
MUTATÓ ~

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-én megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: Rendelet sz. Határozat sz.

1. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2013. évi és 2014. I. félévi tűzvédelmi tevékenységéről

2. A 4/2014. (lv. 29.) rendelet módosítására Szajol Község 11.
Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljes ítéséről,
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

3. Szajol Község Önkormányzatának 2014. I. féléves 36.
gazdálkodásáról

4. A Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban a maximális 3’7.
csoportiétszám túllépésének engedélyezéséről

5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjéről 38.

6. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával
és működtetésével kapcsolatos tapasztalatokról és
a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos feladatokról

7. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014/2015. nevelési
év kezdésével kapcsolatos feladatokról

8. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások
előkészítéséről

9. Tájékoztató a Szajoli Szent György Cserkészraj munkájáról



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. szeptember 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete
nyilvános ülésén.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

Jelen vannak: Szöllősi József polgármester, Bernát Julianna alpolgármester, Berkesiné
Csinger Gabriella, Dr. Csúri Csaba, Kerékj ártó Tibor, Kovács Károly,
k é p v i s e 1 ő k,
Némethné Gerecs Judit képviselő bejelentéssel távol.
Dr. Bartók László jegyző,
Nem képviselő bizottsági tagok: Dr. Czifra Mária, Fejes Károlyné Szociális, Il~úsági és
Kulturális Bizottság tagjai
Polgármesteri Hivatal részéről: Szekeres Edit gazdaságvezető, Lévainé Rajki Orsolya
igazgatási csoportvezető
Meghívottak részéről: Dr. Szűcs Sándorné könyvvizsgáló, Sinka Edit Szajoli Tiszavirág
Óvoda igazgató, Makainé Tóth Erzsébet Szent György Cserkészraj rajvezető, Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről: Nagy Róbert kirendeltség vezető
Jegyzőkönyvvezető: Hegedűsné Bognár Ildikó

Szöllősi József polgármester úr köszönti a nyilvános testületi ülésen megjelenteket. Külön
köszönti az ülésre meghívott vendégeket. Javasolja, hogy az első napirendi pont után a
tűzvédelmi tevékenységről szóló tájékoztató megvitatásával kezdje cl a képviselő-testület az
ülést.
Megállapítja az ülés határozatképességét, miszerint a megválasztott 7 fő képviselőből jelen
van6fő.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok változatlanul hagyásával, felvételre
javasolja zárt ülésen 4. napirendi pontként a Szajol Fő Út 34/a. szám alatti szolgálati lakás
bérbeadásáról szóló határozati javaslat megtárgyalását.

Kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a nyilvános ülés napirendi pontjainak
megvitatásával.

6 fő igen szavazat

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal egyetért és az alábbi
sorrendben tárgyalja meg a napirendeket:

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb
eseményekről és az elvégzett tevékenységről
Előadó: Szöllősi József polgármester

Bernát Julianna alpolgármester

2. Az önkormányzat 4/2014. (IV. 29.) zárszámadási rendeletének módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető
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3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I. féléves költségvetési
beszámolój ára
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Döntés a Szajoli Tiszavirág Óvodában a maximális csoportiétszámról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

5. A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjének megtárgyalása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvodaigazgató

6. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tű. alezredes, tűzoltó-parancsnok

7. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és inűködtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról és a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató

8. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014/2015. nevelési év kezdésével
kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

9. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

10. Tájékoztató a Szajoli Szent György Cserkészraj munkájáról
Előadó: Makainé Tóth Erzsébet rajvezető

11. Egyebek

A zárt ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

2. Döntés a Szajol, Erkel F. tér 4. (269/4 hrsz. volt MOZI épület) szám alatti ingatlan
visszavásárlásáról
Előadó: SzöHősi József polgármester

3. Döntés a 058/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szöllősi József polgármester

4. Döntés a Szajol, Fő üt 34/A. szám alatti szolgálati lakás bérbeadásáról
Előadó: Szöllősi József polgármester
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INTERPELLÁCIÓ

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Megkérdezem, hogy szándékozik-e valaki
interpellációs kérdést megfogalmazni?

Bernát JuHanna: A most indult beruházások következtében, nagy forgalom van a Kölcsey
Ferenc úton, és gondolom, hogy ez csak növekedni fog, amikor a vonatpótló buszok is
beindulnak. Az iskolás gyerekek védelmében véleményem szerint jó lenne az iskola elé fekvő
rendőröket kihelyezni, illetve valamilyen módon lassítani a forgalmat. Túl sok nagy súlyú
teherautó is közlekedik ezen az úton, melyek tönkre teszik az utat.

Szöllősi József: Nagyon át kell gondolnunk a Kölcsey Ferenc út forgalomkorlátozását,
ugyanis gyűjtő útról beszélünk, ezen az úton közlekednek a mezőgazdasági gépek is a
földekre. Súlykorlátozó táblákat helyezünk ki a Szent István útra is, valamint a József Attila
útra is. A gyerekekre pedig rendőrök, polgárőrök vigyáznak. A József Attila út végén tönkre
ment aszfaltot kijavítottuk, minden létező eszközzel próbáljuk a forgalmat kézben tartani.

Van-e még további kérdés?

Nincs.

Kérem, aki elfogadja az interpellációs kérdésekre adott választ, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért, és az interpellációs kérdésre adott választ tudomásul veszi.

1.! N a p i r e n d
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről
és az elvé2zett tevékenysé2ről
(A tájékoztatók a jegyzőkönyv mellékletét képezik!)

Szöllősi József: Az új vasúti hid építése kapcsán a Tiszából előkerült 3 db régi cölöpöt
szeretnénk a Vasutaskör udvarán elhelyezni. Augusztus 8-án közmeghallgatás volt az ATI
Depo Zrt-nél, törvényi előírás. Műtrágyát tárolnak a depoban. Sajnos újból betörtek a
sportcsarnokba, önkormányzatunktól egy fűnyírót tulajdonítottak el, valamint a felújítást
végző burkoló kivitelezőnek néhány szerszámát. Megkezdtük az útburkolati jelek festését,
tavasszal fogjuk folytatni még ahol hiányoznak a jelek. A pályázati összegekről történő
egyeztetés alkalmából meghatároztuk, hogy mennyi összeget kapnak a települések
útfelújításra. Tervezzük a Bekötő, Kölcsey Ferenc és a Fő utak újra aszfaltozását. A II. számú
Háziorvosi Szolgálat rekonstrukciójához a tanulmányterv elkészült, bízom benne, hogy ebbe a
pályázati cikiusba be tudunk pályázni. Szeptember 9-én Szatmárcsekére látogattunk el Kovács
Károly képviselőtársammal, ahol megkóstoltuk a íl~issen kifőzött lekvárt. Szatmárcseke
Kászon testvértelepülése, mint Szajol. A nyár folyamán a cserépkányha készítők versenyt
hirdettek meg maguk között és az elkészített kályhákat a rendezvény után, felajánlották a
Magyar Vöröskeresztnek. Minden megye kapott kályhát, felméréseket végeztek az
aktivistáink a rászoruló családok körében és örömmel jelenthetem be, hogy az egyik
közfoglalkoztatásban résztvevő kolléganőnkhöz került az új cserépkályha.
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Az elmúlt hetekben sok eső esett, emiatt az egyik ingatlannál szivattyúzni kellett.
Folyamatosan építjük ki a vízelvezető árkokat, és folyamatosan burkoijuk ki közcélú
foglalkoztatottakkal a betonlapokkal. Az Utközben III. című kiadványunkat elkészítettük, a
nyomdai munkák után tervünk szerint a jövő héten fogja megkapni a lakosság. A
hulladékelszállítási ügyben kiírt közbeszerzési eljárás folyamatban van, azonban újbóli
nyilatkozattételt kellett tenni a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.

Bernát JuHanna: Nagyon sok nyári programon vettem részt, aktív nyár volt. A záró TCK
ülésünk szeptember 23-án volt, a civil szervezetek továbbra is szeretnék, ha a képviselő
testület támogatnák munkájukat. En további jó munkát és sok sikert kívánok a választásokon.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, aki a két tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és azt tudomásul veszi,
kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a két tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

A képviselő-testület a 6. napirendi pont megvitatásával folytatja munkáját, külön köszöntöm a
Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. megjelent képviselő it. Van-e
szóbeli kiegészítésük az írásos tájékoztatón kívül?

6.! N a p i r e n d
Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnoksá2 2013. évi és 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenysé2éről
(Iráso s tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Na2y Róbert: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-Testület tagjait, a megjelenteket. Az írásos
tájékoztatóhoz szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni, azonban szeretném megköszönni a
polgármester Úr, a képviselő-testület és az egész Polgármesteri Hivatal munkáját, anyagi és
erkölcsi támogatását. Fontosnak tartom kiemelni a 2013. év március 15-i rendkívüli
időjárását, a polgármester úr nagy segítséget nyújtott munkatársainknak és az itt rekedt
utasoknak. Ugy gondolom, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki köztünk, egy évben
többször is találkozunk a MOL külső védelmi gyakorlatain.

Szöllősi József: Van-e kérdés, vélemény?

Bernát Julianna: A téves riasztások esetében jellemző-e a rosszhiszeműség?

Na2y Róbert: Nem.

Szöllősi József: Nekem is az a véleményem, hogy jó kapcsolat alakult ki egymást köztünk, és
bízom abban, hogy ez csak tovább fog mélyülni a gyakorlatokon. Köszönjük az elismerő
szavakat. Van-e még kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért, és
azt tudomásul veszi.
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6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

Nagy Róbert megköszönte a meghívást, és elhagyta a tanácskozótermet.

2.! N a p i r e n d
Az önkormányzat 4/2014. (IV. 29.) zárszámadási rendeletének módosítása
(Iráso s rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitattuk, törvényi változások miatt
szükséges a módosítás. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki egyetért a tervezetben
megfogalmazottakkal.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta a

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2014. (IX. 25.) rendelete

a 4/2014. (IV. 29.) rendelet módosítására
Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,

a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

(A rendelet a jegyzőkönyv melléklete!)

3.! N a p 1 r e n d
Előterjesztés Szajol Község Onkormányzata 2014. I. féléves költsé2vetési beszámolójára
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az együttes bizottsági ülésen megvitatásra került a beszámoló, merült-e fel
valakiben kérdés, vélemény az eltelt időszak óta?

Dr. Szűcs Sándorné: Néhány gondolatot szeretnék elmondani. 2014. évben megváltozott az
államháztartási törvény, többszörösére növelték a feladatokat, amelyeket el kell végezni.
Megváltoztatták a számvitelt is, kötelező programmal kell dolgozni. A baj, hogy a program
kifejlesztése, tökéletesítése még mindig folyamatos, tele van hiányossággal, hibákkal. A
költségvetés elkészítése, a könyvelés emiatt nagyon nagy terhet jelent a pénzügyi csoportnak,
köszönet illeti munkájukat. A féléves költségvetési beszámolót elfogadásra javaslom.

Szöllősi József: Köszönjük a könyvvizsgáló asszonynak a kedves szavakat, merült-e fel még
valakiben vélemény, kérdés?
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Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2014.(IX.25.) határozata

Szajol Község Önkormányzatának 2014. I. féléves gazdálkodásáról

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei
2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és
elfogadta.

2. A Képviselő-testület a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az Intézmények
vezetőit kötelezi a szigorúan takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllő si József polgármester

4.! N a p i r e n d
Döntés a Szajoli Tiszavirá~ Ovodában a maximális csoportlétszámról
(Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Együttes bizottsági ülésen megtárgyaltuk, van-e valakinek ezzel
kapcsolatosan kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfeltartással jelezze.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2014. (IX. 25.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban
a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztésben
foglaltakat és az alábbi döntést hozza:

Szajol Község Önkormányzata a Szajoli Tiszavirág Óvoda maximális létszámának 20%-kal
történő bővítésével egyetért, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.
‘~ (7) bekezdése alapján, a 2014/2015-ős nevelési évben mind a 4 óvodai csoportban
engedélyezi a maximális létszám 20%-kal történő túllépését.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Szöllő si József polgármester
Ertesülnek:

1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Szajoli Tiszavirág Ovoda

Szajol, Szent István király Út 70.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja, Helyben
4. Irattár

5.! N a p i r e n d
A Szajoti Tiszavirá2 Ovoda Házirendjének me~tár2yalása
(Irásos határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete!)

Sinka Edit: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni a házirenddel kapcsolatosan.

Szöllősi József: Kérdés, vélemény van-e a napirendi ponttal összefüggésben?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki elfogadásra javasolja a Szajoli
Tiszavirág Ovoda házirendjéről szóló határozati javaslatot.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért és megalkotta az alábbi képviselő-testületi határozatot

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2014. (IX. 25.) határozata

Szajoti Tiszavirág Óvoda

Házirendjéről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjében
foglaltakkal a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel egyetért.

Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendje

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szöllősi József polgármester
3. Dr. Bartók László jegyző
4. Szajoli Tiszavirág Ovoda
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja
6. Irattár
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7./Napirend
Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Altalános Iskola fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról és a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos feladatokról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Az iskolaigazgató asszony egyéb elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a
testületi ülésünkön, de úgy gondolom, az alpolgármester asszony válaszolni tud a feltett
kérdésekre, amennyiben van kérdés?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért és
tudomásul veszi.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

8./Napirend
Tájékoztató a Szajoli Tiszavirá2 Ovoda 2014/2015. nevelési év kezdésével kapcsolatos
feladatokról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Sinka Edit: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.

Szöllősi József: Úgy gondolom, hogy megfelelő helyzetképet kaptunk az óvodai nevelésről, a
szakmai munkákról. Többször is terveztük már az óvodánk tetőcseréjét, nem megfelelő már a
tető szigetelése. Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, nem adjuk fel a reményt és
bízom abban, hogy egyszer az elkövetkező évben sikerül megvalósítanunk a tervünket. Van-e
kérdés, vélemény?

Dr. Csúri Csaba: Ha megvalósul a tetőcsere, javaslom, hogy napkollektorokat is szereljünk
fel.

Szöllősi József: Így lesz. Van-e még vélemény?

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért és
tudomásul veszi.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.
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9.! N a D I r e n d
Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Dr. Bartók László: Október 12-én kerül sor az önkormányzati képviselő és polgármester
választásra. Részletesen leírtam a tájékoztatóban a főbb időpontokat. A szavazatszámláló
bizottság minimum 5 főből áll, szeptember 26-ig, azaz holnapig még lehet delegálni a
bizottságokba. A szavazólapok adattartamát jóváhagyta a HVB, hitelesítették, így hivatalossá
vált. Amennyiben kérdés merül fel, válaszolok rá.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítését a jegyző úrnak, van-e kérdés a napirendi
ponttal kapcsolatosan.

Amennyiben nincs, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal egyetért és
tudomásul veszi.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

10.! N a D I r e n d
Tájékoztató a Szajoli Szent Györ2y Cserkészraj munkájáról
(Irásos tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete!)

Szöllősi József: Köszöntöm a Szajoli Szent György Cserkészraj rajvezetőjét, Makainé Tóth
Erzsébet asszonyt. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Makainé Tóth Erzsébet: Köszöntöm és is a képviselő-testület tagjait, valamint a
megjelenteket. Köszönöm a meghívásukat. A tájékoztatómból az idei év ünnepségeiről szóló
bemutatásom kimaradt, több ünnepségeken vettünk részt. Orörnmel tájékoztatom a képviselő-
testületet, hogy folyamatosan nő a létszámunk, már 22 gyerek jár a foglalkozásokra. A
faluházban tartjuk a foglalkozásokat, már teljesen belaktuk, sőt a tavasszal a kerti munkálatok
után, beveteményeztük a kis kertünket, amelyet egész nyáron ápoltuk. Különleges magokat
vetettünk, amelyekről nem tudták a gyerekek, hogy milyenek. Az országosan meghirdetett
kertversenyre hat kertet nevezetünk be, ebből kettő kert Országos díjat nyert. Nagyon élvezik a
gyerekek a foglalkozásokat, ünnepségeket, szeretnek cserkészek lenni.

Szöllősi József: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, van-e a tájékoztatóval kapcsolatosan
kérdés, vélemény?

Kerékjártó Tibor: Nem is gondoltam, hogy milyen nagy sikere van világszerte a
cserkészmozgalornnak. Augusztusban volt az ún. „nyakkendő napja”, és az interneten láttam,
hogy idős emberektől a üatal gyerekekig mennyien csatlakoztak ehhez a programhoz. Jó
benyomást keltett bennem, és azt a bölcsességet olvastam, hogy aki egyszer cserkész volt, az
mindig cserkész lesz. Orülök, hogy a településünkön is van egy ilyen mozgalom és annak is,
hogy egyre többen csatlakoznak ehhez a szövetséghez.
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Szöllősi József: Köszönjük a rajvezető asszonynak a tájékoztatást, kívánok a továbbiakban jó
munkát és sok sikert az elkövetkező évekhez. Amennyiben további vélemény nem
fogalmazódott meg senkiben, kérem, kézfeltartással jelezze, aki a tájékoztatóban leírtakkal
egyetért.

6 fő igen szavazat

Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangú igen szavazattal, tartózkodás és
ellenvélemény nélkül egyetért a tájékoztatóban leírtakkal, és azt tudomásul veszi.

Makainé Tóth Erzsébet megköszönte a meghívást, és elhagyta a tanácskozótermet.

11.! N a p i r e n d
Egyebek:

Szöllősi József: Tisztelt Képviselő-testület! Október 3-án rendezi meg önkormányzatunk
ebben a választási ciklusban utolsó rendezvényét, az Idősek Napját! Minden
képviselőtársamat szeretettel várjuk. Nagyon készülnek az idősek erre a napra, jól érzik
magukat mindig. Önkormányzatunk elnyerte az „Idősbarát Önkormányzat” elnevezésű díjat, a
díjjal együtt százezer forintot is kaptunk. Ezt az összeget az Idősek Klubja vezetőjének
átadtam, és különféle játékokat, kártyákat vásárolt az összegből. Igaz az a mondás, hogy az
idősek a második gyermekkorukat élik, nagyon szeretnek játszani, kártyázni, tornázni.
Levélben tájékoztattam a MAV Zrt. vezetését, hogy községünkben térfigyelő kamerákat
helyeztünk el, és még lehetőségünk van arra, hogy plusz három kamerát telepíthetünk a
rendszerbe. Válaszlevelükben leírták, hogy tervezték a vasútállomás bekamerázását, és 1,2
millió forinttal hozzájárulnak a rendszer kiépítéséhez. Orülök neki, hogy a vasúti társaság
támogatja az elképzeléseinket és 2 db kamera kiépítését támogatják.

Tisztelt Képviselő-testület! Van-e valakinek közérdekű bejelentése?

Amennyiben nincs, nyilvános ülésünket bezárom, szünet után a testület zárt üléssel folytatja
tovább munkáját.

K.m.f.

‘1
Szöllősi\J’»’zsef . a~ László
polgárm~ter ~egyző
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Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

nyilvános üléséről

2014. szeptember 25-én

1. Szöllősi József

2. Bernát Julianna

3. Berkesiné Csinger Gabriella

4. Dr. Csúri Csaba

5. Kerékjártó Tibor

6. Kovács Károly

7. Németlmé Gerecs Judit
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Pénzügyi és Ügyrendi Biz. tagja

Szociális, lij. és Kult. Biz. tagja
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Polgármesteri Hivatal részéről:

Szekeres Edit gazdaságvezető

Lévainé Rajki Orsolya igazgatási csoportvezető
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Szajol Község Polgármesterétől
5081. Szajol, Rózsák tere 1.
TeLLFax: 56/446-447.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2014. szeptember 25-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel ülést tart,

melyre ezúton tisztelettel

meghívom.

Az ülés helye: Szajoli Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége

A nyilvános ülés napirendje:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről és
az elvégzett tevékenységről
Előadó: Sző hős i Józsefpolgármester

Bernát Julianna alpolgármester

2. Az önkormányzat 4/2014. (IV. 29.) zárszámadási rendeletének módosítása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

3. Előterjesztés Szajol Község Önkormányzata 2014. I. féléves költségvetési beszámolójára
Előadó: Szöllősi József polgármester

Szekeres Edit gazdaságvezető

4. Döntés a Szajoli Tiszavirág Óvodában a maximális csoportlétszámról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

5. A Szajofl Tiszavirág Óvoda Házirendjének megtárgyalása
Előadó: Szöllősi József polgármester

Sinka Edit óvodaigazgató

6. Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi és 2014. I. félévi
tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Dékány László tő. alezredes, tűzoltó-parancsnok

7. Tájékoztató a Kölcsey Ferenc Általános Iskola fenntartásával és működtetésével
kapcsolatos tapasztalatokról és a 2014/2015. tanév kezdésével kapcsolatos feladatokról
Előadó: Szöllősi József polgármester

Némethné Gerecs Judit iskolaigazgató



8. Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 2014/20 15. nevelési év kezdésével kapcsolatos
feladatokról
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

Sinka Edit óvoda igazgató

9. Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások előkészítéséről
Előadó: Dr. Bartók László jegyző

10. Tájékoztató a Szajoli Szent György Cserkészraj munkájáról
Előadó: Makainé Tóth Erzsébet rajvezető

11. Egyebek

A zárt ülés napirendie:

1. Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak segélyezéséről
Előadó: Berkesiné Csinger Gabriella Szociális, Ifjúsági és Kulturális Bizottság elnöke

2. Döntés a Szajol, Erkel F. tér 4. (269/4 hrsz. volt MOZI épület) szám alatti ingatlan
visszavásárlásáról
Előadó: Szöllősi Józsefpolgármester

3. Döntés a 058/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: Szö hősi Józsefpolgármester

A nyilvános ülés napirendje a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtárban megtekinthető!

Szajol, 2014. szeptember 19.



Szajol Község Polgármesterétől
5081. SzaioL Rózsák tere 1.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Júl.7-9. Szabadság
10. Hegedűs K. Ferenc köszöntése 100. születésnapja alkalmából Kecskeméten
11. SZASZR ülés-Szolnok
12. Vasutasnap a Vasutaskörben

14-23. Szabadság
24. Soron kívüli testületi ülés
25. Kistérségi ügyek intézése

A régi vasúti híd cölöpeinek megtekintése
28-3 1. Szabadság

Aug. 1-5. Szabadság
6. TCK ülés
8. Közmeghallgatás az ATI Depo Zrt. veszélyes anyag tárolásával kapcsolatosan

12-15. Római zarándoklat a mozgássérült csoport tagjaival
16. Halász Kit Vándorkupa Horgászverseny
17. Tempiomszentelés és átadó ünnepség a Római Katolikus Templomban
18. Idősbarát Önkormányzat cím átvétele a Megyeházán
19. Kistérségi elnökségi és társulási tanács ülés

Tókerülő kerékpártúra
20. Nemzeti Ünnep

21-22. Szabadság
23. Lovas fogatok találkozója a sportpályán

Utcabál
25. Evnyitó értekezlet az óvodában
27. Betörés a Sportcsarnokban
28. Soron kívüli testületi ülés
29. HVB tagok eskü vétele
30. Tanévnyitó és évnyitó értekezlet az iskolában

Szept. 1. Útburkolati jelek festése
2. Járási szintű egyeztetés a 20 14-2020 pályázati összegekről
3. Tárgyalás a mozi épületéről TiszaR5ldváron
4. Intézményvezetői ülés
5. Járási szintű egyeztetés a 2014-2020 pályázati összegekről (2. kör)
6. 20 éves a Mozgássérültek Szajoli Csoportja, ünnepség a Vasutaskörben
8. A Sportcsarnok műszaki átadás-átvétele

Polgármester és képviselő jelöltek szavazólapon történő megjelenése
sorrendjének sorsolása

9. Látogatás Szatmárcsekére
11. Kistérségi elnökségi és társulási tanács ülés

Soron kívüli testületi ülés



12. Kályha átadás a Vöröskereszt és a kályhakészítők képviselőivel
13. Gulyásfesztivál Szolnokon a polgárőrökkel

Szüreti bál a Sportcsarnokban
14. Az extrém csapadékból adódó problémák elhárítása
15. Egyeztetés a Maranelló Kit képviselőivel a Sportcsarnoknál lévő többlet

munkálatokról
16. Utközben III. szerkesztése
17. Egyeztetés az őszi aszfaltozási munkálatokról
20. Kistérségi Polgárőrök horgászversenye

KLK LEADER pályázatának záró rendezvénye
22. Súlykorlátozás a Napsugár-Szent István király úton
23. Nyilatkozattétel a hulladékelszállítás ügyében a Katasztrófavédelmi

Igazgatóságon
TCK ülés

24. SZASZR ülés
25. Konzultációs fórum a Rendőrséggel a Házasságkötő Termünkben

Bizottsági ülés
Testületi ülés

Szajol, 2014. szeptember 25.

I



Szajol Község Alpolgármesterétől
5081. SzajoL Rózsák tere 1.
Tel./Fax: 56/446-447.

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

a két testületi ülés között eltelt időszak alatt végzett
fontosabb eseményekről és tevékenységekről

Jún. 4. Összetartozás Napja
TCK ülés

12. DOK nap — civil szervezetek palacsinta sütés
14. Iskolai ballagás
16. Megbeszélés az Oszirózsás Klub vezetőségével
17. Falunap programjának egyeztetése
18. Támogatási kérelem — Horgász Egyesület elbírálása
19. Vezetői megbeszélés
20. Evzáró értekezlet az iskolában
21. Evzáró ünnepély az iskolában

23-27. Iskolai tábor
27. Fáklyás felvonulás
28. VIII. Falunapon való részvétel

Júl. 3. Bizottsági ülés
Testületi ülés

7. Hivatali ügyintézés
9. Támogatási igények — Együtt-Egymásért Klub, Csiribiri Alapítvány

12. Vasutasnapi rendezvény
14. Hivatali ügyintézés

15-16. Kirándulás Pécsre a Szegfű Klubbal
17. Vízre Szajol programjának egyeztetése
19. Vízre Szajol rendezvényen való részvétel
20. Kirándulás Szegedre az Együtt-Egymásért Klubbal
24. Egészségnapról megbeszélés a Vöröskereszt vezetőjével és a pályázat

vezetőivel
Rendkívüli testületi ülés

Aug. 4. Támogatási kérelmek — Szegfű Klub és Őszirózsás Klub
6. Megbeszélés Gulácsiné Molnár Etelkával a Vöröskereszt pályázatáról

TCK ülés
7. A Vöröskeresztes pályázat anyagainak elkészítése

17. Templom és orgona szentelés
19. Kenyérsütés megtekintése a Faluházban

Tókerülő kerékpározáson való részvétel
20. Unnepség és Szentmise
22. Gazsó Károlyné temetése



23. Játsszunk fogathajtást! rendezvényen való részvétel
25. Ovodai tanévnyitó értekezlet
26. Szerződés módosítás — Polgárőr Egyesület
28. Soron kívüli testületi ülés

Szept. 3. Megbeszélés Gulácsiné Molnár Etelkával
4. Vezetői megbeszélés
6. Mozgássérültek rendezvénye — 20. évforduló
9. Tiszaparti találkozó - Szegf~í Klub rendezvénye

11. Soron kívüli testületi ülés
12. Vöröskereszt sajtótájékoztatón való részvétel — adomány cserépkályha
13. Szüreti bál — Oszirózsás Klub rendezvénye
17. Támogatási szerződések elkészítése Vöröskereszt, Községi Labdarúgó Klub
20. Sportpálya avató
23. TCK ülés
25. Bizottsági ülés

Testületi ülés

Szajol, 2014. szeptember 25.

~ ~Q~L

Bernát Juhauna
alpolgármester
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1. A 2013-2014-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai, létszániellátottság:

1.1. A HTP létszámellátottsága:

2013 évben:

A Szolnok HTP rendszeresített létszáma 113 f~ó, ebből vonulás tűzoltó 107 fó.
2013. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 106 fó volt, ebből vonulós 101 fő.
2013. december 31-én a Szolnok HTP létszáma 102 fó volt, ebből vonulós 96 fő.

2014. évben:

A Szolnok 1{TP rendszeresített létszáma 113 fó, ebből vonulás tűzoltó 107 fó.
2014. január 01-én a Szolnok HTP létszáma 102 fő volt, ebből vonulás 96 fó.
2014. június 30-án a Szolnok HTP létszáma 103 fó volt, ebből vonulás 97 fó.

1.2. Célkitűzések:

2013 évben:

. A 2012 év tapasztalatai alapján a 2013 évre költséghatékony működést tűztünk ki célnak,
amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát is növelni szándékoztunk, fokozva a működési
területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.

. A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet.

. A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek

. Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket
felkarolva újjá kell szervezni a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeket.

. A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet
végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek
megteremtése.

. A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.

. Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.

. Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.

. A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2014 évben:

. A 2013 év tapasztalatai alapján a 2014 évre további költséghatékony működést tűztünk ki
célnak, amely mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát továbbra is növelni szándékoztunk,
fokozva a működési területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.

• A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet,
különösen a szabadtéri tüzek keletkezésével kapcsolatban.

. A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek

. A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.

. Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
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• Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya ás a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.

. A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések:

2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:

2013 évben:

. Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2012. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset 2013. évi megelőzése érdekében az érintett szervezetek,
települések tájékoztatása,

. a Tűzoltási ás Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Fő igazgatói intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények felmérése,
ás az Új TMMT kidolgozása,

. a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása ás a felkészülés folyamatosan
zajlott,

. ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,

. elkészült az őrsprogrammal kapcsolatos jelentés, mely felterjesztésre került a JNSZ MKI-ra,

. Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP részt vett a INSZ MM által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében ás lebonyolításában,

. Szolnok HTP és Szolnok KVK állománya részt vett a 2013. évi Dunai árvízi védekezés
munkálataiban,

. gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP ás Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,

. éves túlmunka kimutatás készült a kirendeltség és a HTP teljes személyi állományára
vonatkozóan,

. létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKJ-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),

. végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,

. települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,

. járási mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatának előkészítése, illetve végrehajtása,

. a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve tecbnikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,

. a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,

. a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2014 évben:

. Főigazgatói feladatszabás értelmében megtörtént a 2014. év tavaszi időszakában jelentkező
nagyszámú szabadterületi tűzeset megelőzésével kapcsolatos lakossági tájékoztatás,

. a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása folyamatosan történik. Megtörtént a
Főigazgatói intézkedésben meghatározott TMT\4T készítésére kötelezett létesítmények ismételt
felmérése, és az új TMMT kidolgozása,

• a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása ás a felkészülés folyamatosan
zajlott,
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. ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,

. Szolnok HTP és Törökszentmiklós OTP részt vett a JNSZ MKJ által szervezett megyei szakmai
verseny előkészítésében és lebonyolításában,

. gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,

. létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos
egyeztetés történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás
témakörében),

. végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,

. települések szétválásával kapcsolatban végrehajtásra kerültek az MT, TMMT módosítások,

. a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az LTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,

. a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,

. a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelnii Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.

2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:
2013. évben a Szolnoki HTP szerei összesen 1126 db vonulást hajtottak végre, ebből 653 db
tűzesethez, 473 db műszaki mentéshez történt.
A Törökszentmiklósi OTP 125 db vonulást hajtott végre, ebből 66 db tűzesethez, 59 db műszaki
mentéshez történt.
A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a
beavatkozás jellege szerint:

Káreset Káreset jellege Szolnoki HTP Törökszentmiklósi ÖTP Összesen
működési elsődleges műveleti
területén körzetén

Tűzeset Beavatkozást igénylő 285 38 323

Kiérkezés előtt felszámolt 34 2 36
Szándékosan megtévesztő 6 6 12
jelzés
Téves jelzés 82 7 89
Utólagos jelzés 18 1 19

Műszaki Beavatkozást igénylő 279 52 331
mentes esemeny

Kiérkezés előtt felszámolt 1 1 o 1 1

Szándékosan megtévesztő 1 0 1
jelzés
Téves jelzés 28 2 30

Osszesen 744 108 852
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2.1.1.1. A 2012 és 2013 év vonulási statisztikáinak összehasonlítása:
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2.1.1.2.A káresemények eloszlása a minősített riasztási fokozat szerint:
A Szolnoki HTP esetében a tűzesetek közül 48 db I-es Kiemelt, 5 db II-es, 4 db II-es Kiemelt
minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 56 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.

A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 5 db I-es Kiemelt, 1 db II-es, 1 db II-es
Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi tűzeset I-es minősített riasztási fokozatú volt.

A műszaki mentések közül 6 db I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki
mentés I-es minősített riasztási fokozatú volt.

2014 I. félév:

Szolnoki HTP
Szolnoki KVK Törökszentmiklósi

működési
működési körzet ÖTP működési körzetkörzet

Beavatkozást
Tűz 191 129 30igénylő_esemény

Kiérkezés előtt
24 20 2felszámo it

SZMJ 5 3 2

Téves jelzés 38 34 4

Utólagos jelzés 10 1 1

Műszaki Beavatkozást
162 111 33

mentés igénylő esemény
Kiérkezés előtt

8 7 1feiszámolt

SZMJ 2 2 0

Téves jelzés 16 12 1

Összes vonulás 456 319 74
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A tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi műszaki mentések száma és megoszlása
következő módon alakult:

2014. I. félévi műszaki mentések megoszlása
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A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi tűzesetek száma és megoszlása következő
módon alakult:

2014. I. félévi tűzesetek megoszlása
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A Tűzoltóság működési körzetében a 2014. I. félévi káresetek száma, valamint szervezeti
egységenkénti megoszlása a JNSZ MKI káreseti statisztikájához viszonyítva következő módon
alakult:

2014. I. félévi vonulási statisztika

J-N-SZ Szolnok JNSZ Szolnok SNSZ Miklós JNSZ
MM KVK MM HTP MM ÖTP MMKáresetek bontása
műk. műk. bázison műk. bázison műk. bázison
körzet körzet % körzet % körzet %

Beav. igénylő
565 191 33,81 129 22,83 30 5,31esemény

Kiérk. előtt
53 24 45,28 20 37,74 2 3,77felszámolt

Tűz SZMJ 10 5 50,00 3 30,00 2 20,00

Téves jelzés 109 38 34,86 34 31,19 4 3,67

Utólagos jelzés 35 10 28,57 1 2,86 1 2,86

Beavatkozást
igénylő 405 162 40,00 111 27,41 33 8,15

esemény
Kiérk. előttMűszaki 17 8 47,06 7 41,18 1 5,88
felszámo ltmentés

SZMJ 2 2 100,00 2 100,00 0 0,00

Téves jelzés 29 16 55,17 12 41,38 1 3,45

Összes vonulás 1225 456 37,22 319 26,04 74 6,04

Az adatokat megvizsgálva látható, hogy a megyében bekövetkezett káresetek 37 %-a a kirendeltség
működési körzetében következik be. A Szolnoki HTP pedig a teljes megyei kárfelszámolások mintegy
1/4 részét végezte el. Ez a két adat az előző évi 40 %‚ illetve 31,4 %-hoz viszonyítva csökkenő tendenciát
mutat.

2013. év I. félévéhez viszonyítva a tűzesetek számában 28 %-os emelkedés figyelhető meg, amely
elsősorban a kedvezőtlen időjárási viszonyoknak köszönhető. Ez az érték azonban közel azonos a 2012. I.
félévi tűzesetek számával.

A műszaki mentések száma 26%-os csökkenést mutat. Ebben az esetben is megfigyelhető az időjárási
viszonyok befolyásoló hatása, mert a 2013. I. félévi és 2014. I. félévi műszaki mentések időbeli eloszlását
megvizsgálva látható az, hogy a műszaki mentések magas száma 2013-ban rendkívüli tavaszi időjárás
miatt mutatott az átlagtól eltérő adatokat.
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A 2013. I. félévi és 2014. I. félévi tűzesetek és a műszaki mentések számának alakulását - beavatkozás
módja szerinti bontásban - az alábbi diagramok szemléltetik:

2013-2014. I. félévi tűzesetek számának
alakulása
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2013-2014. I. félévi műszaki mentések számának
alakulása
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A diagranmiokat megvizsgálva jól látható, hogy lényegi eltérés — mind a tűzesetek, mind a műszaki
mentések esetében egyaránt — a beavatkozást igénylő események számában tapasztalható.
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2.1.2. Képzés, továbbképzés:

2013 év:

. Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány napi
kiképzése. A májusi dunai árvízi védekezés miatt 24-24 készenléti szolgálat lett elrendelve,
amely miatt sok képzés át lett ütemezve, valamint a tartalék napokon került megtartásra.

. A INSZ MM Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is kiterjedő
ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.

. 2013. januártól-májusig külső cég által tartott belterületi fakitermelői tanfolyamon vett részt
25fó.

. Februárban tömeges jelzéssel kapcsolatos képzésen vettek részt a híradó ügyeletet ellátó
személyek.

. Márciusban a SzoLnok HTP 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartott a Törökszentmiklósi ÖTP
és a Claas Hungária dolgozói részére. A Szolnok HTP-n szivattyúkezelői, hordozó-jármű és
kötöző tanfolyamot tartott.

. Áprilisban egy lő gépjármű vezető oktató képzésen vett részt. Áprilisban a Szolnok HTP-n
Igazgatóság dolgozóinak és az LTP-k dolgozóinak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot tartottunk.

. Májusban 5 fó tűzoltótechnika-kezelő alaptanfolyamon vett részt a BM KOK-on.

. Május hónapban a parancsnok rendészeti vezetőképzőn vett részt.

. Június hónapban a szo lgálatparancsnokok Budapesten hibrid-autóval kapcsolatos képzésen
vettek részt.

. Július hónapban 2 fó elvégezte a KOK szerparancsnok képző tanfolyamát.

. A szolgálati csoportok részére tömegrendezvényekkel kapcsolatos továbbképzést tartottunk.

. Szeptember hónapban egy fó be lett iskolázva a KOK szerparancsnok-képző tanfolyamára.

. A parancsnok és a parancsnok-helyettes Törökszentmiklóson TEVIR képzésen vett részt. A
szolgálatparancsnokok Pécelen alparancsnoki képzésen vettek részt. A Szolnok HTP a Claas
Hungária dolgozóinak 2x1 6 óra ismeret felfrissítő képzést tartott.

. Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói intézkedésben
meghatározott - vezetéstecbnikai trénig.

. December hónapban szivattyú-kezelői tanfolyamot tartottunk 20 fő részére, melyben a
Törökszentmiklósi OTP állománya is beletartozik.

. December hónapban 2 fő emelőkosaras tanfolyamon vett részt Budapesten a KOK
szervezésében.

. December 21-én a parancsnok és 1 lő szolgálatparancsnok a MKI által tartott tűzoltás
vezetésére jogosultaknak tartott továbbképzésen részt vett.

. Az MKI a létesítményi tűzoltóparancsnokoknak továbbképzést tartott, melyen a Szolnok HTP
parancsnoka is részt vett.

. A kiképzési tervben számonkéréseket megtartottuk, az egyéni értékeléseket elvégeztük.
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2014 év:

• Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlik az állomány napi
kiképzése. A JNSZ MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is
kiterjedő ellenőrzést hajtott végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.

. Elkészült és jóváhagyásra került a Szolnoki KVK, Szolnoki HTP, Törökszentmiklósi ÖTP és
az LTP-k 2014. évi kiképzési tervei. A tervezett gyakorlatok KAP rendszerre történő feltöltése
megtörtént.

. Sor került HTP, ÖTP, és LTP-k tűzoltás vezetésre jogosult tagjainak 2014, évi
továbbképzésére.

. A 2013-ban elkészült és felterjesztett képzési igények alapján folyamatos a Szolnoki HTP és a
Törökszentmiklósi OTP állományának képzése.

. Lebonyolításra került KőteLken a - Szolnoki HTP bevonásával végrehajtott - 40 órás tűzoltó
alaptanfolyam és az azt követő vizsgáztatás.

. SzivattyÚkezelői és műszaki szaktanfolyam és hozzá kapcsolódó vizsgáztatás zajlott Szolnok
HTP-n.

2.1.3. Gyakorlatok 2013 évben:

. Szolnok HTP a 2013. évi gyakorlatterve a BM OKF intézkedésnek megfelelően elkészült és
feltöltésre került a KAP rendszerre is. A gyakorlatok végrehajtása az éves gyakorlattervnek
megfelelően történt.

. A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnok
HTP parancsnoka, a KMSZ, és Szolnok KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.

. Június hónapban részt vettünk a MÁV veszélyelhárítási terv gyakorlatán, valamint a
Mentőkkel közös nyilvános műszaki mentési gyakorlatot hajtottunk végre a Baross Gábor
úton.

. Július hónapban az MB 86 Helikopterbázis létesítményi Tűzoltóságával közös helikopter
baleset felszámolásos gyakorlatot hajtottunk végre.

. Augusztusban részt vettünk a Bige Holding külső védelmi gyakorlatában.

. Szeptember hónapban Törökszentmiklós ÖTE-vel együtt közös megyei ellenőrző gyakorlaton
vettünk részt. A MOL gyakorlópályáján vasúti tartálykocsi tűzoltási gyakorlatot tartottunk a
MOL LTP-vel közösen.

. A Téglagyári úti TESCO parkolóban a Vöröskereszttel közös közlekedési baleset felszámolási
gyakorlatot tartottunk.

. Daru emelési és roncsvágási gyakorlatot tartottunk a Panel Út végében lévő autóbontó
telephelyen, mind a három szolgálati csoport részére.

. Részt vettünk megfigyelőként a MOL kitörésvédelmi gyakorlatán, a Himba úton.

. Decemberben a járási mentőcsoportok rendszerbe állító gyakorlatán tevékenyen részt vettünk,
Szolnokon a Tiszaligetben.

. Decemberben soron kívüli helyismereti foglalkozást tartottunk Rákóczifalván, a Zöld Farm
létesítményében, az Újonnan kijelölésre kerülő alsó küszöbértékű létesítmények megismerése
céljából.

. A JNSZ MM szervezésében végrehajtásra került a tömeges jelzések fogadását és kezelését
gyakoroltató és a begyakorlottságot ellenőrző gyakorlat, melyben a Szolnoki KVK és Szolnok
HTP állománya is érintett volt.

. A Kirendeltség szervezésében ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a Stadler kű.
létesítményben, melyet a tűzoltósági felügyelő ellenőrzött.
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• A kiképzési tervben előírt csoportokra és a parancsnokra vonatkozó minősítő gyakorlatokat
megtartottuk, az értékeléseket elvégeztük, valamint a parancsnok minősítését a tűzoltósági
felügyelő elvégezte.

Gyakorlatok 2014 évben:

• Szolnoki HTP és Törökszentmiklósi ÖTP 2014. évi gyakorlattervei a BM OKF intézkedésnek
megfelelően elkészültek és feltöltésre kerültek a KAP rendszerre is. A gyakorlatok
végrehajtása az éves gyakorlattervnek megfelelően történik.

. A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnoki
HTP parancsnoka, a KMSZ és Szolnoki KVK tűzoltósági felügyelője ellenőrizte.

. A JNSZ MKI tűzoltósági felügyelőjének utasítására a 2014. évi gyakorlattervek átdolgozása
megtörtént, minden helyismereti foglalkozást szituációs begyakorló gyakorlat követ HTP,
illetve OTP esetében is.

. 2014. március 13-án végrehajtásra került Szolnoki HTP gyakorlat ellenőrzése történt meg a
KVK részéről. A gyakorlat megfelelt minősítést kapott.

. 2014. III. negyedév elején megtartandó kirendeltségi ellenőrző gyakorlat előkészítése
megtörtént.

. A Szolnoki BV intézettel közösen törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.

2.1.4. Ellenőrzések:

2013 évben a Szolnok HTP-n 63 db ellenőrzést hajtottak Végre a felügyeleti szervek.
. A BM OKF 1 db ellenőrzést hajtott végre.
. A JNSZ MKI 37 db ellenőrzést hajtott végre.
. A KVK 25 ellenőrzést hajtott végre.

2.2. Polgári védelmi szakterület fő feladatai:

2.2.1. Rendkívüli téli időjárás:

A 9/2013. számú Fő igazgatói Intézkedésben foglaltaknak és az egyéb feladatszabásoknak
megfelelően végeztük feladatainkat. Ennek keretében felvettük és folyamatosan tartottuk a
kapcsolatot a települések polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referenseivel,
társható ságokkal.
Levélben hívtuk fel a HVB elnökök és polgármesterek figyelmét az ár-és belvízvédekezési
feladataikra, tájékoztató leveleket küldtünk a településeknek, folyamatosan frissítettük az
adattárunkat, eseti adatgyűjtést végeztünk (hulladékszállítási cégek, speciális gondoskodást
igénylők, inelegedőhelyek stb.).
Részt vettünk a március 14-17-ej rendkívüli téli időjárás során szükségessé váló intézkedések
végrehajtásában (rendkívüli HVB ülés, ügyelet, lakosok mentése, bejelentések kivizsgálása), a
pályán rekedt vasúti szerelvények utasainak továbbszállításának, illetve ellátásának szervezésében.

2.2.2. Ár- és belvízvédekezési feladatok:

Tűzoltóságunk a vonatkozó igazgatói intézkedés alapján és a BM OKF központi feladatszabása
alapján felkészült az ár- és belvízi védekezés feladataira. Elkészültek az erőforrás igénybevételi és
lokalizációs tervek. Helyszíni ellenőrzések keretén belül szealézésre kerültek a működési terület
ár- és belvízi kockázati helyszínei, továbbá az önkormányzati védvonalak (Tiszaliget). A Közép
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KOTIVIZIG) bevonásával felkészítésre kerültek a
közbiztonsági referensek.
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2013. április 1-jén Kossa György tű. dandártábornok Úr személyesen győződött meg a felkészülés
helyzetéről, amely során helyszíni szemlét hajtott Végre a Tiszaligeti körtöltés kritikusnak ítélt
pontjain. A szemlén részt vett Szolnok közbiztonsági referense, valamint a kirendeltség-vezető is.

Az árhullámok és a csapadékos időjárás következményeként megjelentek az árvízi kísérő
jelenségek a kirendeltség településein. 7 településen rendeltek el belvízvédelmi fokozatot. Ezeken
a településeken kisebb-nagyobb mértékben védekezést folytattak.

Tiszán levonuló árhullámok elsősorban Szolnok Tiszaligeti körtöltés (önkormányzati védvonal)
esetén jelentettek munkát. Aprilis 4-én pontszerű harmadfokot, 10-én II. fokot és 1 3-án III. fokú
árvízvédelmi készültséget rendelt cl Szolnok Város polgármestere. Aprilis 1 0-étől 12 fő részére
ideiglenes

polgári védelmi szolgálatot rendeltek el. 700 m hosszan lefóliázásra került a védmű mentetlen
oldali rézsűje a hosszanti repedés miatt.

A Hortobágy-Berettyó tartósan magas vízállása miatt megnőtt a térségben található települések
belvízi veszélyeztetettsége. Az Országos Műszaki Irányító Törzs által megnevezett veszélyeztetett
településeken (kirendeltségem esetében: Kuncsorba) elvégeztük a települési veszély-elhárítási és a
vízkár-elhárítási terv felülvizsgálatát.

Felmértük a védekezésben érintett települések fertőtlenítőszer igényét, az igényelt mennyiségeket
a részükre átadtuk.

Az árhullám levonulása nem igényelte lakosságvédelmi intézkedések bevezetését.

Kirendeltségünk 55 fővel vett részt a Dunai árvíz védekezési munkálatokban.

2.2.3. Jászladányi lépfene megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok:

2013 szeptemberében igazgatói utasításra működési területünkön kívül részt vettünk a jászladányi
lépfene megbetegedéssel kapcsolatos kárelhárítási tevékenységben.

Az esemény kezelésének kezdetén a kirendeltség teljes hivatali munkarendben dolgozó
állományával, majd folyamatos 2 fős irányítói létszámmal vettünk részt a kárelhárítási
feladatokban.

Dolgozóink végezték az egyes hatósági részcselekményeket (kárterület bejárás, helyszíni szemlék,
meghallgatás lebonyolítása), a kárterületen dolgozók ellátásának logisztikai szervezését, a
valamint a kárhelyszini irányítási tevékenységet.

A helyszíni kárelhárítást irányító szolnoki kirendeltség-vezető négyfónyi hivatásos irányító
segítségével a Szolnoki Települési Mentőcsoport 14 főnyi önkéntesének és öt munkagépének az
irányítását végezte. A kirendeltség, a Tűzoltóság és a mentőcsoport állománya a fertőzött
kárterületen teljes légzés- és bőrvédelem mellett közel két héten át napi 10-12 órát dolgozva
végrehajtotta a fertőzött istállók kialmozását, a kihordott istállótrágya depóniába töltését, valamint
az azt takaró védművek megépítését.

A végrehajtott munkáért a helyszínen az Országos iparbiztonsági főfelügyelő szóbeli dicséretben
részesítette a kárhelyszínen tevékenykedő állományt.

2.2.4. Lakosságfelkészítési, - tájékoztatási, pedagógusfelkészítési tevékenység:

Tűzoltóságunk a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként kezeli a lakosság
önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenységünk során nagyszámú látogatót
fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsödéiből, illetve tartunk
bemutatókat ezen intézményekben. 2013-ban ezen tevékenységeink során 30 intézmény 2312 fő
tanulóját (gondozottját) értük cl.

A működési területünk rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető
lakosságfelkészítési és pályaorientáció s tevékenységekre kiemelt figyelmet fordítunk. A
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rendezvényeken több tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas
érdeklődés kíséri.

A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta —autisták
napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét,
szolnoki gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi
Napok, Legendák a levegőben, Moha úti gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok,
Hetényi Géza Kórház tábora, zagyvarékasi falunap, Szolnok Napja, Gulyásfesztivál.

2013 márciusában részt vettünk a KIV előkészítését. Az előkészítési feladatok végrehajtása után
2013. április ii-én került megtartásra a verseny kirendeltségi fordulója, amely 16 iskola 106
tanulójának a részvételével zajlott le. A versenybe bevontuk a Honvédség és a Polgárőrség
munkatársait is.

2.2.5. Polgári védelmi szervezetek:

Szeptemberben létrehoztuk Magyarország első önkéntes települési mentőcsoportját Szolnokon,
amely ünnepélyes eskütételére a Szolnok Napja rendezvénysorozat keretében került sor. A
mentőcsoport megalakulását követően szinte azonnal be lett vonva a jászladányi lépfene fertőzés
kárelhárítási munkálataiba, ahol kiválóan helyt állt.

Márciusban megkezdtük a járási rendeltetésű polgári védelmi szervezetek megalakítását. Elkészült
a törökszentmiklósi és szolnoki önkéntes mentőcsoport megalakítási terve és beosztási
névjegyzéke. Az önkéntes mentőcsoportok rendszerbeállító gyakorlatára és eskütételére december
3-án került sor a Tiszaligetben.

Februárban megküldtük a fófelügyelőnek a települési műszaki egységek adatait.

A települések elkezdték a Megalakítási Tervek elkészítését, amelyhez segítséget adtunk, ill.
folyamatosan végeztük az elkészült tervek felülvizsgálatát.

Április 10-én végrehajtottuk a szolnoki települési polgári védelmi szervezet kézi rajának
felkészítését.

Május 23-án részt vettünk a MOL polgári védelmi szervezetének gyakorlatán.

2014 év:
Folyamatosan végezzük a települések beosztó határozatainak elkészítését, ill. az elkészítéshez
nyújtottunk segítséget.
Osszeállításra került a polgári védelmi szervezetek felkészítésének ütemterve.
Folyamatosan koordináljuk a települések polgári védelmi szervezeteinek megalakítását.
Eddig 5 településen került megtartásra a polgári védelmi szervezetek felkészítése: Kuncsorba,
Fegyvernek, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Zagyvarékas.
A többi településre vonatkozóan ütemtervet állítottunk össze.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 01. 28-án.
Részt vettünk a közbiztonsági referensek soron következő értekezletét 03. 05-én, amelyen a
KÖTIVIZIG közreműködésével végrehajtottuk a referensek ár- és belvízi felkészítését.
Lejelentettük a vizsgára jelentkező referensek adatait, részükre konzultációt szerveztünk a
felkészülésük érdekében 03. 13-án.
A vizsga előkészítése keretében: elkészítettük a tesztkérdéseket, a szóbeli tételsort, a
jegyzőkönyvet, jelenléti ívet. Elvégeztük az írásbeli tesztek javítását.
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a referensekkel, részükre feladatokat határozunk meg. Több
kirendeltségi feladat végrehajtásába vontuk be őket, káreseményeknél intézkedésre hívtuk fel őket.
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2.2.6. Védelmi igazgatás:

Részt vettünk a február 27-én megtartott HVB gyakorlaton, valamint a 2013. február 28-án tartott
Országos riasztási és kommunikációs gyakorlaton.
Október 8-12-ig védelmi igazgatási gyakorlaton vettünk részt.
A november 28-29-ej országos törzsvezetési gyakorlaton a HVB-k munkájába bekapcsolódva
részt vettünk.

2.2.7. Lakosságvédelmi intézkedések:

2013. február 25-én Törökszentmiklós, Ibolya u. 1. szám alatti ingatlan előtti közterületen
észleltek gázszivárgást, a polgári védelmi káreseti szemlét a törökszentmiklósi járás
katasztrófavédelmi megbízott és a polgári védelmi felügyelő hajtotta végre.

2013. március 5-én Szolnok, Liget út 7. szám alatti ingatlan előtti közterületen történt gázvezeték-
szakítás okán a szolnoki járás katasztrófavédelmi megbízottja polgári védelmi káreseti szemlét
folytatott le.

Április 16-án Törökszentniiklós, Kisfaludy utcában történt gázvezeték-szakítás ügyében járt el a
törökszentmiklósi katasztrófavédelmi megbízott.

A rendkívüli nyári időjárás időszakában koordináltuk a települések lakosságvédelmi
feladatellátását.

A tömegrendezvényekről érkező bejelentések alapján továbbítottuk a rendezvények alapadatait a
polgári védelmi főfelügyelőnek, adategyeztetést végeztünk telefonon a rendezvények
szervező ivel, ill, a rendezvények adatait feltöltöttük a megyei adattárba.

Rendkívüli időjárás miatt 2013. június 22-én a kirendeltség vezető két tömegrendezvény
megszakítására intézkedett, amelyek a szolnoki Tiszavirág-fesztivál és a besenyszögi falunap
rendezvények voltak.

2014 év:
A Szolnok, Ferenczy Károly úti tűzeset során elvégeztük a lakosságvédelmi feladatokat.
Tájékozódtunk a fegyverneki ivóvíz-szennyezéssel kapcsolatosan.
Március 25-én robbanótesttel kapcsolatos feladatok a szolnoki Agorán.
Gázvezeték-szakítások Szolnokon és Törökszentmiklóson.
Tájékozódtunk a törökszentmiklósi víziközmű-szolgáltatás átadás-átvételével kapcsolatosan.
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3. A 2014-es év tervezett fő feladatai:

• A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.
• A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából.
• A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése.
• A szituáció s begyakorló gyakorlatok számának növelése, tapasztalatszerzés érdekében.
. A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság

érdekében.
. Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése.
• Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása.

Szolnok, 2014. augusztus 08.

Tisztelettel:

Dékány László tű. alezredes sk.
parancsnok
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Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

a 4/2014. (IV.29) rendelet módosítására

Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,

a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

A 2014. évi szabályok szerinti pénzmaradványok összegzett adatai

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: új
Áhsz.) az államháztartás szervezetei részére új számviteli elszámolási szabályokat vezetett be
2014. január 1-jével. Az Új számviteli rendszerre való áttérés végrehajtási szabályait az
államháztartás számvitelének 2014. évi megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szóló
36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza. A Rendelet 10. * (3)
bekezdése értelmében 2014. évben a „B813 Maradvány igénybevétele” rovaton a 3211, 3213,
322-323, és a 33. számlacsoportokbari megnyitott könyvviteli számlák összevont
egyenlegének a 3651-3654, 3656-3657, 366, 3671-3674, 3676-3677 könyvviteli számlák
összevont egyenlegével korrigált, a rendelet 1. sz. mellékletében szereplő rendezőmérleg
328.sorában kimutatott helyi adó túlfizetés miatti kötelezettségnek a kapott előlegek közé
átvezetett értékével növelt összegét kell nyilvántartásba venni.

Fenti jogszabályi változás miatt az Önkormányzatui~k 2013. évről szóló zárszámadási
rendeletének 8/d. melléklete a jelen rendeletnek megfelelően módosul.

Szajol, 2014. szeptember 18.

~5üo
Szöllősi ó
polgármes e’



Hatásvizsgálati lap

Szajol Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló

4/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendelet-tervezethez

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások
A javaslatnak várható társadalmi hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési kihatása külön nincs.

III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatása nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szabályozás további adminisztratív terheket nem jelent, alkalmazása során a meglévő
adminisztratív kötelezettségek érdemben nem változnak.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az államháztartás szervezetei részére bevezetett új számviteli elszámolási szabályok
miatt volt szükség a rendelet módosítására.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.

A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá
tartozó jogszabályi tervezetek közé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt.

Szajol, 2014. szeptember 19.



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IX. 25.) rendelete

a 4/2014. (IV. 29.) rendelet módosítására

Szajol Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről,

a 2013. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés I)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.~. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei
2014. évi nyitó pénzmaradvány felosztását az alábbiak szerint engedélyezi, ezért a
zárszámadási rendelet 8/d melléklete helyébe a következő lép:

Szajoli
Szajol Szajoli Szajoli Közösségi
Községi Polgármesteri Tiszavirág Ház és
Onkormányzat Hivatal Ovoda Könyvtár

3211 Pénztár 1057640 820035 1475 104260
33Bankszámlák 43644412 73420 144073 151776
366 Egyéb sajátos elsz. 5120484 1972262 2064052 316736
44 kapott előleg helyi
adó 4636119
Pénzmaradvány össz.: 54458655 2865717 2209600 572772

Felosztása:
Személyi juttatások 5120484 1972262 2064052 316736
Felújítás 5000000
Dologi kiadások 39702052 893455 145548 256036
Adó túlfizetés visszatér. 4636119
Összesen: 54458655 2865717 2209600 572772

2.~. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az
veszti.

Szajol, 2014. szeptember 18.

Szöllősi J~4f
polgármest&r

azt követő napon hatályát

itD ~ ~ László
gyző



Indokolás

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

/2014. (IX. 25.) önkormányzati rendeletéhez

a 2013. évi pénzmaradvány módosításához

1 .~-hoz

Szajol Község Önkormányzatának 2013. évi péiizmaradványát a 4/2014. (IV. 29.) rendelettel
meghatározta. A jogszabályi változások miatt 2014. évben a maradványt a 36/2013. (IX. 13.)
NGM rendelet szerint kell meghatározni, melynek 10. ~ (3) bekezdése 2014. V.1 -től hatályos.
A rendelet 1. ~-a a 2014. évben felosztandó, 2013. évi pénzmaradványt tartalmazza, a
megváltozott jogszabályi rendelkezés szerint. Ennek megfelelően módosul Szajol Község
Onkorinányzata zárszámadási rendeletének 8/d melléklete.

Hatályba léptető rendelkezés.

Szajol, 2014. szeptember 18.

2.~-hoz

d .B.’~k László
~egyző

Szöllősi
polgármester



Előterj esztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Szajol Község Önkormányzata

2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

A Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2014. (11.5.) rendeletével határozta meg a
2014. évi költségvetés eredeti előirányzatait.

I.

A beszámoló számszaki bemutatása

A beszámoló 1 .sz.és 2.sz. melléklete a 2014. évi I. féléves összevont és az intézményenkénti
kiadásokat és bevételeket tartalmazza előirányzat csoportok szerint, a 3.sz. melléklet az
önkormányzat dolgozói létszáma.

Működési bevételek alakulása

A működési bevételek 59,87%-os teljesülést mutatnak, ami időarányosnak megfelelő.

Bevételi előirányzataink között az adó bevételek is időarányos teljesülést mutatnak, várhatóan
nem számolhatunk az év során többlet adóbevétellel.

Működési kiadások alakulása

A működési kiadások finanszírozási kiadások né]küli teljesülése 50,30%-os, ami
időarányosan megfelelő. Az összes működési kiadásokon belül, korrigálva az intézmény
fmanszírozás összegével, a személyi juttatások és járulékai 44,65%-os megoszlást mutat, míg
a szociális kiadások aránya 6,70%.

Az első félévben folyósított szociális ellátások alakulása: adatok eFt-ban

Rendszeres szociális segély: 1.702.-
Foglalkoztatást hely.támogatás 6.545.-
Helyi megállapítású ápolási díj 1.754.-
Lakásfenntartási támogatás: 4.366.-
Helyi megállapítású közgyógyellátás 80.-
Óvodáztatási támogatás 10.-
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatások 1 .3 69.-
Összesen: 15.826.-

1



Felhalmozási kiadások részletes bemutatása
Az előterjesztés I .számú melléklete tartalmazza

„.

Összegzés

Önkormányzatunk 2014. első féléves gazdálkodása során betartotta a költségvetési rendelet
elvárását. A felhasználások teljesítése időarányosnak megfelelő. A kiadások időbeni
ütemezése, a likviditás megőrzése érdekében továbbra is fontos feladat.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a 2014. I. féléves gazdálkodással kapcsolatos
előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Szajol,2014. szeptember 17.

Szöllősi

polgármester



előterjesztés 1 .sz.melléklete

2014. I. félév felhalmozási kiadások
Szajol Községi Önkormányzat

eavéb éoítménv létesítése:

alap áfa bruttó
Gábor Áron Út aszfaltozás 2 712 800 732 456 3 445 256

Kinizsi utca aszfaltozás 1 406 050 379 634 1 785 684

Pacsírta Út aszfaltozás 2 740 050 739 814 3 479 864

összesen: 6 858 900 1 851 903 8 710 803

05623 összesen: 6 858 9001 1 851 8 710 8031

épületek, építmények felújítá~a:

alap áfa bruttó
Vasutaskör felújítása 3 300 517 891 140 4 191 657

Dózsa György Út felújítása 1 020 000 275 400 1 295 400

Csillag Út felújítása 1 020 000 275 400 1 295 400

Bem apó Út felújítása 1 000 000 270 000 1 270 000

Sportcsarnokhoz bekötő Út felújítása 1 000 000 270 000 1 270 000

összesen: 7340517 1981940 9322457

Ios7l3összesen: I 7340517 1981940’ 9322457’

naavértékű táravi eszköz bes

térfigyelő kamerarendszer
szivattyú bezerzés

összesen:

~erzés:

alap I ata bruttO

575 6001
240 oool

155 4121

64 8001

815600! 2202121

731 012

304 800

1 035812

‚056413 összesen: 815 600 220 212! 1 035 812’

Szajoli Polgármesteri Hivatal

Immateriális javak beszerzése:

~l-LL-< penzugyi rendszer szoftver

összesen:

alap I
220 0001

áfa
59 400’

220000! 594001

bruttó
279 400

279 400

105613 összesen: I 220 000 59 400! 279 400’



Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

I 2014.(IX.25.) sz. határozata

Szajol Község Önkormányzatának 2014. I. féléves gazdálkodásáról

1. Szajol Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei
2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és
elfogadta.

2. A Képviselő-testület a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében az Intézmények
vezetőit kötelezi a szigorúan takarékos gazdálkodásra.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szöllő si József polgármester

Szajol, 2014. szeptember 17.



1. Számú mel!éklet

a „J2014. (IX.25 .) sz. határozathoz
Szajol Községi Önkormányzat 2014. évi L féléves mérlege

Költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés Könyvtár Polgármesteri Hivatal Tiszavirág Óvoda Önkormányzat Önkormányzat Összesen

Eredeti Módosított teljesités Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredei Módosított Teljesítés

BEVÉTELEK

81 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 179 104 196 979 115 765 179 104 196 979 115 765

82 Felhalmozási célú támogatások államhbelűlröl 0 0 0

83 Közhatalmi bevételek 1 000 818 700 219 378 220 678 120 334 220 378 221 496 121 034

34 Működési bevételek 600 600 412 182 118 140 73 13 388 23 388 20 673 13 988 24 310 21 276

85 Felhalmozási bevételek 300 301 0 300 301

36 Működési célúátvettpénzeszkőzök 1413 1413 16500 16331 0 17913 17744

87 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök O O

I. Működési bevételek összesen 600 600 412 1 000 2 413 2 231 0 140 73 411 870 457 545 273 103 413 470 460 698 275 819

II. Felalmozási bevételek összesen 300 301 0 300 301

Költségvetési bevételek összesen B1-B7 600 600 412 1 000 2 413 2 231 0 140 73 411 870 457 845 273 404 413 470 460 998 276 120

~ Finanszírozásicélú bevételek 11 526 11 677 5497 91 411 91 411 42026 54451 54451 30095 157388 157539 77618

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 12 126 12 277 5 909 92 411 93 824 44 257 54 451 54 591 30 168 411 870 457 845 273 404 570 858 618 537 353 738

KIADÁSOK O O O

KI Személyi juttatások 6 172 6 172 2 943 51 622 52 582 23 836 37 961 37 961 18 722 36 030 61 138 39 969 131 785 157 853 85 470

K2 Munkaadókatterhelöjárulékokésszochozzj. Adó 1 656 I 656 819 13234 13512 6605 10034 10034 5176 9349 9349 7370 34273 34551 19970

k~ Dologi kiadások 4298 4449 1 288 27055 27230 9714 6456 6596 2684 113601 118901 71 431 151 410 157176 85117
K4 Ellátottk pénzbeli juttatásai 39 920 31 920 15 826 39 920 31 920 15 826
KS Egyéb működési célú kiadások 30 582 47 082 9 187 30 582 47 082 9 187

K5-ből általános tartalék évközi többligényre 13 082 13 082 13 082 13 082 0
K5-ből céltartalék O O O O O

K6 Beruházások 500 500 455 8000 12916 10775 8500 13416 11 230
K7 Felújítások 17000 19000 9322 17000 19000 9322
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások O O O
I. Működési kiadások összesen 12 126 12 277 5 050 91 911 93 324 40 155 54 451 54 591 26 582 229 482 268 390 143 783 387 970 428 582 215 570
II. Felhalmozási kiadások összesen 0 500 500 455 0 0 0 25 000 31 916 20 097 25 500 32 416 20 552

Költségvetési kiadások összesen 12 126 12 277 5 050 92 411 93 824 40 610 54 451 54 591 26 582 254 482 300 306 163 880 413 470 460 998 236 122

K9 Finanszírozási kiadások 157 388 157 539 77 618 157 388 157 539 77 618

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 12 126 12 277 5 050 92 411 93 824 40 610 54 451 54 591 26 582 411 870 457 845 241 498 570 858 618 537 313 740

Költségvetési egyenleg 0 0 859 0 0 3 647 0 0 3 586 0 0 31 906 0 0 39 998

- működési egyenleg 0 0 859 500 500 4 102 0 0 3 586 25 000 31 616 51 702 25 500 32 116 60 249
-felhalmozási egyenleg O 0 0 -500 -500 -455 0 0 0 -25 000 -31 616 -19 796 -25 500 -32 116 -20 251

Költségvetési létszámkeret/teljes állásra 3 3 3 12 12 12 15 15 15 15 15 15 45 45 45

1. oldal



2.számú melléklet

Szajol Község Önkormányzata 2014. (IX.25.) határozathoz
2014. L félévi költségvetési kiadások és bevételek Intézményenként

előirányzat csoportok szerint
adatok ezer Ft.

Könyvtár Tiszavirág_Óvoda Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Önkormányzat összesen
Megnevezés Rovat Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredei Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosito Teljesítés

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek KilOl 5548 5532 2807 35229 35209 17454 ~ 38858 19196 ~ 52659 37099 i’6~~94 13225
02 Normatív jutalmak K1102 300 300 500 500 410 3000 3940 680 3800 474 109
05 Végkielégítés KilOS
06 Jubileumi jutalom K1106 O
07 Béren kívüli juttatások K1107 288 288 120 1440 1440 600 2400 24 1097 1248 828 416 5376 495 ~2

Ruházati költségtérités K108 50 5
09 Közlekedési költségtérítés K1109 612 61 230 7 7 44 2 11 682 70
10 qyébköltségtérítések KillO 36 36 180 17 364 3 1224 156 15 4016 4006 1
13 Foglalkoztatottakegyébszemélyijuttatásai K1113 16 16 1 8 200 40 379 2 1416
14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0l+...+13) Ku 6172 6172 2943 37961 3794 18702 4997 49 222 31063 5406 37897 125 148128 81
15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 65 3 4067 4067 696 47 7 4717 1
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját K122 20 20 100 1000 3 2 1174 1 0 312 1
17 gyéb külső személyi juttatások K123 87 900 9 20 9 0 1880 1080
18 Külső Személyi juttatások (=15+16+17) K12 0 0 20 20 1 2 1 4 4967 70 2072 6 7 972 3637
19 zemélyijuttatások(14+18) KI 6172 6172 2943 37961 37961 18722 51 52 23 3603 611 3996 1317 15785 85470
20 Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó K2 1656 1656 819 10034 10034 5176 13 13 6 934 93 737 34 7 3455 19970
21 zakmai anyagok beszerzése K311 650 801 35 700 700 250 2 2 4 1 31 3 9 3 381 839
22 Uzemeltetésianyagok beszerzése K312 350 350 37 1280 1280 228 2 2 7 7 13674 13 74 786 174 4 17579 8929
23 Arubeszerzés K313 O O
24 Készletbeszerzés(=21+22+23) K31 1000 1151 72 1980 1980 478 41 47 1256 1398 13 4 796 21 4 213 976
25 nformatikai szolgáltatások igénybevétele K321 410 410 115 210 210 84 22 2 857 50 18 3 33 12
26 gyébkommunikációsszolgáltatások K322 80 80 51 60 110 78 10 1 488 42 27 1 lb 8
27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 490 490 166 270 320 162 32 3 1345 92 4 4 49 2
28 özüzemidíjak K331 990 990 708 2050 2050 1198 61 61 2265 1027 1027 53 1941 194 9
29 Vásárolt élelmezés K332 3000 2990 191 3000 299 19
30 érleti és lizing díjak K333 3 149 10 4
31 arbantartási, kisjavitási szolgáltatások 4 30 19 1 17 12500 1300 1294 1250 131 12
32 özvetített szolgáltatások 5 5 3 40 22 1 45 40 32 5
33 zakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6 30 19 290 132 2730 27 1513 250 173 273 55 3
34 gyéb szolgáltatások 7 500 500 54 200 200 143 3000 25 1126 1000 800 6191 4700 112 7 1
35 zolgáltatási kiadások (28+...+34) 3 1490 1525 784 2250 2610 1514 11830 118 5115 53770 6417 45724 6934 801 531
36 Kiküldetések kiadásai 41 5 3 40 24 400 4 136 6 40 4 1 1
37 Reklám- és propagandakiadások 42 3000 299 553 300 2994 5
38 Kiküldetések, reklám-és propagandakiadások (36+37) K34_ 0 5 3 0 40 24 400 400 136 3000 300 559 340 344
39 Mükődési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 818 774 261 1356 1356 506 5525 5525 1668 29377 29377 13617 3707 3703 160
40 F zetendő általános forgalmi adó 52
41 amatkiadások 53 4 2 2 2 30 22 0 36 2
42 véb pénzügyi műveletek kiadásai 354
43 yéb dologi kiadások 355 500 500 600 290 2000 1998 192 12550 7420 308 15 1020 3281
44 lönféle befizetések ás egyéb dologi kiadások (39+...+43) 35 1318 1278 263 1956 1646 506 7525 7525 1862 41927 36827 1672 52 4727 19359
45 logi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 4298 4449 1288 6456 6596 2684 27055 27230 9714 11 118901 ._114~ j~1 j~j7 85117
46 aládi támogatások K42 2220 222 10
47 tegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 400 8 3 40 80
48 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 1 10000 654 1 10000 6545

~ Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 ..4.~. 94~~ 436 940 4366
50 Egyéb nem intézményi ellátások K48 6500 99~j 4825 6500 9900 4825
51 Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+...+50) K4 O 0 0 39920 3I9~j 15826 39920 31920 15826
52 Elvonásokésbefizetések K502 12000 116001 1536 12000 11600 1536

1. oldal



53 ~qvéb működési célú témogatösok allamhaztartáson belülre K506 3500 3500 1200 350 3500 1200
16500 4133 1650 ~T~31~ Működési célú visszatéritendö kölcsönök nyúltása államhkivülre K508 — Ö~5Ö 2400 2318 200 240

~ Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1
~ö7i Tartalékok elmaradt bevételekre — — — ~9~ö~2 T~ö8 i~&i 1308
56/2 Tartalékok évközi többletigényre
56 Tartalékok összesen 512 0 0 0 13082 1308 1308 1308
~T Egyéb működési célú kiadások (=52+.»+56) 5 0 O 0 30582 4708 9187 3058 4708 9187

500 265 220 50 26 22~W mmateriális javak beszerzése, létesitése 61 — — 1ö~ö löo 6859 ~Wí 800 685
~W ngatlanok beszerzése, létesítése 62
1W nformatikai eszközök beszerzése, létesítése 63 63 63 191 1625 197 8
61 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 64 — 97 97 ~öo 2291 3097 238
~ Beruházási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó 67
63 Beruházások(58+».4-62) 6_ ö 500 500 455 8000 1291 10775 850 1341 1123~ 9~öo 7340 17000 1700 734W~ ngatlanok felújítása K71
65 nformatikai eszközök felújítása K72
~W Egyéb tárgyi eszközök felújítása 7:~__ 2000 1982 200
~T Felújítási célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó K74
~W Felújítások (64+.~+67) 7 0 0 0 i~~o 19000 9322 1700 1900 932
~W Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés 85_
7ö~ Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 6_ — — —

7 — — — —71 Lakástámogatás
~ Egyéb felhalmozási célú kiadások (=69+...+71) 0 0 O O

254482 300306 163880 413470 46099 23612~ Költségvetési kiadások -KB 12126 12277 5050 54451 54591 26582 1 93824 40610
7~ Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztése 9111
~ Likviditási célú hitelek, kölcsönöktörlesztése Pénzügyi vállalkozásnak ~ — — — —e

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 13
~T Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=74+75+76) 11 Q 0 0 0 0

~ ~1 ~88 ~5 9 ~85W Központi, irányító szervi támogatás 15
7W Finanszírozási kiadások (=77+78) K9 0 0 0 157388 157 7761 15738 1575 7761

-K9 12126 12277 5050 54451 54591 26582 92411 93824 40610 411870 457 24149 57085 6185 7 313741W Kiadások öszesen 50390 50 2960 5039 503 2960
ÖT Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1 h — — — ~ ~3 ~ 5328 532 2660
Ö~ Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 11~_ — 51073 51 7 ~~T37 1TW~ 51073 ~T37
ÖW Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak 13
Ö~ Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 231 228 ~3 228
1W Működési célú központosított előirányzatok 15 — — ~ 6 61
06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 16
ÖT kormányzatok működési támogatásai (=01+~..+06) I O O 0 i1~04 •~91~7 i~8 159304 162179 8358
1 ködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsőnök igénybevétele ~ — — 1413 1413 T~Wo 34800 32181 0 3621 •~ö4
9 yéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6

~Íö~ ködési célú támogatások államháztartáson belülről(08+...+09) 1 0 0 0 1413 1413 179104 196979 115765 179104 19839
11 halmozási célú önkormányzati támogatások 821
12 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 24
13 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 25
i~ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 0 0 0 48 5 ~
T~ Magánszemélyek jövedelemadói 311

B31 O 0 0 0 50 48 5 491 Jövedelemadók — 46000 46060 24104 4600 4606 24104
~7Ti Epitményadó — — — — —

~77~ Magánszemélyek kommunális adója
0 46000 46060 24104 4600 4606 24104W Vagyoni tipusú adók ~ —p —~ ~ 3168 ~7 316

T~Ti Altalános forgalmi adó bevétele — — — T~~öo 150000 89676 ~i1ÖÖb 15000 8967
T~7~ AllandójelLvégztev. Iparűzési adó bevétele
~17~3 deiglenes jell.végztev. Iparűzési adó bevétele

0 153378 153168 89676 153378 153168 89677~ Ertékesítési és forgalmi adók B351 —e T~öWo 12000 T~ööo 12000 0
iWi Belföldi gépjármű adójának kpi kstgvetést megillető része — — 1~őö 80~ö 5130 lÖbO 8000 T~o
~W~1Belföldi gépjármű adójának helyi önkormányzatot megillető része I I I I I I 0 0 01

~ 19/3 Gépjármű túlsúlydíj
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19 Gépjárműadók B354 0 O 0 20000 20000 5130 2000 20000 513C

~öTi Talajterhelési díj 0 0
20/2 Haíászati haszonbérleti díj 0 0
20 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 8355 0 0 0 0 100 95 100 95
21 Termékek és szolgáltatások adói B35 O O O 1733~8 173268 94901 ii~~ 173268 94901

22/1 Igazgatási szolgáltatási díjak — 0 0
22/2 Bírságok — — 0 0
22 Egyéb közhatalmi bevételek 836 0 ~ 818 700 1300 1281 ~ 2118 1981
23 Közhatalmi bevételek (=16+17+18+19+21+22) B3 O 1000 818 700 219378 220678 120334 22037 22149 121034
24 Aru- és készletértékesítés ellenértéke 3401

25/1 Tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek 0 6 595 70 60
25 Szolgáltatások ellenértéke 8402 600 595 408 Q Q 60 44 700 6 595 130 125 1047
26 Közvetített szolgáltatások értéke 8403 5 4 40 22 120 72 1 84 26 18

27/1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéésböl, koncesszióból származó 2688 61 5669 268 618 566
27/2 Onkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel
27/3 Állami többségi tulajdonú vállakozástól kapott osztalék
27 Tulajdonosi bevételek 3404 0 0 0 2688 61 5669 2688 618 566
28 Ellátási díjak 3405 10000 100 8241 1000 1000 8241
29 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3406 2 2 40 3886 400 388
30 Általános forgalmi adó visszatérítése 8407 200 1764 0 200 1764
31 Kamatbevételek B408 50 412 50 41
32 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 3409
33 Egyéb működési bevételek B410 100 51 22 0 10 7
34 Működési bevételek (=24+25+26+27+28+...+33) B4 600 600 412 Q 140 73 0 182 118 13388 23388 20673 13988 2431 2127
35 mmateriálisjavakértékesitése 851
36 ngatlanok értékesítése 352 300 300 0 30 30
37 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 853
38 Felhalmozási bevételek (=35+...+37) B5 0 0 0 0 300 300 0 30 30
39 Működési célú visszatérítendő támogatások, kőlcsönök visszatérülése 2_ 16500 16331 16500
40 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 0
41 Működési célú átvett pénzeszközök(=39+40) Q O Q 0 16500 16331 16500
42 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 1 0 1
43 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Q O Q Q 0 1 0 1
44 Költségvetési bevételek -B7 600 600 412 0 140 73 1000 2413 2231 411870 457845 273404 41347 460998 276120
45 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11 0 °

46 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 12 0
47 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 13 0
48 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (45+...47) 1 0 Q 0
49 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 31
50 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8 32
51 Maradvány igénybevétele (49+50) 3 O Q Q 0
52 Központi, irányító szervi támogatás 6 11526 11677 5497 54451 54451 30095 91411 91411 42026 15738 15753 7761
53 Betétek megszüntetése 7
54 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 8
55 Belföldifinanszírozás bevételei I 11526 11677 5497 54451 54451 30095 91411 91411 42026 0 0 0 15738 15753 7761
56 Finanszírozási bevételek (=48+51+55) 11526 11677 5497 54451 54451 30095 91411 91411 42026 0 0 0 15738 15753 7761
58 Bevételek öszesen 81- 12126 12277 5909 54451 54591 30168 92411 93824 44257 411870 457845 273404 57085 61853 35373

3. oldal



3. számú melléklet

Szajol Község Önkormányzata 2014. (IX.25.) határozathoz
2014. I.félévi létszámkeret Gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező

költségvetési szervenként

I.Szajoli Tiszavirág Óvoda
Óvodai nevelés
- óvónő

- óvoda titkár
- pedagógiai asszisztens
- dajka

Egészségügyi Szolgálatok
Háziorvosi Szolgálat
Védőnői Szolgálat

Osszesen:
közfoglalkoztatott

II. Közösségi Ház és Könyvtár

9
1
1
4

15
3

közfoglalkoztatott

III. Önkormányzat m int ~intézni ény

3
1

Szal~feladat ‚ ‚ .. .

Letszam osszesen !teljes
létszámra!

IV. Polgármesteri Hivatal Intézmény
Igazgatás 11
Polgármester 1
Összesen: 12

Közfoglalkozatott 3

V. Közfoglalkoztatás 28

Önkormányzati létszám közfogL nélkül 45
Önkormányzati létszám összesen :I±II±III+IV+V 73

Építményüzemeltetés
Karbantartók, takarítók

Osszesen:
Közfoglalkozatott

O
2

13

15
21



Előterjesztés

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban a maximális csoportiétszám túllépésének
fenntartói engedélyezésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014/2015-ös nevelési évben az óvodai csoportok létszáma az alábbiak szerint alakul:

Csoport Tv. szerinti Tényleges SNI létszám Nevelési Létszám
megnevezése maximális létszám 2014. év során összesen

létszám szeptember belépők
01.

Csipkerózsa 25 20 6 26
Vadvirág 25 28 2 30
Méhecske 25 27 27
Katica 25 27 27

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25.~. (7) értelmében, mely
2013.szeptember Ol-től hatályos „Az óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi
csoportok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai
csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális létszám a nevelési
év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető.”

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 47.~.(7) értelmében a számított
létszámot befolyásolja az SNI-s gyermekek száma, „ Az enyhe értelmi fogyatékos,
beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus
spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három
gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport
létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt
történik.”

A fentiek miatt kérem aTisztelt Képviselő-testületet, hogy engedélyezze az óvoda minden
csoportjára a maximális gyermeklétszám túllépését. Az így engedélyezett létszám +2Ofő,
amivel az óvodába felvehető gyermekek száma 120 főre emelkedik. Ez megegyezik az alapító
okiratunkban foglalt maximálisan felvehető gyermeklétszámmal.

Szajol, 2014. szeptember 11.

Sinka Edit
Ovoda igazgató



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IX. 25.) határozata

a Szajoli Tiszavirág Óvoda csoportjaiban

a maximális csoportiétszám túllépésének engedélyezéséről

Szajol Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
előterjesztésben foglaltakat és az alábbi döntést hozza:

Szajol Község Önkormányzata a Szajoli Tiszavirág Óvoda maximális létszámának
20%-kal történő bővítésével egyetért, ezért a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25. * (7) bekezdése alapján, a 2014/2015-ős nevelési évben mind a 4
óvodai csoportban engedélyezi a maximális létszám 20%-kal történő túllépését.

Határidő: folyamatos

Felelős: Szöllősi József polgármester

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai, Helyben
2. Szajoli Tiszavirág Ovoda

Szajol, Szent István király Út 70.
3. Szajoli Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportja, Helyben
4. Irattár

Szajol, 2014. szeptember 18.



Határozati javaslat

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2014. (IX. 25.) határozata

A Szajoli Tiszavirág Óvoda

Házirendj éről

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testu ete a Szajoli Tiszavirág Óvoda
Házirendjében foglaltakkal a jelen határozat melléklete szerinti részletezettséggel
egyetért.

Melléklet: Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendje

Felelős: Dr. Bartók László jegyző

Értesülnek:
1. Képviselő-testület tagjai helyben
2. Szöllősi József polgármester
3. Dr. Bartók László jegyző
4. Szajoli Tiszavirág Ovoda
5. Szajoli Polgármesteri Hivatal pénzügyi és igazgatási csoportja
6. Irattár

Szajol, 2014. szeptember 18.

~5U~1

Szöllősi ~

polgármest r



. Szajoli Tiszavirág Óvoda
Házirendje

Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.
Telefon: 56/446-003
E-mail: szaj ovi~gmail .com
OM azonosító: 201969

SZAJOLI TISZAVIRÁG ÓVODA

HÁZIRENDJE

Készítette:

Sinka Edit
óvodavezető

Szajol, 2014. 09. 18.



Szajoli Tiszavirág Óvoda
Házirendje
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Szajoli Tiszavirág Óvoda
Házi rendje

1. Bevezető

1.1. Az óvodai nevelésünk célja

Óvodai nevelőmunkánkat a gyermekek neveléséhez szükséges, az Óvodai Nevelés
Országos Alapprogramjára épülő Pedagógiai Program alapján végezzük.

Célunk, hogy az óvodánkba járó gyermekek sokrétű óvodai tevékenység során
ismerjék meg és sajátítsák el mindazokat az életkori sajátosságokhoz igazodó
szabályokat, normákat, amelyek segítik őket a felnőttekhez, társakhoz való viszony
kialakításában, a közösség tagjaként való viselkedésben.
Munkánkat a családdal összhangban, a szülők segítségével végezzük.
Az eredményesebb munkavégzés érdekében nyitott napokat és közös rendezvényeket
szervezünk a szülőkkel.

Intézményi hagyományok, ünnepek, rendezvények

Programok: Szüreti mulatság
Egészségnap
Idősek napja
Szülői fórum
Ovodai nyíltnapok
Mikulás
Karácsonyi ünnepség
Farsang
Március 1 5-ei megemlékezés
Sportnap
Anyák napja
Evzáró ünnepség

Csoportszintű: Állatok világnapja
Osz búcsúztató
Víz napja
Föld napja
Madarak és fák napja

Az egyéb ünnepeket és rendezvényeket az óvoda helyi munkaterve tartalmazza.

1.2. Ilázirendünk célja és hatálya

A házirendben foglalt előírások célja biztosítani az óvoda törvényes működését, az
óvodai nevelés zavartalan biztosítását, valamint a gyermekek óvodai életének
megszervezését, a gyermeki jogok érvényesülését.
Az előírásokat kötelezően be kell tartani az óvodába járó gyermekek szüleinek, az
óvoda alkalmazottainak és mindenkinek, aki az intézményben tartózkodik.
Az előírások azokra az óvodai és óvodán kívüli szervezett programokra vonatkoznak,
amelyeket a Pedagógiai Program alapján az óvoda szervez és amelyeken az óvoda
ellátja a gyermekek felügyeletét.
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Szajoli Tiszavirág Óvoda
Házi rendje

1.3. Jogszabályi háttér

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított

1997. évi XXXI. törvény
- az Ovodai Nevelés Országos Alapprogramja a 363/2012. (XII. 17.)

Kormányrendelet alapján
- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

2. Az intézménnyel kapcsolatos általános információk

2.1. Az intézmény neve, címe: Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király út 70.
Telefon: 56-446 — 003
E-mail cím: szajovi®gmail.com
honlap: www.szajoliovoda.hu

OM azonosító: 201969

Fenntartó: Szajol Községi Önkormányzat Képviselő testülete
5081 Szajol, Rózsák tere 1.

Az intézmény férőhelye: 120 fő, maximálisan felvehető gyermekek száma 120 fő.
Csoportok száma: 4

Fogadó órák rendje:

Intézményvezető: minden hónap első hétfőjén, 17-18 óráig
Intézményvezető helyettes: minden hónap második hetének keddjén, 17-18 óráig
Az óvodapedagógusok fogadóórái honlapunkon megtalálható.

2.2 A gyermekek nevelése során igénybe vehető szakemberek

- Családsegítő — és Gyermekjóléti Szolgálat: 56-446-000
- Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 56-446-003
Fogadóórája: Minden hónap első csütörtök 16 órától, előzetes egyeztetés alapján.

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 56-421-113
Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján

2.3. Az intézmény alapítványa: „Csiribiri” Alapítvány

Az alapítvány számla száma: 70300046-10216031
Az alapítvány adószáma: 18828904-1-16
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Szajoli Tiszavirág Óvoda
H ázirendje

3. Az intézmény működési rendje

3.1. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

- Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik.
- Az óvodai felvétel, írásban beadott kérelemmel minden 2,5 életévét betöltő,

szobatiszta, az aktuális egészségi állapotról szóló orvosi igazolással igazoltan
egészséges gyermek részére kérhető.

- A felvételnél meghatározó a fenntartó által megállapított férőhelyszám.
- Az óvodai jelentkezés módját, a határidő előtt legalább 30 nappal, nyilvánosságra

hozza a fenntartó.
- A felvételt az óvodavezető bonyolítja.
- Minden jelentkező gyermeket nyilvántartásba kell venni.
- A szülő gyermeke felvételét bármikor kérheti.
- A beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges.

Az óvodai beiratkozáshoz be kell mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági

igazolványt,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A felvételt nyert gyermekeket köteles a szülő rendszeresen óvodába járatni.

3.2. A felvétel elbírálása

Az óvoda vezetője
a, az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
b, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda
vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.

3.3. Az óvodai elhelyezés megszűnése

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha
a, a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
b, a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő

kimaradására,
c, a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.

4. A nevelési év rendje

- Az óvodai nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart.
- A nyári zárás időpontját a fenntartó határozza meg (Július, augusztus), pontos

idejéről minden év február 15-ig értesítjük a szülőket.
- A nevelés nélküli munkanapok száma: 5 nap. ‘
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- Figyelembe véve a tanév rendjét, amely az iskolákra vonatkozik, községi szinten az óvoda
az általános iskolai szünetekhez igazítottan tervezi meg a karbantartási bezárást.
Az őszi, téli és a tavaszi karbantartások idejének meghatározása a fenntartó
törvényes jogköre. A karbantartási időpontokról a szülőket külön hirdetményben
fogjuk tájékoztatni. A karbantartások ideje alatt az óvoda zárva tart.

4.1. A gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezések

Gyermeki jogok védelme

A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki
a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének
biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.

A gyermeknek joga:

- képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
- a köznevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék,

óvodai életrendj ét-pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetőség biztosításával-életkorának és fej lettségének megfelelően
alakítsák ki,

- részére-a tevékenységében- a nevelés során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek
közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,

- az intézményben egyházi jogi személy által szervezett hitoktatásban vegyen részt,
- személyiségi jogait- így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához

való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és
magánélethez való jogát-a köznevelési intézmény tiszteletben tartsa. E jogának
gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat, ugyanezen jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a köznevelési
intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való
jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását,

- állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban
részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez
forduljon segítségért,

4.2. A gyermek érkezésének, távozásának szabályai

- Intézményünkben az óvodai nevelés, a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a
teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus
foglalkozik.

- Az óvoda munkanapokon 6.00—17.00 óráig tart nyitva, munkaszüneti, pihenő-,
ill. ünnepnapokon óvodai ellátást nem szervezünk.

- Az egyes csoportok napirendjéről az öltözőkben elhelyezett faliújságokon
táj ékozódhatnak.

- Kérjük, hogy a gyermeket óvodába érkezéskor minden esetben az
óvodapedagógusnak adják át.

- Kérjük, hogy az óvodapedagógussal reggel és haza menetelkor csak a
legszükségesebb információkat közöljék, mert az óvodapedagógus nem hagyhatja
hosszabb időre felügyelet nélkül a csoportot!
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- Bővebb információ céljából kérjük, hogy vegyék igénybe a fogadóórákat, illetve
egyeztessenek időpontot az óvodapedagógussal, vagy az óvodavezetővel.

- A szülő köteles gyermeke elviteléről a nyitvatartási idő leteltéig gondoskodni. Az
óvodából történő távozáskor, (főleg az udvaron) kérjük, jelezzék távozásukat az
óvónőnek.

- Abban az esetben, ha nem a szülő jön a gyermekért, kérjük, szíveskedjenek írásban
jelezni a csoportos óvodapedagógusnak.

- A torlódások elkerülése érdekében kérjük, hogy a gyermeket csak egy, maximum
két fő kísérje, illetve vegye át az óvodában.

- Gyermeket egyedül még a szülő írásbeli kérelmére sem engedünk haza.
- Az a szülő, aki az óvoda nyitva tartásáig nem viszi haza gyermekét, a gyermeket a

bejáraton kihelyezett címen veheti át.
- Amennyiben a gyermek 17.30 óra után is az óvodában marad, a harmadik alkalmat

követően az óvoda köteles a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni,
aki az ügyet hivatalból jelenti ajegyzőnek.

- Jogerős gyermek elhelyezési döntésig mindkét szülői felügyeleti joggal rendelkező
szülőnek joga van a gyermek elvitelére. (Kérjük, ennek korlátozását ne kérjék az
óvodától. Az óvoda nem kapcsolattartási és látogatási helyszín.)

- Annak érdekében, hogy minél több időt tölthessenek a gyermekek a szüleikkel,
testvéreikkel, kérjük, gondoskodjanak arról, hogy mihamarabb együtt legyen a
család. Javasoljuk, hogy az óvodában eltöltött idő ne haladja meg a napi 10 órát.

- A gyermekekre vonatkozó adatokban történt változásokat kérjük, jelezzék az
óvodapedagógusoknál (lakcím, telefonszám, stb.)

4.3. A gyermek mulasztásával kapcsolatos szabályok

- A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelentenie.
- A nevelési év alatt:

- egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben előzetesen az óvodavezető
engedélyezheti,

- Az öt éves kort elérő gyermeknek az óvodábajárása kötelező.
- Amennyiben a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról, egy

nevelési évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvodavezető kétszeri
írásbeli felszólítása után, írásban értesíti a j egyzőt.

- A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a
köznevelési intézményt.

- Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi
gyermektől való elkülönítéséről és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a
gyermek szüleit.

- Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intézményt, részt vehet a
foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Abban az esetben is, ha előző nap az
óvodában lázas, beteg volt a gyermek.

- Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos
időtartamát (tól-ig).

- Első óvodába lépéskor (felvételkor) csak orvosi igazolással jöhet a gyermek
óvodába.
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4.4. A napirend kialakítás általános szempontjai

Az óvoda napirendjének szervezésekor figyelembe vesszük, hogy a gyermekek
nagyobb közössége reggel 8 órától, délután 16 óráig veszi igénybe az óvodai
foglalkozásokat. Ennek ismeretében délelőtt szervezzük a sétákat, kirándulásokat,
ás az egyéni fejlesztéseket.

- A tevékenységek (mozgás, a külső világ tevékeny megismerése, verselés, mesélés,
ének, zene, énekes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás, kézimunka)
tervezésénél figyelembe vesszük az aktuális ünnepeket, illetve évszaki
jellemzőket.

- A délutáni pihenőt minden gyermek számára biztosítjuk.
- Kérjük a szülőket, hogy a napirend zavartalan szervezése érdekében reggel

legkésőbb 8 óráig érkezzenek meg az óvodába.
- A gyermekek hazavitelének időpontja: ha ebéd után kívánja elvinni, akkor 12.30

és 13 óra között kérjük, hogy jöjjenek gyermekükért.

4.5. A csoportösszevonás elvei

A délutáni ellátást nem igénylő gyermekek miatt, a lecsökkent létszámú csoportokat
összevonjuk.

o Normál csoportiétszámok kialakítása (minimum 13 fő, maximum 30 fő), a
nevelés folyamatosságának megtartásával.

o A délutáni összevonásokról mindenkor tájékoztatjuk a szülőket és írásban
jelzést adunk arról, hogy a szülő melyik csoportban találja délután gyermekét.

4.6. Az óvodába behozható tárgyak, dolgok

- Játékeszközöket az óvodába behozni tilos! Kivétel a beilleszkedést, nyugodt
pihenést segítő „alvós” plüss állatok, textíliák (pelenkák, ruhadarabok, párnák). A
behozott tárgyakat a gyermekek érkezésekor az óvónőnek be kell mutatni.

- Kerékpárral érkező gyermekek a kerékpártárolóban helyezzék cl a járműveket. A
kerékpárokért felelősséget nem tudunk váflalni.
Az óvoda udvarára kerékpárral bejönni tilos!

- Születésnapra csak az egészségügyi előírásoknak megfelelő számlával, vagy
eredeti szavatossággal ellátott, vagy igazolt élelmiszereket fogadunk el.

- Az otthon termelt zöldségekről, gyümölcsökről a szülő köteles írásban nyilatkozni,
hogy az előírt élelmezési, permetezési, egészségügyi szabályokat betartotta.

- Balesetveszélyes eszközöket a gyermekeknek magukkal hozni nem szabad!
- l000Ft-nál drágább tárgyak ás eszközök behozásáról az óvónőt szóban tájékoztatni

kell.
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5. Pedagógiai munka az óvodában
- Az óvodai életet, a foglalkozásokat az intézmény oiy módon szervezi, hogy eleget

tudjon tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefiiggő
feladatainak, figyelembe véve a szülők és a fenntartó elvárásait.

- Az óvodai nevelőmunkát óvodapedagógusok látják el. Az óvoda Összes
alkalmazottja a Pedagógiai Program szerint végzi a munkáját.

5.1. A gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok, az
értékelés szempontjai, rendje, különös tekintettel a fejlődés jellemzőire
óvodáskor végére

o Intézményünkben a gyermekek fejlődésének nyomon követésére, megfigyelésen
alapuló mérőeszközt dolgoztunk ki, amely hat területen (mozgás fejlettség,
értelmi fejlettség, nyelvi kifejezőképesség fejlettsége, szociális fejlettség,
szociális érettség, a viselkedés általános szempontjai) megadott szempontok
alapján mutatja a gyermekek készség- és képesség szintjét.

• A gyermek egyéni fej lettségéről óvodáskor végén a következő területekről
készül megfigyelésen alapuló feljegyzés:

- egészséges életmód,
- érzelmi nevelés,
- anyanyelvi nevelés,
- mozgás,
- játék,
- a külső világ tevékeny megismerése,
- verselés, mesélés,
- ének, zene, énekes játék, gyermektánc,
- rajzolás, festés, mintázás, kézimunka,
- munka jellegű tevékenységek,
- a tevékenységekben megvalósuló tanulás.

5.2. A tájékoztatás szabálya

- Az Újonnan érkező gyermekek első diagnosztikus mérése, annak megbeszélése az
óvodába lépést követő két hónapon belül történik.

- Az eredményekről évente kétszer táj ékoztatjuk a szülőket, egyéni fogadó órákon,
előzetes bejelentkezés alapján.

5.3. A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárásrendje

A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fej lettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges
fej lettségének jellemzőit az Ovodai nevelés országos alapprogramj ának kiadásáról szóló
kormányrendelet határozza meg.

Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fej lettségével kapcsolatban
a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fej lettséget, ezt igazolja,
b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további
részvételéről,
c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából, ha
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Ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a
gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján,

cb) a gyermek nem járt óvodába,
cc) a szülő nem ért egyet

d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik
életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben.

A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fej lettségének megállapítása céljából a szülő is
kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot.

6. Fakultatív hit- és vallásoktatás

- Intézményünk helyet biztosít az igénylők számára, a hitélettel történő
ismerkedésre, külső hitoktató segítségével. Az igényekről a szülők írásban
nyilatkoznak.

7. A gyermekre vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok

- A gyermekek egészsége és testi épségének védelme érdekében minden óvodai
dolgozó kötelessége a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az
elvárható magatartásformákra a figyelmet felhívni.

- Az óvodai nevelési év megkezdésekor, óvodai tevékenységek alkalmával:
kirándulások, uszodai és egyéb külön szervezett tevékenységek előtt — felhívjuk a
gyermekek figyelmét az eszközök helyes használatára, a biztonságos közlekedésre,
a helyes viselkedésre.

- Az ismertetés a gyermekek életkorának megfelelő szinten történik.
- Az ismertetés tényét, tartalmát, időpontját az adott csoport csoportnaplójában

dokumentáljuk.
- Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén az óvodapedagógus teendőinek

sorrendisége:
- Elsősegélynyújtás, sérült ellátása.
- Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) az

óvodapedagógus által.
- Szülő értesítése az óvodavezető által.
- A baleseti jegyzőkönyv elkészítéséért felelős az óvodavezető

helyettes.
- A baleseti naplót az intézmény óvodatitkára vezeti.

8. A rendszeres egészségügyi felügyelet, ellátás formái, rendje

- Az óvodába járó gyermekek egészségügyi gondozását az iskola és ifjúság
egészségügy keretében Szajol két háziorvosa és a két védőnő látja el.

- Ezen ellátás keretében a védőnők és az orvosok évente ellenőrzik a gyermekek
fejlődését, tisztaságát az óvodai közösségben.

- Egészségügyi vagy higiéniai hiányosságok észrevétele esetén az óvodavezető
értesíti az iskola és ifjúság egészségügyet ellátó orvost.
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8.1. Az intézmény egészségvédelmi szabályai

- Az óvoda működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani!

- Az óvodában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított
legrövidebb időn belül haza kell vinnie!

- Az óvodapedagógus addig is gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, lázának
csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról.

- Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásig
nem látogathatja!

- Gyógyszert az óvodában a gyermeknek nem adhatunk be (kivétel: orvosi igazolás
esetén).

- Kérjük, hogy már beiratkozás, illetve óvodakezdés elején tájékoztassák az
óvodapedagógusokat gyermekük folyamatos gyógyszerszedést igénylő
betegségéről, gyógyszerérzékenységéről! (asztma, cukorbetegség, allergia stb.)

- Fertőző gyermekbetegség esetén (hasmenés, kötőhártya gyulladás, tetvesség)
kérjük az óvodát azonnal értesíteni, hogy a további megbetegedések elkerülése
érdekében fokozott figyelmet fordíthassunk a fertőtlenítésre.
Ezt követően csak orvosi igazolással látogathatja a gyermek az óvodát!

- Az óvoda konyháján csak egészségügyi könyvvel rendelkező személyek
tartózkodhatnak.

- A csoportszobába a szülők csak az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak
(nyílt napok, ünnepélyek, szülői értekezlet) a megfelelő higiéniai szabályok
betartása mellett.

- A gyermekek egészsége érdekében, az időjárástól függően —10 C°-ig, naponta
legalább 2-4 órát a szabadban töltünk, ezért kérjük, hogy ennek megfelelően
öltöztessék gyermeküket, illetve biztosítsanak váltóruhát!

- Az óvoda egész területén és annak 5 méteres körzetében tilos a dohányzás!
- A fejtetvesség megelőzése érdekében fordítsanak fokozott gondot a haj

tisztántartására!
Fejtetvesség esetén táj ékoztatjuk az érintett szülőt az elhárítás menetéről. A
gyermek az óvodát mindaddig nem látogathatja, amíg a fertőzés minden tünete
meg nem szűnt. Vitás esetben a gyermek csak a védőnő által kiadott igazolással
térhet vissza a közösségbe.

8.2. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

- Az óvoda működésében rendkívüli eseménynek minősül minden olyan előre nem
látható esemény, amely a nevelőmunka szokásos menetét akadályozza, illetve az
óvodába járó gyermekeknek és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az
intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.

- Rendkívüli eseménynek minősül különösen:
- a természeti katasztrófa
- a tűz
- a robbanással történő fenyegetés.

- Ezekben, az esetekben a lehető legrövidebb időn belül értesítünk a tényről, az
épületben lévő valamennyi személyt és megkezdjük a gyermekek mentését az
óvodából, az óvodában található „Tűzriadó terv” mentési gyakorlata alapján. A
tűzvédelmi felelős közreműködik az óvoda elhagyásának lebonyolításában.
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- A gyermekcsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt
területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a
gyermekek óvodapedagógusai a felelősek.
A gyermekek további elhelyezését a legközelebbi intézményben oldjuk meg, a
szülők értesítéséig.

9. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

9.1 Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése

Étkezések időpontj ai:
Tízórai: 900930

Ebéd: 1200~1230
Uzsonna: 1500~l530

A térítési díjak mértékét a fenntartó önkormányzat határozza meg.
A térítési díjat havonta, utólag, az étkezési napok figyelembe vételével kell
megfizetni.
A fizetés módjáról a szülőknek a nevelési év elején nyilatkozniuk kell. Választható
befizetési módok: csekk, utalás. A fizetendő összegről szóló számlát, az óvónők
juttatják el a szülőkhöz.
A jogszabályi kedvezményekről szóló igazolások bemutatása a szülő kötelessége. A
kedvezményeket a bemutatás időpontjától tudjuk figyelembe venni. A jogosultság
megszűnését a szülő köteles jelezni az óvodavezetőnek.
Egy hónapnál több hátralék esetén az óvodavezető felszólítja a szülőt és
eredménytelen intézkedés után jelzéssel él a község jegyzője felé.
Be nem jelentett hiányzás esetén visszatérítés nem kérhető.
Beteg gyermek tízóraija, ebédje és uzsomlája csak a betegség első napján vihető el.
Tízórait délelőtt 10°°-ig, ebédet és uzsonnát 13°°-1320-ig adnak ki dolgozóink, más
időpontban egészségügyi okok miatt nem vihető el.
A kedvezményben részesülők is elvihetik aznap a tízórait, ebédet, uzsonnát.

Az étkezések lemondása:
- Hiányzás esetén a másnapi étkezések lemondása minden nap 9°°-ig lehetséges

telefonon az 56/446-003, 599-3 19 telefonszámon vagy személyesen az óvónőknél.
- Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a díjkedvezményre jogosult szülőnek is le kell

mondania az étkezést a gyermeke hiányzása esetén.

Az étkezés megrendelése:
Hiányzás után, csak 1 nappal előtte reggel 9 óráig bejelentett gyermeknek tudunk
étkezést biztosítani. A bejelentés lehet személyes vagy telefonon 56/446-003,
56/599-3 19.
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10. „A gyermekek nagyobb csoportjának” fogalom meghatározása a szülők jogaival
összefüggésben
- Az intézmény a szülők véleményét kikéri az óvodai életet érintő témákban, Pl.

hitoktatás, egyéb tevékenységek szervezése, stb., ha az a gyermekek nagyobb
csoportját érinti.

- A gyermekek nagyobb csoportja intézményünkben az óvodába járó gyermekek
60%-a,

11. Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati, hasznosítási rendje

- Idegenek az óvoda épületében csak az óvodavezető vagy helyettesének tudtával
tartózkodhatnak.

- Az óvodavezető vagy helyettese engedélyével kerülhetnek ki az óvoda
tevékenységével, működésével kapcsolatos, ill. azzal összefüggő reklámszövegek,
anyagok az óvoda hirdetőtáblájára.

- Az óvoda helyiségeit az óvoda nyitva tartása alatt lehet használni.
- Az óvoda helyiségeit csak rendeltetésnek megfelelően, arra a célra lehet használni,

amelyre a helyiséget kialakították.
- Az intézmény Saját bevételeinek növelése érdekében — ha az nem sérti az

alapfeladatok ellátását — szabad helyiségeit, berendezéseit nevelési időn túl, eseti
szerződéskötéssel, bérbe adhatja.

- A helyiség eltérő rendeltetés céljára történő használatához az óvodavezető előzetes
engedélye szükséges.

- Az óvoda helyiségeit, más nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek
távollétében, (nevelési időn túl) lehet.

- Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletkötők, vagy más személyek az óvoda
területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (Kivétel az óvoda által
szervezett vásárok alkalmával.)

- Az óvoda helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezetek nem
működhetnek.

Kérjük, hogy minden szülő vigyázzon az óvoda helyiségeinek és környékének
tisztaságára, és gyermekét is erre nevelj e!

12. Óvodai szolgáltatások

Az óvoda által szervezett programok, szakkörök ingyenesek.
- Intézményen belül ingyenesek a szolgáltatások: ovitorna, néptánc, ügyes- kezek

tevékenység, hitoktatás.
- A külön foglalkozások ideje alatt a gyermekek felügyelete a foglalkozást vezetők

felelőssége.

13. Az óvoda által szervezett kirándulások, programok, rendezvények részvételi
díj ainak, hozzájárulási költségeinek megállapítási elvei

- Kirándulási hozzájárulásként az esetleges belépődíjakat, illetve útiköltséget kell
megfizetni a szülőknek.

- Egyéb rendezvények, programok esetén a szülők határozzák meg, ha szükséges, az
esetleges hozzájárulási költségek mértékét.

- A vízhez szoktatási program a szülők igénye alapján történik. A résztvevő
gyermekek útiköltsége, uszoda belépő jegy ára, oktatói díja a szülő költsége.
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14. Egyéb speciális, az intézményre vonatkozó előírások szabályai

- Az esetleges „balesetek” során bepiszkolódó ruhák cseréje miatt kérjük, tegyenek
a gyermek zsákjába váltóruhát!

- A gyermek ruházatát jellemezze: - praktikusság,
- kényelem,
- tisztaság!

- A törölközőt, pizsamát a szülők biztosítják és mosásáról gondoskodnak (a
törölközőt hetente, a pizsamát kéthetente).

- A gyermek biztonsága érdekében kérjük a hosszú, zsinóros ruhadarabok
mellőzését.

- Egészségügyi okok miatt a gyermekeknek váltó cipőt kérünk, amely lehetőleg
csúszásmentes, jól szellőző, a gyermek lábméretének megfelelő legyen, amely jól
tartja a lábat.

- A ruhaneműket sokkal könnyebb megtalálni, ha azok jellel vannak ellátva, ezért
kérjük (illetve ajánljuk), hogy legyen belerajzolva a ruhadarabokba, cipőkbe
gyermekük jele. Ellenkező esetben anyagi felelősséget mindezekért vállalni nem
tudunk.

- Edességet, tortát lehetőleg csak ünnepi alkalomkor hozzanak a gyermekek.
Az Allami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat előírásai betartása
érdekében az édesség és torta eredetét bolti számlával kérjük igazolni.

- Otthonról hozott reggelit csak a korán érkező gyermekek fogyaszthatnak a
csoportszobában 6°°-7°°-ig.

- Kérjük, hogy a gyermekek az óvodába érkezés előtt reggelizzenek otthon!
- Amennyiben a gyermek az óvodába ételt, vagy italt hoz, kérjük, annyit hozzon,

hogy a csoportba járó valamennyi gyermeknek jusson belőle.
- Egészségügyi okokból kérjük a szülőket, hogy a csoportszobán kívül beszéljenek

az óvodapedagógussal.
- A gyermek fejlődéséről felvilágosítást csak a csoport óvodapedagógusaitól

kérjenek!
- A gyermekek biztonsága érdekében kérjük, hogy a bejáraton található zárakat,

minden esetben szíveskedjenek használni!

15. A szülő kötelessége és jogai
A szülő kötelessége:
- gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges

feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon
ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az intézménnyel,
figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, előmenetelét,

- biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá
tankötelezettségének teljesítését,

- tiszteletben tartsa az óvoda vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát
és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,

- gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, biztosítsa gyermekének a
pszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Ha ezen
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kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző kötelezi a szülőt
kötelezettségének betartására.

A szülő joga:
- gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját

vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel
szabadon választhat óvodát,

- gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét,
- megismerje a nevelési intézmény Pedagógiai Programját, Házirendjét,

tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
- gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, előmeneteléről rendszeresen részletes és

érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
- kezdeményezze szülői szervezet, óvodaszék, létrehozását, és annak munkájában,

továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint,
megválasztható személy részt Vegyen,

- írásbeli javaslatát a nevelési intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus
megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül legkésőbb a
tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,

- a nevelési intézmény Vezetője vagy a pedagógus hozzáj árulásával részt vegyen a
foglalkozásokon,

- személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések
meghozatalában,

- az oktatási jogok biztosához forduljon.

Óvodánkban a gyermeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek
képesek másokhoz alkalmazkodni.
Tanulják meg a konfliktusok kezelésének kulturált módját.
Ovodai nevelésünkben nem elfogadható, ha a szülő arra biztatja gyermekét, hogy
az őt ért sérelemre erőszakos módon reagáljon!
Törekszünk az óvodai és a családi nevelés összehangolására, fokozott figyelmet
fordítva a közösségi viselkedés szabályainak elsajátíttatására.

16. Kapcsolattartás, együttműködés

- Az együttnevelés megvalósításához együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre
van szükség.

- Probléma, konfliktus, ellentét esetén keressék fel az óvodapedagógust vagy az
óvoda Vezetőjét ~S közösen próbálják megoldani a helyzetet.

- Az együttműködésre alkalmas fórumok a szülői értekezlet, nyílt nap, közös
rendezvények, fogadóórák, rövid, esetenkénti megbeszélések.

- A gyermekek nagyobb csoportját érintő, ill. az egyéni problémák megbeszélése az
óvodapedagógus és a szülő feladata, ezért kérjük, hogy a gyermekről adott
tájékoztatás időpontjában, valamint a szülői értekezleteken gondoskodjanak
gyermekük elhelyezéséről! A gyermekek felügyeletét ezekben az esetekben az
óvoda nem tudja ellátni!

- A szülők a fQrdőszobában nem tartózkodhatnak, annak felszereléseit nem
használhatják!

A gyermekek érdekében kérjük megértésüket és a házirend betartását!
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17. A Házirend nyilvánosságra hozásának- és a tájékoztatás szabálya

Az óvodavezető irodájában megtalálható — az óvodavezető által hitelesített másolati
példányban az intézmény:

- Pedagógiai Programja;
- Szervezeti és Működési Szabályzata;
- Házirendje.

Ezeket a szülők az óvodavezetőtől elkérhetik.
A szülők az óvodavezetőtől vagy a helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a
dokumentumokról. Erre fogadóórán van módjuk.
Az óvoda hirdetőtábláján közöljük a dokumentumok elhelyezését, valamint a
tájékoztatás idejét.
Uj beiratkozók részére, a beiratkozás alkalmával az óvodavezető átadja a Házirend
egy példányát a szülőnek.
A dokumentumok megtekinthetők még az intézmény honlapján: www.szajoliovoda.hu

18. Záró rendelkezések
A házirendet az óvoda nevelőtestülete elfogadta: 2014. szeptember 18-án.
A házirend érvényességi ideje: egy év

19. Záradék

A házirendet az intézmény nevelőtestülete megtárgyalta és elfogadta 4/2014. (09.18).

óvodavezető helyettes

•..~!~(L
jegyzőkönyv hitelesítő

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és egyetért a Szajoli
Tiszavirág Ovoda Házirendj ével /20 14. (IX ).

Szajol, 2014

PH.
Szöllősi József
polgármester

óvodavezető

jegyzőkönyv hitelesítő
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5081 Szajol, Szent István király Út 70.
Tel.: (56) 446-003 E-mail cím: szajovi(2~mai1.com

Jegyzőkönyv

mely készült 2014.09.18.-án a Szajoli Tiszavirág Óvoda nevelőtestületi értekezletén.

1. Téma: A Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjének elfogadása

Jelenléti ív

Dolgozó neve Aláírás
Bari-Nagy Lajosné ~{J ~

Göblyös Zsuzsanna
Kardos Andrea ~
Melegh Rita
Nagy Zsuzsanna “~~pf ~2j L ~2~CL U~’~C—~.
Q~ 1..- P~-I÷ ‘ P .~i ~a ~i’ ~

Szöllősi Józsefné ~~
Szűcs Mariann ‚%~ ~

Tótbné Muhari Andrea

A nevelőtestület a Szajoli Tiszavirág Óvoda Házirendjét a 4./20 14. sz. határozat alapján ~%-

ban elfogadta.

~ ‘4

Szajol, 2014 szeptember 18 -~

~ ~E~’

7
~

Jegyzőkönyv vezető
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„L~~ /L~ ~ ~‚ 4~ji 4’ ~ ( ~‚
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SZAJOLI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
MIJNKATERVE

A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének
helyzetéről és feladatairól

„Á képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az
emberek legjobban csodálnak másokban ésjogosan: valószínűleg ez a legfontosabbjellenivonás,

amelynek birtokában nem csak sikereket érhetünk el, de még élvezni isfogjuk az életet.”
(Csíkszentmihályi Mihály)

Tanári munkánk alapkövetelményei közé tartozik szakmai szemléletünk, attitűdünk tudatos
alakítása, önismeretünk fejlesztése, mentális állapotunk karbantartása. A szakmai tudásnak
és tudatosságnak állandóan fejlődni kell ahhoz, hogy biztos alapul szolgáljon a tanári
munkában nélkülözhetetlen intuíciónak.

1. HELYZETELEMZÉS

1.1. Személyi feltételek

Engedélyezett álláshelyek száma:
Tanár, tanító: 29,6 fő (elvonásra került 1,4 álláshely)
Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő: 1 fő iskolatitkár

1 fő pedagógiai asszisztens

2014. június 30-án Tóth Katalin közalkalmazotti jogviszonya közös megegyezéssel megszűnt.
2 álláshelyre írtunk ki pályázatot (2014 júniusában): testnevelés-bármely szakos tanár
határozatlan időre; matematika-fizika szakos tanár határozott időre (Kurucz Ferencné
keresőképtelensége idejére). A pályáztatás lezajlott, az álláshelyek betöltésre kerültek.
A 2014. augusztus 21-től 2 pedagógus került felvételre:

• Tóvizi Tibor történelemtanár, művelődésszervező (határozott időre)
Jászberényi Zsolt Béla tanító, testnevelés szakkollégiumot végzett pedagógus
(határozott idő).

Tartósan távol: 1 fő, Kovácsné Dóda Edit. Álláshelyén 2013. augusztus 15-étől
Bartus Brigitta tanítónő dolgozik.

A néptánc foglalkozásokat Fekete Dániel, a logopédiai és szomatopedagógiai foglalkozásokat
Tóth Katalin gyógypedagógus oktatja megbízási szerződéssel.
A takarítói feladatok elvégzését közcélú foglalkoztatottak segítik. (Szajol Községi
Önkormányzat)
A könyvtárban 2 közcélú foglalkoztatott dolgozik 2014. szeptember 1-től. (Kulturális
közfoglalkoztatási program II., előreláthatólag 11 hónapon keresztül)
A nevelő-oktató munkát 2 pedagógiai asszisztens segíti. (KLIK közcélú foglalkoztatás
október 31-ig.)
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1.2. Gyermekekre, tanulókra vonatkozó adatok

SNI SNI
BTMN tanuló gyermekek gyermekek

Tanulói
Osztály (1 -szeres száma száma Magántanuló Számított . .

Létszám jogviszony
jelölése szorzóval (2-szeres (3-szoros (összlétszámból) létszám

szünetel
számítandó) szorzóval szorzóval

számítandó) számítandó)
l.a 24 - 1 - - 25
2.a 17 1 - - - 17 2
2.b 17 - 1 - - 18 1
3.a 16 4 1 - - 17
3.b 16 2 - - - 16
4.a 16 2 1 - - 17 1
4.b 15 3 - - - 15 2
5.a 17 2 - - - 17
5.b 19 7 - - - 19
6.a 24 2 - 1 - 26 1
6.b 20 1 2 - - 22
7.a 17 4 1 - - 18 1
7.b 22 3 1 - - 23 1
8.a 20 4 - - - 20
8.b 17 2 1 - - 18

Összesen 277 37 9 1 - 288 9

1.3. Tárgyi feltételek

Iskolánkban az in&astrukturális feltételek adottak, teljes mértékben megfelelnek a kor
színvonalának. Ahhoz, hogy ez a színvonal évek múlva is megfelelő legyen, szükséges
a meglévő tárgyi eszközök óvása, karbantartása, szükség esetén pótlása.

A beszerzések során prioritást élveznek:

. Az udvar további fejlesztése, a pálya aszfaltfelületének javítása.

. Iskolazöldítés. Növények ültetése.

. Interaktív táblák beszerzése.

. A könyvállomány gyarapítása, a könyvtárban elhelyezett számítógépek cseréje.

. Korszerű média tanterem kialakítása.

. A fal burkolásának befejezése a folyosókon.

A működtető készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és kémények
ellenőrzését.
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását augusztus 25-én a Tisza Park Kft.
előadói végezték.
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2. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

A tanév 2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig tart.
A szorgalmi idő alatt tanítási napokon 7~ — 1 7~ óráig tartunk nyitva. Ezen időszakban
biztosítunk tanári felügyeletet.
A taritárgyi órák naponta 8~ — 1 3~ óráig tartanak.
Az ügyeletet ellátó tanárok 7~ — 13~-~ óráig felelnek a működés rendjéért. Ők jogosultak
és kötelesek a szükségessé váló intézkedések megtételére.
A tanulók munkarendjét a házirend tartalmazza.

A vezetőség fogadó órája:
. Némethné Gerecs Judit: hétfZS 1 5~ - 1 6~ óráig
. Forró Márta: kedd 1 5~ - 1 6~ óráig
. Kiss Imréné: szerda 1 5~ - 1 6~ óráig

A hivatalos munkaidő alatt (8~ — 1 7~) egy vezetőnek az intézményben kell tartózkodni.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
1 600_1700 1600_1700 1 600_1700 1 600_1700 1 600_1700

Némethné Gerecs Judit Forró Márta Kiss Imréné Forró Márta Kiss Imréné

3. KIEMELT FELADATAINK

A célkitűzések nagy részét az előző tanév elemző- értékelése alapján határoztuk meg
űgyelembe véve pedagógiai programunkat, valamint mérési eredményeinket:

. A kompetencia mérés eredményeinek értékelése munkaközösségenként, a szükséges
beavatkozási pontok meghatározása, intézkedési tervek készítése. Az előző tanévben
elkészített intézkedési tervek beépítése a szakmai munkaközösségek munkatervébe,
a szaktanárok tanmeneteibe, napi munkájába.

. Az alapkészségek hatékony, stabil és módszeres megalapozása, folyamatos fejlesztése.

. A tanulók motiválása. Ismeretszerzési-, tanulási motiváció megőrzése.

. A módszereiben komplex, a tanulók képességeinek megfelelő differenciált oktatás
előtérbe helyezése. A hatékony, kooperatív tanításiltanulási módszerek elsajátíttatása
és az önművelés igényének kialakítása.

. „Az egész iskola tanulni tanul” című program meghirdetése. A tanulás módszertani
órák hatékonyabbá tétele.

. A tehetséges tanulók fejlesztése, képességeik, készségeik kibontakoztatásával.
Lehetőség teremtése tehetségük bemutatására, versenyeztetésre.

3



SZAJOLI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
MUNKATERVE

. A tanulási problémákkal küzdő diákok kiszűrése, felzárkóztatásuk megszervezése.
Differenciált és egyénre szabott tanulási követelmények, módszerek, ellenőrzési
és értékelési eljárások alkalmazása.

. Az olvasás- és írástechnika, a szövegértés folyamatos fejlesztése. Az olvasás iránti
érdeklődés fokozása. Olvasási stratégiák tanítása, tanulása. A tanulók írásbeli
munkájában a helyesírást minden pedagógus javítsa és javíttassa. A külalak fókuszba
állítása.

. A tanulók kommunikációs képességeinek sokoldalú fejlesztése. Beszédfejlesztés: a
helyes, kulturált, választéko s kifejezőképesség kialakítására törekvés.
Szókincsbővítés.

. Integrációs terv kidolgozása az egyenlő bánásmód elvének sokoldalú érvényesítésével.
Munkacsoportok létrehozása, működtetése.

. Az egészséges életmód alapjainak megismertetése és gyakoroltatása.
Színes BÁZISISKOLAI tevékenység folytatása.
Az egészséges életmód, magatartás és szokásrendszer kialakításában a mindennapos
testedzés lehetőségének kihasználása. Pozitív egészséges életfelfogás megalapozása
(egészséges táplálkozás, személyi higiéné, baleset-megelőzés), a feladatok az
osztályfőnöki és tantárgyi tanmenetekbe beépítésre kerülnek. (PP 40-43.)

. A környezettudatos magatartás kialakítása. A környezet értékeinek megismerése,
megbecsülése, védelme. Szemléletformálás a lakóhely és lakókörnyezet
megismertetése, megóvása, értékek teremtése és megbecsülése vonatkozásában.
Színes ÖKOISKOLAI tevékenység folytatása, a helyi tantervben található
tananyagtartalmak megjelölése a tantárgyak tanmeneteiben. Fenntarthatósággal
kapcsolatos könyvek beszerzése az iskolai könyvtárba.

. A tanulók szabadidős tevékenységének értelmes eltöltésére szoktatás. Projektek,
témanapok szervezése (egészségnap, környezetvédelmi nap, határtalanul témanap).
Játékfoglalkozások tartása a könyvtárban.

. Kiemelt nevelési célkitűzésünk a viselkedéskultúra fejlesztése, a normatudatos
magatartás kialakítása és fejlesztése. A családi neveltségi hiányok pótlása, az iskolai
fegyelmi helyzet javítása.

. Pályázati lehetőségek kihasználása.
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Tevékenység Felelős Határidő Ellenőrzi Indikátor
Munkatervek elkészítése az elfogadott munkaközösség vezetők szeptember 16. igazgató dokumentumellenőrzés

iskolai munkaterv figyelembe vételével. reszortfelelősök
munkaközösség vezetők ora- es foglalkozás látogatásokról

Rendszeres vezetői ellenőrzések. . folyamatos igazgató készült feljegyzésekigazgató-helyettesek, igazgató
Felső tagozat:

Tanulmányi verseny meghirdetése Benedekné Trecskó Beáta tájékozódás
szeptember 16. igazgató dokumentumellenőrzésaz osztályok és az egyes diákok között. Alsó tagozat:

Jó tanuló- jó sportoló cím. Csiga Istvánné

igazgató beszámoltatás
A reggeli és délutáni ügyelet Forró Márta szeptember 5. igazgatóhelyette tájékozódás

megszervezése sek dokumentumellenőrzés

beszámo ltatás
Tanulói ügyelet megszervezése Lajkó Zoltánné szeptember 5. Forró Márta bejárás

Az óvodával való kapcsolattartás beszámoltatás
megszervezése. Suliváró programok. Csiga Istvánné folyamatos igazgató tájékozódás
Közös megbeszélések, értekezletek.

tájékozódásAz első osztályos tanulók részképesség Csiga Istvánné szeptember 30. Kiss Imréné felterjesztések
szűrése szeptemberben.

A kiemelkedő teljesítményt elérő
tájékozódástanulók közösség előtti méltó elismerése, nevelőtestület folyamatos igazgató oklevelek, tárgyi jutalmak

jutalmazása. Az elismerések átadására
iskolagyűlések szervezése.

Iskolai faliújságok elhelyezése, Kiss Imréné
dekorálása. folyamatos igazgató bejárás

Az osztályfaliújságok osztályfőnökök
rendszeres_dekorációja.

A tantermek, folyosók, iskolai környezet osztályfönökök folyamatos igazgató tájékozódás
ízléses dekorálása. Bencsik András
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A hátrányos és a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulókkal kapcsolatos osztályfőnök,
nyilvántartások pontosítása. A gyermekvédelmi felelős dokumentumellenőrzés,

október 1. igazgató beszámoltatáshalmozottan hátrányos helyzetű tanulók
iskolai tevékenységének naprakész Kállai Sándorné

ismerete.

Az IPR dokumentáció egy részének
megújítása (háromhavonkénti
értékelések). Együttműködési Kállai Sándorné szeptember 30. Kiss Imréné dokumentumellenőrzés

megállapodások kötése középiskolákkal
és civil szervezetekkel.

A mindennapos testnevelés
megvalósítása, megszervezése. Utemterv Erdélyi Gyuláné folyamatos beszámoltatás

készítése a NETFIT mérések igazgató
lebonyolításához. Kiss Imréné 2015. május dokumentumellenőrzés

Az úszásoktatás szervezése.

Váltócipő használata. minden nevelő szeptember 1. beszámoltatás
A tantermek, folyosók rendjének,

tisztaságának megőrzése. igazgató
szeptember 16. bejárás

Tisztasági verseny hirdetése Drávucz Andrea folyamatos

Az ebédelési rend következetes betartása
és megkövetelése minden nevelő részéről. ebédeltetés végző nevelők beszámoltatás

Egységes fegyelmezési eljárások
alkalmazása. folyamatos igazgató bejárás

A közösségi élet sajátosságaiból fakadó Csiga Istvánné tájékozódás
korlátok és szabályok megismertetése.
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Energiajárőr szolgálat létrehozása. 2014.
Energiatakarékosságra, helyes fogyasztói Kovácsné Zsigri Csilla szeptember 30. Kiss Imréné tájékozódás

szokásokra nevelés, folyamatos

Szemétszedési akció az iskola udvarán és
beszámoltatáskörnyékén. Szelektív hulladékgyűjtés. osztályfónökök folyamatos igazgató

A tanév során folyamatos papír, PET Kiss Imréné tájékozódás
palack és aludoboz gyűjtés.

tájékozódás
A BÁZISISKOLAI tevékenység egy alkalommal

keretében játékkészítés és játékgyűjtés a
kórházi kezelésben részesülő gyermekek Drávucz Andrea igazgató

számára. szeptember 30. dokumentumellenőrzés
Tagok toborzása. beszámoltatás

Drog prevenciós felvilágosító, megelőző Erdélyi Gyuláné folyamatos igazgató beszámoltatás
munka

Hiányzások figyelemmel kísérése, számuk osztályfónökök folyamatos Forró Márta dokumentumellenőrzés
csökkenésére törekvés.

Az iskolarádió adásainak folytatása, az Geszti Anikó beszámoltatásfolyamatos igazgató
isko laújság kéthavonkénti megjelentetése. Benedekné Trecskó Beáta dokumentumellenőrzés

Új rendszer felállítása
a CSEVEGŐ terjesztésére.

Egészségbüfé
működtetése havonta. Stefankó Margit Irén folyamatos igazgató beszámoltatás

Az EGY ÓRA
AZ ISKOLÁÉRT mozgalom

tervezetté és folyamatossá tétele.
A 7. évfolyamos diákok utaztatása 2015. május, beszámoltatás

Erdélybe a HATÁRTALANUL Kormos Zsuzsanna . . igazgató
pályázat keretében. Június dokumentumellenőrzés

Iskolapóló és iskolajelvény készítése, Bencsik András folyamatos Kiss Imréné tájékozódás
árusítása. Stefankó Margit Irén
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Színvonalas intézményi ünnepélyek beszámo ltatás
és programok szervezése. Részvétel rendezvények felelősei folyamatos igazgató tájékozódás

és aktivitás a település rendezvényein.
A pedagógus értékelési rendszer
átalakítása, a pedagógiai szakmai Forró Márta 2015. február igazgató dokumentumellenőrzés

ellenőrzés indikátorainak való
megfeleltetése.

Intézményi önértékeléshez adat- és
anyaggyűjtés. Intézményi elvárások Forró Márta folyamatos igazgató dokumentumellenőrzés

megfogalmazása. 3-5 fös önértékelési
csoport létrehozása.

beszámo ltatás
Nevelőtestületi klímamérés. Forró Márta 2015. május igazgató dokumentumellenőrzés

Partnereink folyamatos tájékoztatása, igazgatóhelyettesek
honlapunk állandó frissítése. Berta Andrea folyamatos igazgató tájékozódás

Anyaggyűjtés az intézménytörténeti
kiadványhoz. Kiss Imréné

A szülőkkel való közvetlen
kapcsolattartás. A szülők minden pedagógus

nevelőmunkájának segítése, fórumok
szervezése.

A fogadóórákon résztvevő szülők folyamatos igazgatóhelyette feljegyzések, beszámo lók
sekszámának növelése.

(A szülők behívása Írásban történjen
meg.) osztályfónökök

A szülői értekezleteken nevelési témák
feldolgozása.

A szülők segítségének igénybevétele a
rendezvények, hagyományőrző programfelelő sök folyamatos igazgató feljegyzések, beszámolók

programok szervezésében és
lebonyo lításában.
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4. PEDAGÓGIAI MUNKA

C SOPORTBEOSZTÁSOK

Tanulócsoportok 1-8. évfolyamon 15 osztály
Napközis csoportok 1 -6. évfolyamon 7 csoport
Tanulószoba 7-8. évfolyamon 1 csoport

MINDENNAPOS TESTNEVELÉS

A köznevelési törvény 27.~ (11) bekezdése szerint az iskola a nappali rendszerű iskolai
oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás folyik a mindennapos
testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében kell megszervezni, amelyből
legfeljebb heti két óra kiváltható:

. a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással

. iskolai sportkörben való sportolással

. versenyszerű sporttevékenységgel (kérelem alapján).
Iskolánkban a mindennapos testnevelés keretében az első, második, ötödik, hatodik
évfolyamon heti 5 testnevelés óra, a harmadik évfolyamon heti 4 testnevelés óra és 1 néptánc
kerül megtartásra. Hetedik évfolyamon 3 testnevelés óra és 2 óra iskolai sportkörben való
sportolás.

HITOKTATÁS

A 3.4.7.8. évfolyarnon tanuló diákok számára fakultatív katolikus hittanórák kerülnek
megtartásra Lengyel István esperes plébános úr, és Nagy Ibolya hitoktató vezetésével.
A református hittan órákat ezeken az évfolyamokon Rácz Péterné református lelkész vezeti.
Az 1. 2. és 5. 6. évfolyamokon az erkölcstan óra vagy az e helyett választható hit- és
erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.
Iskolánkban a Római Katolikus Egyházközség, a Református Egyházközség, valamint
a Hit Gyülekezete jelezte a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését.

1. évfolyam: 1 csoport erkölcstan, 1 csoport római katolikus hit- és erkölcstan,
2. évfolyam: 1 csoport erkölcstan, 2 csoport római katolikus hit- és erkölcstan, 1 csoport

református hit- és erkölcstan (az 1. évfolyammal közösen szervezett), 1 csoport hit
gyülekezete hit- és erkölcstan

5. évfolyam: 1 csoport erkölcstan, 2 csoport római katolikus hit- és erkölcstan,
6. évfolyam: 2 csoport erkölcstan, 2 csoport római katolikus hit- és erkölcstan, 1 csoport

református hit- és erkölcstan ( az S évfolyammal közösen szervezett),
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A fakultatív hitoktatás és a hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a
hitoktatásban közreműködő személy alkalmazása és ellenőrzése, a fakultativ hitoktatásra
való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenőrzése a vallási közösség feladata. Az
intézmény az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket biztosítja.

5. A tanév, a tanítási év
/a 35/ 2014. (IV. 30.) EMMI rendelet 2. ~-a alapján!
Az intézményünkben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell
megszerveznünk.

A tanítási év első tanítási napja: 2014. szeptember 1. (hétf~)
A tanítási év utolsó tanítási napja: 2015. június 15. (hétfő)
Tanítási napok száma: 181 nap
Tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap
(A tanítási napok, témanapok, erdei iskola számozott tanítási nap.)

A tanítási év I. félévének Vége: 2015. január 16. (péntek)
A szülők értesítése a tanuló által a tanév I. félévében elért tanulmányi eredményről:

2015. január 23.
Felelősök: osztályfőnökök

szaktanárok
A tanítási év II. félévének vége: 2015. június 15. (hétfő)
A szülők értesítése a tanuló által a tanévben elért tanulmányi eredményről:

2015. június 20.
Felelősök: osztály1Z~nökök

szaktanárok

1.2. Tanítási szünetek
/a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 5. *-a alapján!

Őszi szünet: 2014. október 27.— október 31.
Előtte utolsó tanítási nap: október 22. (szerda)
Utána első tanítási nap: november 3. (hétfő)

Téli szünet: 2014. december 22.— 2015. január 2.
Előtte utolsó tanítási nap: december 19. (péntek)
Utána első tanítási nap: január 5. (hétfő)

Tavaszi szünet: 2015. április 2. — április 7.
Előtte utolsó tanítási nap: április 1. (szerda)
Utána első tanítási nap: április 8. (szerda)

Tanítási szünetek:

2014. október 23.
2014. november 1.
2015. május 1.
2015. május 25.
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Az őszi, téli, tavaszi szünet napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának — szükség
esetén- gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. Az egyéb jogszabály által országosan
egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést a köznevelésről szóló törvény 30.~ (1) bekezdése
értelmében a nevelési- oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

1.3. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása
/a 35/2014. (IV.30.) EMMI. rendelet 4. ~-a

A tanítási évben a nevelőtestület jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai célra öt
munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai
diákönkormányzat jogosult dönteni.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

1. nap 2014. szeptember 22. (hétfő) hulladékgyűjtés F.: Forró Márta
2. nap 2015. április 22. (szerda) hulladékgyűjtés F.: Forró Márta
3. nap 2015. május 15. (péntek) ás május 22. (péntek) közti napok osztálykirándulások

F.: osztályfőnökök
4. nap 2015. június 15. (hétfő) osztályozó értekezlet F.: Kiss Imréné

b) iskolai diákörikormányzati hatáskörben meghatározva:
5. nap 2015. június 12. (péntek) DÖKnap F.: Stefankó Margit Irén

Az iskola e-mail címe: ukfai.szajol~grnail. corn
Honlapunkon megtalálhatók aktuális híreink, rendezvénytervünk, a rendezvényekrő 1
készített fotóink, belső szabályzó dokumentumaink, az Országos kompetenciamérésen
elért eredményeink, középiskolás tanulóink beválás-vizsgálata, pályázataink közzététele,
esélyegyenlőség megvalósulása. Honlapcímünk: www. kolcsey-szajol. hu
Iskolaújságunk, a CSEVEGŐ kéthavonta jelenik meg.
A SZAJOLI KRÓNIKA minden száma közöl intézményi híreket, eredményeket,
felhívásokat.
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SZAJOLI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
MUNKATERVE

Terveink:
- Kiállítás a gyermekek, tanulók tanórai és szakköri munkáiból
- Fényképek, videók készítése
- „Dicsőségkönyv” folyamatos feltöltése
- „Az egész iskola tanulni tanul” című projekt indítása
- Tanulmányi és sportverseny osztályok és tanulók részére
- 4 illetve 8 éven át kitűnő tanulók arany illetve ezüst könyvbe kerülnek
- Évkönyv vezetése
- Nyolcadikosok évkönyve, benne fotók, idézetek, pedagógusok fotói
- Folytatjuk a védnökséget a „Sétáló tanösvény” felett

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a 2014/2015-ös tanév előkészítésének helyzetéről és feladatairól szóló előterjesztés
megvitatását.

Szajol, 2014. szeptember 19.

I: Németbné Gerecs Judit:!
igazgató
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Szajoli Tiszavirág Óvoda
5081 Szajol, Szent István király Út 70.
telefon: 56-446-003
mobil: 06-20/530-41-32
email: szaiovi~grnai1. corn
Honlapcím: ~~a~olio\Joda.hu
OM: 201969

Tájékoztató a Szajoli Tiszavirág Óvoda 20 14-2015 nevelési év
kezdésével kapcsolatos feladatokról

„Keresern minden gyermek saját titkát, és azt kérdezem:
hogyan segíthetném abban, hogy önmaga lehessen.”

(Janus Korczak)

Készítette: Sinka Edit
óvoda igazgató



I. BEVEZETŐ

A családot tekintjük a gyermeknevelés elsődleges színterének, az óvoda a családi nevelés

kiegészítője, a gyermek 2,5-3 életévétől az iskolába lépésig. Az óvodás évek alatt

megteremtődnek következő életszakaszba (a kisiskoláskorba) való átlépés belső pszichikus

feltételei.

Alapelveink megvalósítása érdekében gondoskodunk:

- a gyermekek szükségleteinek kielégítéséről az érzelmi biztonságot nyújtó derűs,

szeretetteljes óvodai légkör megteremtéséről,

- a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakításáról, a

gyermeki közösségben végezhető sokszínű- az életkornak és fejlettségnek megfelelő —

tevékenységekről, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető játékról,

- a tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességéhez igazodó

műveltségtartalmakról, emberi értékek közvetítéséről, a gyermek egészséges fejlődéséhez és

fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezetről.

A gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók

hivatásszeretete, a gyermekek és szülők elfogadása és tisztelete, egymás értékeinek

megbecsülése kell, hogy párosuljon!

1. HELYZETELEMZÉS

1.1. Személyi feltételek

Intézményvezető: 1 fő

Óvodapedagógus: 8 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Óvodatitkár: 1 fó

Dajka: 4 fő

Minden engedélyezett álláshely betöltésre került.

A karbantartási feladatokat a Polgármesteri Hivatal karbantartói látják el.
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1.2. Gyermekekre vonatkozó adatok

2014. 2014.
Csoport neve 09. 01. SNI. BTMN 09.01.

létszám Számított
létszám

Csipkerózsa 21 fő -. - 21 fő
csoport

Vadvirág csoport 28 fő 2 fő - 30 fő

Katica csoport 27 fő - 1 27 fő

Méhecske csoport 27 fő - 27 fő

Összesen: 103 fő 2 fő 1 fő 105 fő

1.3. Pénzügyi feltételek

Az intézmény Pedagógiai Programjában meghatározottak végrehajtásának feltétele,
hogy a szükséges eszközöket, segédleteket biztosítani tudjuk óvodás
gyermekeinknek, dolgozóinknak.
A 2014-2015 nevelési évben a fenntartó által meghatározott költségvetés szerint
gazdáikodhat intézményünk.
Törekedni kell az áttekinthető, takarékos gazdálkodásra, a szakszerű működés
folyarnatosságára.
Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk, melyektől munkánk, működésünk,
anyagi lehetőségeink javítása, javulása várható.
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1.4. Tárgyi feltételek

A váratlan meghibásodások javítása a nevelési év során elkerülhetetlen a zavartalan
működtetés érdekében. Kiemelten fontos feladatunk az intézményben a
balesetmentes környezet megteremtése.

Tárgyi feltételek fejlesztése terén prioritást élveznek:
. az óvoda udvarának további fejlesztése
• szakmai és informatikai fejlesztések
. óvodai fejlesztő játékok

A fenntartó készítteti az érintésvédelmi ellenőrzést, a tűzoltó készülékek és
kémények ellenőrzését.
A dolgozók tűz-, munka- és balesetvédelmi oktatását 2014. 08. 25-én 13 órától a
Tisza Park Kit előadói végezték.
A foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok folyamatosan zajlanak.

A nyári bezárás ideje alatt:
- megtörtént a részleges tisztasági meszelés
- az épület külső szigetelése és a külső világítás szerelése
- a nyári nagytakarítás megtörtént.

A nevelési év indításához pótoltuk a hiányzó óvodai gyermekjeleket, megvásároltuk
az irodaszereket, nyomtatványokat, tisztítószereket, csoportnaplót és a vizuális
felszereléseket. Intézményünk Új mikrohullámú sütőt vásárolt. A kötelező
félévenkénti rovar és rágcsáló irtást elvégezték.
A gyermekeket rend és tisztaság várta.
Köszönjük a fenntartónak, hogy a Csiribiri Alapítványt támogatta, így óvodai
játszóudvarunk egy darab Polyball ügyességfejlesztő játékkal bővült.

Köszönöm a fenntartónak, és a kollégák lelkiismeretes nevelési évindító munkáját.

2. PEDAGÓGUS KÖZÖSSÉG

2. 1. Vezetőség
Intézményvezető: Sinka Edit
Intézményvezető helyettes: Göblyös Zsuzsanna
A vezetőség a „2014. évi rendkívüli pedagógusminősítési cl járásra a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1 992. évi XXX1II.
törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/201 3. (VIII
30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 36. ~ (3) bekezdése alapján.
jelentkezett pedagógusok. akik az előírt határidőig feltöltötték és véglegesítették
portfóliójukat — az Oktatási Hivatal megvizsgálta a KIR személyi nyilvántartásban
rögzített adatok alapján. bogy a jelentkezett pedagógusok megfelelnek-e az eljárás
feltételeinek.” Mindezek alapján a 2014. évi rendkívüli pedagógusminősílési eljárás
feltételeinek megfelelnek. Az érintett pedagógusok Pedagógus II. besorolási
fbkozatba 2015. január 1-jei hatállyal to lénő ideiglenes átsorolásáról a
munkáltatónak kell intézkedni.
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2. 2. Egyéni megbízások
Pályázatfigyelő: Göblyös Zsuzsanna
Gyermekvédelem: Melegh Rita
Egészségnevelési koordinátor: Nagy Zsuzsanna
Esélyegyenlőségi felelős: Tótbné Muhari Andrea
PR tevékenység szervezése, lebonyolítása: Szöllősi Józsefné
Tűzvédelmi felelős: Tótbné Muhari Andrea
Suliváró - kapcsolattartó: Nagy Zsuzsanna
Dekoráció: Melegh Rita, Kardos Andrea
Gyermek balesetbiztosítás: Kardos Andrea
Gyermekbalesetek jelentése: intézményvezető helyettes
Udvari játékok ellenőre: Szűcs Marianna
Leltárfelelős: Csathó Lászlóné, Tótbné Muhari Andrea
Kismama klub vezetője: Tótbné Muhari Andrea, Nagy Zsuzsanna
Szakmai leltárak: Tóthné Muhari Andrea
Hirdetőtábla: Bari-Nagy Lajosné
Kijelölt elsősegélynyújtó: Oraveczné Wolf Erika
Ovodai könyvtáros: Melegh Rita
Gyermekmagazinok: Kardos Andrea
(Eves Feladat-ellátási tervet készítettünk, mely az Intézmény murikatervének 2. számú
mellékletben a 43. oldaltól található.)

2.3. RENDEZVÉNYEK

Óvodánk rendezvényei
2014. augusztus 25. 14 óra Nevelési évnyitó értekezlet Sinka Edit

szeptember 11. Szüreti mulatság Göblyös Zsuzsanna
egyeztetés alatt Egészségnap Tóthné Muhari Andrea
október 3. Idősek napja Nagy Zsuzsanna
november 1’7-21. Nyíltnapok óvodapedagógusok
december 5. Mikulás óvodapedagógusok
december 19. Karácsonyi ünnepség Szűcs Marianna
december 31. Alapítványi bál Sinka Edit, Bodnár

Erika
2015. január 29. Farsang óvodapedagógusok

január 30. Féléves nevelési értekezlet Sinka Edit
március 13. Március 1 5-ei megemlékezés Melegh Rita, Szűcs

Marianna
április 25. Sportnap Szöllősi Józseü~é
május 1. Majális egyéni vállalással
május 4-8. Anyák napja óvodapedagógusok
június 5 du. Évzáró ünnepség Nagy Zsuzsanna

Tótbné Muhari Andrea
Csoportszintű:

- Allatok világnapja
- Osz búcsúztató
- Víz napja
- Föld napja
- Madarak és fák napja
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3. AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE

A nevelési év 2014. szeptember 1-jétől 2015. augusztus 31-ig tart.
Ovodában munkanapokon 6.00 órától 17 óráig tartunk nyitva. A nyitvatartási idő
alatt óvodapedagógusok foglalkoznak a gyermekekkel. Ok jogosultak és kötelesek a
szükségessé váló intézkedések megtételére.

3.1. Óvodai nyitvatartási napok

Hónap Nap Havi összesen
2014. szeptember 1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,15.,16.,17., 22 nap

1 8., 1 9.,22.,23.,24.,25.,26.,29.,30.
2014. október 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,l0.,13.,14., 16 nap

15.,17.,1 8.,20.,21.,22.
2014. november 3.,4.,5.,6.,7.,1 0.,1 1.,12.,l 3.,14.,17., 19 nap

1 8., 1 9.,20.,24.,25.,26.,27.,28.
2014. december 1 .‚2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,1 1., 16 nap

12.,13.,15.,16.,17.,18.,19.
2015. január 5.,6.,7.,8.,9.,12.,13.,14.,15.,16.,17., 20 nap

1 9.,20.,21 .‚22.,23.,26.,27.,28.,29.
2015. február 2.,3.,4.,5.,6.,9.,10.,11.,12.,13.,16., 20 nap

1 7.,1 8.,1 9.,20.,23.,24.,25.,26.,27.
2015. március 2.,3.,4.,5.,6.,9.,10.,11.,12.,13.,16., 22 nap

1 7.,1 8., 1 9.,20.,23.,24.,25.,26.,27.,30.,3 1.
2015. április 1.,8.,9.,10.,13.,14.,15.,16.,17.,20.,21.,22., 18 nap

23.,24.,27.,28.,29.,30.
2015. május 4.,5.,6.,7.,8.,1 1.,12.,1 3.,14.,15.,1 8., 19 nap

1 9.,20.,21 .‚22.,26.,2’7.,28.,29.
2015. június 1.,2.,3.,4.,5.,8.,9.,10.,11.,12.,15.,16.,17.,18.,19., 21 nap

22.,23.,24.,25.,26.,29.
2015. július 1 .‚2.,3.,6.,7.,8.,9.,10.,13.,14.,1 5.,1 6.,1’7.,20.,21., 23 nap

22.,23.,24.,27.,28.,29.,30.,3 1.
2015. augusztus 24.,25.,26.,27.,28.,31. 6 nap

Összesen: Nyitvatartási napok 222 nap

3.2. Óvodánk zárva tart: karbantartási szünetek tervezett ideje

Az őszi időszakban: 2014. október 27-től 2014. október 31-ig. A bezárás előtti utolsó
nyitvatartási nap 2014. október 22. (szerda), a bezárás utáni első nyitvatartási nap 2014.
november 3. (hétfő).

A téli időszakban: 2014. december 22-től 2015. január 2-ig. A bezárás előtti utolsó
nyitvatartási nap 2014. december 19. (péntek), a bezárás utáni első nyitvatartási nap 2015.
január 5. (hétfő).

2015 tavaszi időszakban: 2015. április 2-től 2015. április 7-ig. A bezárás előtti utolsó
nyitvatartási nap 2015. április 1. (szerda), a bezárás utáni első nyitvatartási nap 2015. április
8. (szerda).
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Figyelembe véve a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendeletet, mely az iskolákra vonatkozik, községi
szinten az óvoda az iskolai szünetekhez igazítottan tervezte meg a karbantartási bezárást.

3.3. Nevelés nélküli napok:
- 2014. október 16. (szakmai nap)
- 2014. október 22. (szakmai nap)
- 2014. november 21. (szakmai nap)
- 2015. január 30. (féléves nevelési értekezlet)
- 2015. június 30. (nevelési évzáró értekezlet)

3.4. Nyári zárva tartás — karbantartási bezárásra a javaslat:
2015. augusztus 3-7., 10-14., 17-19.,21. = 14 nap.

3.5. Fogadó órák rendje:
. Intézményvezető: minden hónap első hétfőjén, 17-18 óráig
. Intézményvezető helyettes: minden hónap második hetének keddjén, 17-18 óráig
. Az óvodapedagógusok fogadóórái honlapunkon megtalálható.

3.6. Az óvodapedagógusok, dajkák munkarendje heti váltásban történik.

4. KIEMELT FELADATAINK

4.1.A PEDAGÓGUS FOLYAMATOS SZAKMAI FEJLŐDÉSE

A pedagógus szakmai fejlődési tervének fó’ céljai és az ezekhez kapcsolódó intézményi
feladatok:

1. Intézményi szintű, egységes követelmény és dokumentációs rendszer kidolgozása.
2.Minden dolgozó részvételével csapatépítés, elfogadásra, egymás támogatására
ösztönzés.
3. Belső-és külső hospitálásokkal szemléletváltás, az intézményi elszigetelődés oldása.
4. Módszertani megújulás.

A szakmaifejló’dési terv várható eredményei:
. A dolgozók egységes szemléletet képviselnek, amiből a kollektíva és a gyermekek is

profitálnak.
. Az átalakulás partneri kapcsolatok szélesítését feltételezi.
. Az intézmény elégedettségmutatói megnövekednek.
. A szakmai megújulás következtében a pedagógiai munka a normál mederbe terelődik,

a gyermek, a pedagógus, a szülők, a partnerek pozitív érzéssel viseltetnek az óvoda
irányában.

. A gyermeki fejlődés játékos. tevékenykedtető formában, észrevétlenül megy végbe.
ezáltal felkészültté válnak az iskolai életre.
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A szakmai fejlődési tervhez kapcsolódó észrevételeim:
A szakmai tudás elengedhetetlen a nevelés terén és ennek a gyakorlati alkalmazással
megfelelő szinten kell párosulnia. Ennek hiányában a nevelés iránymutatói negatív irányba
terelődnek, majd megszokássá válnak. Fontos a pedagógus megújulása, innovatív törekvése.
Váljon képessé a pedagógus önálló ötletek kreatív bevezetésére. Tudjon élni a meggyőzés, a
vita erejével. Ne elégedjen meg az egyszerűvel, keresse a kihívásokat. Keresse meg azokat a
lehetőségeket, partnereket, akik segíthetik munkái ában.
Partnerei segítségével ismerje meg az általa vezetett gyermekcsoport egyéni sajátosságait, a
gyermekek személyiségét. A megfelelő ismeretek birtokában alakítsa a közösséget, s a
közösségen keresztül a személyiségeket. A differenciálás képességét tanulni és gyakorolni
kell, ezért a nem kötött munkaidőben írásos feljegyzéseket, vázlatokat célszerű készíteni.
A jelenlegi szintről való elmozdulás, a sikeres munkát feltételezheti.

4.2. Műhelymunka

Feldolgozandó témák:
- Egységes dokumentációs rendszer az óvodában. (csoportnapló felülvizsgálata)

Felelős: Szöllősi Józsefhé (2014. október 6.)
- Cselekvő — felfedező óvodai foglalkozások módszertana, tervezés az óvodában.

Felelős: Szöllősi Józsefhé
- Differenciálás, korszerű tevékenységszervezése az óvodában. Differenciált bánásmód,

de hogyan? Felelős: Göblyös Zsuzsanna
- A reflektív pedagógus. A reflektivitás szerepe a pedagógiai gyakorlatban. Reflexió és

önértékelés. Felelős: Bari-Nagy Lajosné, Tótbné Muhari Andrea
- Intézményi belső önértékelési rendszer kiépítése, működtetésének szakmai

támogatása. Felelős: Nagy Zsuzsanna
- Portfólió készítés, de hogyan? Felelős: Sinka Edit (2014. szeptember 16-tól)
- Minősítő vizsgára való felkészítés óvodapedagógus gyakomokok számára.

Felelős: Sinka Edit
- Minősítő eljárásra való felkészítés óvodapedagógusoknak. Felelős: Sinka Edit
- Felkészülés a tanfelügyeleti rendszerre (Tanügyigazgatás, szakmai ellenőrzés).

Felelős: Sinka Edit

4.3.További szakmai feladatok:
- Iskolára való felkészítés: jó színvonalú nevelést, készségek-képességek fejlesztését

kell nyújtanunk. Fontos, hogy motiválttá tegyük a gyermekeket, az ismeretlen iránti
érdeklődési kedvet fenntartsuk, így tudjuk megalapozni a tanulni vágyást.

- A viselkedéskultúra fejlesztése.
Bízom az óvodapedagógusok szakmai fejlődés iránti igényükben és képességükben. Hiszem
azt, hogy a pedagógiai munkát segítő dajkák támogatásával, az óvodapedagógusok egymást
segítő szakmai munkájával meg fogunk felelni az előttünk álló kihívásoknak, így nevelő-
oktató munkánk hatékonyabbá válik.

5. GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermekek fejlődését veszélyeztető
körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében a nevelőtestület minden
tagjának felelőssége az aktív közreműködés. Ezen feladatok segítésére az intézmény
vezetőjének megbízása alapján Melegh Rita a gyermekvédelmi felelős.
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6. ELLENŐRZÉS

Az intézmény vezetősége (igazgató és helyettese) belső ellenőrzési tevékenységét a
törvényi kötelezettségeknek és a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően végzi.
A vezetői belső ellenőrzés kiterjed a nevelő munka minden területére. (A részletes
Ellenőrzési terv az Eves munkaterv 1. számú mellékletében található a 24. oldaltól’)

7. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

A 2,5 - 3-6-7 éves korosztály óvoda-egészségügyi ellátásban részesül, a gyermekek
védőnői vizsgálaton vesznek részt: havonta tisztasági ellenőrzésen. A gyermekek
egészségügyi vizsgálatának rendjét a védőnői munkaterv tartalmazza. A dolgozók
egészségügyi vizsgálatára a fenntartó által készített ütemezés szerint kerül sor (munkaköri
alkalmassági vizsgálatok).

8. KAPCSOLATTARTÁS

. A szülőkkel
A szülői értekezletek ideje: szeptember — január, február —április
Felelősök: a csoportok óvodapedagógusai
Intézményünk évi 3 szülői értekezletet tart és legalább 2 fogadóórát szervez a szülők
részére, egy szülői értekezletet leendő első osztályos óvodásaink szülei részére.
A szülők segítségére többek között az alábbi területeken számítunk:
- Mikulás, Farsangi bál, Sportnap megszervezésének segítése.
Jótékony céllal a köznevelési intézményünk javára: Csiribiri-Szilveszteri ovi-bál.

. A fenntartóval
Kapcsolatunk legyen konstruktív, az intézmény érdekérvényesítését célzó jellegű.

. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola, a Közösségi Ház és Könyvtár
dolgozóival, a munkánkat közvetlenül segítő szakemberekkel legyen jó
kapcsolatunk.

. Egészségügyi ellátást biztosító intézménnyel

. Civil szervezetekkel

9. PR TEVÉKENYSÉG
Az óvoda e-mail címe: szajovi~gmail.com
Honlapcímünk: www. szajo liovoda.hu
Honlapunkon fontos, hogy megtalálhatók legyenek aktuális híreink, rendezvénytervünk,
a rendezvényekről készített fotóink, belső szabályzó dokumentumaink. Igy eleget
teszünk a közoktatási törvény által előírt nyilvánosság kritériumának.

Terveink:
- Jubileumi rendezvény (2014-ben 40 éves a Szent István király úti Ovoda
épülete.
- Kiállítás a gyermekek munkáiból
- Prezentációs anyagok
- Fényképek, videók készítése
- Ovi CD készítése
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II. ÓVODÁNK NEVELŐMUNKÁJA

1. KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK

Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek és kompetenciák célzott
fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten közvetetten felkészítsünk a
zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre.
A program tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető megnyilvánulási módjára és fő
tevékenységi formájára, a játékra és a mozgásra alapozva szervezzük a főbb nevelési
területeken végzendő pedagógiai és pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét
egyfelől a gyermek természetes megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúraátadó
hatásrendszerének együttese, kőlcsönőssége, harmóniája határozza meg.

2. CSOPORTBEOSZTÁSOK

Csoport neve Korosztály Óvodapedagógusok Dajka

Csipkerózsa csoport I. kiscsoport Bari-Nagy Lajosné Lajkó Mihályné

Szöllősi Józsefné

Vadvirág csoport II. Göblyös Zsuzsanna Oraveczné Wolf Erika
kiscsoport Kardos Andrea

Sinka Edit

Katica csoport nagycsoport Nagy Zsuzsanna Csathó Lászlóné

Tóthné Muhari Andrea

Méhecske csoport középső- Szűcs Mariann Hamar Zoltánné
nagycsoport Melegh Rita

3. SZAKKÖRÖK (heti 1 alkalommal)

Aprók tánca: Szűcs Marianna

Ficánkoló — ovitoma: (nagycsoportos gyermekek részére) Melegh Rita

Ügyes- kezek: (nagycsoporto s gyermekek részére) Kardo s Andrea

4. FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOK

. Fejlesztő foglalkozások - Göblyös Zsuzsanna

. Logopédiai foglalkozás - Baloghné Bencsik Izabella

. Pszichológiai ellátás
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5. HITOKTATÁS

Református és Római katolikus hittanórákra lehet jelentkezni, a szülők igényei alapján.

Római katolikus hittanóráit Nagy Ibolya hitoktató vezeti heti egy alkalommal, keddi
napokon.

ii. zÁió GONDOLATOK

Szeretet és hit nélkül nincs siker!
A készülődés öröméről, a végeredmény szépségéről és hatékonyságáról, sikeréről szóljon a
mindennapi tettünk.
A közös munka, a tapasztalatok megosztása, a közös és egyéni alkotás folyamata mind
örömforrás.
- Az Új értékek hozzáadása- a hit, a remény, a szeretet-létrehozása önmagáért való.

Kértem az alkalmazottakat, érezzük fontosnak, hogy amit csinálunk, azt jól, tisztességesen,
őszintén, becsületesen, korrekten, odaadással és szeretettel tegyük.
Ovodai munkánk során részesei lehetünk a gyermekek „útnak indulásának”. A ránk bízott
gyermekek nevelésében ajándékot és lehetőséget kaptunk a kezünkbe: az emberi fejlődés
csodáját.
Az ezekben rejlő szeretet és gondoskodás mindig szépséget és minőséget fog árasztani.

Pósa Lajos: Szeresd a gyermeket idézetével, ezen gondolatok jegyében nyitottam meg a
2014/2015-ős nevelési évet.

„Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!

Legyen, mint a tavasz, vidám leLkületű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!

Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fűrtjeit

Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”

(Pósa Lajos: Szeresd a gyermeket)

Szajol, 2014. szeptember ii-én ..~.~

Sinka Edit
Intézményvezető
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Szajol Községi Önkormányzat
Jegyzőj étől
5081 SzaioL Rózsák tere 1.
Tel.: 56/446-000

Tájékoztató

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

A 2014. október 12-én sorra kerülő helyi önkormányzati képviselő és polgármester
választásra történő felkészülésről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Helyi Választási Iroda (továbbiakban: HVI) már az év elején megkezdte a felkészülést a
választásokra. 2014. februárjában határozatban kellett megállapítania a HVI vezetőjének a
képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát, amely a jogszabály alapján 6 fő. A nyár
folyamán lezajlott a kőrzetesítés, a választópolgárok nyilvántartásának aktualizálása. A
konkrét feladatok a választás napjának kitűzése után jelentek meg. Határozatban kellett
megállapítani az egyéni listás és a polgármester jelölt állításához szükséges minimális
ajánlások számát, amely augusztus 1 8-án megtörtént és kifflggesztésre is került a
Polgármesteri Hivatalban. Ezt követően lehetett törvényesen jelöltet ajánlani. Szeptember 8-ig
2 polgármester jelölt és 14 képviselő jelölt regisztrálta magát. Valamennyien átvették a HVI
től az igényelt ajánlóíveket. Valamennyiüknek sikerült összegyűjteni a szükséges számú
ajánlást, így megfelelő ellenőrzést követően a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:
HVB) őket nyilvántartásba vette, majd erről külön határozatot is hozott valamennyiük
esetében.

Mivel a 2011. évi népszámlálás során a településen nem vallotta magát senki nemzetiségnek,
így településünk nem került be a nemzetiségi választásra kijelölt települések közé. Augusztus
hónapban egy személy kérte a regisztrációját roma kisebbségként, de mivel az adatai alapján
nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, elutasításra került. Mindez azt jelenti, hogy
Szajolban nem kerül sor nemzetiségi választásra, és nem lesz lehetőség sem a megyei, sem az
Országos nemzetiségi listákra szavazatot leadni.

2014. augusztus 28-án a Képviselő-testület megválasztotta a HVB tagjait és póttagjait, akik
letették az esküt és nyilatkoztak az összeférhetetlenség kérdésében is. 2014. szeptember 8-án
sorsolta ki a HVB, hogy a polgármester és képviselő jelöltek milyen sorrendbe kerüljenek fel
a szavazólapra. Szeptember 15-én a HVB jóváhagyta a szavazólapok adattartalmát, így az
hivatalossá vált.

2014. szeptember 26-ig van lehetőség a Helyi Választási Bizottságba és a Szavazatszámláló
Bizottságokba történő delegálásokra, melyet a jelöltek és a jelölő szervezetek tehetnek meg.
Előzetes tervek szerint 2014. október 2-án kerül sor egy választási tájékoztató értekezletre,
ahol egyrészt a delegáltak leteszik az esküt, másrészről a HVI vezetőjeként adok rövid
tájékoztatást a legfontosabb választási tudnivalókról és teendőkről. Október első hetében kerül
sor a nem sajtó nyilvános, majd a sajtó nyilvános főpróbára, amelynek segítségével le lehet
tesztelni és bemutatni a választási rendszer működését.



A névjegyzékek és a szavazólapok, valamint az egyéb választási kellékek szavazatszámláló
bizottságok részére történő átadására 2014. október ii-én kerül sor.

A Szavazatszámláló Bizottságok megbízatásukat az idei országgyűlési választást megelőzően
kapták, amely a következő országgyűlési váiasztásig tart, így azok összetétele változatlan. A
szavazókörök elhelyezkedése szintén megegyezik a korábbi választások helyszíneivel.

A HVB és a HVI döntéseivel kapcsolatosan semmilyen jogorvoslat, bejelentés, panasz nem
érkezett, így elmondhatjuk, hogy törvényesen végezték és végzik a munkájukat.

A HVI folyamatosan kapcsolatot tart a területi választási szervekkei és a választási ügyviteli
rendszeren keresztül elektronikusan is végzi a választáshoz kapcsolódó feladatokat.

A választás eredményéről a HVB fogja tájékoztatni a hivatalosan a Képviselő-testületet.

Szajol, 2014. szeptember 18.
—

László jegyző
ztási Iroda vezetője



2013-2014 Szent György Cserkészraj Szajol éves összefoglaló

2013 szeptemberében 8 gyerekkel kezdtem el a foglalkozásokat, akik közül 4-en kiscserkész
Ígéretet tettek már, és 4-en a cserkész fogadalomtételre készültek.

A szeptember és az október Új bázisunk, a Faluház berendezésével és megismerésével telt.
Ezúton szeretném megköszönni a Polgármester úrnak és a képviselő testületnek, hogy
lehetővé tették azt, hogy egy állandó, kifogástalan állapotban lévő épületben kapjon Új otthont
kicsi csapatunk.

Novemberben és decemberben nem tudtam annyi foglalkozást tartani a gyerekeknek, mint
amennyit szerettem volna, de december végére sikerült leszervezni és megtartani a nagyobbak
próbáját.

Az Új évet új lendülettel és Új gyerekekkel kezdtük. Fergeteges farsangunkon gyerek és felnőtt
együtt játszott. Megjelent köztünk a festőművész, a bohócdoktor, a gomba, a boszorkány sőt
még vasutasék is eljöttek.

A cserkészek részt vettek az l.Hagyományőrző malacvágáson, ahol kisebb segítséget is tudtak
adni a hízók feldolgozásánál. Számukra a Polgármester Úr ígérete szerint külön készült füstölt
sonka, kolbász, disznósajt és szalonna.

Tavasszal nagy munkába fogtunk, a Faluház udvarán kialakítottunk égy kis kertet, amit főleg
tájfajta növényekkel ültettünk be. A felhasznált magokat a Növényi Diverzitás Központ
bocsátotta a cserkészek rendelkezésére. Ültettünk főzeléklencsét Szolnoki tájfajtát, kukoricát
Aranymazsolát és Fleischmant, salátát és kerti mákot Törökszentmiklósi tájfajtákat, seprűcirkot
Jászberényi tájfajtát és még sok mást. A gyerekek kedvence a laboda és a sáfrányos szeklice
volt.

Húsvétkor a Katolikus Templomban a nagyobbak cserkészfogadalmat tehettek, és megkapták a
várva várt zöld nyakkendőjüket. A fogadalomtételt lakoma követte, ahol a házi füstölésű sonka
volt a fő sztár.

A Magyar Cserkészszövetség által rendezett Országos Cserkésznapon szinte az egész csapat
részt vett. Vonattal utaztunk Budapestre, ahol először a Városligetben játszottunk, majd a
Közlekedési Múzeumban próbáltuk ki a járműveket. A nap fénypontja, hogy látogatást tehettünk
a Parlamentben és a Seuso-kincseket is láthattuk.

A cserkészév gyorsan elrepült, és a nyakunkba szakadt a nyár. A gyerekek továbbra is
igényelték az összejöveteleket, ezért a szünidő alatt kétszer sátoroztunk, és többször tartottunk
játékos délutánt és nyársalást.

A programok többségét minimális költséggel vagy ingyenesen tudtuk megoldani, ehhez
segítséget a Harmónia Egyesülettől, a Polgármesteri Hivataltól, Lengyel István esperestől, a
Magyar Cserkészszövetségtől és a szülőktől kaptunk. Önzetlen segítségüket ezúton is
köszönöm.
Külön számomra, hogy az idei cserkészévet 19 cserkésszel kezdhetem meg, és remélem a
szeptemberi toborzással létszámunk tovább nő.
2014. szeptember 10.

-X

Makainé Tóth Erzsébet
Rajvezető


