirendben megtalálható.
 Kérjük, ne hozzanak olyan eszközt az óvodába, amely balesetet okozhat.
Gyermekeik ruházatát ellenőrizzék. Semmilyen veszélyes tárgy (szúró, vágó,
éles eszköz) ne maradjon a zsebükben.
 Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha
úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége – a szülők
értesítése után – a háziorvosi rendelőbe visszük el őt, orvosi kezeléséről a
szülő dönt. A baleseti jegyzőkönyvet a munkavédelmi felelős elkészíti az
intézmény

vezetőjével,

majd

meg

kell

küldeni

a

jogszabályban

rögzítetteknek. (pl. kormányhivatal, munkavédelmi felügyeletnek, a szülőnek,
és 1 példányt irattárba kell helyezni.
 Gyermekek ruházata az óvodában:
- jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, figyelembe véve az időjárás
változásait
- ünnepélyek alkalmával a gyermekek ruházata legyen az alkalomhoz illő
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- legyen az óvodásnak váltócipője, váltóruhája az évszaknak megfelelően,
tornafelszerelése a csoportvezető óvónő kérése alapján (papucs, mamusz
baleset veszélyes, használata tilos!)
- kérjük a ruhadarabokat, de különösen a cipőket jellel ellátni az esetleges
cserék elkerülése miatt
- kérjük, vigyázzanak egymás személyes tárgyaira, a gyerekeket is erre
neveljük.
- A gyermekeknek az óvodában az ékszerek viselése nem ajánlott / gyűrű,
lánc, karkötő, lógós fülbevaló /, mert balesetveszélyes, elvesztéséért,
rongálódásáért felelősséget nem vállalunk.
 Az óvodába behozott tárgyakért – értékhatártól függetlenül – sem anyagi, sem
más jellegű felelősséget nem vállalunk.
 A gyermek elhozhatja az óvodába kedvenc tárgyait, játékait. Érkezéskor az
óvónőnek meg kell mutatni azokat, és engedélyt kérni a velük való játszásra.
Amennyiben az óvónő úgy ítéli meg, hogy a tárgy nagyon értékes, vagy a
közös játék során tönkre mehet, visszaküldheti a szülővel, vagy a csoportban
külön helyen biztonságba helyezheti. Ha a gyermek onnan mégis elveszi
játszani, akkor az óvónőnek joga van kitiltani az otthoni játékokat a
csoportból.
 Óvodánkba járó gyermekek csak az óvodapedagógusok felügyeletével
használhatják az óvoda helyiségeit, udvarát és felszereléseit.
 Szülő a csoportban a beszoktatás és a nyílt napokat kivéve csak előzetes
egyeztetés esetén tartózkodhat. Kérjük a csoportszobában tartózkodó
szülőket, hogy papucsot vagy váltócipőt hozzanak magukkal.
 Az ebéd után hazamenő gyermekek szüleit kérjük, hogy a folyosón várják
meg, amíg a gyermekek végeznek az étkezéssel. A mosdóban kérjük, ne
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zavarják a gyermekeket tisztálkodási teendőik végzése közben, mivel a
zsúfoltság miatt a csoport az óvónő számára áttekinthetetlenné válik.
 Az óvoda iránt érdeklődő szülők és más idegenek csak a vezető tudtával
tartózkodhatnak az intézményben, ill. annak területén.
 A munkatársak hozzátartozói rövid időre bármikor, családi okokból a munka
megzavarása nélkül bármikor bent tartózkodhatnak az intézményben.
 Ügynökök, árusok csak a vezető engedélyével folytathatnak az intézményben
üzleti tevékenységet.
 Az óvoda egész területén a dohányzás és az alkohol fogyasztása tilos!

6. A gyermekek távolmaradásával kapcsolatos szabályok:
- 3 napon túli betegség miatti hiányzást orvosi igazolással kell igazolni.
- A hiányzást minden estben be kell jelenteni az óvónőnek. Az óvónő egy hetes
hiányzást engedélyezhet. Hosszabb távollétre, 5-10 nap, amely nem
betegségből fakad az óvoda vezetője ad engedélyt. Ennél hosszabb hiányzást
írásban kell kérnie a szülőnek.
- Igazolatlan távollét esetén az intézmény vezetője írásban felszólítja a szülőt a
mulasztásra.
-

Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy
óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia.
Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a
mulasztás következményeiről.

- Ha az ötödik életévét betöltött gyermek igazolatlanul 10 napnál többet
mulaszt,

az

óvoda

vezetője

értesíti

a

tartózkodási

helye

szerinti

gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalt,
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majd a gyermekjóléti szolgálattal együtt meghatározzák a hiányzást kiváltó
helyzet megszüntetését.

7. A szülőket terhelő fizetési kötelezettségek
 Az óvodai nevelés – oktatás és a kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok
igénybevétele a gyermekek számára ingyenes.
 Térítési díjat kell fizetni az étkezésért és a szülők igényei alapján szervezett
külön szolgáltatásokért.
 Az étkezés befizetésének rendje: minden hónap 10-15-e között adott
hónapra előre. A hiányzások levonása következő hónapban történik.
 A hiányzást reggel 8 óráig be kell jelenteni, hogy a gyermeket az étkezők
névsorából törölhessük. Ha ez nem történik meg, akkor a hiányzás első napját
ki kell fizetni, ebben az estben a szülő ételhordóban az aznapi ételt elviheti.
8. Az óvoda hagyományai
Együttműködés a szülőkkel
Együttműködésre alkalmas fórumok:
-

szülői értekezlet évente kétszer

-

nyílt napok, közös rendezvények

-

kirándulások

-

fogadóórák, családlátogatások.

Az óvodánkba járó gyermekek szüleitől kérjük:
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 Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a
felnőtteket, és egymást, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét,
másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. A
szülők is erre neveljék a gyermekeiket összhangban velünk. A konfliktusaikat
ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. A szülők is ezeket az alapelveket
erősítsék gyermekeikben.
 Ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzést mások
gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre.
 Ne biztassák gyermeküket verekedésre, még akkor sem, ha előző nap az ő
gyermeküket érte sérelem.
 A gyermekekről információt csak az óvónőtől vagy az óvodavezetőjétől
kérjenek.

9. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás eljárásrendje
Megszűnik az óvodai elhelyezés:
a közoktatási 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 beiskolázás rendje:
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik
életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik.
A tankötelezettség kezdetéről:
- az óvoda vezetője,
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- ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság
- óvoda, iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi
vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt.
10. A Házirend nyilvánossága
 A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek szülőnek,
alkalmazottainak meg kell ismernie.
A házirend egy-egy példánya megtekinthető
- irattárban
- óvodavezetői irodában
- a csoportszobák faliújságán
- szülői szervezet vezetőjénél.
 A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át
kell adni. Az átvétel tényét regisztrálni kell.
 Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól a szülőket
tájékoztatni kell szülői értekezleten, fogadóórán.
 A házirendet a nevelőtestület és a szülői szervezet javaslatainak figyelembe
vételével az óvoda vezetője készíti el.
 A nevelőtestület és a szülői szervezet véleményezése után a nevelőtestület
fogadja el, és Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő testülete hagyja
jóvá.
Ágasegyháza, 2013. március 28.

Szmetena Katalin
óvodavezető
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Záró rendelkezések

A házirendet a nevelőtestület …………………………………………. elfogadta.
A szülői szervezet véleményezési jogával élve a dokumentumban foglaltakkal
egyetértett ……………………………………….

………………………………………..
Szülői Szervezet Vezetője
Ez a házirend……..év………..hó……napján – az óvoda fenntartójának
jóváhagyásával – ……………………………alatt lépett hatályba.
Kelt: Ágasegyháza, 2013. ……………………..

P.H.
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……………………………..
óvodavezető

Felülvizsgálata: évente
Módosítása: új törvényi módosítások, újabb rendeletek esetén
Javaslatot tehet a módosításra: Óvodai nevelőtestület legalább 30%-a kéri.
Óvodai szülői közösség legalább 30%-a kéri.
Ágasegyháza, 2013…………………
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12. számú melléklet

Ágasegyháza Község Polgármestere
6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1.

Fax: 76/388-387

Tel.:76/571-009

E-mail: pmstrh@t-online.hu
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Előterjesztés
A Képviselő- testület 2013. április 30. -i ülésére.
Tárgy: Pályázat benyújtása a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok felújítására.
Tisztelt Képviselő- testület!
A Magyar Köztársaság 2013.évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV törvény 3. számú
mellékletének 10.pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Belügyminiszter rendeletben
szabályozta az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
igénybevételének részletes szabályait. [(8/2013.(III.29.) BM rendelet]
A fenti BM rendelet értelmében a vissza nem térítendő támogatást olyan építéssel és
eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan vehető igénybe, amelynél
a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig
határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. A
közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévő
közfoglalkoztatásban résztvevőkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.
Már évek óta tervezzük a sportcsarnok parkettájának felújítását, valamint a meglévő
fűtésrendszer korszerűsítését, de eddig nem találtunk olyan pályázati kiírást, ami ezeket a
feladatokat támogatta volna.
Az elnyerhető támogatás maximális összege 20 millió forint, de maximum a fejlesztés
összköltségének 80%-a, tehát 20% saját erő rész vállalása szükséges.
Mindkét felújítási területre árajánlatot kértünk, ennek megfelelően a felújítási összköltség
bruttó 10.294.690 Ft, a támogatási igényünk 8.235.752 Ft, a szükséges önerő rész pedig
2.058.938 Ft.
A pályázat benyújtásához szükséges a Képviselő- testület határozata a pályázat benyújtásáról
az önerő biztosításáról.
Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy előterjesztésemet vitassa meg és támogassa ezt a
pályázati lehetőséget. Az önerő biztosítását a költségvetésünkben tervezett általános tartalék
előirányzatából javaslom biztosítani.
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Ágasegyháza, 2013. április 25
(:Füredi János:)
Ágasegyháza Község Polgármestere

Határozati javaslat
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő testülete úgy határoz,
hogy a Mohácsy Ferenc Sportcsarnok tekintetében Ágasegyháza Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a 8/2013.(III.29.) BM rendelet alapján.
A tervezett felújítás teljes beruházási költsége 10.294.690,- Ft azaz Tízmilliókétszázkilencvennégyezer- hatszázkilencven forint. A tervezett beruházásnak a
támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható
költsége) 10.294.690,- Ft azaz Tízmillió- kétszázkilencvennégyezerhatszázkilencven forint.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete tervezett felújítás
támogatási igényét 8.235.752 Ft-ban, azaz Nyolcmillió- kétszázharmincötezerhétszázötvenkettő forintban hagyja jóvá.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget
vállal arra, hogy a felújítás megvalósulásához szükséges 2.058.938- Ft azaz
Kétmillió- ötvennyolcezer- kilencszázharmincnyolc forint összegű saját erőt
(önrészt) a 2013.évi költségvetésében biztosítja.
Ágasegyháza Község Önkormányzata Képviselő Testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázat benyújtására, a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2013.április 30.
Felelős: Polgármester
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