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JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: 2013. július 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt 

üléséről. 
 
Helye:  Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme  
                (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) 
 
Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Balázsi Csilla, 

Cselényi Judit, Kovácsné Nagy Julianna, Mészáros Lászlóné, Szabó Krisztián és 
Szabó Zoltánné képviselők.  

 
Távol maradt:      Balogh Sándor, Ráduly Zsolt,  Szőke Zoltán és Tündik András képviselők. 
 
Meghívottként részt vettek:  
Bundáné Badics Ildikó jegyző, Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Dr. 
Köblös Ibolya köztisztviselő, Gáll Attila köztisztviselő, Csikós László Márk köztisztviselő, 
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Kerekesné Lévai Erika  a Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola intézményvezetője, Vámosi Alíz TKKI 
esélyegyenlőségi mentor, Hidvégi - Pásztor Csilla TKKI esélyegyenlőségi asszisztens, Dr. Rojkó 
László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Dojcsákné Pásztor Erika a TISZEK intézményvezető-
helyettese és Cziáky Tímea. 
 
Meghívottként távolt maradt:  
Ostorháziné Dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Gombás Marianna Építési irodavezető, Bákai Tiborné a 
Magiszter Alapítványi Óvoda óvodavezetője, Moravszki Zsoltné az Egyesített Óvodai Intézmény 
vezetője, Szabó András a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatóságának igazgatója, Will Csaba a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Igazgatóságának igazgatója, Volosinóczki Béla a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. ügyvezetője, Sotkó 
Diána a Tiszavasvári Strandfürdő Kft. tagja, Bónis László a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő 
Egyesületének ügyvezetője, Baloghné Szűcs Zsuzsanna a Vasvári Pál Múzeum vezetője és Makkai 
Jánosné a TISZEK megbízott intézményvezetője.  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Ládi Zsanett 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a képviselő-
testület határozatképes, mivel a 12 fő képviselőből 8 fő képviselő volt jelen. Először előterjesztői 
jogon kérte, hogy vegyék le napirendről „a Szentmihályi Gyógyfürdő üzemeltetését végző, 
Tiszavasvári Strandfürdő Kft. és az önkormányzat közötti tartozásátvállalásról szóló meghívóbeli 8. 
napirendi pontot, valamint „a Tiva-Szolg Kft. törzstőke leszállításáról szóló meghívóbeli 9. 
napirendi pontot. Majd kérte, hogy „Egyebek” között vegye fel a testület napirendjére „a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról szóló”, 
„Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Moravszki Zsolt 
és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett módosításáról szóló”, valamint 
„Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv leírásának Tisermix Kft. 
által kezdeményezett módosításáról” szóló előterjesztéseket. Ezt követően javasolta, hogy a 
meghívóban feltüntetett napirendi pontok közül, a testületi ülésen megjelent vendégekre tekintettel 
elsőként az 5. és a 10. napirendi pontokat tárgyalja a képviselő-testület, majd az eredetileg 
meghirdetett sorrendben haladjanak.  
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A Képviselő–testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalásának Dr. Fülöp Erik polgármester által javasolt sorrendjét. 
 
A meghívóban meghirdetett és Dr. Fülöp Erik polgármester által előzőekben pluszként megjelölt 
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Képviselő-testület: 

 
1. Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról.  

 
2. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

megalkotásáról. 
 

3. Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett munkájáról.  
 
4. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

 
5. Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról.  
 
6. Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 

2012/2013. tanévben végzett szakmai tevékenységéről. 
 

7. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év működéséről, 
szakmai tevékenységéről, a 2013/2014-es nevelési év előkészületeiről.  

 
8. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról.  

 
9. Előterjesztés a Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-

2004-11-0005/37 kódszámú projekt eredményeinek fenntartásáról szóló intézkedési tervről.  
 

10. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 
módosításáról.   

 
11. Előterjesztés a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével kötött ellátási szerződés 

jóváhagyásáról.  
 

12. Előterjesztés a tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám 
alatti múzeum épületének Vasvári Pál Múzeum részére történő ingyenes használatba 
adásáról.  

         
13.  Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási 

szerződés elfogadásáról.  
 

14.  Előterjesztés Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv 
leírásának Moravszki Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett 
módosításáról.  

 
15. Előterjesztés Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv 

leírásának Tisermix Kft. által kezdeményezett módosításáról. 
 
 
 
 



 3 

Tárgy (1.np.): Előterjesztés a központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról. 
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékeztette a képviselőket, hogy az anyag 2013. július 22-én, hétfőn kiküldésre került. Véleménye 
szerint egy alapos és részletes beszámolót állított össze a TISZEK és a Rojkó-Med Kft. az 
ügyelettel kapcsolatban, amelyből pénzügyi illetve szakmai szempontból is nagyon sok tudnivaló és 
érdekesség kitűnik.  
 
Dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője: 
Véleménye szerint az ügyelet beszámolójánál fontos még megemlíteni a gépjármű használatot. 
Örömmel mondta, hogy a 2012. évben az elhasznált gázolaj mértéke 200 eFt volt, míg 2013. 
január1-től 2013. július 01. napjáig 97 eFt-ra csökkent ez az összeg.   
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

195/2013. (VII. 25.) Kt. számú 
határozata 

 
a központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

1. a központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról szóló előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadja. 

 
2. felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az érintetteket a hozott döntésről. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  

    Polgármester 
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A központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról szóló előterjesztés 1. melléklete 
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A központi háziorvosi ügyelet beszámolójáról szóló előterjesztés 2. melléklete 
 

 

 

 

 

 

Tiszavasvári Város és Szorgalmatos Község felnőtt- és háziorvosi 

körzeteire kiterjedő Központi Orvosi Ügyelet 2012. évre 

vonatkozó éves beszámolója 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Dr. Rojkó László 

2013.07.15 
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I. A Központi Orvosi Ügyelet fő feladata, ellátandó területe, felépítése 
  

 Központi orvosi ügyelet telephelye: 4440 Tiszavasvári Kossuth út 10. 

 

 Fő feladata: Sürgős, veszélyeztető állapot esetén az orvos köteles ellátni az ellátásra 

jelentkező betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen. Amennyiben a beteg állapota azt indokolja, 

a beteget otthonában, vagy tartózkodási helyén látja el. Szükség esetén a mentőszolgálat útján 

gondoskodik a beteg otthonában történő ellátásról, illetve állapotának megfelelő ellátási szinten 

működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásról. 
 

 Sürgősség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek: 

 Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy 

belső) vérzés 

 Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl.: Embólia, Adams-Stokes- 

Morgagni szindróma, syncope, fulladások, életet veszélyeztető ritmuszavarok, klinikai halál 

állapota) 

 Életveszélyes endokrin-és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes 

zavarai 

 Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó korképek (Pl.: agyödéma, fejfájás, 

szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenességek, trauma) 

 Eszméletlen állapotok 

 Status epilepticus és tüneti görcsrohamok 

 Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés 

 Szepszis 

 Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen 

fellépő, vagy progrediáló, nem- sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása 

 Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclapsia újszülött ellátása, akut 

nőgyógyászati vérzés 

 Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anafilaxiás állapotok, 

szisztémás és poliszisztémás, autoimmun betegségek krízis-állapotai 

 Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelő vérsejt képzés 

elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány- állapot 

 Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny életveszély 

 Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl.: Gégeödéma, asthmás roham, idegen test, 

fulladás) 
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 Mérgezések 

 Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó 

kórképek (Pl: bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhen kívüli terhesség, petefészek 

cysta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizáródott sérv, 

epegörcs, vesegörcs, vérvizelés) 

 Égés-fagyás (III.- IV. fokú és nagy kierjedésű I.- II. fokú, és /vagy az életminőség 

szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő) 

 Elsődleges sebellátás 

 Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, máj, vese) 

sérülése 

 Compartement szindrómák 

 Nyílt törések, és decollement sérülések 

 Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül) 

 Súlyos medencegyűrű törések 

 Politraumatizáció, többszörös sérülések 

 Áramütés, elektrotrauma 

 Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, Hyperthermia, napszrás, hőguta 

 Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztető 

állapot, Heveny pszichés zavarok, pszichózisok 

 Infektológiai kórképek, melyek önmagukban, vagy szövődményeik révén az élete 

veszélyeztető állapotot idéznek elő 

 

 Az ügyeleti szolgálatot 1 fő ügyeletes orvos, 1 fő ápoló, s 1 fő gépkocsivezető látja el. Az 

ügyeletes orvos a beteget az ügyeleti rendszer telephelyén, közúti baleset esetén közterületen, illetve 

hívás esetén – Országos Mentőszolgálat mentésirányítási / diszpécseri feladatokat Nyíregyházi 

Irányítócsoportja (4400.Nyíregyháza, Szent István u. 70) jelzése útján- a beteg lakásán biztosítja. 

A gépkocsivezetőnek „B” kategóriás jogosítvánnyal, illetve PÁV alkalmassági vizsgával kell 

rendelkeznie. 

A Központi Ügyelet 2012. július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött együttműködési 

megállapodás alapján közös diszpécserszolgálatot működtet a sürgősségi betegellátás 

hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali 

elérhetőség biztonságának javítása érdekében. 
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 Az ügyeleti beosztást a hónapot megelőző 15. napig  meghatározott kitöltő program szerint  

maegkapja az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerv Nyíregyházai-, Ibrány-Nagyhalászi-, Nagykállói-, Tiszavasvári Kistérségi Népegészségügyi 

Intézet tiszti főorvosa az ápolói beosztással együtt. 

Az ügyeleti beosztást minden ügyeleti ellátásban résztvevő orvos, ápoló és gépkocsivezető kézhez 

kapja. A beosztás az ügyeleti helyiség falára kifüggesztésre kerül. 

Az ügyeletet ellátó orvosok, ápolók, valamint gépkocsivezetők jelenléti ívet vezetnek az ügyeleti 

munka végeztéről. Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvos tevékenységét érvényes működési 

engedély alapján végzi. 

 Az ügyeletes orvos képesítése és képessége szerint végzi a háziorvosi ügyeletben munkáját. 

Egészségügyi információk tekintetében titoktartás kötelezi. Köteles ügyeleti idejét betartani. A 

betegellátás pontos, időbeni biztosítása a szakma szabályai szerint, a rendelőben és az ellátási 

területen egyaránt. Az ügyeletben a gyógyszerfelírás szabályainak betartására kötelezett. 

Számítógépes dokumentáció vezetése az ápoló feladata. Az adatvédelmi és közegészségügyi 

előírások betartása kötelező. 

 A beteget az ügyeletes ápoló fogadja. Az adatokat a betegdokumentációs programban 

kötelesek vezetni. A beteg beérkezését követően adatit ellenőrzik, rögzítik. (Társadalombiztosítási 

Azonosító Jel ellenőrzése kötelező!!!) Az ügyeletes háziorvos kikérdezi a beteg anamnesisét, majd 

megvizsgálja,   leírja a beteg fizikális statusát. A diagnózis felállítása után a megfelelő terápiát adja. 

A terápiás ellátás lehet tüneti, gyógyszeres vagy injekció, illetve ha a beteg állapota úgy kívánja 

fekvőbeteg ellátását kap. Tájékoztatni kell a betegség kimeneteléről és az esetleg felírt gyógyszerek 

szedéséről. Ha az ellátás végeztével további kezelésre van szüksége a betegnek, úgy a megfelelő 

ambulanciára utalja, ha szükséges az OMSZ segítségével. Az elvégzett vizsgálatokról, illetve 

beavatkozásokról feljegyzés kerül az ambuláns naplóba, illetve számítógépes programba. Ezt 

követően az ambuláns lap 2 példányban nyomtatásra kerül, melyet saját kezűleg az orvos és a beteg 

is aláír. Fontos, hogy a beteg az ambuláns naplóval megegyező szakvéleményt kapjon, mellyel a 

kezelőorvosánál fog jelentkezni. A beteg gyógykezelését végző orvosnak, a betegnek, illetve 

közvetlen hozzátartozója részére a beteg betegségéről és állapotáról a valóságnak megfelelő, 

tárgyilagos tájékoztatást kell adni. 

 Amennyiben fertőző beteg jelentkezik az ügyeleten, úgy az ügyeletet teljesítő orvosnak 

jelentési kötelezettsége van az ÁNTSZ felé. 

 Az ügyeletet ellátó orvos rendészeti hatósági megkeresésre elvégzi az általuk kért 

vizsgálatokat, arról szakvéleményt készít. Gondoskodik továbbá a vizsgálat ügyeleti 

dokumentációban történő rögzítéséről.  

A halál beálltát orvosi halott-vizsgálattal kell megállapítani. A halott-vizsgálatot az ügyeletes orvos 
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haladéktalanul köteles elvégezni. Ha a halott-vizsgálatot végző orvos rendkívüli halált észlel, 

köteles erről a hatóságot értesíteni. 

A halott-vizsgálati bizonylat kitöltése után a közvetlen hozzátartozó intézkedik első munkanapon az 

Anyakönyvi Hivatalban. A halott-szállítást az ügyeletes orvos rendeli el. 

 Az ügyeleti gépkocsit a bejelentések alapján a mentésirányító/diszpécser irányítja, a 

feladatok végrehajtását (kivonulás, rádiózás, stb.) az OMSZ mindenkor érvényes mentésirányítás 

tevékenységének szabályozására vonatkozó szabályzata (Minőségügyi Kézikönyv) alapján kell 

ellátni. 

  

 A kivonuló ügyeleti ellátás optimális szervezése tekintetében a mindenkori diszpécser 

szolgálat vezetőjének utasításai a mérvadóak. 

 A mentőállomás diszpécserszolgálatának vezetője a telefonon, illetve általa személyesen vett 

feladatokat rögzíti és szakmai kritériumok alapján felállított sürgősség függvényében „azonnal”, „2 

órán belül”, „3 órán belül” teljesítendő feladatként átdiktálja az orvosi ügyelet munkatársának, 

járóbetegként rendelőbe hívja, illetőleg orvosi tanács szükségessége esetén az ügyeletes orvost 

kapcsolja. Több feladat esetén megjelöli a végrehajtás sorrendjét is. A kivonulást teljesítő egységet 

a TETRA rádión is riaszthatja. 

 A szervezés során a diszpécserszolgálat vezetője az orvosi ügyelet aktuális kapacitásának 

figyelembe vételével hozza meg döntését. Amennyiben a beérkező ügyeleti hívás a kivonuló egység 

kompetenciáját meghaladja, úgy a megfelelő szintű mentőegység riasztásáról is dönt. 

 Amennyiben az orvosi ügyelet a már átvett feladatot nem vagy késve tudja teljesíteni, ennek 

tényét, okát annak létrejöttekor köteles jelezni a diszpécserszolgálat vezetője felé, aki ezt 

dokumentálja és meghozza a szükséges intézkedést. 

 A feladat átadásának tényét, annak időpontját és az átadó, illetőleg átvevő személyek nevét 

mind átadó, mind pedig a feladat vevője saját dokumentációjában rögzíteni köteles. 

 A kivonuló egység a szolgálat kezdetéről, a szolgálat végéről, a feladat teljesítésének 

megkezdéséről és a feladat elvégzéséről a diszpécser szolgálat vezetője felé jelentést tesz. A 

kivonuló egység továbbiakban köteles jelenteni minden olyan rendkívüli eseményt, amely az 

ügyeleti egységet akadályozza feladatainak azonnali megkezdésében. 

 A folyamatos gyógykezelésre (injekciózás) szoruló betegek ellátása idején az egységes 

azonnali riaszthatóság céljából az elérhetőséget biztosítani kell. 

 A szolgálati idő alatt az orvosi ügyelet illetékességi területén belül mentési érdekre 

hivatkozással, a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról szóló 52/2006. 

(XII.28.) EüM rendeletben foglaltak figyelembe vételével, kizárólag rendkívüli esetben a diszpécser 
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szolgálat vezetője az orvosi ügyelet működési rendjében feltüntetett feladaton túl is riaszthatja az 

ügyeletet. 

 Az ügyeletre érkező személyes bejelentés, illetve saját észlelés esetén az ügyelet 

alkalmazottja továbbítja a megkeresést a diszpécser szolgálat vezetője felé a tudomására jutott 

információkkal együtt, a feladat elvégzésére történő riasztás a diszpécser szolgálat vezetőjének 

kompetenciája. 

 Az 1. számú mellékletben látható az Ügyeletben a 2012-es évben ellátottak korcsoport, és a 

betegségek típusonként való felosztása. 

A táblázatból kitűnik, hogy az Ügyelet betegforgalmát többségében az alábbi 

betegségtípusok alkotják: 

 Az endokrin, táplálkozási és anyagcsere betegségek közül: 

 Inzulindependens cukorbetegség 

 Nem inzulindependens cukorbetegség 

 

 Mentális és viselkedés zavarok közül: 

 Vascularis demecia 

 Egyéb mentális rendellenességek 

 Schizophrenia 

 

 Idegrendszer betegségei közül: 

 Epilepsia 

 Status epilepticus 

 Migrén 

 

 Keringési rendszer betegségei közül: 

 Hypertonia (primer) 

 Hypertensív szívbetegség (congestív) szívelégtelenséggel 

 Ischaemiás szívbtegség 

 Angina pectoris 

 Heveny elülsőfali transmuralis szívizomelhalás 

 

 Cor pulmonale és a tüdőkeringés betegségei közül: 

 Pitvari fibrillatio és flutter 

 Egyéb szívritmuszavarok 

 Cerebrovascularis betegségek 
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 Légzőrendszer betegségei közül: 

 Status asthmaticus 

 Egyéb idült obstructiv tüdőbetegségek 

 

 Emésztőrendszeri betegségek közül: 

  Epekövesség 

  Epehólyag-gyulladás 

  Heveny appendicitis 
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Ellátottak 0- 18 éves korig 

Sorszám Betegségek megnevezése 0-11 
hónapos 

12 
hónapos- 

4 éves 

5 
éves-

14 
éves 

15 
éves-

18 
éves 

Együtt 

1 Fertőző és parazita 
betegségek (A00-B99) 35 41 23 15 114 

2 Daganatok (C00-D48) 0 0 0 0 0 

3 
A vér és vérképző szervek 

betegségei, immunrendszert 
érintő betegségek (D58-D89) 15 23 10 4 52 

4 
Endokrin, táplálkozási és 

anyagcsere betegségek (E10-
E16) 0 0 0 6 6 

5 Mentális- és 
viselkedészavarok (F00-F99) 0 9 8 0 17 

6 Idegrendszer betegségei 
(G00-G99) 0 12 3 13 28 

7 Szem és függelékeinek 
betegségei (H00-H59) 30 49 13 18 110 

8 Fül megbetegedései (H60-
H95) 58 66 35 22 181 

9 Keringési rendszer 
betegségei (I00-I99) 0 0 3 8 11 

10 Légzőrendszer betegségei 
(J00-J99) 354 292 122 27 795 

11 Emésztőrendszer betegségei 
(K00-K93) 32 38 18 55 143 

12 Bőrés bőr alatti szövetek 
betegségei (L00-L99) 62 79 21 31 193 

13 
A csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei 

(M00-M99) 0 10 35 8 53 
14 Az urogenitális rendszer 

betegségei (N00-N99) 12 33 10 12 67 
15 Terhesség, szülés és 

gyermekágy (O00-O99) 0 0 0 0 0 

16 

Máshova nem osztályozott 
panaszok, tünetek és kóros 

klinikai és laboratóriumi 
leletek (R00-R99) 

8 0 0 0 8 
17 Sérülés, mérgezés (S00-T98) 9 22 3 2 36 
18 Közlekedési balesetek (V01-

V99) 0 0 0 0 0 
19 Baleseti sérülés egyéb külső 

okai (W00-W59) 0 31 26 10 67 
20 Szándékos önártalom (X60-

X84) 0 0 0 0 0 
21 Testi sértés (X85- Y09) 0 0 0 0 0 

Összesen: 615 705 330 231 1881 
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Ellátottak 18 éves kor felett 

Sorszám Betegségek 
megnevezése 19-24 év 25-34 év 35-44 év 45-54 év 55-64 év 65 és 

fölöttiek Összesen 

1 Fertőző és parazita 
betegségek (A00-B99) 9 15 9 6 3 0 42 

2 Daganatok (C00-D48) 0 3 5 4 5 3 20 

3 

A vér és vérképző 
szervek betegségei, 

immunrendszert érintő 
betegségek (D58-D89) 

13 9 7 10 8 2 49 

4 
Endokrin, táplálkozási 

és anyagcsere 
betegségek (E10-E16) 

32 43 38 27 25 13 178 

5 
Mentális- és 

viselkedészavarok 
(F00-F99) 11 24 33 23 32 24 147 

6 Idegrendszer 
betegségei (G00-G99) 29 39 41 53 56 12 230 

7 Szem és függelékeinek 
betegségei (H00-H59) 

34 12 7 2 3 1 59 

8 Fül megbetegedései 
(H60-H95) 61 8 4 7 6 1 87 

9 Keringési rendszer 
betegségei (I00-I99) 53 134 158 132 68 89 634 

10 Légzőrendszer 
betegségei (J00-J99) 156 189 114 116 34 21 630 

11 Emésztőrendszer 
betegségei (K00-K93) 41 33 24 19 15 27 159 

12 
Bőrés bőr alatti 

szövetek betegségei 
(L00-L99) 27 12 9 6 22 11 87 

13 
A csont-izomrendszer 

és kötőszövet 
betegségei (M00-M99) 

32 58 47 33 59 203 432 

14 
Az urogenitális 

rendszer betegségei 
(N00-N99) 47 23 17 16 7 2 112 

15 Terhesség, szülés és 
gyermekágy (O00-O99) 2 3 0 0 0 0 5 

16 

Máshova nem 
osztályozott panaszok, 

tünetek és kóros 
klinikai és 

laboratóriumi leletek 
(R00-R99) 12 8 3 0 0 0 23 

17 Sérülés, mérgezés 
(S00-T98) 3 14 5 0 2 0 24 
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18 Közlekedési balesetek 
(V01-V99) 1 2 1 1 1 0 6 

19 Baleseti sérülés egyéb 
külső okai (W00-W59) 0 5 2 3 1 0 11 

20 Szándékos önártalom 
(X60-X84) 1 0 0 0 0 0 1 

21 Testi sértés (X85- Y09) 2 0 2 0 0 0 4 
Összesen: 566 634 526 458 347 409 2940 
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Tárgy (2.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 
Programjának megalkotásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Köblös Ibolya köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke:  
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára azzal a kiegészítéssel, hogy a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője a 2013. május 7-én 
tartott bizottsági ülésen meghatározottakra figyelemmel a 2013. szeptemberi képviselő-testületi 
ülésre készítsen beszámolót az eddig végzett munkáról. 
 
Hozzászólások: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Köszöntötte a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársait, Hidvégi- Pásztor Csillát és Vámosi 
Alízt, akik Dr. Köblös Ibolya ügyintézőnek nagy segítségére voltak. Megköszönte továbbá segítő 
munkájukat, valamint azt, hogy a 150 oldalt meghaladó komplett anyagot segítettek elkészíteni a 
Polgármesteri Hivatalnak és elsősorban Ibolyának. Felhívta a képviselő-testület figyelmét arra, ha 
bármilyen jellegű kérdése, észrevétele vagy véleménye van erre irányulóan, akkor azt a TKKI 
munkatársai meg fogják válaszolni.   
 
Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője: 
A témával kapcsolatban elmondta, hogy 2013. június végén a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal 
részéről Bundáné Badics Ildikó jegyző Tiszavasvári Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 
előkészítésével kapcsolatban előzetes véleményezésre kereste meg többek között a Járási Hivatalt 
is. Ezt követően elmondta, hogy az anyag áttanulmányozását követően néhány észrevételt és 
javaslatot tett az Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban. Ezek a javaslatok a következők: Az 
egyik javaslat az az, hogy a jövőben az önkormányzat a környező településekkel együttműködve 
készítsen és adjon be pályázatokat a nagyobb hatékonyság érdekében. Továbbá elmondta azt is, 
hogy a HEP 51. oldalán az van megfogalmazva, hogy Tiszavasváriban a telepek/szegregátumok 
helyzetéről nincs adat, holott a „telep” kifejezés korábban már elhangzott és jogszabály is 
alkalmazza azt. Ezt követően javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a mellrákszűrő vizsgálatok 
gyakoriságának növelésén túlmenően a részvételi arány növelésével jobb eredményességi mutatót 
lehetne prezentálni; például a szervezett szállítás a nem Tiszavasváriban elvégzendő vizsgálatokra. 
Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy egyeztetéseket folytatott az ÁNTSZ-el, illetve a MEP-el és azt a 
tájékoztatást kapta, hogy emberenként 670 Ft-ot biztosít támogatásként az OEP erre a célra, ami 
alkalmanként 20-25 eFt-ot jelentene az önkormányzatnak. Végezetül javaslatot tett arra, hogy 
kerüljön beépítésre a Programba egy új idősek klub kialakítása, elsősorban a bűdi városrészen az ott 
lakóknak, valamint javasolta, hogy támogassák az idősek elszállítását a klubokba.  
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
A mellrákszűréssel kapcsolatban elmondta, hogy évekkel ezelőtt volt hasonló program, melyre most 
is lenne lehetőség. Emlékezete szerint mindenképpen volt annak oka, és voltak nehézségei annak, 
hogy nem vették igénybe ezt a szervezett szállítást. Tudomása szerint 60 év felett egyáltalán nem 



 17 

kötelező a szűrővizsgálat, tehát a 45 és a 60 év közötti nőknek kellene, hogy részt vegyenek ezen a 
szűrésen. Természetesen, ha lenne egy ilyen lehetőség, amit igénybe tudnának venni, akkor az 
segítséget nyújtana azoknak, akiknek gondot jelent a szűrésre való bejutás. Eddig az volt a 
tapasztalat, amikor próbálták a szervezett szállítást megszervezni, akkor sem mindig sikerült olyan 
mértékben, ahogy azt szerették volna. A „telep” megnevezésével kapcsolatban volt egy negatív 
tapasztalata Tiszavasvárinak, még pedig a szegregátumokban, vagy a telepeken élő emberekkel 
kapcsolatos anyagokkal összefüggésben. Konkrét példa lehet erre, hogy az előző ciklusban az egyik 
alpolgármester készített egy komplett anyagot, amely azokat a dolgokat elemezte, hogyan lehetne 
rajtuk segíteni, hogyan lehetne őket előrébb juttatni. Ehhez beszerezte a városban működő azon 
intézményvezetők véleményét, akiknek a tevékenységéhez hozzátartozik az, hogy hátrányos 
helyzetű emberekkel foglalkoznak, így mint az oktatási intézmények, egészségügyi és szociális 
intézmények. A nevezett anyagot megjelentették az önkormányzat hivatalos honlapján, melyet egy 
alapítvány megtalált, ezt követően pert indított az önkormányzat ellen. Ezt a pert az önkormányzat 
elvesztette, mégpedig azért, mert a tárgyalás során megállapították, hogy „diszkrimináltak”, ezért a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programba semmi esetre sem szerettek volna olyan szavakat használni, 
amelyekkel utalnának arra, hogy ki-kicsoda és ki-hova tartozik. Véleménye szerint ezt a kérdéskört 
óvatossággal kell kezelni. A járási pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a pályázatok nagyon 
jó dolgok, de az önkormányzat úgy gondolta, hogy ebben az esetben helyi esélyegyenlőségi 
dolgokról van szó. Azonban úgy véli, hogy ez nem zárja el a lehetőséget attól, hogy a Járáshoz 
tartozó települések közösen vagy akár egyedül pályázzanak, tehát a Programban nincs a közös 
pályázatokra utalás.  
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

196/2013. (VII.25.) Kt. számú  
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának végrehajtásához 
szükséges Együttműködési Megállapodás megkötéséről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjával 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 31.§. alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A Képviselő-testület 

 
1)  a határozat melléklete szerinti tartalommal dönt a Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjával Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának megalkotásához szükséges Együttműködési 
Megállapodás megkötéséről. 

2) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Megállapodás határidőben történő 
aláírásáról, és a Munkaügyi Központ felé történő megküldéséről. 

Határidő: 2013. július 31.                                                                                      Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 
amely létrejött egyrészről a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9., képviseli: Dr. Rezsőfi István igazgató), 
továbbiakban Munkaügyi Központ, másrészről a Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4., képviseli: Dr. Fülöp Erik polgármester), továbbiakban 
Önkormányzat között az alábbi feltételekkel: 

 
 
1. A szerződő felek rögzítik, hogy a Munkaügyi Központ Tiszavasvári Város Helyi 

Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban HEP) megismerte, és az abban foglalt intézkedési 
tervek megvalósulásában, mint partner együttműködik az Önkormányzattal. 

 
2. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az intézkedési tervekben foglaltak 

megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködik a toborzás során a Munkaügyi 
Központtal. 

 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a HEP-ben foglaltak megvalósítása során a Munkaügyi Központ 

kizárólag tájékoztatási, információnyújtási, igazolások és nyilvánosságra hozható statisztikai 
adatok kiadására irányuló feladatokat lát el.  

 
4. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a HEP végrehajtása során a célcsoport tagja a 

Munkaügyi Központ által támogatott képzésben, foglalkoztatásban vesz részt, akkor azt a 
Munkaügyi Központ igazolja. 

 
5. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást a 196/2013. (VII.25.) Kt. számú 

határozattal elfogadott HEP érvényességének teljes időtartamára kötik, melynek során kötelesek 
egymást az intézkedési tervek végrehajtásáról folyamatosan tájékoztatni. 

 
6. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a HEP Képviselő-testület általi módosítása, 

valamint annak kétévente történő felülvizsgálata esetén a hozott határozatról a Munkaügyi 
Központot határidőben értesíti. 

 
7. Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartást Tiszavasvári Város polgármestere látja el.  
 
8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó 

rendelkezései az irányadók. 
 
 
Nyíregyháza, 2013. július………… 
 
---------------------------------                                ---------------------------------- 
Dr. Fülöp Erik      Dr. Rezsőfi István 
polgármester      igazgató 
Tiszavasvári Város Önkormányzata  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja 
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Ezután dr. Fülöp Erik polgármester a napirend 2. határozat-tervezetét bocsátotta szavazásra. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

197/2013. (VII.25.) Kt. számú  
határozata 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának megalkotásáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 31.§. alapján az alábbi 
határozatot hozta: 

 
A Képviselő-testület 

 
1) a határozat melléklete szerinti tartalommal dönt Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elfogadásáról 2013-2018 időtartamra. 
Megállapítja, hogy a Programban rögzített Intézkedési Tervek tekintetében, ahol az 
Önkormányzat van partnerként, vagy résztvevőként, vagy felelősként megjelölve azon az 
Önkormányzat képviseletében Tiszavasvári Város mindenkori polgármesterét kell érteni. 

 
2) HEP Fórumot hoz létre a Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának 

ellenőrzésére a Programban részletezettek szerint. 
 
3) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a HEP végrehajtásában tevékenyen 

közreműködő résztvevők, partnerek felelősök által a Program aláírásáról. 
 
4) felkéri a polgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a Helyi Esélyegyenlőségi Program 

Türr István Képző és Kutató Intézet részére történő soron kívüli eljuttatásáról honlapon 
történő közzététel végett. Felkéri továbbá, hogy gondoskodjon a HEP helyben szokásos 
módon történő közzétételéről, azaz kifüggesztéséről az önkormányzati hirdetőtáblán, 
valamint közzétételéről az Önkormányzat honlapján. 

  
Határidő: 2013. augusztus 5.                Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester
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HEP SABLON 1. számú melléklet  
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok 
Az önkormányzatok Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elkészítését támogató SABLON-t és Mellékletét a Pécsi 

Tudományegyetem munkacsoportja készítette az ÁROP-1.1.16.-2012-2012-0001 azonosító számú „Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása”című projekt keretében a Türr István Képző és Kutató Intézet megbízásából.   

Az elkészítésben részt vettek:  
Arató Ferenc, Bigazzi Sára, Cserti-Csapó Tibor, Híves Tamás, Kokas Dóra, Lakatos Szilvia, Orbán Anikó, Orsós Anna, Szauer Csilla, 

Szemenyei Mariann, Torda Ágnes, Trendl Fanni, Varga Aranka, Vég Zoltán Ákos.  
Az elkészült kézirathoz kiegészítő megjegyzéseket tettek a TÜRR KKI esélyegyenlőségi mentorai. 

 
 
A következő oldalakon elhelyezett táblák és a hozzájuk tartozó magyarázatok azt szolgálják, hogy a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program (HEP) helyzetelemzése számszerű adatokkal alátámasztott legyen. 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 
1. és 2. számú melléklete rögzíti azokat a statisztikai mutatókat, adatokat és tartalmi elemeket, amelyek a 
HEP elkészítésének alapját képezik.  
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program segédleteként összeállított Sablonhoz kapcsolódik ez a Melléklet, melyben 
táblázatos formában adtuk meg a rendeleti elvárás statisztikai mutatóit. A táblázatokat a rendeleti 
szabályozó tartalmi elvárásainak sorrendjében helyeztük el úgy, hogy a táblázatok számozása követi a 
rendelet 2. számú mellékletében használt sorszámozást. 
 
Mindezeken túl készítettünk további táblázatokat magyarázatokkal, mivel úgy látjuk, hogy az ezekben 
foglalt adatok is szükségesek a megalapozott esélyegyenlőségi helyzetelemzés elkészítéséhez. A rendeleti 
szabályozón túli, kiegészítő táblázatokat is a rendeleti szabályozó 2. számú mellékletének számozása szerint 
helyeztük el ebben a Mellékletben. 
 
Az adatok összegyűjtéséhez segítséget nyújt a TeIR adatbázis (https://teir.vati.hu), valamint a helyi 
önkormányzat és partnereinek adatai.  
 
Természetesen ez a dokumentum is csak segédlet a Helyi Esélyegyenlőségi Programok elkészítéséhez, vagyis 
egy olyan ajánlás, amelyből a települési esélyegyenlőségi program készítői a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve válogathatnak abból a célból, hogy minél szélesebb körben feltárják a településük helyzetét 
az esélyegyenlőség szempontjából.  
A mellékletben elhelyezett táblák egy részének (címűk zölddel kiemelt) kitöltése jogszabályban előírt 
kötelezettség az önkormányzatok helyi esélyegyenlőségi programjainak megalkotása során, és egy része 
pedig javasolt a részletes elemzés megalapozásához.  
 
Az alábbi adattáblák Tiszavasvári város/község önkormányzata HEP HE-éhez készültek.  
A táblák kitöltésének dátuma: 2013.05.31. 
A táblák számozása a helyzetelemzés adott fejezetére utal. 
 
 
 

ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001  

Esélyegyenlőség-elvű 
fejlesztéspolitika kapacitásának 
biztosítása 

Türr István Képző és Kutató Intézet 
Cím: 1054 Budapest, Széchenyi u. 14. 
Telefon:06-1-882-3454 
email: ugyfelszolgalat@tkki.hu 
web: www.tkki.hu 
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0790-04 
Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0008 
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A település bemutatása  
 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 lakónépesség 

2007 (fő) 13.417 fő 

2008 (fő) 13.302 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,14 % 

2009 (fő)  13.146 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,82 % 

2010 (fő)  13.014 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,99 % 

2011 (fő)   12.930 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,35 % 

2012 (fő)  12.897 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 99,74 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  

 
A lakónépességet úgy értjük, mint az adott területen lakóhellyel rendelkező, de másutt tartózkodási hellyel 
nem rendelkező személyek, valamint az ugyanezen a területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma.  
A lakónépesség számának változása (%) számítási módja: pl.: (2008 -as "fő" adat osztva a 2007 -es "fő" 
adattal)×100 vagy 2009-es "fő" adat osztva a 2008 - as "fő" adattal×100.  
Ez a számadat, illetve a változás aránya megmutatja, hogy az adott településen mekkora lakónépességre 
vonatkoztatva kell áttekinteni az esélyegyenlőség megvalósulását. 
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2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma 13.442 fő 
6.821 fő 

nő 
50,74 % 
6.621 fő 

férfi 
49,25 % 
 456 fő 

0-2 évesek 
3,39 % 

1.309 fő 
0-14 éves nők 

9,73 % 
1.314 fő 

0-14 éves férfiak 
9,77 % 
256 fő 

15-17 éves nők 
1,90 % 
296 fő 

15-17 éves férfiak 
2,20 % 

3.170 fő 
18-54 éves nők 

23,58 % 
 3.967 fő 

18-59 éves férfiak 
29,51 % 

462 fő 
60-64 éves nők 

3,43 % 
398 fő 

60-64 éves férfiak 
2,96 % 

1.141 fő 
65 év feletti nők 

8,48 % 
646 fő 

65 év feletti férfiak 
4,80 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
 
Az állandó népesség számát úgy értelmezzük, mint a bejelentett állandó népességet. Tehát az adott területen 
bejelentett lakóhellyel (állandó lakással) rendelkező személyek tartoznak a bejelentett állandó népesség körébe, 
függetlenül attól, hogy van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük (ideiglenes lakásuk), vagy hogy az összeírás 
eszmei időpontjában jelen voltak-e. 
Az életkor szerinti bontásban való állandó népesség számossága szintén segít az esélyegyenlőség különböző 
célcsoportjának beazonosításában. 
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3. számú táblázat - Öregedési index 
 
   

  65 év feletti állandó lakosok 
száma (fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok 
száma (fő) Öregedési index (%) 

2001 2532 3050 83,01 
2008 1778 2802 63,45 
2009 1771 2771 63,91 
2010 1757 2665 65,92 
2011 1781 2647 67,28 
2012 1787 2623 68,12 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. Az öregedési indexet úgy 
számítjuk ki, hogy a 65 év felettieket elosztjuk a 0-14 évesekkel, és ezt megszorozzuk százzal. Ez az index 
megmutatja, hogy az adott település népességére mi a jellemző: amennyiben 100 alatti az index, akkor 
túlsúlyban vannak a 14 év alattiak, vagyis fiatalos a népességszerkezet. Ha az index 100 felett van, akkor a 65 
év felettiek vannak többen, és a település elöregedő. A kétféle helyzet legegyszerűbben esélyegyenlőség 
szempontjából úgy értelmezhető, hogy míg a fiatalos népességszerkezet esetén a gyerekek, addig az öregedő 
esetén az idősek fokozottabb ellátására van szükség. Természetesen ez az index – ugyanúgy mint a többi – 
egyéb összefüggésben is vizsgálandó. Vagyis például a gyerekek alacsony számossága nem jelenti azt, hogy 
ők ne igényelnének fokozott figyelmet, különösen akkor például, ha szüleik alacsony jövedelműek. 

 
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 
   

  állandó jellegű odavándorlás elvándorlás egyenleg 

2008 168 248 -80 
2009 110 190 -80 
2010 115 220 -105 
2011 117 169 -52 
2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

A belföldi vándorlásokat úgy tudjuk kiszámolni, hogy az odavándorlásból kivonjuk az elvándorlást. Ez az adat 
az adott település vonzerejét mutatja: ha pozitív az egyenleg, akkor az odaköltözés, ha negatív, akkor az 
elvándorlás jellemző. Természetesen itt is további tényezőket szükséges figyelembe venni. 
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5. számú táblázat - Természetes szaporodás 
 

  Élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) 
2008 195 144 51 
2009 192 203 -11 
2010 134 166 -32 
2011 158 161 -3 
2012 173 165 8 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
A természetes szaporodás értékét úgy számoljuk ki, hogy az élveszületések számából kivonjuk a 
halálozások számát.  
Amennyiben össze kívánjuk vetni országos vagy más település adatával, akkor a természetes 
szaporodást szükséges ezrelékben kiszámolni. 
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 
 

 15-64 év közötti lakónépesség 
(fő) nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összesen nő férfi összesen 
    fő % fő % fő % 

2008 4459 4670 9129 382 8,56 574 12,29 956 10,47 
2009 4420 3855 8275 351 7,94 516 13,38 867 10,47 
2010 4417 4675 9092 341 7,72 476 10,18 817 8,98 

2011 4386 4659 9045 468 10,67 660 14,16 1128 12,47 

2012 4465 4661 9126 493 11,04 633 13,58 1126 12,33 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A %-ot kell értelemszerűen számolni, pl.: nyilvántartott nő álláskeresők osztva a 15-64 éves nők 
számával×100 
Megjegyzés: teljes 15-64 éves népességgel lehet csak számolni a javasolt "gazdaságilag aktív 15–64 éves 
népesség" helyett mivel ez az adat nem található a TeIR-ben.  
Ezek az adatok arra mutatnak rá, hogy a teljes lakónépességhez képest milyen arányú a nyilvántartott 
álláskeresők száma, ez miként változott az elmúlt években, illetve, hogy milyen az arány a férfiak és nők 
között a vizsgált területen.  
 
 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 

    2008 2009 2010 2011 2012 
nyilvántartott álláskeresők  

száma összesen fő 956 867 817 1128 1126 

fő 74 65 52 64 67 20 éves és fiatalabb 
% 7,74 7,49 6,36 5,67 5,95 
fő 150 146 128 191 174 21-25 év  
% 15,69 16,83 15,66 16,93 15,45 
fő 124 128 126 162 161 26-30 év 
% 12,97 14,76 15,42 14,36 14,29 
fő 161 135 124 158 150 31-35 év 
% 16,84 15,57 15,17 14,00 13,32 
fő 133 107 94 155 169 36-40 év 
% 13,91 12,34 11,50 13,74 15,00 
fő 110 98 99 130 135 41-45 év 
% 11,50 11,30 12,11 11,52 11,98 
fő 94 79 83 99 107 46-50 év 
% 9,83 9,11 10,15 8,77 9,50 
fő 76 71 67 100 99 51-55 év 
% 7,94 8,18 8,20 8,86 8,79 
fő 32 36 40 64 61 56-60 év 
% 3,34 4,15 4,89 5,67 5,41 
fő 2 2 4 5 3 61 év felett 
% 0,20 0,23 0,48 0,44 0,26 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A regisztrált munkanélküliek korcsoportonkénti bontása, illetve idősoros változása rámutat arra, hogy a 
munkanélküliség a különböző korosztály tekintetében miként változik. Az adatok, különösen az országos és 
térségi adatokkal összevetésben rámutatnak arra, hogy az egyes korosztályokat tekintve elégséges-e a 
meglévő problémakezelés vagy további beavatkozásokat szükséges tervezni. 
 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és 
aránya nemenként 
 

  nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 
  nő férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen 

2008 382 574 956 205 238 443 53,66 41,46 46,33 
2009 351 516 867 178 204 382 50,71 39,53 44,05 
2010 341 476 817 139 161 300 40,76 33,82 36,71 
2011 468 660 1128 192 246 438 41,02 37,27 38,82 
2012 493 633 1126 255 313 568 51,72 49,44 50,44 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A százalékos arányok kiszámolása arra mutat rá, hogy milyen arányban vannak a tartós munkanélküliek. 
Ennek kiszámolását úgy történik, hogy például az adott évben 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli 
férfiak számát (fő) elosztjuk az összes regisztrált munkanélküli férfiak számával és megszorozzuk százzal.  
Minél magasabb a tartós munkanélküliek számaránya, annál inkább szükséges a beavatkozások tervezése. 
Ez esetben is figyelembe kell venni a nemek közötti különbséget, illetve a területi és országos arányokat. 
 
 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 
nemenként 
 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 
  nő férfi összesen nő Férfi összesen 
  fő fő fő fő % fő % fő % 

2008 1135 1241 2376 45 3,96 68 5,47 113 4,75 
2009 1109 1230 2339 48 4,32 68 5,52 116 4,95 
2010 1078 1215 2293 47 4,35 52 4,27 99 4,31 
2011 1066 1188 2254 49 4,59 62 5,21 111 4,92 
2012 1079 1175 2254 55 5,09 77 6,55 132 5,85 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
A százalékos arányok kiszámítása hasonló az előző táblázat számítási módjához. Megjegyezzük, hogy ebben 
a táblában a Nemzeti Munkaügyi Hivataltól származó adatok vannak, melyek havi és negyedéves 
bontásban érhetők el.  
A táblázatból nyert adatok (országos és területi adatokkal való összevetésben) egy fontos munkaerő-piaci 
helyzetre, a pályakezdők helyzetére irányítja a figyelmet. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 
 

év  15 éves és idősebb 
lakosság száma összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 

száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 
  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 

2001 11306 5814 5492 9353 4513 4840 1953 17,27 1301 22,37 652 11,87 
2011 10239 5317 4922 9162 4556 4606 1077 10,51 761 14,31 316 6,42 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
A HEP Sablon és mellékletei összeállításának időpontjában csak a 2001. évi népszámlálásból állnak 
rendelkezésre települési adatok, várhatóan 2013 folyamán nyilvánosságra kerülnek a 2011. évi 
népszámlálási adatok is. 
Az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15-X évesek számát csak úgy lehet kiszámolni, hogy a 
legalább általános iskolát végzettek számát ki kell vonni a teljes 15 évesnél idősebb népesség létszámából.  
Ez az adatsor használható a foglalkoztatottság résznél, de a HEP több más fejezeténél is fontos alap-
adatsor. 
 
3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 
 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 
Év 

nyilvántartott 
álláskeresők száma 

összesen 8 általánosnál alacsonyabb végzettség 8 általános végzettség 

   Fő fő fő 
2008 956 188 368 
2009 867 131 299 
2010 817 108 292 
2011 1128 186 433 
2012 1126 183 424 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Az adattábla számszerűen adja meg, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül milyen létszámban vannak az 
alacsony iskolai végzettségűek. A táblázat adatai alkalmasak arra, hogy tervezhetővé tegyék a 
beavatkozások mértékét, milyenségét.    
 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 
 

 év általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen 
elvégzők száma 

  fő Fő % 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
Ez az adat arra mutat rá, hogy mennyire sikerül az iskolázatlanok bevonása a felnőttoktatásba. Amennyiben 
az alacsony iskolázottság probléma a településen, és eközben a felnőttoktatás ezen a területen nem jelenik 
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meg, akkor a későbbiekben egy beavatkozási terület lehet. Ha a településen nincs általános iskolai 
felnőttképzés, célszerű felmérni az erre vonatkozó igényt és partnerek bevonásával megszervezni. 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 
 

 
középfokú 

felnőttoktatásban  
résztvevők összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 

 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 

résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 

résztvevők 
  fő fő % fő % fő % 

2009 108 0 0 46 42,6 62 57,4 
2010 325 0 0 235 72,3 90 27,7 

2011 53 0 0 nincs 
adat 

nincs 
adat 

53 nincs adat 

2012 nincs adat nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat 

nincs 
adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
Ez a két adatsor – éppúgy, mint a 3.2.7 táblázat adatai - csak érintőlegesen kapcsolódik ehhez a fejezethez, 
azonban alkalmas arra, hogy számszerűen is kimutassuk, hogy a munkaerő-piaci hátrányokat okozó 
alacsony iskolázottság javítására vonatkozó felnőttoktatásba milyen létszámban, arányban vonódnak be a 
településen élők. Tekintettel arra, hogy a fenti táblázathoz megjelölt adatforrások nem tájékoztatnak arról, 
hogy a felnőttoktatásban résztvevők valóban a település lakói-e, illetve, hogy a település lakói melyik 
településen veszik igénybe ezt az oktatási szolgáltatást, javasoljuk a táblázat adatait az önkormányzati 
adatgyűjtéssel pontosítani.  
 
 
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 
 

 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők személyek 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 

romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák aránya 

az aktív korú 
roma/cigány lakossághoz 

képest 
2010 568 6,24 Nincs adat Nincs adat 
2011 226 2,49 Nincs adat Nincs adat 
2012 354 3,87 Nincs adat Nincs adat 

Forrás: Önkormányzat adatai 
 
Ki kell számolni, hogy az aktív korú (15-64 év közötti) lakónépesség hány %-a vesz részt 
közfoglalkoztatásban, valamint hogy az aktív korú roma/cigány népesség mekkora része vesz részt e 
foglalkoztatási formában. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel – pl. nemzetiségi 
önkormányzat vagy civil szervezet stb. – való együttműködésben valósulhat meg.  
 
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - vállalkozások 
 

 

regisztrált 
vállalkozások 

száma a 
településen 

Kis-
kereskedelmi 

üzletek 
száma 

vendég- 
látóhelyek 

száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-

tottak 
száma 

kivetett 
iparűzési 
adó (ft) 

befizetett 
iparűzési 
adó (ft) 

működő 
foglalkoztatási 

programok 
száma 

helyben 

foglalkoztatási 
programokban 

részt vevők 
száma 

2008 180 192 76 nincs adat 148.735 161.003 nincs adat nincs adat 
2009 187 199 78 nincs adat 179.611 176.986 nincs adat nincs adat 
2010 193 138 60 nincs adat 171.593 148.871 nincs adat nincs adat 
2011 nincs adat 195 75 nincs adat 172.556 149.945 nincs adat nincs adat 
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2012 nincs adat 197 72 nincs adat 164.698 157.244 nincs adat nincs adat 
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
 
Meg kell vizsgálni a helyi munkalehetőségek alakulásának tendenciáit, illetve azt, mennyire illeszkedik az a 
helyi munkaerő és állásnélküli munkaerő lélekszámának alakulásához, és szakképzettségi szerkezetéhez. 
3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - közlekedés 
 

 elérhetősé
g átlagos 

ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 

száma munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 

autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos száma 
munkanapoko

n 

átlagos 
utazási 

idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 

megközelít-
hetőség 

átlagos 
utazási idő 
kerékpáron 

Legköze-
lebbi 

centrum 

25-30 perc 25 35-40 perc 0 0 - - 

Megye-
székhely 

25-30 perc 25 35-40 perc 0 0 - - 

Főváros 2,5 óra 2 3 óra 0 0 - - 
Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 

 
Meg kell vizsgálni a táblázatban megadottak mellett, illetve helyett a közeli foglalkoztatási centrum 
(városközpont, nagyváros) elérhetőségét különböző közlekedési módozatokkal. Az önkormányzat 
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.12. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – fiatalok 
 

NINCS ADAT van/nincs Felsorolás 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a településen  

- 
- 
- 

fiatalok foglalkoztatását megkönnyítő 
programok a vonzásközpontban  

- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
településen 

 
- 
- 
- 

az oktatásból a munkaerőpiacra való 
átmenetet megkönnyítő programok a 
vonzásközpontban 

 
- 
- 
- 

   

   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Össze kell gyűjteni azokat a településen elérhető, vagy a vonzáskörzetében (közeli város, nagyváros) 
rendelkezésre álló programokat, amelyek megkönnyítik a fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a 
munkaerőpiacra való átmenetet; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésüket. Kérjük, e programok 
meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat 2. oszlopában, a harmadik oszlopban sorolja fel ezen 
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programokat. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben 
valósulhat meg. 
 
 
3.2.13. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  fiatalok száma 
NINCS ADAT 

fő fiatalok foglalkoztatását 
megkönnyítő 
programok a 
településen 

fiatalok 
foglalkoztatását 

megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a településen 

az oktatásból a 
munkaerőpiacra való 

átmenetet megkönnyítő 
programok a 

vonzáskörzetben 
 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 

2008         
2009         
2010         
2011         
2012         

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A fenti adatok szöveges elemzése a helyi jó gyakorlatok leírására is alkalmas. Segítségével áthatóvá válnak 
a hiányterületek és az adaptálható programok is. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a 
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.14. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - felnőttek 
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése NINCS ADAT 

 Van/nincs Felsorolás 
felnőttképző programok a településen  - 

- 
- 

felnőttképző programok a vonzásközpontban  - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a településen  - 
- 
- 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatások a 
vonzásközpontban 

 - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a településen  - 
- 
- 

Helyi foglalkoztatási programok a vonzásközpontban  - 
- 
- 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
Össze kell gyűjteni a településen, vagy vonzáskörzetében (közeli város, nagyváros) elérhető, a felnőttek 
munkaerő-piaci integrációját segítő szervezetek és a rendelkezésre álló szolgáltatások (pl. felnőttképzéshez 
és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) listáját. 
Kérjük, e programok meglétét, vagy hiányát rögzítse a táblázat 2. oszlopában, illetve a harmadik oszlopban 
sorolja fel ezen programokat. 
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3.2.15. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja – programokon 
részvevő  felnőttek  száma 
NINCS ADAT 

fő 
felnőttképző 
programok a 
településen 

felnőttképző 
programok a 

vonzás- 
központban 

egyéb 
munkaerő-

piaci 
szolgáltatások 
a településen 

egyéb munkaerő-
piaci 

szolgáltatások a 
vonzáskörzetben 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 
településen 

helyi 
foglalkoztatási 
programok a 

vonzáskörzetben 

 férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő férfi nő 
2008             
2009             
2010             
2011             
2012             
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A felnőttképzési és a foglalkoztatási programokon résztvevők száma fontos mutató a településen élő 
munkanélküliek perspektívájára és helyzetükből való kitörésre vonatkozóan. Az önkormányzati adatgyűjtés 
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású 
intézményekben történő foglalkoztatása 
NINCS ADAT 

fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 
2008   
2009   
2010   
2011   
2012   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A mélyszegénység fogalmát a HEP Sablon vonatkozó fejezetében találhatjuk részletesen kifejtve. Ez alapján 
kereshetjük meg, hogy hány főt foglalkoztattak a mélyszegénységben élő és hány főt a romák/cigányok 
közül a települési önkormányzat saját fenntartású intézményeiben az egyes években. Az önkormányzati 
adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
 
  Nyilvántartott álláskeresők száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 
2008. 1. negyedév 960 419 43,64 

2008. 2. negyedév 849 354 41,69 
2008. 3. negyedév 837 387 46,23 
2008. 4. negyedév 892 376 42,15 

2008. átlag 884,5 384 43,42 
2009. 1. negyedév 997 587 58,87 

2009. 2. negyedév 986 556 56,38 
2009. 3. negyedév 750 327 43,6 
2009. 4. negyedév 733 341 46,52 

2009. átlag 866,5 452,75 51,34 
2010. 1. negyedév 823 379 46,05 
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2010. 2. negyedév 799 366 45,80 
2010. 3. negyedév 821 384 46,77 
2010. 4. negyedév 825 432 52,36 

2010. átlag 817 309,25 47,745 
2011. 1. negyedév 1335 933 69,88 

2011. 2. negyedév 1141 576 50,48 
2011. 3. negyedév 1005 560 55,72 
2011. 4. negyedév 1010 580 57,42 

2011. átlag 1122,75 662,25 58,375 
2012. 1. negyedév 1256 701 55,81 

2012. 2. negyedév 1083 615 56,78 
2012. 3. negyedév 1088 588 54,04 
2012. 4. negyedév 1076 577 53,62 

2012. átlag 1125,75 620,25 55,06 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
Ki kell számolni, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül hány %-a részesült álláskeresési járadékban 
(korábban munkanélküli segély, keresetpótló támogatás). 
Ezeket az adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy láthatóvá váljon, hogy a 
rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 
 

 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 
 
  nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak  

 fő fő % 
2008 956 123 12,86 
2009 867 139 16,03 
2010 817 157 19,21 
2011 1128 230 20,39 
2012 1126 83 7,37 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
E táblázatban a százalékos megoszlást úgy számoljuk ki, hogy az álláskeresési járadékra jogosultak 
létszámát (fő) elosztjuk a nyilvántartott álláskeresők számával, majd megszorozzuk százzal. 
Az elemzés során a táblázat adatait idősorosan is figyelni kell, vagyis hogy nőtt vagy csökkent a járadékra 
jogosultak aránya. Emellett a kapott adatokat szükséges összevetni a munkanélküliségi adatokkal, hogy 
láthatóvá váljon, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájutnak-e támogatáshoz. 
 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesítettek száma 
 

  
rendszeres szociális 

segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  

(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 
30 nap munkaviszonyt 
nem tudtak igazolni és 
az FHT jogosultságtól 

elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 

önkormányzati 
rendelet alapján 

megvonták a 
támogatást 

  fő 15-64  
évesek %-ában 

fő munkanélküliek 
%-ában 

  

2008 371 4,06 n.a. nincs adat nincs adat nincs adat 
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2009 340 4,10 n.a. nincs adat nincs adat nincs adat 
2010 212 2,33 n.a. nincs adat nincs adat nincs adat 
2011 538 5,94 474 42,02 nincs adat nincs adat 
2012 607 6,65 607 53,90 39 1 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adatsora azt jelzi, hogy az adott településen a szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, mint az aktív korúak támogatása milyen mértékben van jelen. Rendszeres szociális segélyt az az 
aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy 
támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív korú személyek részére 
nyújtott támogatás, akik nem rendelkeznek rendszeres, megélhetést biztosító jövedelemmel. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe. Önmagában az adat nem 
értelmezhető, szükséges összevetni az aktív korúak (3.2.1 tábla - 15-64 évesek száma) és a munkanélküliek 
számával (3.2.1 tábla - nyilvántartott álláskeresők száma). Az elemzés során ki kell emelni, hogy a szociális 
segély meghatározó mértékben jelenik meg a település alacsony jövedelmű lakosságának körében.  
Figyelembe kell venni, hogy 2011 január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1-től 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási támogatásban 
(RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak folyósítható az ellátás, 
aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni 
közfoglalkoztatásban vagy a munkaerőpiacon. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert 
számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést 
egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes 
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi 
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. Január elsejétől közfoglalkoztatásban 
csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek 
foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni, emellett az önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági 
feltételként, hogy a juttatásban részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben. A BJP/FHT összege a 
mindenkori öregségi minimálnyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd 
ez lecsökkent 22.500 forintra. 
 
 
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

db összes 
lakásállomány 

 
bérlakás állomány 

szociális 
lakásállomány 

egyéb lakáscélra 
használt nem lakáscélú 

ingatlanok 

  

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

 

ebből elégtelen 
lakhatási 

körülményeket 
biztosító lakások 

száma 

2008 4525 497 96 6 65 6 0 0 
2009 4527 499 91 4 62 4 0 0 
2010 4528 503 90 4 58 4 0 0 
2011 4529 505 88 4 58 4 0 0 
2012 4530 506 88 4 58 4 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
Kérjük, gyűjtse össze az önkormányzati illetve a rendelkezésre álló adatbázisokból a település 
lakásállományára vonatkozó adatokat. Vizsgálni szükséges, hogy az egyes kategóriákban mennyi a szociális 
követelmények szempontjából nem megfelelőnek minősíthető lakások száma.  
Javasoljuk a táblázatban megjelölt számszerű adatok mellett azt is beazonosítani, hogy a lakásállomány 
hány családot, hány háztartást érint. Ezzel összefüggésben lehet azt is – további, pontosító adatgyűjtés 
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segítségével - vizsgálni, hogy a vizsgált családok közül mennyinek nincs munkajövedelme, hány család él 
alacsony komfortkörülmények között, illetve hogy hogyan gazdálkodik az önkormányzat a bérlakás 
állománnyal (mennyi üres bérlakás van például) stb.  
Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg.  
3.4.2. számú táblázat - Veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság  
 

 Feltárt veszélyeztetett lakhatási helyzetek száma Hajléktalanok száma 
2008 0 0 
2009 0 0 
2010 1 0 
2011 0 0 
2012 0 0 

Forrás: önkormányzati adatok 
 
A táblázat elemzésekor figyelembe kell venni, hogy az adott helyzetszám hozzávetőlegesen hány főt érint.  
Azt is vizsgálni kell, hogy hány esetben került az önkormányzat szociális bizottsága elé veszélyeztetett 
lakhatási helyzet problémája az elmúlt években.  
A vizsgálat további részében figyelemmel kell lenni arra, hogy miként alakul a hajléktalanok száma a 
településen. A hajléktalanok létszámát szükséges a szöveges kifejtésben pontosítani (szállón, közterületen, 
anya-gyermek otthonban, lakásukat elvesztők akik ideiglenes elhelyezést kaptak stb. hajlék és fedélnélküli). 
Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
 

  lakásfenntartási támogatásban részesítettek 
száma 

adósságcsökkentési támogatásban részesülők 
száma 

2008 222 0 
2009 252 0 
2010 256 0 
2011 315 0 
2012 546 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony 
jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak, az ilyen helyzetbe jutók számának megállapításához 
nyújt segítséget ez a táblázat. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk 
kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. 
 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
NINCS ADAT 

Telepek, szegregátumok száma a településen:  
2008  
2009  
2010  
2011  

Telepi lakások száma a településen: 

2012  
A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése a település 
területéhez viszonyítva 

 

A telep/ek megközelíthetősége:  
A telepek közelében lévő egészségtelen üzemek, 
létesítmények (kérjük, sorolja fel, van-e a közelben - és ha 
igen milyen távolságra - szeméttelep, feldolgozó üzem stb.) 

 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
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A fenti táblázatban megadott adatok alapján elsősorban az a kérdés, hogy miféle változások vannak a 
területen. E mellett a két zárókérdés szöveges kifejtése azt jelzi, hogy a telepi, szegregátumi viszonyok során 
az egyenlő hozzáférés milyen mértékben sérül, vagyis itt is a település többi részéhez javasolt viszonyítani. A 
helyi adatgyűjtés természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
3.5.2. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete - lakásállomány 
NINCS ADAT 

 komfort nélküli 
lakások a 

belterületen 

komfort nélküli lakások a 
külterületen 

komfort nélküli lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

komfort nélküli lakások 
a szegregált 

lakóterületeken 

száma     
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

    

 alapozással nem 
rendelkező lakások 

a belterületen 

alapozással nem rendelkező 
lakások a külterületen 

alapozással nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

alapozással nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

    

 szilárd falazattal 
nem rendelkező 

lakások a 
belterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

külterületen 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a nem 
szegregált lakóterületeken 

szilárd falazattal nem 
rendelkező lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

    

 vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes ivóvízzel ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a nem 

szegregált lakóterületeken 
 

vezetékes ivóvízzel 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

száma     
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

    

 árammal ellátott 
lakások a 

belterületen 
 

árammal ellátott lakások a 
külterületen 

 

árammal ellátott lakások a 
nem szegregált 
lakóterületeken 

 

árammal ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma     
aránya az összes 

lakásállományhoz 
viszonyítva 

    

 vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a külterületen 

 

vezetékes gázzal ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

vezetékes gázzal 
ellátott lakások a 

szegregált 
lakóterületeken 

 
száma     

aránya az összes 
lakásállományhoz 

viszonyítva 

    

 csatornával 
ellátott lakások a 

belterületen 
 

csatornával ellátott lakások 
a külterületen 

 

csatornával ellátott 
lakások a nem szegregált 

lakóterületeken 
 

csatornával ellátott 
lakások a szegregált 

lakóterületeken 
 

száma     
aránya az összes     
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lakásállományhoz 
viszonyítva 

Forrás: Önkormányzati adatok, TeIR, KSH adatbázis 
 
Kérjük, a táblázat második sorába írja be a település különböző területein a komfort nélküli lakások számát. 
A harmadik oszlopban számítsa ki ezen lakások arányát az adott lakóterület összes lakásához viszonyítva. 
Komfort nélküli (substandard) a lakás, amelyre érvényes a következő feltételek valamelyike: nincs WC vagy 
fürdőszoba; nincs szennyvízelvezető-csatorna; hiányzik az alapozás, a fal vályogból épült; nincs vezetékes 
víz. Substandard a lakás akkor is, ha a lakásban nincs konyha és a teljes alapterület nem éri el az 50 m²-t. 
Szilárd falazattal rendelkező lakás: a falazat anyaga kő, tégla, beton, panel.  
 
 
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 
NINCS ADAT 

  összes fő férfi nő 
2008    
2009    
2010    
2011    

a 
telepen/szegregátumokban 
élők száma és változása 

2012    
0-6-éves     
7-14 éves     
15-30 éves     
31-45 éves     
46-64 éves      
65< éves     

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott 

    

munkanélküli     
Inaktív     
eltartott     
segélyezettek száma     
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

    

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 

    

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
A telepen/szegregátumokban élők száma és változása a szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság 
területi átrendeződésének folyamatát mutatja. Fel kell tárni a telepeken, szegregátumokban élő népesség 
életkori és foglalkoztatottságbeli megoszlását nemek szerint. Gazdaságilag aktív népesség: A 
foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a munkavégzésre rendelkezésre állók) 
együttes száma a 15-64 éves népességben. Inaktív az az aktív korú személy, aki nem dolgozik, de 
rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, segély…). Eltartott az az aktív korú személy, aki 
nem rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel. Az önkormányzati adatgyűjtés természetesen a 
partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
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3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 
 

  

Felnőttek és gyermekek részére 
szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2008 0 6 3 
2009 0 6 3 
2010 0 6 3 
2011 0 6 3 
2012 0 6 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az orvosi, egészségügyi ellátást, illetve annak változását mutatja be a táblázat, mely szintén lényeges adat 
az adott település infrastruktúrájának és szolgáltatásainak vonatkozásában. 
 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 
 

  közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

2008 1316 
2009 407 
2010 463 
2011 389 
2012 466 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Ez az adat szintén az egészségügyi ellátás egyik fontos mutatója, amely esélyegyenlőségi szempontból 
jelentős. A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. normatív 
alapon, 3. méltányossági alapon. 
 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 
 

  ápolási díjban részesítettek száma 
2008 32 
2009 37 
2010 44 
2011 55 
2012 56 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére 
biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók 
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos 
(életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
 
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 

  
18 év alattiak 

száma a 
népességben 

Védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 

védelembe vettek közül 

Veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 3383 303 86 1419 
2009 3364 305 80 1421 
2010 3275 355 51 1461 
2011 3228 343 69 1510 
2012 3175 288 87 1486 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A veszélyeztetett és a védelembe vett kiskorúak számát a település jegyzője tartja nyilván. A jegyző 
védelembe veszi a gyermeket, ha a szülő vagy törvényes képviselő az alapellátások önkéntes 
igénybevételével a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem tudja, de segítséggel a gyermek 
fejlődése, nevelése a családban biztosítható. A települési önkormányzat jegyzője - a gyermekjóléti szolgálat 
javaslatának figyelembevételével - védelembe veheti továbbá a szabálysértési hatóság értesítése alapján a 
szabálysértést elkövetett fiatalkorút, vagy a nyomozó hatóság nyomozást megtagadó határozata alapján a 
tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket, vagy a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése 
alapján a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt fiatalkorút. A veszélyeztetett gyermek definíciója 
alatt olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult – állapotot ért a rendelet, 
amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A 
gyermekvédelemben érintett szakemberek gyakran eltérően értelmezik a veszélyeztetettség fogalmát és a 
mértékét is, ezért a helyzetelemzés szöveges részében javasolt mindezt részletesebben elemezni. 
 
 
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 

részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 

beteg 
fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma  

Ebből tartósan 
beteg 

fogyatékos 
gyermekek 

száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 

támogatásban 
részesítettek száma 

2008 1795 69 - 1 143 
2009 1885 77 - 7 125 
2010 2081 101 - 4 164 
2011 1989 95 - 3 105 
2012 1948 93 - 5 114 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt a nyugdíjminimumhoz viszonyított egy főre eső havi jövedelem 
összege és a vagyoni helyzet függvényében állapítják meg, míg a kiegészítő illetve a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatásban akkor részesítheti a családot az önkormányzat, illetve az illetékes jegyző, 
amennyiben a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást 
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az elemzés során az eljárás objektív és szakmai standardoknak 
történő megfelelését javasolt szövegesen is értékelni.  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény célja a szociális alapon rászoruló kiskorúak, vagy közoktatási 
intézményben tanuló nagykorúak anyagi támogatása. Ennek formája: a) gyermekétkeztetés normatív 
kedvezmény b) pénzbeli támogatás (évente két alkalommal: augusztus és november hónapban, feltéve, 
hogy a kedvezményre való jogosultsága tárgyév augusztus 1-én, illetve november 1-én fennáll c) külön 
jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmény. 
 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 

száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 

kedvezményes 
étkezésre 

jogosultak száma 
1-13. évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 

száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésb

en 
részesülők 

száma 

2008 241 605 694 1414 - 408 
2009 274 674 780 1058 52 394 
2010 178 377 142 1072 103 434 
2011 172 367 114 1043 149 - 
2012 158 380 160 1065 164 498 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
Az ingyenes vagy a kedvezményes támogatások köre kiszélesedett az elmúlt években. A támogatások zöme 
a rendszeres gyermekvédelmi támogatások jogosultságához kötődik. A helyzetelemzés során annak a 
vizsgálata is javasolt, hogy a legjobban rászoruló családok gyermekei hozzájutnak-e a támogatásokhoz. A 
támogatások mindegyikét hivatalos iratokkal kell igényelni, igazolni. A mélyszegénységben élő személyek, 
családok gyakran megfelelő papírok, jövedelemigazolás vagy egyéb okok miatt nem jutnak hozzá 
szolgáltatásokhoz. 
 
 
4.1.4. számú táblázat – Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 
 

  

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 
óvodások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező 

általános 
iskolások száma 

Ebből 
hátrányos 
helyzetű 

Magyar 
állampolgársággal 
nem rendelkező, 

18 év alatti 
középiskolások 

száma 

 
Ebből 

hátrányos 
helyzetű 

2008 0 0 0 0 0 0 
2009 0 0 1 0 2 0 
2010 0 0 3 0 0 0 
2011 2 0 0 0 0 0 
2012 1 0 0 0 3 0 

Forrás: Önkormányzati adatok, BM-BÁH 
 
A tankötelezettség hatálya alá tartoznak és jogosultak az ingyenes oktatásra, illetve a magyar társaikkal 
azonos pedagógiai és szociális juttatások igénybevételére a menekültek; menedékjogot kérők; átmenetileg 
Magyarországon menedéket kereső személyek (menedékesek) nemzetiségtől függetlenül minden 
bevándorló. Menekült vagy politikai menedékjogot kért gyerekeket külön juttatás illeti meg a BÁH-tól. 
Kiegészítő információkkal a nem magyar állampolgárságú gyermekek részletesebb és a helyi viszonyoknak 
megfelelő felsorolása javasolt (állampolgárság, nyelv, magyarországi státusz stb.). 
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4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek 
 
A településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 

száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 

gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

 Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 

szegregátumban 
él 

       
Megközelítés, 
elérhetőség 

perc 
      

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
A szegregátumban élő 0-6 éves gyermekek létszáma mellett meg kell vizsgálni, hogy milyen arányban veszik 
igénybe az óvodai nevelés előtt az esetlegesen rendelkezésre álló korai fejlesztésben fontos 
szolgáltatásokat, mint a bölcsőde, Biztos Kezdet Gyerekház, majd az óvodai nevelés. A szolgáltatások 
elérhetősége, távolsága, kihasználtsága szintén elemzési szempont a helyzetelemzés során. 
 
 
4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 
 

A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók 
A településen élő SNI általános 

iskolás tanulók száma A településen élő 
általános iskolás 
tanulók száma összesen 

ebből 
szegregátumban 

él 

SNI tanulók ellátásának települése 
(helyben vagy más település ahol 

tanulnak) 

  
 
 

      

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
A szegregátumban (KSH definíció) vagy krízisterületnek minősíthető lakótömbben, substandard lakásokban 
stb. élő családok gyermekeinek a helyzetének a vizsgálata több szempont mellett, végezhető el intézményi 
(gyerekjóléti szolgálat) és önkormányzati adatok alapján. Fel kell tárni az e területeken élő családok 
gyermekeit érintő szociális, oktatási, egészségügyi helyzetét. 
 
 
4.2.3. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Intézmény 
OM 

azonosítója 

Iskola / Feladat-
ellátási hely 

neve: 

Feladat-ellátási 
helyen tanulók 
száma (összes 

tanuló) 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül az 1. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül a 2. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási helyen 
tanulók közül a 3. 

szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

            

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok 
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A szegregált lakókörnyezetben élő tanulók adatait iskolafenntartói háttértől függetlenül, minden általános 
iskolára vonatkoztatva kell megadni. 
 
4.2.4. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban 

  település 
egésze szegregátum 1. szegregátum 2. Szegregátum 3. 

2010     
2011     Átmeneti nevelésbe 

vétel 
2012     

2010     
2011     Tartós nevelésbe vétel 

2012     

2010     
2011     

Ideiglenes hatályú 
elhelyezés 

2012     
2010     
2011     
2012     
2011     

Családi pótlék/ 
iskoláztatási támogatás 

felfüggesztése iskolai 
hiányzás miatt 

2012     
Forrás: Önkormányzati adatok 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek az átlagnál nagyobb arányban kerülnek a gyermekvédelem 
alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatokat a helyi gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat és a 
gyámhivatal segítségével kell megadni. A helyzetelemzés során a gyermekvédelmi jelzőrendszer törvényben 
szabályozott működésének a feltételeit is vizsgálni szükséges. 
 
 
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 
  védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek száma 

2008 6 133 
2009 6 132 
2010 6 117 
2011 6 111,5 
2012 6 107 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A fenti táblázat adatait szükséges összevetni a védőnők által ellátottak számával, arányával és a védőnői 
körzetben élő 0-3 év közötti gyerekek számával. Ebből látható a védőnői leterheltség, illetve, hogy 
valamennyi gyermek hozzájut-e a védőnői szolgáltatáshoz. 
Esetenként a védőnők a vizsgált település mellett további településeken is ellátnak védőnői feladatokat. 
Ilyen esetekben szükséges az adatgyűjtést a védőnők információival kiegészíteni, hogy pontosan látható 
legyen a védőnői leterheltség.  
A leterheltség megállapításához figyelembe kell venni, hogy a jogszabály szerint a védőnő maximum 250 
gyereket láthat el, illetve, hogy országos átlagban 300 gyerek ellátása jut egy védőnőre. 
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4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által ellátott 
esetek száma 

Gyermekorvos által 
ellátott esetek száma  

Felnőtt házi orvos által 
ellátott esetek száma  

2008 0 73675 12350 - 
2009 0 78324 13680 - 
2010 0 76618 13192 - 
2011 0 77545 13742 - 
2012 0 78234 14680 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
A hátrányos helyzetű településeken jellemzően alig van gyermekorvos, amennyiben a háziorvos látja el ezt a 
feladatot, akkor a táblázat utolsó oszlopát kell kitölteni. 
  
 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 
 

 Bölcsődék száma Bölcsődébe beírt 
gyermekek száma 

Szociális szempontból felvett 
gyerekek száma (munkanélküli 

szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali 
tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 
2008 1 91 29 60 
2009 1 92 43 60 
2010 1 93 24 60 
2011 1 92 56 72 
2012 1 84 43 72 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés 

A bölcsődei felvételnél vizsgálni kell, hogy érvényesül-e az az alapelv, hogy előnyt kell élvezzen az a 
gyermek, akit egyedülálló (élettárssal nem rendelkező hajadon, nőtlen, elvált vagy özvegy családi állapotú) 
szülője nevel; akivel együtt a családban nevelt kiskorú gyermekek száma a három főt meghaladja; aki 
családgondozásban részesül, és fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége; akinek 
szülője orvosilag igazolt betegsége miatt az ellátást biztosítani nem vagy csak részben tudja; akit – 
gyámhatósági határozat alapján – gyámként kirendelt időskorú (a rá vonatkozó nyugdíjkorhatárt elért) 
hozzátartozója nevel; akinek a szülője jövedelmi helyzete miatt (mert családjában az egy főre jutó 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg) az ellátásáról nem vagy 
nehezen tud gondoskodni; akinek családjában az egy főre jutó jövedelem alacsony.  

 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 
 

  
Családi napköziben 

engedélyezett férőhelyek 
száma 

Családi napköziben a térítésmentes 
férőhelyek száma 

Családi napközeiben gondozott 
gyermekek száma 

2008 - - - 
2009 - - - 
2010 21 0 0 
2011 21 0 1 
2012 21 0 3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi adatok 
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A családi napköziben - a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva - 
legfeljebb öt gyermek gondozható. Ha a családi napköziben egy fogyatékos gyermeket is gondoznak, akkor 
a gondozható gyermekek száma legfeljebb négy fő. Ha a családi napköziben gondozott valamennyi gyermek 
fogyatékos, akkor a gondozható gyermekek száma legfeljebb három fő.   A rendeletben meghatározott 
létszámon túl még két gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható a családi 
napköziben, feltéve, hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van. 

A családi napközit felmérő elemzésekor nem csak a férőhelyek számát érdemes kiemelni, hanem a 
kihasználtságot is – ezért került bele a helyi adatgyűjtésre támaszkodó kiegészítő oszlopként a gondozott 
gyermekek száma is a táblázatba. 

 
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 4 

Hány településről járnak be a gyermekek 3 

Óvodai férőhelyek száma 355 

Óvodai csoportok száma 15 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 6:30 – 17:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () Az óvodák felváltva 
folyamatosan nyitva tartanak. 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 34 - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 34 - 

Gyógypedagógusok létszáma - - 

Dajka/gondozónő 14 1 

Kisegítő személyzet - - 
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4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 2 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 250 

Óvodai csoportok száma 7 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 7:00-16:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () - 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 11 - 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 11 - 

Gyógypedagógusok létszáma - - 

Dajka/gondozónő 10 - 

Kisegítő személyzet - - 

 
 
 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
Amennyiben a településen több óvoda működik, úgy a táblázatot intézményenként szükséges kitölteni. 
Az óvodai telephelyek adatait, fenntartói háttértől függetlenül, minden óvoda esetében szükséges megadni. 
Óvodai telephelye egy tagintézménynek is lehet külön, telephely alatt a legalább egy külön óvodai 
csoporttal rendelkező, külön épületben vagy épületrészben működő óvodák adatai kell megadni. 
A kapott adatokat szükséges összevetni az adatelemzés során a Köznevelési törvény valamint Óvodai 
nevelés országos alapprogramjában foglaltakkal. 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 
 

Helyhiány miatt elutasított gyermekek száma Fő 

Ebből 
hátrányos / 

halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

2008. Jelentkezett: 224      Felvett: 203 21 0 

2009. Jelentkezett: 230      Felvett: 219 11 0 

2010. Jelentkezett: 116      Felvett: 107 9 0 

2011. Jelentkezett: 141      Felvett: 121 20 0 

2012. Jelentkezett: 138      Felvett: 118  20 0 

2013. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 

A korábbi években csak a 3 éves kort betöltött halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket kellett 
előnyben részesíteni az óvodai felvétel során, míg 2014-től minden 3 éves gyermeknek kötelező óvodába 
járni. Kérjük, a helyhiány miatt elutasított gyermekek szociális hátterét is jelölje a szélső oszlopban. 
(HH/HHH) 

 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 
 

 
3-6 éves korú 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyermek- 
csoportok 

száma 

Óvodai 
férőhelye
k száma 

Óvodai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

Óvodába 
beírt 

gyermekek 
száma 

Óvodai 
gyógypedagóg
iai csoportok 

száma 
2008 574 24 620 6 593 - 
2009 523 21 505 5 542 - 
2010 517 21 505 5 533 - 
2011 562 22 605 6 573 - 
2012 554 22 605 6 564 - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 
NINCS ADAT 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

Székhely             
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma              
Más településről bejáró gyermekek létszáma              
Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma             

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

 Tagóvoda             
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma             
Más településről bejáró gyermekek létszáma             
Az intézménybe beíratott, 20%-ot 
meghaladóan hiányzott gyermekek száma (az 
adott évből eltelt időszakra vetítetten) 

            

A beíratott gyermekek közül a hátrányos 
helyzetűek létszáma             

A beíratott gyermekek közül a halmozottan 
hátrányos helyzetűek létszáma 

            

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésben történő részvétele jelentősen 
javult Magyarországon. A különböző okokra visszavezethető nagyobb mértékű hiányzás a hátrányos 
helyzetű csoportok későbbi sikeres oktatási részvételére lehet negatív hatással.  
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4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 
 
NINCS ADAT 

Székhely             

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott 
évből eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

beíratott 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan hiányzott 
halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek 
száma (az adott évből 

eltelt időszakra 
vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 

hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen             

              
A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek              
A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)             

              

Tagóvoda             

Csoport1             

Csoport 2             

Csoport 3             

Csoport 4             

Csoport 5             

Csoport 6             

Összesen             

              
A csoportok 
összlétszámából 
a 6 évesnél 
idősebb 
gyermekek              
A csoportok 
összlétszámából 
a 7 évesnél 
idősebb 
gyermekek 
(ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel)             

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.6.a. számú táblázat - Óvodai körzethatár 
NINCS ADAT 

Óvodai 
körzeten-

kénti létszám 
és hh/hhh 
gyermekek 
megoszlása 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

gyerme-
kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 

összes hh 
gyerme-

kek száma 

A 
körzetbe 
felvehető 
(ott élő) 
összes 

hhh 
gyerme-

kek száma 

A körzet 
óvodáiba 

járó 
gyermekek 

össz-
létszáma 

A körzetbe 
járó hh 

gyermekek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hh gyermekek 

aránya a körzet 
óvodásainak 

össz-
létszámához 

viszonyítva (%) 

A 
körzetbe 
járó hhh 
gyerme-

kek 
létszáma 

A körzetbe járó 
hhh gyermekek 
aránya a körzet 

óvodásainak 
össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

Körzet 1                 
Körzet 2                 
Körzet 3                 
Körzet 4                 
Körzet 5                 
Körzet 6                 
Körzet 7                 
Összesen                 

Forrás: Önkormányzati adatok 
 
Ha a településen több óvoda működik, akkor a felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya a településen egyenletes legyen.  
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4.4.6.b. számú táblázat - Óvodai létszám-megoszlás 
NINCS ADAT 

 Székhely:  Létszám hh fő hh arány % hhh fő hhh arány % 

hh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

hhh arány a 
gyermekek 

összlétszámához 
viszonyítva 

sajátos nevelési 
igényű 

gyermekek 
létszáma 

sajátos nevelési igényű 
gyermekek aránya a 

csoport összlétszámához 
viszonyítva 

Csoport1                   
Csoport 2                   
Csoport 3                   
Csoport 4                   
Csoport 5                   
Csoport 6                   
Összesen                   

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek                    

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

                  

  Tagóvoda vagy telephely                   

Csoport1              
Csoport 2              
Csoport 3              
Csoport 4              
Csoport 5              
Csoport 6              
Összesen              

A csoportok összlétszámából a 6 
évesnél idősebb gyermekek               

A csoportok összlétszámából a 7 
évesnél idősebb gyermekek (ped. 
szakszolgálat véleménnyel) 

                 ! 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
A táblázatban az óvodai csoportok létszáma mellett a hátrányos helyzetű gyerekek létszámát és arányát, illetve utóbbi csoportból a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek létszámát és arányát is meg kell adni.  
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma  
 

  Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis tanulók 
száma 

  fő fő fő fő % 
2010/2011 677 620 1297 391 30,14 
2011/2012 673 610 1283 338 26,34 
2012/2013 671 636 1307 358 27,39 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt) résztvevők és a napközisek száma 
 
 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 

  általános iskolai osztályok  
száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 

feladat-
ellátási helyek 

száma 

  1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon összesen 1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon összesen db 
2010/2011 31 28 59 0 0 0 4 
2011/2012 30 28 58 0 0 0 4 
2012/2013 30 28 58 0 0 0 4 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 
 

 Létszám (fő) 
A helyben élő összes 
gyerekhez képest az 

arányuk 
A településen élő általános iskolás korú gyermekek  létszáma - X 

Más településről bejáró általános iskolások - - 

Más településről bejáró hh gyerekek - - 

Más településről bejáró hhh gyerekek - - 

Más településre eljáró általános iskolások - - 

Más településre eljáró hh gyerekek - - 

Más településre eljáró hhh gyerekek - - 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek 862 23,74 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek 629 17,32 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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4.4.10. számú táblázat – Iskolai körzethatár 
NINCS ADAT 
Hány körzet van 
a településen  db   

Iskolai körzetenkénti 
létszám és hh/hhh 
tanulók megoszlása 

A körzet 
általános 

iskoláiba járó 
tanulók 

összlétszáma 

A körzetbe 
járó hh 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 
hh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

A körzetbe 
járó hhh 
tanulók 
tanulók 

létszáma 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 

aránya a körzet 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva (%) 

 A körzetbe járó 
hh tanulók 
létszáma a 

település hh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

A körzetbe járó 
hhh tanulók 
létszáma a 

település hhh 
tanulóinak össz-

létszámához 
viszonyítva 

                
                
                
                
                
Összesen               

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Ha a településen több általános iskola működik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell 
kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az adott körzetben felvehető összes 
tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya a különböző intézményekben hasonló legyen. Vagyis ha a 
településen, kerületben több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak az 
egyes felvételi körzetekben kiszámított aránya legfeljebb 15 százalékponttal lehet magasabb, mint az 
általános iskolába járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a település, kerület egészére 
kiszámított aránya a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24. §-a szerint. Amennyiben mód van rá a körzethatár 
rendelet hatálya alá nem tartozó egyéb egyházi vagy nem állami, nem önkormányzati általános iskolák 
adatait is adja meg. 
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
NINCS ADAT 
 Fő Hiányzó létszám 
Nem szaktanítást végző tanító     
Szaktanítást végző tanítók száma     
Szaktanítást végző tanárok száma     
Gyógypedagógusok létszáma     
Gyermekvédelmi felelős     
Iskolaorvos     
Iskolapszichológus     
Kisegítő személyzet     

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 

   Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű 

oktatásban 
  Fő / % 
2010/2011 147/- 
2011/2012 143/- 
2012/2013 - 
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A 8. évfolyamot elkezdett tanulók számát kell összevetni a 8. évfolyamot eredményesen elvégzettek 
számával a nappali rendszerű oktatásban. Ez az adat mutatja az intézmény lemorzsolódási mutatóit, 
melyeknek munkaerő-piaci kihatásai nagy mértékben vannak. 
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele  - telephelyi bontásban NINCS ADAT 
2012-2013. tanév                           

Telephely1 (szükség 
szerint, töröljön vagy 
szúrjon be plusz 
sorokat) 

Tagozat 
meg-

nevezése  
Létszám Napközis Bejáró 

 Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

Sajátos 
nevelési 
igényű 
tanulók 

létszáma 

SNI tanulók 
aránya az 

osztály 
létszámához 
viszonyítva 

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma 

Évismétlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 

alapján 
integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1. évfolyam A osztály               
1. évfolyam B osztály               

2. évfolyam A osztály               

2. évfolyam B osztály               

3. évfolyam A osztály               

3. évfolyam B osztály               

4. évfolyam A osztály               

4. évfolyam B osztály               

5. évfolyam A osztály               

5. évfolyam B osztály               

6. évfolyam A osztály               

6. évfolyam B osztály               

7. évfolyam A osztály               

7. évfolyam B osztály               

8. évfolyam A osztály               

8. évfolyam B osztály               

Összesen:               

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 
 
A fenti táblázatot intézményenként szükséges kitölteni, és egyéb – releváns információkat tartalmazó – oszloppal lehet bővíteni. A táblázat nem csak az 
intézményen belüli oktatásszervezésről - szegregáció/integrációról - nyújt pontos képet, hanem a tartalmi szolgáltatások, illetve eredmények is megjelennek 
benne. 
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4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 
NINCS ADAT 
ISKOLA NEVE 2010 2011 2012 2013 
Országos 
kompetencia-
mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Szövegértés 
6. évfolyam                   
8. évfolyam – –               
10. évfolyam                   
Matematika 
6. évfolyam                   
8. évfolyam – –               
10. évfolyam                   

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
A kompetenciamérés adatait telephelyenként és iskolánként kell megadni és nem csak az országos 
átlaghoz viszonyítani, hanem a térségi, járási adatokhoz, az egyéb tanulói mutatókkal együtt (pl. 
továbbtanulás, érettségit adó szakközépiskolába felvettek aránya stb). 
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4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
NINCS ADAT 
 

Nem tanult tovább   Gimnázium (%) Szakközépiskola (érettségit 
adó képzés) (%) Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

(%) 

  összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009                     
2009/2010                     
2010/2011                     
2011/ 2012                     

országos 
átlag: 

2011/2012 
34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév 24. oldal. – kezdő évfolyamos tanulók. 
Ha az országos adatokhoz viszonyítva alacsony a hhh tanulók továbbtanulása (különös tekintettel az érettségit adó intézményekre), akkor szükséges vizsgálni az 
oktatási intézmények szolgáltatásának hatékonyságát, eredményességét és méltányosságát. Ezek közül az egyik vizsgálandó terület, hogy működik-e a hhh tanulók 
képesség-kibontakoztatását támogató Integrációs Pedagógiai Rendszer.  
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
NINCS ADAT 

 Évfolyamismétlők 
aránya (%) 

Magántanulók aránya 
(%) 

Az előző tanévben 250 óránál 
többet hiányzó tanulók aránya 

(%) 

 összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-tanulók 
körében 

2008/2009       
2009/2010       
2010/2011       

2011/2012       

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév. 146. oldal. – 
általános iskola, és EMMI KIR STAT. 
 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
NINCS ADAT 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2008/2009                 
2009/2010                 
2010/2011                 
2011/2012                 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

A táblázatot a helyi, települési viszonyoknak megfelelően korrigálható vagy kiegészíthető a helyben működő 
és elérhető programoknak megfelelően.  
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 
 
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

Munkavállalási 
korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

 
férfiak nők férfiak nők férfiak nők 

2008 4670 4459 n.a. n.a. 574 382 
2009 3855 4420 n.a. n.a. 516 351 
2010 4675 4417 n.a. n.a. 476 341 
2011 4659 4386 5205 3819 660 468 
2012 4661 4465 n.a. n.a. 633 493 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 

A nők munkaerő-piaci hátránya összetett, nehezen vizsgálható jelenség. A férfiak és nők adott településen 
való foglalkoztatottságának mutatói arról nyújthatnak tájékoztatást, hogy milyen arányban érinti a 
nemeket a munkanélküliség. Pontosabb képet kapnánk a kérdésről, ha a rendelkezésre álló adatok között 
lenne, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan nevelnek gyermeket, hányan nevelnek 15 
évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. A helyi adatgyűjtés 
természetesen a partnerekkel való együttműködésben valósulhat meg. 
 
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 

 Foglalkoztatást segítő és képzési 
programok száma adott évben 

résztvevők 
száma résztvevő nők száma 

2008     
2009     
2010     
2011     
2012     

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A településen önkormányzati, civil vagy egyéb szervezet által megvalósított programok résztvevői között a 
nők arányának vizsgálata az 5.1.1. számú táblázattal összevetve mutathat eredményt: ha a munkanélküliek 
száma és a vizsgált programokon résztvevők száma nem egyenes arányos, annak okai újabb kérdéseket 
vetnek fel az eltérés irányának és mértékének függvényében. Pl: Az indított programok egyenlő mértékben 
célozták-e a férfiakat és nőket? A programok teljesíthetők voltak-e kisgyermekes édesanyák számára? 
(Megengedett-e hiányzás például a gyermek megbetegedése esetén? A program, képzés időbeosztása 
illeszkedik-e a bölcsődék, óvodák nyitvatartási idejéhez?)       
 
 

5.1.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén  
 

 Esetszám 
2008 - 
2009 - 
2010 - 
2011 - 
2012 - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
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A partnerek bevonásával történt esetfeltárások nem csak az esetek számát mutatják, hanem a különböző 
eseteket is leírják. Itt érdemes arra figyelni, hogy az egyes esetek milyen számossággal jelennek meg, illetve, 
hogy történtek-e az évek során megoldások.  
 
 
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 
 

 
munkanélk

üli nők 
száma 

8 általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 általános 
szakiskola/ 

szakmunkás-
képző 

gimnázi
um 

érettségi főiskola egyetem 

2008 382 nincs adat nincs adat nincs adat n.a. n.a. n.a. n.a. 
2009 351 63 103 66 66 91 17 2 
2010 341 47 107 65 67 93 17 5 
2011 468 80 147 85 95 120 18 8 
2012 493 86 146 96 96 118 23 11 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adataiból jól látható, hogy adott településen miként áll összefüggésben a nők iskolai végzettsége 
és foglalkoztatottsága. A kapott adatok segíthetnek a foglalkoztatást segítő programok, képzések 
hatékonyabb szervezésében. 
 
 
5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 
bölcsődei 

férőhelyek  
száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma önkor-
mányzati 

egyéb    

2008 798 1 60 0 0 0 60 
2009 793 1 60 0 0 0 60 
2010 701 1 60 0 0 0 60 
2011 669 1 72 0 0 0 72 
2012 644 1 72 0 0 0 72 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
Pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 
családbarát munkahelyi megoldások stb. 
A nők munkaerő-piaci esélyeit és az ideális családtervezést is pozitívan befolyásolja, ha a gyermekek 
napközbeni ellátása biztosított a településen.  
 
 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 
 

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 
2008 6 798 133 
2009 6 793 132 
2010 6 701 117 
2011 6 669 111,5 
2012 6 644 107 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A védőnői szolgálat nemcsak a kisgyermek egészségi állapotának felügyeletét végzi, hanem feladata a 
kismama (gyakorlati és lelki) segítése, hogy ezzel támogassa a felügyelete alá tartozó gyermek megfelelő 
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testi és mentális fejlődésének biztosítását. A védőnő kapcsolatban áll a családdal, a kisgyermekellátó 
intézményekkel és a gyermekorvossal is, így adott településen árnyalt képpel rendelkezik a családok 
gyermekellátási és nevelési helyzetéről.  Szakemberként hatékony segítséget képes nyújtani a családoknak, 
ez pedig szorosan összefügg a hozzá tartozó gyermekek számától. 
 
 
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

 

 rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges 
feljelentések száma bírósági ítélet 

2008    
2009    
2010    
2011    
2012    

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A családon belüli erőszak a nemzetközi és országos statisztikák alapján sokkal jelentősebb mértékben 
jelenlévő probléma, mint gondolnánk. A helyi rendőrség és bíróság számszerű adatai tükrözhetik, hogy a 
bántalmazottak milyen mértékben mernek, illetve tudnak jogi segítséget kérni. Azzal is tisztában kell 
lennünk, hogy leggyakrabban a rendőrség riasztására is csak végső esetben kerül sor. Teljes körű vizsgálatot 
a témában annak jellegéből adódóan lehetetlen végezni, de egyes részterületek tanulmányozása segítheti a 
problémák feltárását, segíthet a megoldási lehetőség megtalálásában. 
 
 
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2008 1 1 0 4 
2009 1 1 0 4 
2010 1 1 0 4 
2011 1 1 0 4  
2012 1 1 0 4  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az anyaotthonok és a családok átmeneti otthonai (anyagi vagy családi) krízishelyzetben jelenthetnek 
megoldást azok számára, akiknek nincs hová menniük. Bizonyos esetekben kimondottan célszerű, ha a 
krízishelyzetben lévő nő távol kerül addigi környezetétől, de vannak olyan helyzetek is, amikor az 
anyaotthon/családotthon és a lakóhely távolsága komoly problémát jelent (munkahely, gyermekellátó 
intézmények). Jellemzően ezen intézményeknél (a férőhelyek hiánya miatt főleg a téli időszakban) várólistás 
rendszer működik, ezért a férőhelyek száma mellett a jelenleg várólistán lévők számának szerepeltetésével 
pontosabb képet kapunk a témában. 
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5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 
 

 Képviselőtestület 
tagja 

Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
2008 16 2 0 0 0 0 
2009 16 2 0 0 0 0 
2010 7 5 0 0 0 0 
2011 7 5 0 0 0 0 
2012 6 6 0 0 0 0 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat adatainak vizsgálatánál az arányokat (férfi/nő) szükséges figyelembe venni. 
 
 
5.7 számú táblázat - A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 

 
Intézkedessek, 

pályázatok, programok 
száma a településen 

Önkormányzati Más állami szerv 
által támogatott Civil Összes 

2008 - - - - - 
2009 - - - - - 
2010 - - - - - 
2011 - - - - - 
2012 - - - - - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az adatgyűjtés azokat a pályázati programokat, vagy helyi rendeletekhez kapcsolt intézkedéséket gyűjti 
össze, melyek a nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségéért tesznek, a nőkkel szembeni erőszak ellen lépnek 
fel, vagy bármilyen módon a nők esélyegyenlőségét állítják középpontba. Adatgyűjtéshez a helyi 
önkormányzaton kívül célszerű felkeresni a Kormányhivatal Munkaügyi Központját és civil szervezeteket. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

  nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő nők száma összes nyugdíjas 

2008 1507 2245 3752 
2009 1449 2189 3638 
2010 1432 2096 3528 
2011 1426 2115 3541 
2012 nincs adat nincs adat nincs adat 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
Az adatelemzés során azt kell figyelembe venni, hogy vannak-e ellátatlan (nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás) 
időskorúak, és ha igen, akkor milyen arányban. 
 
 
6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 
Az 55-64 éves idősebbek foglalkoztatottsági mutatói (2000-2011) az alábbi linken találhatók: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html 
 
Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája (2000-2011) az alábbi linken található: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html 
 
Munkaerőpiaci esélyegyenlőség 2000-2011: 
http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_3_3.html 
 
A fenti táblák támpontot nyújtanak egy helyi adatgyűjtés előkészítéséhez, hiszen rendkívül részletes, a 
foglalkoztatás minden szegmensére kiterjedő adatokat, illetve gyűjtési kategóriákat tartalmaznak.  
 
 
6.2.2. számú táblázat - Tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a 
településen) 
NINCS ADAT 

Intézkedések, 
pályázatok száma a 

településen 
Önkormányzati 

Munkaügyi 
Központ által 
támogatott 

Civil Egyéb Összesen 

 db db db db db 
2008      
2009      
2010      
2011      
2012      

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az adatgyűjtés célja, hogy csokorba szedjük azokat a pályázati programokat, vagy helyi rendeletekhez 
kapcsolt intézkedéseket, melyek elősegíthetik az idősebb korosztály foglalkoztatását, vagy tesznek az 
élethosszig tartó tanulás elvéért. Célszerű a helyi önkormányzatnál, a Kormányhivatal Munkaügyi 
Központjánál, civil szervezeteknél tájékozódni a témában, illetve adatot gyűjteni. 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 
 Regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 
2008 956 34                  3,55        443 nincs adat 
2009 867 38                 4,38 382 nincs adat 
2010 817 44                 5,38 300 nincs adat 
2011 1128 69                  6,11 438 nincs adat 
2012 1126 64                5,68 568 nincs adat 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
 
A diszkrimináció felmérése rendkívül nehéz. Éppen ezért csak következtethetünk annak létezésére. Azt 
tudjuk a szakirodalomból, hogy az idősebb korosztály sokkal jobban kiszolgáltatott a munkaerő-piaci 
diszkriminációnak, tehát nehezebben helyezkednek el, és a munkahelyi leépítések is előbb érik el őket. Ennek 
alapján, ha a helyi, vagy területileg illetékes munkaügyi központtól arról kérünk adatokat, hogy hány fő 
regisztrált munkanélküli van az adott településen és ezek közül hányan 55 év felettiek, illetve a tartós 
munkanélküliek között mekkora az 55 év felettiek aránya, és az adatok alapján az arányok az idősebb 
korosztály felé tolódnak el, akkor állíthatjuk, hogy őket jobban érinti a foglalkoztatás terén fellépő 
hátrányos megkülönböztetés. 
 
 
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 

  64 év feletti lakosság száma nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 fő fő % 

2008 1909 26 1,36 
2009 1863 30 1,61 
2010 1874 32 1,70 
2011 1896 36 1,89 
2012 1873 55 2,93 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, társas 
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan személyek és a saját 
otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: A) tizennyolcadik életévüket betöltött, 
egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására 
részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra 
részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek. 
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 
 

  időskorúak járadékában részesülők száma 
2008 10 
2009 11 
2010 12 
2011 11 
2012 13 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére 
nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak járadékában 
részesíti azt  
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt 
lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,  
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 
személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
95%-át,  
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 
 
6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
 

 Mozielőadás 
látogatása 

Színházelőadás 
látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintése 

Könyvtár 
látogatása 

Közművelődési 
intézmény 

rendezvényén 
részvétel 

Vallásgyakorlás 
templomban 

Sportrendezvényen 
részvétel 

 alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 
2008 7 11 13 15 13 121 19 
2009 5 13 11 11 14 114 17 
2010 6 18 14 10 9 139 6 
2011 4 17 17 16 16 82 8 
2012 4 16 25 12 10 99 11 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az idősebb korosztálytól (lehet akár az 55 év felettiek, vagy csak a nyugdíjasok megkeresése) kérdőív 
segítségével fel lehet mérni, hogy az elmúlt években hány alkalommal látogattak meg különféle kulturális 
vagy sporteseményeket. 
 
 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 
 

 Összes megkérdezett Számítógépet használni 
tudók száma 

Internetet használni 
tudók száma 

 fő fő % fő % 
2008 nincs adat - - - - 
2009 nincs adat - - - - 
2010 nincs adat - - - - 
2011 nincs adat - - - - 
2012 29 10 34,48 10 34,48 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az idősebb korosztálytól (lehet akár az 55 év felettiek, vagy csak a nyugdíjasok megkeresése) egy kérdőív 
segítségével tud az adatgyűjtő tájékozódni arról, hogy milyen informatikai jártassággal rendelkezik a 
korosztály. 
 
6.4. számú táblázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
NINCS ADAT 
  Az idősebb célcsoport igényeit célzó programok száma 
2008  
2009  
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2010  
2011  
2012  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Az adatgyűjtés célja, hogy a helyi önkormányzattól, vagy helyi civil, állami vagy egyházi szervezettől 
információkat kapjunk kifejezetten az idősebb korosztályt megcélzó programok, speciális programok 
számáról. (pl. informatikai képzés, dalkör, nyugdíjasklub, stb.) 
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A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
2008 408 4 
2009 378 6 
2010 340 9 
2011 nincs adat 9 
2012 nincs adat 9 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
 
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 
 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2008 0 0 16 
2009 30 0 20 
2010 76 0 37 
2011 0 0 52 
2012 0 0 47 

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 
A település civil és egyházi intézményeivel mindenképpen szükséges a kapcsolatfelvétel, az ellátásban 
kialakult arányok és a nem állami szolgáltatók jövőbeni tervei együttesen alakítják az elérhető szolgáltatás 
adott és jövőbeni minőségét. Fontos szempont, hogy a civil és egyházi fenntartók más települések lakosait is 
ellátják, tehát a helyi esélyegyenlőségi tervben a településen lakókat célszerű szerepeltetni. Feltehetően 
korábban létrejött és folyamatos együttműködést és a fejlesztések összehangoltságát tapasztalják a 
szakértők. 
 
 
7.1.3. táblázat -  Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban 
 
A közfoglalkoztatás nem speciálisan a fogyatékos személyek részére biztosított foglalkozatási forma, bár 
nem kizárt, hogy fogyatékos személy is foglalkozatásra kerül a rendszerben. A foglalkoztatást szervező nem 
tartja nyilván a fogyatékos személyeket, ezért az adatszolgáltatás illetve a foglalkoztatásba bevont 
fogyatékosok száma nem vizsgálható. Ennek ellenére megkísérelhető az adatgyűjtés a következők szerint.  
Aktuális jogszabály: - 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 
egyes törvények módosításáról. 

- 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
- A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 
- A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, 

továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX.2.) Korm. 
rendelet 
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- A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
 
NINCS ADAT 

Fogyatékos személyek részvétele a foglalkoztatásban, a különféle típusú foglalkoztatásban résztvevők 
száma az alkalmazók szerinti megoszlásban 

 Közszférában  
foglalkozatott 
(pl. önkormányzat, 

kormányhivatal, állami 
vagy önkormányzati 

fenntartású intézmény) 

Non profit 
szervezet 

Gazdasági 
vállalkozás 

fejlesztő-felkészítésben 
résztvevők száma 

   Szociális 
foglalkozatásban 
alkalmazottak munka rehabilitációban 

foglalkoztatottak száma  
   

Védett munkahelyen foglalkoztatottak száma    
Támogatott foglalkoztatásban résztvevők száma    
Nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatásban résztvevő 
fogyatékos személyek száma 

   

Forrás: helyi adatgyűjtés több forrás segítségével.  
 
Ilyen adatokkal rendelkezik a Munkaügyi Központ, ahol a fogyatékos személyek kiválthatják az úgynevezett 
rehabilitációs kártyát. Adatot szolgáltathat a helyi önkormányzat, a foglalkoztatást biztosító civil szervezet, 
egyházi fenntartású foglalkoztató intézmény. Gazdasági szereplők esetében támpont a rehabilitációs 
hozzájárulás csökkenése vagy kiváltása fogyatékos személyek foglalkoztatásával, a korábban említett 
rehabilitációs kártya éppen ezeknek a vállalkozói kedvezményeknek a jogosságát igazolja. 
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7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi intézmények, 
szociális szolgáltatások  
NINCS ADAT 

Állami/önkormányzati Egyházi Civil  
 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

falugondnoki  vagy 
tanyagondnoki 
szolgáltatás  

         

étkeztetés          

házi segítségnyújtás          

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás          

családsegítés          

közösségi ellátás 
szenvedélybetegek 
részére  

         

közösségi ellátás 
pszichiátriai betegek  
részére 

         

támogató szolgáltatás          

nappali ellátás          

Forrás: helyi adatgyűjtés,  
 
A felsorolt szociális szolgáltatásokat ellátó intézmények és személyek éves munkájukról, esetforgalmukról 
beszámolót készítenek. Ezek a beszámolók tartalmazzák a szolgáltatást igénylő fogyatékosok számát. 
Sajnálatosan a családsegítés és a közösségi ellátás statisztikai nyilvántartásában nem szerepel, hogy a 
szolgáltatást igénybevevőnek van e bármilyen fogyatékossága, ezért itt csak becsült adatokat fogunk kapni. 
Az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztálya, munkatársa révén a munkabeszámolók 
hozzáférhetőek.   
A „közösségi ellátás szenvedélybetegek vagy pszichiátriai betegek részére” cellákba értelemszerűen csak az 
ellátott fogyatékos személyek számát szükséges megadni. Előfordul, hogy a fogyatékos személy aktuális 
vagy krónikus  állapota szükségessé ezeket a közösségi ellátási formákat. 
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7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
 
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat 
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a 
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni 
ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.  
NINCS ADAT 

 
1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos személyek 
száma 

Időskorúak járadéka  
Aktív korúak ellátása  
Rendszeres szociális segély  
Lakásfenntartási támogatás  
Ápolási díj  
Temetési segély  
Átmeneti segély  
  
Természetbeni ellátás:  
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.  

  

Közgyógyellátás. 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  fogyatékos 
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató lehet.   

 

Adósságkezelési szolgáltatás  
Energia felhasználási támogatás  
  
 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

  
Fogyatékossági támogatás  
Rokkantsági járadék  
Személygépkocsi átalakítási támogatás  
Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

 

Parkolási igazolvány  
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A helyi önkormányzatok nem tartják nyilván, hogy a pénzbeli illetve a természetbeni ellátásban részesülők 
fogyatékos emberek-e, mert itt a szociális rászorultság az elsődleges. Egyes ellátásoknál kérnek orvosi 
igazolást az igénylőtől, de itt az ápolási és gondozási szükséglet mértéke a fontos, nem pedig a diagnózis 
vagy a fogyatékosság. A más jogszabály alapján nyújtott ellátásoknál a MÁK a folyósító, ezért az adat tőlük 
szerezhető be. 
Javaslat: Reprezentatív kérdőíves felmérés az érintettek körében, hogy milyen ellátásokat  vesznek igénybe. 
Érdekes lehet az a kérdés is, hogy ismerik-e egyáltalán a lehetőségeiket. 
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 
 
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe tartoznak az 
oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, kulturális, művelődés, 
sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten fontosak az önkormányzati, a 
hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott épületek vagy épületrészek.  A 
mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi 
fogyatékos csoport számára az infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos 
színekkel készült táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben 
való tájékozódást elősegítő  piktogramok, feliratok.  
 
Aktuális jogszabályok: 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 
NINCS ADAT 
 

Igen/nem 

 
Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyel

vi 
segít
-ség 

Egyé
b 

alapfok          

középfok          

 
oktatá

si 
intéz
mény

ek 
felsőfok          

fekvőbeteg 
ellátás           

járó beteg 
szakellátás          

 
Egész-
ségüg
yi 
intéz
mény
ek 

alapellátás          

kulturális, 
művelődési 
intézmények 

         

önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény 

         

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség          

szociális ellátást 
nyújtó intézmények          
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Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok civil 
szervezetei 
 
Kérjük, adja meg, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítő eszközök közül melyek állnak 
rendelkezésre (Igen/nem válasszal). 
 
7.3.2. táblázat – Akadálymentesítés a foglalkozatóknál 
 

Igen/nem 

Tiszavasvári 
Polgármesteri 
Hivatal, teljes 
munkaidő Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyel

vi 
segít
-ség 

Egyé
b 

A foglalkoztató neve 
és a foglalkoztatás 
jellege 
 

igen igen igen igen nem nem igen nem - 

 

Igen/nem 

Pro-Team Nonprofit 
Kft. Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyé
b 

A foglalkoztató neve 
és a foglalkoztatás 
jellege: 

nem nem nem nem igen nem igen igen - 

 

Igen/nem 

Járműszerelvényt 
Gyártó Zrt. – 
fémszerkezet 
gyártása Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyelvi 
segít-
ség 

Egyé
b 

A foglalkoztató neve 
és a foglalkoztatás 
jellege: 

nem nem nem nem nem nem igen nem - 

 
Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen foglalkoztatást végző vállalkozásoknál.  
 
A munkahelyek akadálymentesítettségéről alig lehetséges az adatgyűjtés, mivel a többsége vállalkozás 
formában működik.  
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Kérjük, adja meg, hogy a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítő eszközök közül melyek állnak 
rendelkezésre (Igen/nem-es válasszal). Foglalkoztatónként külön sorokat szükséges nyitni. 
 
7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
 

Igen/nem 

 
Lift 

Vak-
vezető 

sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyel

vi 
segít
-ség 

Egyé
b 

Közterület (utca/járda, 
park, tér) nem nem nem nem nem nem nem nem - 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés nem nem nem nem igen nem nem nem - 

Buszpályaudvar, 
buszvárók nem nem nem nem nem nem nem nem - 

Vasútállomás nem nem nem nem nem nem nem nem - 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó munkatársától 
és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.  
 
 
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    
NINCS ADAT 

 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos 
személyek száma 

 2010 2011 2012 
ápolást, gondozást nyújtó intézmény    
rehabilitációs intézmény    
lakóotthon    
támogatott lakhatás*    
átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok 
gondozóháza 

   

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
A helyi adatgyűjtést nehezíti a lehetséges fenntartók sokfélesége. A felsorolt intézményeket egyházi és civil 
szervezetek is alapíthatják és működtethetik.  Különösen fontos arról meggyőződni, hogy milyen tervezési, 
megvalósítási szakaszban van a támogatott lakhatás megvalósítási programja. Tulajdonképpen ennek 
fejlettsége az egyik legerősebb mutatója a fogyatékosokról való  gondoskodásnak.  
A szociális alapszolgáltatások segítséget jelentenek a fogyatékos személyeknek abban, hogy saját 
otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelt tudjanak fenntartani. Különös jelentősége van a helyi 
tájékoztatásnak, a mindenki számára azonos esélyű hozzáférés biztosításának. Célszerű ennek formáiról és 
rendszerességéről információkat gyűjteni.  
Szakellátás akkor válik szükségessé, ha a fogyatékos személy önálló életvitelét saját otthonában az 
alapszolgáltatások már nem tudják biztosítani. Ezekben az ellátási formákban is külön gondot kell fordítani 
az önrendelkezés és önállóság érvényesülésére. Ilyenek az intézmény napirendjének szigorúsága, a 
kapcsolatok ápolásának lehetősége és módja intézményen kivüli személyekkel, intézményen belüli 
párkapcsolatok alakulása.  
*A támogatott lakhatást 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozatot teszi lehetővé, 2012. január 1-sejétől 
kezdődően. Az eddigi bentlakásos intézményeket felváltó önálló lakóotthonba való kitagolás, lehetővé teszi 
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a lakhatás és a napközbeni tevékenységek (pl. oktatás, gondozás, szabadidős tevékenységek, társas 
kapcsolatok) szétválását. A korábbi komplex ellátás a jövőben két önálló szolgáltatásban valósul meg, a 
lakhatást és az önálló életvitelt segítő szolgáltatásra.  
Aktuális jogszabály:  
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről 
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről 
és ellenőrzéséről 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 
és működésük feltételeiről 
1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozat 
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Tárgy (3.np.): Jelentés a polgármester két Képviselő-testületi ülés között végzett 
munkájáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Ezt követően Dr. Fülöp Erik polgármester beszámolt a két Képviselő-testületi ülés között végzett 
munkájáról a képviselők számára, az alábbi táblázatba foglaltaknak megfelelően: 
 

Jelentés a polgármester két Képviselő- testületi ülés között végzett munkájáról 
    
Ssz.        

1. 2013. július 1.  Nyíregyházi Járásbíróság 

Tanúként való részvétel- uzsorával 
kapcsolatos bírósági tárgyalás 
(vagyonosodási vizsgálat) 

2. 2013. július 2. 

Will Csaba a Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. Igazgatóságának 
ügyvezetője, Szabó András a 
HBVSZ Zrt. Tiszavasvári 
Üzemigazgatóság igazgatója, 
László Zoltán- Alkaloida 
Vegyészeti Gyár műszaki 
ügyvezetője  

Lakótelepi eddig önálló ivóvíz-
szennyvíz ellátási rendszerrel 
kapcsolatos megbeszélés 

3. 2013. július 3. 
Pongrácz Péter a Biogáz Unió 
Zrt. vezérigazgatója 

HÉSZ módosításával kapcsolatos 
megbeszélés 

4. 2013. július 3.  Rendkívüli képviselő-testületi ülés 

5. 2013. július 7.  Körösfő 

Ünnepi megemlékezés, koszorúzás 
Vasvári Pál halálának évfordulója 
alkalmából 

6. 2013. július 9.  

Kovács Miklós a Tiszamelléki 
Mélyépítő Kft. ügyvezetője és a 
Kelet-Környezet Kft. 
ügyvezetője 

a Kelet-Környezet Kft. 
önkormányzat által történő 
átvétellel kapcsolatos megbeszélés, 
illetve a Kft.-ben történő 
tulajdonszerzés átbeszélése 

7. 2013. július 9.  Állampolgársági eskütétel 

8. 2013. július 9.  
Vasvári Pál Társaság - Vasvári 
Pál Emléknap 

Vasvári Pál születésére és halálára 
való ünnepi megemlékezés, 
köszöntő, koszorúzás 

9. 2013. július 12. Tiszavasvári Városi Televízió Interjú 

10. 2013. július 12. 

Kerekesné Lévai Erika a 
Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és 
Középiskola igazgatója 

Aktuális pályázati jellegű kérdések 
megbeszélése, illetve a Magiszter 
Alapítvány munkáját segítő 
kérdések megbeszélése.  

11. 2013. július 12.  90 éves köszöntése 

12. 2013. július 13. 
Tiszavasvári Polgárőrség által szervezett polgárőr toborzás-

Szentmihály tér 
13. 2013. július 14. Nyírvasvári  Koszorúzás 
14. 2013. július 16. Kitűnő tanulók jutalmazása, strandbelépők átadása 

15. 2013. július 16.  Fülemüle Óvoda 
Óvodai felújítási, építkezési 
munkálatok 
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16. 2013. július 24.  

Moravszki Zsoltné az Egyesített 
Óvodai Intézmény vezetője, 
Girus András osztályvezető 

Óvodai álláshelyek és a felújítási 
munkálatok megbeszélése 

17. 2013. július 24.  

Kerekesné Lévai Erika a 
Magiszter Alapítványi Óvoda, 
Általános Iskola, Szakiskola és 
Középiskola igazgatója, 
Krasznainé dr. Csikós Magdolna 
a Tiszavasvári Városi Kincstár 
vezetője Aktuális kérdések megbeszélése 

 
A Képviselő–testület elfogadta Dr. Fülöp Erik polgármester jelentését a két Képviselő–testületi 
ülés között végzett munkájáról. 
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Tárgy (4.np.): Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  
Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
198/2013. (VII.25.) Kt. számú 

határozata 
 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete: 
 

   A  88/2012.(IV.26.)   Kt. sz. határozat 
89/2012.(IV.26.)   Kt. sz. határozat 
99/2012.(IV.26.)    Kt. sz. határozat 
150/2012.(VI.28.)    Kt. sz. határozat 
151/2012.(VI.28.)    Kt. sz. határozat 
156/2012.(VII.12.)    Kt. sz. határozat 
169/2012.(VII.26.)   Kt. sz. határozat 
175/2012. (VII.26.)   Kt. sz. határozat 
211/2012. (IX.13.)              Kt. sz. határozat 
220/2012. (X.18.)              Kt. sz. határozat 
234/2012. (XI.12.)              Kt. sz. határozat 
255/2012. (XI.29.)              Kt. sz. határozat 

 
 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
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Tárgy (5.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.03.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó:  Bundáné Badics Ildikó jegyző 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a rendelet–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.   
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta meg: 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2013.(VII.26.) önkormányzati rendelete 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 143. § (4) bekezdés a) pontjában,  
53.§ (1) bekezdésében, 57.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 
3. melléklet 2.2.18. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
30/2012.(XII.03.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.3.2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Szociális és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
1.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 3.2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 3.2.4. Pályázatot ír ki a Civil Alapba befizetett támogatások odaítélése érdekében. Dönt a pályázatot 
benyújtó szervezetek támogatásának mértékéről.” 
 
2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 1.6. pontja kiegészül az alábbi 1.6.3. ponttal: 
 
„1.6.3. A feladatkörét érintő önkormányzati intézmények, valamint önkormányzati feladatot ellátó 
gazdálkodó szervezetek szakmai munkáját.” 
 
3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
30/2012. (XII. 03.) önkormányzati rendelete 3. melléklete 3.6. pontja kiegészül az alábbi 3.6.9. ponttal: 
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„3.6.9. Ellenőrzi a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos feladatok ellátást, és az önkormányzati fenntartású 
egészségügyi intézmények működését. Ellenőrzésének eredményéről beszámol a képviselő-testületnek.” 

 
4.§  Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba és 2013. augusztus 2-án hatályát veszti. 
 
Tiszavasvári, 2013. július 25. 
 
 
 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó 
   polgármester   jegyző 
 
A rendelet kihirdetve: 2013. július 26. 
 
 
 
 
    Bundáné Badics Ildikó 
             j e g y z ő 
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Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 30/2012. (XII.03.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2013. (VII.26.) 

rendelet indokolása 

 
1. Általános indokolás  

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdése a) 
pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben 
határozza meg szervezeti és működési szabályzatát. 
 

2. Részletes Indokolás 
 

1.§-hoz 
 
 
A képviselő-testület 182/2013. (VI.27.) Kt. számú határozatával döntött a Civil Alap részletes 
működési rendjének kialakításáról. Ezen határozatával a testület a Szociális és Humán Bizottságra 
ruházta át a Civil Alapba befizetett támogatásokkal kapcsolatos teendőket, így a pályázat kiírását és 
azok elbírálását is, mely feladatkört szükséges a rendeletbe foglalni. A rendelet módosítás 
elmaradásának következményeként a Szociális és Humán Bizottságnak nem lenne döntési jogköre a 
Civil Alappal kapcsolatos ügyekben.  
 

2-3.§-hoz 
 
 
2013. június 27-én megtartott képviselő- testületi ülésen hangzott el képviselői javaslatként az 
orvosi ügyelet Szociális és Humán Bizottság általi ellenőrzése. Erre akkor van lehetősége a 
Bizottságnak, amennyiben a testület az Szmsz-ben feladatként telepíti részére. 
Az ellenőrzési feladatot a bizottság általános feladatai pontnál is célszerű rögzíteni. 
 

4.§-hoz 
 

A hatályba lépésről rendelkezik. 
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Tárgy (6.np.): Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, 
Középiskola és Szakiskola 2012/2013. tanévben végzett szakmai 
tevékenységéről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester  
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Hozzászólások: 
 
Kerekesné Lévai Erika a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és 
Szakiskola intézményvezetője: 
Megköszönte a képviselő-testület szakmai munkáját. Elmondta, hogy jelenleg a változások 
következtében csak az óvoda és az önkormányzat az, akik még együttműködésben vannak, hiszen 
2013. január 01. napjától a köznevelési törvény megváltozása miatt előreláthatólag az iskola és az 
önkormányzat kapcsolatban lesz, de nem úgy, ahogy eddig, azonban reményei szerint továbbra is 
együtt tudnak működni, melyhez jó munkát kívánt.   
 
Mivel kérdés és további hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

199/2013. (VII. 25.) Kt. számú  
                 határozata 
 

Beszámoló a Magiszter Alapítvány Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 
2012/2013. tanévben végzett szakmai tevékenységéről. 

 
 
Tiszavasvári Város Képviselő-testülete 
 

1. a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Középiskola 2012/2013-
as tanévről készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 

 
2. felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről. 

 
 

Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  
    Polgármester
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Tárgy (7.np.): Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év 
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2013/2014-es nevelési év 
előkészületeiről.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a képviselő-testület 
számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.   
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

200/2013. (VII. 25.) Kt. számú 
határozata 

 
Beszámoló az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év működéséről, szakmai 

tevékenységéről, a 2013/2014-es nevelési év előkészületeiről 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

1. az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as nevelési év működéséről, szakmai 
tevékenységéről, a 2013/2014. nevelési év előkészületeiről szóló szakmai beszámolóját 
megtárgyalta és elfogadja. 

 
2. felkéri a város polgármesterét, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  

    Polgármester 
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az előterjesztés melléklete 

BESZÁMOLÓ  
 
 
 

az Egyesített Óvodai Intézmény  

 

2012/2013-as  nevelési év működéséről,  

szakmai tevékenységéről, 

a 2013/2014-es nevelési év előkészületeiről  
 
 
 
 

Készítette: 
 
 
 

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 291/2012. (XII. 
12.) Kt.  sz. határozata alapján 

 
 
 
 
 
 
 

Moravszki Zsoltné 
intézményvezető 

 
2013. július 16. 
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I. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDTETÉSE, HELYZETELEMZÉS 
 
Az Egyesített Óvodai Intézmény  működését szabályozó hatályos szakmai irányelvek: 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról érvényben lévő jogszabályai  
 2011.évi CXC. Tv. A Nemzeti köznevelésről  
 229/2012. (VIII:28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési tv. végrehajtásáról 
 20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról 
 3/2012.(VI.8.) EMMI rendelet a 2012/2013 tanév rendjéről 
 137/1996. (VIII.28.) Korm.r.  Az óvodai nevelés országos  alapprogramjának     kiadásáról 

és annak módosításai 
  intézményünk érvényben lévő belső szabályzatai ( SZMSZ, Házirend) 
  intézményünk érvényben lévő helyi pedagógiai programja  (ÉKA) 
 az előző nevelési év pedagógiai munkaterve és annak értékelése 
 fenntartói elvárások (ÖMIP) 

 
Az Egyesített Óvodai Intézmény 1995.07.01. - től a város intézményeinek átszervezésével ( I. sz. és 
II. sz. óvodai körzet összevonásával ) alakult meg. Hatályos alapító okirata alapján szakmailag 
önálló jogi személy, bankszámlával önállóan rendelkező, önállóan működő, nem önállóan 
gazdálkodó helyi költségvetési szerv. Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás 
alapján, alapító okirata szerint a Városi Kincstár látja el 2007. július 01.-jétől. 
Az óvodában a napi háromszori étkezést ( tízórai, ebéd, uzsonna ) szülői igények alapján 2007. 
július 01-től a Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók 
számára. 
 
A 2012/2013-as nevelési évben intézményünk  négy telephelyen  15 óvodai csoporttal, 355 
férőhellyel működött.: 

- Fülemüle Természetvédő Óvoda 
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 
- Minimanó Óvoda 
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a. 
- Lurkó-Kuckó Óvoda 
Tiszavasvári, Egység u. 4./F-G 
- Varázsceruza Óvoda 
Tiszavasvári,Vöröshadsereg út 10. /A 

A gyermeklétszám alakulása 2012.09.01.-én: 

 Óvoda / Óvodai csoport Gyermeklétszám ( fő) /férőhely /  HHH 
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út   /   férőhely                                              92/ 90 / 62 
Napsugár csoport   /  20 23 
Pillangó csoport     /  25 25 
Eszterlánc csoport  /  20 19 
Bóbita csoport       /   25 25 
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út                                                                      80 / 70 / 5 
Katica csoport   /  25 29 
Napsugár csoport / 20 22 
Szivárvány csoport   / 25 29 
Fülemüle Óvoda, Ifjúság út                                                                           142 / 120 /1 
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     Fülemüle csoport  /   20 26 
     Sárgarigó csoport  /   25 29 
     Katica csoport      /    25 29 
     Pacsirta scoport  /     25 29 
     Cinege csoport    /    25 29 
Varázsceruza Óvoda, Vöröshadsereg út                                                          87 / 75 / 14 
    Gomba csoport    /   25 28 
    Maci csoport      /     25 29 
    Margaréta csoport   /  25 30 
  

Összesen:                                  401 / 355/ 82 
 
Engedélyezett csoportok száma a 2012/2013 nevelési évben: 15 
Átlaglétszám a szükségférőhelyek figyelembe vétele nélkül:  27 fő 
Személyi feltételek 
 
A személyi feltételek a 4 telephelyen működő 15 gyermekcsoporttal kapcsolatos alapvető 
feladatellátás biztosításához részben megfelelőek. 
 
Pedagógus álláshely 2012.09.01.  :             30 óvodapedagógus ( ebből 4  intézményegység vezető,         
      és 2 fő óvodapedagógus határozott idejű szerződéssel 
      tölti be az álláshelyet )   
  
                                                                        15 dajka ( 1 álláshely betöltetlen, illetve közcélú  
       foglalkoztatottal határozott időre betöltve  és  
      1 álláshely határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott 
       közalkalmazottal van betöltve 2013.07.31-ig )  
 
                                                                         1 intézményvezető 
                                                                         1 gyermekvédelmi felelős 
                                                                         1 óvodatitkár 
                                                                         1 gondnok (aki megváltozott munkaképességű,      
        2013.01.01 től – 2013.07.31-ig határozott időre tölti 
         be az álláshelyet)  
 
Összesen:                                                       49 fő 
 
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek. 
 
Két felsőfokú diplomával rendelkezik:                                                                 3 fő  
( 1 fő szociálpedagógus, 1 fő tanító, 1 fő  gyógypedagógus ) 
 
Alapdiplomára épülő szakoklevelet szerzett               ( 
szakvizsgával rendelkezik 2013.07.01-én ) :                                                     20 fő, ebből:  
 
                                     -gyermektáncoktató:                                    1 fő 
                                     -környezeti nevelő   :                                   1 fő 
                                     -fejlesztő pedagógus:                                   1 fő 
                                     -közoktatási vezető :                                    3 fő 
                                     -játék és szabadidő-szervező:                      4 fő 
                                                           -tanulási zavarok felismerése és kezelése   2 fő, 
                                                          - differenciáló fejlesztő pedagógus              8 fő 
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Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik:                                    2 fő   
( 1 fő német és 1 fő eszperantó nyelv)  
 
Alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik :                                                 1 fő  
(1 fő német)   
A  gyermekvédelmi munka feladatait  1 fő szociálpedagógusi végzettséggel is rendelkező 
óvodapedagógus látja el.  
A nevelő-oktató munkát csoportonként egy szakképzett dajka segíti.  
 
Személyi feltételek változásai: 
 
- 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló 1 fő óvodapedagógus 2013.04.16-tól 2013.12.15-ig   
felmentési  idejét  tölti.   
- 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonul 1 fő dajka 2013.08.01-től. 
- 40 év szolgálati idővel nyugdíjba vonuló 1 fő dajka 2013.07.02-től 2014.01.31-ig   felmentési  
idejét  tölti.   
A személyi feltételek biztosításához az Egyesített Óvodai Intézmény pályázatot hirdetett 3 fő 
óvodapedagógus és 3 fő dajka munkakör határozatlan idejű betöltéséhez. A pályázatok beadási 
határideje 2013.07.22. Az óvodapedagógus álláshelyek 1013.08.14-től a dajka álláshelyek 
2013.08.01-től tölthetőek be. 
- A nyertes óvodafejlesztési pályázat miatt az Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle 
Természetvédő Óvodája bővül egy csoporttal, melynek személyi feltételei még nem biztosítottak ( 2 
fő óvodapedagógus és 1 fő dajka ).  
- Az ellátotti létszám A  2011.évi CXC.Tv. A Köznevelésről 2013.09.01-től hatályba lépő 
rendelkezései miatt  az alábbiakkal bővül: 
2013. 09.01-től a törvény által előírt nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
finanszírozott száma,  melynek személyi feltételei még nem biztosítottak: 
5 fő gondozónő és takarítónő 
0.5 fő óvodapszichológus 
5 fő pedagógiai asszisztens 
- A 2011. évi CXC. törvény A Köznevelésről 1. melléklete alapján az Egyesített Óvodai 
Intézményben  2013.09.01-től nem alkalmazható intézményegység-vezető ( 4 fő ), mert szervezeti 
és szakmai tekintetben nem önállóak az intézményegységek.  
Az új törvény az intézménybe járó gyermekek létszáma alapján 2 fő  intézményvezető-helyettest ír 
elő. Levélben kértem Polgármester Urat , hogy a négy intézményegység-vezető megbízása 
megmaradhasson valamilyen formában 2013.09.01-től, mivel az intézményegységek egymástól 
való távolsága és az intézményvezető-helyettesek heti kötelező óraszáma ( heti 24 óra csoportban )  
miatt a feladatukat két-két telephelyen lehetetlen ellátni. Erről még egyeztetés folyik jelenleg. 
 
Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési elvek 
alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása mellett a közösen 
kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen helyi nevelési programunk ( 
Érzelmi Kötődésen Alapuló Pedagógiai Program) és az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
alapelveit szem előtt tartva. 
A gyermekcsoportokban 2 óvodapedagógus dolgozik, munkájukat 1 szakképzett dajka segíti. Az 
óvodapedagógusok heti váltásban dolgoznak. Az átfedési időt a gyermekek között  
játéktevékenységbe ágyazott élménynyújtásra ( séta, kirándulások, ... ), beszélgetésre, egyéni 
bánásmódra, érzelmi nevelésre, megfigyelésre, differenciált és speciális képességfejlesztésre 
fordítják. 
Az óvoda nevelőtestületét szakképzett, innovatív pedagógusok alkotják. A szakmai innováció 
tekintetében elsődleges szempont, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó és a 
kidolgozatlan területeket felvállaló, fejlesztési irányvonalat megjelölő tervszerű, tudatos, célirányos 
tevékenységek legyenek a dominánsak.  
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A gyermekek viselkedése, az élethez, óvodához, a pedagógushoz való viszonyulása rohamosan és 
tömegesen átalakul, így nekünk pedagógusoknak kell új utakat keresni a nevelőmunka 
hatékonysága érdekében. 
 
Továbbképzési terv megvalósulása: 
 
Óvodánk nevelőtestülete fontosnak tartja az évről-évre történő önképzést, önfejlesztést. Igyekszünk 
eleget tenni a hét évenkénti kötelező továbbképzés előírásainak, ezáltal folyamatosan emelkedik a 
pedagógusok szakmai  felkészültsége. 
1998. szeptember 1-jétől írja elő jogszabály a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára a 
hétévenkénti továbbképzésben való  kötelező részvételt. A 2013. évi költségvetés nem tartalmaz 
támogatást a továbbképzéshez. 2013. júniusában  két fő óvodapedagógus szerzett szakvizsgázott 
pedagógus szakképzettséget ( 1fő differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek, 1fő közoktatási 
vezető ) . Tanulmányaikat az utolsó félévben önerőből és a fenntartó támogatásával tudták 
befejezni. 
Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti nevelési programunk 
megvalósítását a mindennapokban. 
A továbbképzéseken résztvevő kollégák a megszerzett, alkalmazható ismereteket beépítik nevelő 
munkájukba, a nevelőtestületet pedig tájékoztatják a megszerzett elméleti és gyakorlati 
tapasztalataikról, átadják tudásukat. 
 

 
A 2012-2013-as nevelési évben az E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők 

számának alakulása: 
 
2012. 08.01.-
2012.12.31. 

3 fő dajka – 6 óra 
2 fő karbantartó -  6 óra 

2012.09.03.-
2012.12.31 

1 fő dajka – 8 óra                            
                                                        Munkaügyi Központ „ Első munkahely     
                                                        garancia bérköltség támogatás „  
1 fő ped. asszisztens – 8 óra 

2013.03.20.-
2013.07.19. 

5 fő dajka - 6 óra 
4 fő karbantartó - 6 óra 

 
Tárgyi feltételek   
 
Az épületek és helyiségeiknek állaga változó, a hetvenes években épültek, ennek következtében 
folyamatos  karbantartásra, felújításra szorulnának. 
A lapostetők beázása állandó probléma, a fűtési rendszerek elavultak, a nyílászárók minden 
épületen megértek már a cserére.  
A fákkal körülölelt óvodaudvarok változatos játékok színterei. Füves, betonos felületek váltják 
egymást, valamint nagyméretű homokozók állnak a gyerekek rendelkezésére. Udvari játékaink 
nagymértékben természetes anyagokból készültek, tartalmas mozgástevékenységhez nyújtanak 
lehetőséget, azonban felülvizsgálatra és karbantartásra szorulnak.    
A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik nevelési programunk 
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető 
eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni ( szülői 
támogatással). 
Kiemelten fontosnak tartom, hogy kellemes, egészséges és biztonságos külső és belső környezetben 
töltsék el a gyermekek és a felnőttek az óvodában töltött időt. 
Az intézmény komfortja, a csoportszobák, a kiszolgáló helyiségek és az udvar esztétikája, 
karbantartottsága jó feltételeket teremt a nevelőmunkához. 
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Az alapvető fenntartáshoz szükséges anyagi feltételek sajnos egyre szűkösebben állnak 
rendelkezésre, s így egyre nehezebb az állagmegóvás, szintentartás.  
A tárgyi feltételek javítására irányuló pályázati lehetőségek kihasználásában számítunk a  fenntartó 
segítségére, hiszen ezek a pályázatok önerős és fenntartói beadáshoz kötöttek.  
 
Fejlesztések, felújítások: 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 57/2012. (III.29.) Kt. számú 
határozatával kifejezte szándékát, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által az Észak-alföldi 
Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-4.1.1/A-11. kódszámú, Nevelési intézmények fejlesztése 
című felhívásra pályázatot nyújtott be „Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a tiszavasvári 
Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében” címmel.  
A beruházás megvalósítási helyszíne: Egyesített Óvodai Intézmény Fülemüle Természetvédő 
Óvoda 4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám. HRSZ: 2795/3. Ennek keretében a Fülemüle 
Természetvédő Óvoda épülete bővül egy csoportszobával és a hozzá tartozó kiszolgáló 
helyiségekkel valamint azok felszereléseivel.  A pályázat pozitív elbírálásban részesült, s 
2013.06.08-án meg is kezdték a felújítási, bővítési munkálatokat. Reményeink szerint 2013.09.01-
én birtokba vehetik majd a gyerekek és felnőttek a megújult, szép óvodát.  
Az Egyesített Óvodai Intézmény 2012. és 2013.  évi költségvetésében karbantartásra, kisebb 
javításra minimális összeg lett csak betervezve, így saját erőből fejlesztésre, nagyobb felújításra 
nem kerülhetett sor.  
A 2012. év folyamán a Minimanó Óvoda szinte összes radiátora kilyukadt, szükségessé vált a 
cseréjük, melyek beszerzését  a fenntartó támogatta, mert az intézmény éves költségvetésében erre 
nem volt fedezet. 
 
 

II. Beszámoló  az Egyesített Óvodai Intézmény 2012/2013-as  nevelési  év        
szakmai tevékenységéről 

 
Óvodai nevelés 
 
Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban elkészített  
Helyi Nevelési Programunk szerint végezzük. Több éves gyakorlati tapasztalatunkra, elméleti 
(pedagógiai, pszichológiai) megalapozottságra építve dolgoztuk ki 1998-ban helyi nevelésünk 
rendszerét: az “Érzelmi Kötődésen Alapuló (ÉKA) szakmai programunkat, melyet azóta 
megyénkben és azon kívül is több óvoda adaptált.   
2007.szeptember 01.-től részprogramként folyamatosan bevezetésre került a kompetencia alapú 
óvodai nevelési programcsomag, melyet módszertani segédanyagként alkalmazunk minden 
csoportban. 
Óvodai nevelésünk középpontjában az áll, hogy az ember/gyermek miképpen érzékeli és értelmezi 
„élete történéseit”. Nevelőmunkánkban alapvető követelmény a gyermek emberi méltóságának, 
jogainak tiszteletben tartása az egyenlő hozzáférés biztosításával. 
 
2010. júniusban lehetőség nyílt referencia intézményi előminősítés megszerzésére. . A referencia-
intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, 
gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt 
szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény.  
2010. augusztusában az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft által megbízott minősítő 
szakemberek helyszíni látogatásakor pozitív előminősítésben részesítették mind a négy óvodánkat.  
Referenciaintézményként szeretnénk a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lenni. Jelenleg 
ebben tudunk szakmailag tovább lépni már meglévő, bevált „jó gyakorlatainkkal”. Elsősorban 
továbbképzésre és eszközbeszerzésre lehetett pályázni. 
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A pályázatok benyújtását Tiszavasvári Város Képviselőtestülete is támogatta. Megírásukban a 
Tiszatér Társulás közreműködött.  
2012. áprilisában érkeztek meg a  TÁMOP 3.1.7-11 pályázat támogatói döntései  és  a szerződések. 
A pályázat megvalósítására 8 hónap állt rendelkezésére az óvodáknak. Az elnyert összeg 
intézményegységenként 3.000.000.- Ft., vagyis összesen 12.000.000.- Ft. A pályázat 
utófinanszírozott, Tiszavasvári Város Képviselőtestülete 53/2012.( III.29.) Kt. számú határozatában 
vállalta a pályázat előfinanszírozását, mellyel lehetőséget kapott az intézmény a pályázat 
megvalósítására. A pályázatok 2013. 03.31.-vel sikeresen lezárultak.  
 
A 2012/2013 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt feladataink   a  
következőek voltak: 

 Anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés mindennapjaiban – beszédkultúra fejlesztése, 
alakítása 

 
 Mindennapos testnevelés – játékos mozgás, mozgásos játékok tervezése, szervezése ( 

tervezés rögzítése a csoportnaplóban  )  
 
 Élmény nyújtás a „ sétanapok” alkalmával ( tervezés rögzítése a csoportnaplóban  ) 

 
 A kompetencia alapú óvodai programcsomag  működtetése minden csoportban (  témák 

megjelenése a heti ütemtervben) 
 

 A nem pedagógus munkakörben  dolgozók teljesítményértékelése 

 A Referencia feladatellátási helyhez kapcsolódó feladatok, TÁMOP 3.1.7 pályázat 
feladatainak teljesítése - Továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok átadása 

 
 A TÁMOP 3.1.5. pályázat lezárása,  fenntartása – új pályázatok benyújtása 
 
 A  nemzeti köznevelési törvény megismerése, a változások alkalmazása a 

mindennapokban  
 
 Az ÉKA pedagógiai program felülvizsgálata valamint az SzMSz és a Házirend 

módosítása az új Köznevelési törvény tükrében  
 
A kiemelt feladatok alapján az éves értékeléseket intézményegységenként az 1.sz.melléklet  
tartalmazza . 
Június első két hetét az óvoda gyermekei és dolgozói nagy örömünkre a felújított és a 
Közétkeztetési Nonprofit Kft.által üzemeltetett Gólyahír Gyermek és Ifjúsági táborban tölthették. 
Így az idén sem maradt el Erdei óvoda programunk, melynek keretében gyalog- és 
kerékpártúrákon, kirándulásokon természetes élőhelyükön, aktívan tevékenykedve figyelhetik meg 
a gyermekek az erdő, a rét, a folyó életközösségeit, kisebb kísérleteket végeznek, elsajátítják a 
természetbarát viselkedés szokásait. 
 
Az iskolaérettségi kritériumok mutatója az ÉKA-ban található „A fejlődés várható eredménye 
óvodáskor végére” címszó alatt. Ez kötelező tartalmi eleme a nevelési programnak, az Óvodai 
Nevelés Országos Alapprogramjának iránymutatása alapján.  
Az óvoda 3-4 éve alatt az óvodapedagógus felelősségteljes feladata, hogy folyamatosan nyomon 
kövesse a gyermek fejlődési ütemét, és a normálistól eltérő fejlődés esetén időben megtegye a 
szükséges intézkedéseket a szülők egyetértésével. Ezek nagycsoportos korig a következők lehetnek: 
különböző mérések, megfigyelések az életkor függvényében, pedagógiai, pszichológiai vizsgálatok 
kezdeményezése a Nevelési Tanácsadónál. Nagycsoportos korban minden gyermek november-
december hónapban felmérésen vesz részt, melyet az óvodapedagógusok végeznek, mely alapján 
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javasolják a gyermeket iskolába menni vagy óvodában maradni, illetve vélemény - különbözőség 
vagy valamilyen egyéb ok esetén a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát kérik. Az óvodai 
szakvélemények kiállítása januárban történik meg minden tanköteles korú gyermekről. A 2011. évi  
CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 45.§. a (4)  alapján a tankötelezettség kezdetéről az óvoda 
vezetője vagy a szakértői bizottság dönt. A (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek 
augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a 
gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában 
részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. 
A visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai éretlenség, mely általában a betegségekből adódó 
hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből kifolyólag a gyermek 
még egy év óvodai nevelésben részesülhet. 
 
2012/2013 beiskolázás mutatói az Egyesített Óvodai Intézményben: 
 
Alapító okirat szerinti férőhely: 355 fő/ 15 csoport  
2013.07.01.-i gyermeklétszám: 409 fő / 95 HHH 
Átlaglétszám (a szükségférőhelyek figyelembe vétele nélkül): 27 
 
Évközben ( 2012.09.01.-2013.06.30.) elköltözött: 13 fő 
Évközben ( 2012.09.01.-2013.06.30.)  felvett gyermekek száma: 21 fő 
 
Iskolába megy 2013.09.01-én : 133 fő+ 2 fő augusztusi kontr. 
Óvodában marad: 274 fő  
Átjelentkezett ( E.O.I. Óvodáin belül): 1 fő 
 
Engedélyezett csoportok száma 2013.09.01-től: 16 
Férőhely 2013.09.01-től: 375 fő 
 
Felvételét kérte 2013.09.01-től: 109 fő  
Felvett: 109 fő 
 
2013. 09.01.-én várható gyermeklétszám: 383 fő 
Átlaglétszám a szükségférőhelyek figyelembe vétele nélkül:  24 fő 
Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható: 

- szeptembertől májusig és  
- júniustól augusztusig.  

 
Az óvodáknak a nyári időszakban is gondoskodnia kell a nyitva tartásról. Ennek biztosítása 
érdekében minden évben szervezünk a nyári időszakra felügyeletet.  Júniustól augusztusig két 
óvodánk  van nyitva felváltva, s 4 csoportban várják a gyerekeket óvodapedagógusaink. 120 gyerek 
igényelt nyári ügyeletet, a feljárók átlag létszáma 85 . 

Nyári ügyeletet ellátó óvodák: 
2013.06.17.-2013.07.26    - Vasvári Pál  úti Minimanó Óvoda  
2013.07.29.-2013.08.28    - Egység  úti Lurkó-Kuckó Óvoda  
 
Intézményi szintű rendezvényeink: 
Mesemondó verseny  - Az Egyesített Óvodai Intézmény „Játékkal a gyermekekért”  Alapítványa  „ 
Kedvenc mesém „ címmel tavasszal mesemondó versenyt hirdetett meg, mely a Művelődési 
Központ és Könyvtár Gyermekkönyvtár részlegében lett megrendezve. Az első három helyezett a 
tiszalöki területi mesemondó versenyen vehetett részt.  
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Rajzverseny - Az Egyesített Óvodai Intézmény „Játékkal a gyermekekért”  Alapítványa  „ Kedvenc 
mesém „ címmel tavasszal mesemondó versenyt hirdetett meg óvodások részére. A  
legeredményesebbek a Langaméta napon a Múzeum kertjében lettek a kiállítva. A Tiszavasvári 
Városért Alapítvány idén hozzájárult rendezvényünk lebonyolításához, melyet ez úton is 
köszönünk.  
 
Haj tánc, tánc... „Gyermektánc -találkozó – az idei már a XVI. alkalom volt, hogy megrendezésre 
került a város óvodáinak nagycsoportosai valamint a Magiszter Óvoda, Szorgalmatos és 
Nagycserkesz óvodásainak állandó részvételével. A Tiszavasvári Városért Alapítvány ismét 
hozzájárult rendezvényünk lebonyolításához, melyet ez úton is köszönünk.  
 .  
 
Nyílt napok – folyamatosan az év során minden csoport szervez , ekkor lehetősége van óvónőknek, 
tanítóknak bepillantani a csoportok életébe, s ez ad alkalmat a pedagógiai munka vezetői 
ellenőrzésére is. 
 
Mozgás határok nélkül – 18. alkalommal, hagyományainkhoz hűen tavasszal került megrendezésre 
nagycsoportos óvodások és szüleik részvételével. Játékunk célja: ösztönzés a rendszeres mozgásra, 
az együttjátszás örömére, a tömegsport népszerűsítése gyermekeken keresztül szülők, pedagógusok, 
családok (több generáció) körében. Nem csak helyi óvodai csoportok látogatják rendszeresen ezt a 
vetélkedőt, hanem tiszadadai és szorgalmatosi óvodák is. 
 
Langaméta nap -    Már a  X. Langaméta-napot  szerveztük meg 2013. áprilisában  az Egyesített 
Óvodai Intézmény dolgozói részére.  Erre a napra sikerült elkészíttetnünk egy képes emlékkönyvet 
munkaközösségünk elmúlt tíz évét átölelendő képekkel. Kiadtunk egy receptgyűjteményt 
Bűdszentmihályi népi ételek címmel, és a vendégeinket saját készítésű Langababával leptük meg. A 
szakmai napunkat megtisztelte jelenlétével dr. Fülöp Erik, Tiszavasvári polgármestere, aki látva a 
gyümölcsöző munkánkat, 50.000 ezer forint önkormányzati támogatást ajánlott fel a 
receptgyűjtemény támogatására. 
  A Langaméta – napot a Játékkal a gyermekekért óvodai alapítvány és a Vasvári Pál 
  Múzeum anyagiakkal támogatta. A Tiszavasvári Városért Alapítvány ismét  
  hozzájárult rendezvényünk lebonyolításához melyet ez úton is köszönünk. 
  
 
Óvodai alapítványunk a „Játékkal a gyermekekért” Alapítvány, melynek képviselője  Olajosné 
Agócs Margit. Minden évben támogatja az intézményi szintű rendezvényeket az Alapítványhoz 
befolyt 1%-okból.  
 
Hétszínvirág óvónői bábcsoportunk rendszeres résztvevője a megyei bábfesztiváloknak. Vezetője: 
Zsoldos Istvánné. 
 
Ovi-focisaink  Fedor Jolán Éva óvodapedagógus  vezetésével az MLSZ Intézményi Labdarúgó 
Utánpótlás-nevelési programjának regisztrált játékosai.  
Szakmai munkaközösségek a 2012-2013-as nevelési évben:       
1. Langaméta  
2. Báb   
3. Vezetői  
4. Óvodai honlap készítése   
5. Kompetencia alapú óvodai nevelés 
6. Környezeti nevelés   
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A szakmai munkaközösségek a nevelési év folyamán legalább három alkalommal ( ill. szükség 
szerint ) tartanak megbeszélést, éves tervet és értékelést készítenek munkájukról. 
Kapcsolattartás formái: 
 
Fenntartóval: 

 Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
 Költségvetés egyeztetése 
 Értekezletek jegyzőkönyvének megküldése 
 A szülői igények felmérése után a nyitva tartás megállapítása 

 
Szülőkkel: 
Óvodai nevelésünk a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. 
Óvodai nevelőmunkánk tehát a családi nevelésre épül. A szülőnek biztosan tudnia kell azt, hogy az 
óvodapedagógus vele együtt, az ő egyetértésével neveli a gyermekét. Csak ezen az alapon 
képzelhető el a biztonságos, vidám, légkör kialakítása az óvodában. Ezt belátva az óvoda minden 
dolgozója előítéletektől mentesen közeledik minden családhoz, elfogadó, megértő, a gyermek 
szüleinek kijáró megbecsülést kifejező magatartásával. Hangsúlyosan érvényre juttatjuk minden 
esetben a gyermekek érdekeinek mindenek feletti védelmét. 
Nevelőmunkánk alapját a személyes, érzelmi kötődésen alapuló gyermek-óvónő kapcsolat adja. 
Napjainkban a családban végbement funkcionális változások következtében az óvodára hárul a 
fejlődésben történő lemaradások korrigálása, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlása. 
Kapcsolattartás formái: 

 Családlátogatások (hátrányos és veszélyeztetett  helyzetű családoknál közös    látogatás  a 
gyermekvédelmi  felelőssel  és a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival) 

 Szülői értekezletek ( nevelési évenként legalább háromszor:szept.,jan.,ápr.,) 
 Közös programok (kirándulások, sportnap, gyermek hét) 
 Honlapon való tájékoztatás 

 
Bölcsődével: 
A bölcsődei gondozónők és óvodapedagógusok kölcsönösen részt vesznek a másik intézményben 
szülői értekezleten, ünnepségeken, nyílt napokon, közös témában szervezett szakmai 
tanácskozásokon. 
 
Óvodákkal: 
Azt gondolom, rohanó világunkban egyre kevesebb idő jut arra, hogy jól működő, kölcsönös 
kapcsolatokat tartsunk fenn, hiszen nemcsak óvodavezetők vagyunk, hanem fenntartók is. Mindenki 
igyekszik ezt a feladatot tisztességgel ellátni, ki-ki a saját erőforrásainak megfelelően. Az 
óvodavezetők többé-kevésbé nyitottak egymás felé, a legfontosabb tanügyigazgatási és közoktatási 
kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. 
Szakmai kapcsolatom az intézményegység vezetőkkel tartalmas és folyamatos, havonta egyszer ill. 
szükségszerűen vezetői megbeszéléseket tartok, látogatom az óvodákat. Munkánk kiegészíti 
egymást, egymásra épül. Nagy megnyugvás, hogy bízhatok bennük, munkájukat magas színvonalon 
végzik, s ők is számíthatnak mindenben rám. 
Más óvodákkal való kapcsolattartás: 

 Magiszter Alapítványi Óvoda 
 Tiszadobi Napsugár Óvoda                 
 Szorgalmatos Község ÁMK Óvoda 
 Tiszadada Nyitnikék Óvoda 

  
Iskolával: 

 Nagycsoportosok látogatása az iskolában 
 Tanító nénik látogatása az óvodában 
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 Első osztályosok látogatása az óvodában 
 
Pedagógiai Szakszolgálattal : 

 igény szerint szülői értekezleteken előadás 
 logopédiai, pszichológiai ellátás 
 gyógytestnevelés heti három alkalommal a nagycsoportosoknak 
 korai fejlesztés 
 személyiség fejlesztés 
 iskolaérettségi vizsgálat 
 tanulási zavar prevenciós mérése 

 
Művelődési, kulturális intézményekkel 

  Könyvtárlátogatás,  
 Múzeumlátogatás 
 Találkozások Háza rendezvényeinek látogatása 

 
Egészségügyi ellátással: 

  Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás 
  Fogorvosi szűrés 
 Foglalkozásegészségügyi ellátás 

 
Szociális Szolgáltató Központtal: 

 Gyermekjóléti szolgálat családgondozói 
 Családsegítők 

 
Városi Kincstár: 

 pénzügyi, gazdasági feladatokban ( éves költségvetés készítése, számlázások, pályázatok ) 
 munkaügy 
 karbantartás 
 felújítás 

 
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. 

 gyermek és felnőtt étkeztetés 
 diétás étkeztetés 
 Gólyahír Gyermek-és Ifjúsági tábor 

 
Munkavédelem 
A fenntartó által megbízott személy: Juhos László 

 munkavédelmi oktatás 
 tűzvédelmi szabályzat készítése 

 
 
Az intézményben működő érdekvédelmi szervezetek: 
Szakszervezeti  bizalmi:                      Zsoldos Istvánné  
Közalkalmazotti tanács vezetője:        Czifra Sándorné 
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III.  A 2013/2014-es nevelési év előkészítése 

 Óvoda / Óvodai csoport Gyermeklétszám ( fő) /férőhely           
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út   /   férőhely            97/ 90 /                                                                                      

Napsugár csoport   /  20 22 
Pillangó csoport     /  25 26 
Eszterlánc csoport  /  20 24 
Bóbita csoport       /   25 25 

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út                                  75 / 70 /                                                                                     
   Katica csoport   / 25 26 

             Napsugár csoport /20 20 
          Szivárvány csoport   /25 29 

Fülemüle Óvoda, Ifjúság út                                  133(137)/ 140 
Fülemüle csoport  /   20 25 
Sárgarigó csoport  /   25 24 
Katica csoport      /    25 20 
Pacsirta csoport  /     25 22 
Cinege csoport    /    25 26 

(új)Tengelice  csoport / 20 16 
(ebből 2SNI, akkor 20 fő) 

Varázsceruza Óvoda, Vörös hadsereg út                      78 / 75 
               Gomba csoport     /   25 25 

                 Maci csoport      /     25 27 
                Margarétacsoport   /  25 26 

  
Összesen: 16 csoport  383 (387) / 375 

Csoportok száma: 16 
Átlaglétszám: 24 
SNI (3 gyerekként számítanak a létszámban): 2 fő 
 
Intézményünk alkalmazotti közössége az egyre szűkösebb anyagi helyzet ellenére is pozitív 
hozzáállásával törekszik a színvonalas szakmai munkavégzésre . Munkájukat az igényesség és a 
szakmai megújulás jellemzi. Az óvodapedagógusi tevékenység és az óvoda működését segítő nem 
pedagógus alkalmazottak összehangolt  munkája hozzájárul az óvodai nevelés eredményességéhez. 
 
Megköszönve az egész éves együttműködést, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az Egyesített 
Óvodai Intézmény éves beszámolójának elfogadására. 
 
 
 

„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghálásabb munka, 
ami a Földünkön osztályrészül jutott, 

de saját tökéletességre törekvésünket is ez mozdítja előre.” 
/ Brunszvik Teréz/ 

 
Tiszavasvári, 2013.07.16.                                               
                                                                                       Moravszki Zsoltné 

                                          intézményvezető  
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                         A 2012/2013 nevelési év értékelése intézményegységenként            1.számú melléklet 

 
 "A nevelés nem csak elveken és okos taktikán múlik, mert elsősorban a lényünkkel nevelünk. A 

nevelés: titkos metakommunikáció. Ami jó benned és tiszta, és ami rossz és koszos, továbbadod. 

A gyerek remegi félelmeidet, aggódja az aggodalmaidat - de éli a nyugalmadat és derűdet is - 

ha valódi." 

                                                                                         Müller Péter  

 

A FÜLEMÜLE TEMÉSZETVÉDŐ ÓVODA  

2012 – 2013  NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

HELYZETELEMZÉS: 

Férőhelyek száma 120 

Beírt gyermekek száma 140 

Gyermekcsoportok száma 5 

Ebből szükség-csoportszoba 1 

 

 

 

A gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2012.09.01. 

Csoport neve Férőhely Összes 

gyermeklétszám 

HH HHH 

Fülemüle cs. 20 25 3  

Sárgarigó cs. 25 29 6 1 

Katica csop. 25 29 8 1 

Pacsirta csop. 25 29 7  

Cinege csop. 25 28 3  
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 

 

Az öt csoporthoz biztosított volt 10 óvónő és 5 dajka. 2013. 04.01-től egy fő 

kisegítő dajka is dolgozott az tagintézményünkben, 2013. 05. 09-én 

áthelyezésre került a Varázsceruza óvodába. 

10 óvodapedagógusunk közül nyolc szakvizsgával rendelkezik. Egy 

óvodapedagógusunk (2012.07.01-2013.06.30) határozott idejű kinevezéssel 

dolgozik. Egy óvodapedagógusunk közalkalmazotti jogviszonya közös 

megegyezéssel megszünt 2013. január 14-től, aki helyett (2013.01.14-

2013.07.15) határozott idejű kinevezéssel dolgozik egy óvónő. 

2013. 05.17-én, az évzárónkon PÁSZTOR ISTVÁNNÉ az ÉV PEDAGÓGUSA 

kitüntető díját vehette át, aki 2013. 08.15-től felmentési idejét tölti, mert 

2013 decemberében nyugdíjba készül. 

 

 

TÁRGYI FELTÉTÉLEK: 

 

Az elmúlt évben a kisebb javításokon kívül nem történt –a fenntartó által 

végzett - jelentősebb karbantartási munka egészen 2013. június  10-ig. Ekkor 

ugyanis elkezdődtek a munkálatok a : Férőhelybővítés és komplex fejlesztés a 

tiszavasvári Fülemüle Óvodában a minőségi nevelés érdekében ÉAOP-

4.1.1/A/11  sikeres pályázat keretében. A pályázat megvalósításának 

határideje 2013. 08. 23. Ahhoz, hogy az építkezés elkezdődhessen minden 

berendezési tárgyat a tornaszobába és a többi óvodába kellett elraktároznunk. 

Ez igen nagy munka volt, melyet ezennel is nagyon köszönök az óvoda segítő 

dolgozóinak és a  Városi Kincstár munkatársainak !!! 

A csoportszobák felszereltsége az év folyamán a szülők által vásárolt játékokkal 

bővült. Szintén szülői adományból újra vásárolhattunk udvari fa 

játékeszközöket: babakocsikat, kisszekeret, tricikliket, kerékpárokat. 
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FŐ FELADATUNK VOLT a 2012 – 2013 – es nevelési évben a minőségi célok 

tükrében: 

 

   

1. Anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés mindennapjaiban –    

   beszédkultúra fejlesztése, alakítása.  

2. Mindennapos testnevelés –  játékos mozgás, mozgásos játékok tervezése,   

   szervezése. Tervezés rögzítése  a csoport naplóban. 

3. Élmény-nyújtás a „séta napok” alkalmával. Tervezés, rögzítés a   

   csoportnaplóban. 

4. Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése. 

5. A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény értékelése.  

6. A referencia feladat-ellátási helyhez kapcsolódó feladatok, a TÁMOP 3.1.7  

   pályázat feladatainak teljesítése – továbbképzéseken való részvétel,  

   tapasztalatok átadása. 

7. A TÁMOP 3. 1. 5. pályázat lezárása, fenntartása – új pályázatok  

   benyújtása. 

8. A nemzeti köznevelési törvény megismerése, a változások alkalmazása a  

   mindennapokban. 

9. Az ÉKA Pedagógiai Program felülvizsgálata, valamint az SZMSZ és a  

   Házirend módosítása az új köznevelési törvény tükrében. 
     

           

 Nevelési gyakorlatunk alapja a gyermekszeretet, a harmonikus, nyugodt, családias, 

egymásra figyelő, segítő, támogató, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív 

tulajdonságokat megerősít óvodai élet. Fontosnak tekintjük a felnőtt és a gyermek 

sokszínű együttműködését, a játék elsődlegességét. A játékra alapozva szervezzük a 

gyermek igényeihez, életkori-sajátosságaihoz igazított tevékenységeket, 

tapasztalatszerzéseket. 

A fő feladatok megvalósítása során nagyon fontos volt a dolgozók igényes, 

összehangolt munkavégzése is. A tervezés során – a naplók- jól tükrözik, hogy az 

óvodapedagógusok a fő feladatok maximális megvalósítására törekedtek az év 

folyamán. A nyílt napok szervezése, lebonyolítása is ezt a szemléletet tükrözi. 

Pedagógusaink megújulásra képesek, figyelemmel kísérik az óvodai nevelésben 

bekövetkezett változásokat. 
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KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL: 

  

 - óvodáink vezetésével és dolgozóival közös programjaink, 

 - más intézményekkel, Általános Iskolák Tiszavasvári, az 50 éves Vasvári Pál  

    Múzeum és a Városi Könyvtár , a Találkozások Háza, Tiszavasvári Bölcsőde    

 - szülőkkel, 

 - pedagógiai szakszolgálattal, 

 - családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival, 

 - védőnőkkel, gyermekorvossal, 

Elmondható, hogy minden megjelölt intézménnyel maximálisan együtt 

tudtunk dolgozni, sokat segítettük egymás munkáját ebben az évben is. 

 

 

FONTOS FELADATUNK VOLT EBBEN A NEVELÉSI ÉVBEN IS: 

  

- az óvoda külső- belső dekorációjának fejlesztése, folyamatos frissítése, 

- átjárás, hospitálás más intézményekbe munkánk fejlesztése érdekében, 

- a kompetencia alapú oktatási programcsomag részelemeinek alkalmazása ( 

EKA program melléklet) mind az öt csoportunkban. 

   

ÉVES PROGRAMJAINK VOLTAK: 

  

- Szülői értekezletek tartása az aktualitásnak megfelelően 

- hulladék- és PET-palack gyűjtése, takarítási világnap: részvétel a 

gyermekekkel közösen 

- Fülemüle családi nap szervezése a szülői közösséggel együtt, 

- zenés műsorok, bábszínház szervezése a szülők igényei alapján, havonta egy 

alkalommal, 

- gyermekek fotózása, 

- adventi készülődés, 

- Mikulás, 

- karácsonyi ünnepség az óvodában (együtt) 

- karácsonyi ajándékozás felnőttek körében, 

-nyílt napok szervezése csoportonként, tanítóknak, óvodapedagógusoknak, 

- farsangoló hét csoportszinten 2013. februárjában. 
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- mesemondó verseny csoportonként és óvodai, majd városi és területi szinten, 

- rajzverseny és kiállítás, 

- Mozgás határok nélkül : sportverseny 

- húsvéti tojásfestő nap szülőkkel közösen, 

- Haj, tánc, tánc…gyermektánc találkozó 

- Langaméta nap 

- anyák napja 2013. május 03. csoportokban… 

- évzáró 05.17. Találkozások Háza, A csizmás kandúr…. mese bemutatása 

- erdei óvoda a Gólyahír gyermektáborban- 2013.06.03.-2013.06.14.- 

- csoportonkénti kirándulások, (Tisza-tó, Vadaspark, Tiszalök-arborétum)  

- csoportonkénti fagyizások, 

- úszótanfolyam- nagycsoportos gyermekek számára 

- Vasvári Pál Múzeum foglakozásai –„Boróka pályázat- havi egyszeri 

kézműves foglalkozás, évszaknak, hagyományoknak megfelelő közös 

tevékenység. 

 

Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet 

tagjai sokat segítettek, a szervező munkában dicséretesek voltak. Munkájukat 

megköszöntük.  

 

NYÍLT NAPOK  

 

 2013.03.27. Sárgarigó csoport:Nagytakarítás a Napnál…ébredő természet 

2013.04.17. Katica csoport: A Föld nap - Földünk élővilága… 

2013.04.10. Pacsirta csoport  :  Tavasz –komplex személyiségfejlesztő játékos 

tevékenység .   

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tavasszal meghirdetett rajzversenyen igen jól 

szerepeltek óvodásaink. Tárgyi jutalmazásukat a Városért Alapítvány és a 

Játékkal a gyermekekért Alapítvány támogatta, melyet ezúton is nagyon 

köszönünk! 

A Haj, tánc, tánc… gyermektánc találkozón igen színvonalas, hagyományőrző 

műsorral mutatkoztak be az iskolába készülő ovisok. 
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A városi „Kedvenc mesém” mesemondó verseny első három helyezettje a  

Fülemüle óvoda három óvodása lett. Így a területi versenyre is eljutottak, ahol 

első és második helyezést értek el. 

A „Mozgás határok nélkül.. „ játékos családi sportvetélkedőt a Fülemüle Óvoda 

csapata nyerte meg. 

Májusban került megrendezésre az óvodák közötti Madarak, fák napja játékos 

vetélkedő, melynek győztese a Pacsirta csoport lett.  

Köszönet és elismerés minden résztvevőnek!!! 

 

 

A nyári ügyelet ebben a tanévben a Minimanó óvodában indult, melyre 30 

gyermek jelentkezett a Fülemüle óvodából, majd a Lurkó- kuckó óvodában 

folytatódik. 

 

 

2013.06.30. 

                                                             Kádár Gyuláné Oláh IrÉN 

                                                              intézmény-egység vezető 
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A 2012/2013-AS NEVELÉSI ÉV  ÉRTÉKELÉSE  
A VARÁZSCERUZA ÓVODÁBAN 

    
 
 
HELYZETELEMZÉS -óvodánk ebben a nevelési évben 3 csoporttal működött átlag 29-es 
létszámmal.   
                      GOMBA  kis- nagycsoport 30 
                      MARGARÉTA  nagycsoport 27 
                       MACI   kis-középső csoport    29 
 
A három csoporthoz 6 óvodapedagógus és 3 dajka és 1 kisegítő személyzet volt biztosítva. 
A munkakörüknek megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik minden dolgozó. 
 
 
TOVÁBBKÉPZÉS –TOVÁBBTANULÁS 
  
MAGYAR MIHÁLYNÉ a BME Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatás Vezetői Szakon 
befejezte tanulmányait, szakvizsgázott pedagógus és közoktatás vezető oklevelet szerzett 
 
.A MARGARÉTA nagycsoport részt vett 27 fővel, valamint a Gomba csoportból 7 fő 
nagycsoportossal a Vasvári Pál Múzeum Néphagyományok és jeles napok   pályázati 
programján. Kísérő óvodapedagógusok Zsoldos Istvánné és Dampfné Róka Ildikó és Polóka 
Katalin és Székiné Zsoldos Mariann dajka néni. 
 
Elkezdtük megvalósítani a TÁMOP 3.1.7.11/2-2011-00386 számú”  Egyesített Óvodai 
Intézmény a közoktatás fejlesztésének minősített bázisa” –című pályázatban előírtakat. A 
játékban kiteljesedő kompetencia alapú nevelés a „VARÁZSCERUZA óvodában című 
projekt kidolgozásra került Zsoldos Istvánné projektmenedzser írányítása mellett 
 
A Varázsceruza Óvodai Egyesületünk ebben a tanévben is több pályázatot nyújtott be : 
-Nemzeti Civil Alap Működési Támogatáshoz Pl:. a különórák eszközeinek támogatására 
-.Mozgás határok nélkül sport rendezvény támogatására –( ami sajnos nem nyert) 
 
Óvodai Egyesületünk hatékonyan működik, már negyedik éve támogatunk 1-1 rászoruló 
gyermeket a beiskolázás megkönnyítésére. Egyesületünk támogatta a CSALÁDI NAP 
programjainak anyagi fedezetét 131.865 Ft értékben.( lovaglás, légvár csúszda, óriás 
trambulin, lovas kocsikázás, torta, konfetti kilövés, héliummal töltött lufik eregetése 
 
Tárgyi feltételek.- tárgyi feltételeinket a Varázsceruza Óvodai Egyesület segítségével, a 
pályázati lehetőségek kihasználásával, valamint jótékonysági rendezvények szervezésével 
tudtuk gyarapítani, vagy állagukat megóvni/, családi nap, farsang…/ 
-  Játék állomány bővítése- SZK felajánlásból Fejlesztő játékok a Hooblától 
-  A Maci és a Gomba csoport festése 
-  Beltéri „FÜGGŐ ZSÁK”-mindhárom csoportban 
  -Tornaszerek bővítése 
-  Homok frissítés –Városi Kincstár 
-  Világító testek karbantartása, cseréje /neon csere/ 
-  a Maci és Gomba csoport festése / 2012. nyár/ 
A 2012/2013es nevelési év fő feladatait egész évben szem előtt tartottuk. 
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1.Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés mindennapjaiban- beszédkultúra fejlesztése,  
   alakítása. 
 
2.A kompetencia alapú óvodai programcsomag működtetése minden csoportban.(a témák  
   megjelenése a heti ütemtervben)    
   Videó felvételek készültek mindhárom csoportban. 
 
3. Mindennapos testnevelés- játékos mozgás, mozgásos játékok tervezése, szervezése ( A  
    tervezés rögzítése a csoportnaplóban) 
 
4. Élmény nyújtás a „sétanapok” alkalmával (tervezés rögzítése a csoportnaplóban) 
 
5  A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítményértékelése 
 
6. A Referencia feladatellátási helyhez kapcsolódó feladatok, TÁMOP 3.1.7. pályázat    

    feladatainak teljesítése- Továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok átadása 

7. A TÁMOP 3.1.5. pályázat lezárása, fenntartása- új pályázatok benyújtása 

8. A nemzeti köznevelési törvény megismerése, változások alkalmazása a mindennapokban. 

9. Az ÉKA pedagógiai program felülvizsgálata valamint az SZMSZ és a Házirend   
    módosítása az új köznevelési törvény tükrében 
     
Közös szervezésű programok: pl.  Családi nap, Farsang, Szülői értekezletek   hangulatosabbá 
tétele (tea, keksz) 
Játszó délután az új gyermekekkel és szüleivel ( ismerkedés) 
Zöld nap- az óvoda udvar rendezésese a szülők, dolgozók közös munkájával 
Süteményes  hétvége- fánk és lángos árulása ( SZK) 
Szelektív hulladék gyűjtés 
                  

Kompetencia alapú óvodai csomag működtetése- mindhárom csoportban 5-6 éve bevezettük és 
foglalkozásainkat így szervezzük .A referencia előminősítést is a kompetenciába szerzett „Jó 
gyakorlattal” szerezte meg óvodánk .  

A tudatosabb környezetvédelemre nevelés a mindennapokban-a természet megszerettetésére, óvására 
neveljük gyermekeinket .Szelektív hulladék gyűjtéssel az élő környezet tisztaságának 
megóvására, szemlélet váltásra  biztatjuk a gyermeken keresztül a szülőket is .Sokat sétálunk, 
túrázunk a szabadban, rácsodálkozunk az állat és növényvilág sokszínűségére, rejtelmeire. 
Részt vettünk az „Erdei óvoda” programjában. 

Teljesítmény értékelés- részt vettünk egymás nyílt napjain, egészséges kritikával megbeszéltük a 
látottakat, értékeljük éveken át a csoportban dolgozó kollégánkat. Vezetői értékelések is 
megtörténtek. 

Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése:  -jól működő SZK segíti munkánkat, valamint a 
Varázsceruza Óvodai Egyesület, a rendezvények közös szervezése összehangolt nevelési 
elvek. 
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Kirándulások, élményszerző programok 
 

Margaréta csoport-a közeli séták és vízparti túrák mellett májusban kirándultak a Hortobágyi 
Nemzeti Parkba, a Madár kórházat is meglátogatták és a pusztai kocsikázás élménye mindig a 
legérdekesebb a gyermekek számára. 
   
Gomba csoport – a külső világ tevékeny megismerésének foglalkozásain sokat sétáltak, felfedezték 
az élővilág csodáit. Májusban a Nyíregyházi Falumúzeumba és játszóházba kirándultak. 
 
Maci kiscsoport- a kompetencia alapú programcsomag által javasolt természetben való séták, 
vízparti túrák mellett évvégén ellátogattunk a Polgári archeoparkba .A kecskék etetése tetszett 
legjobban a kicsiknek, de a jurták történelmi kiállításai, a játszótér, a gokartozás is nagy élményt 
jelentett a gyerekeknek. 
 
Az év folyamán szervezett 
 

- Kulturális és szórakoztató műsorok: 
- Diri Dongó együttes őszi műsora 
- Muzsikás Péter –hangszer bemutató 
- Hétszínvirág bábcsoport  -„Ugri és Bugri” báb játék 
- Sanyi bohóc farsangi műsora 
- Vidám Vándorok- zenés műsor 
- Romvalter Éva és társa műsora 
- Légvár, lovaglás, séta kocsikázás 

 
A hagyományok ápolására az idén is nagy hangsúlyt fektettünk. A  Mikulás, Karácsony ,Szüli –és 
névnapok megünneplése zártkörű, amíg a Farsangot a Családi napot,  az Évzárót a szülőkkel 
közösen ünnepeltük. 
 
Kapcsolattartás 

3. Bölcsődével- év elején a gondozónők, év végén a leendő kiscsoportos óvó nénik látogatnak el 
egymás intézményébe 

4. Iskolával- évnyitóra a volt nagycsoportos óvodapedagógus megy el 
5. Év közben részt veszünk iskolai rendezvényeken, versenyeken 
6. Pedagógiai szakszolgálattal-logopédia, fejlesztő foglalkozásokon való részvétel 
7. Művelődési, kulturális intézményekkel  -Múzeum, Könyvtár, Találkozások Háza 
8. Egészségügyi ellátással- orvos, védőnő 

 
Az évet a ”GÓLYAHÍR” táborban az ERDEI OVI programba kapcsolódva zártuk, a jelentkező 
gyermekekkel. Ez minden évben nagy élmény a gyermekeknek, 21 fő vett részt, 
Nagy Zoltánné és Balogh Péterné óvodapedagógus és Polóka Katalin dajka néni munkájával. 
 
Ügyelet-     / 2013.06.17-tól 07.26-ig/    MINIMANÓ ÓVODA 
 
                  /  2013. 07.29.-től 08.28-ig/   LURKÓ-KUCKÓ ÓVODA                              
 

„A CSODÁLKOZÁS AZ ELSŐ LÉPÉS A MEGISMERÉSHEZ”    
           / l uis Pasteur/ 

 
Tiszavasvári, 2013-06-24     
 
 
        Magyar Mihályné 
 

 



 277 

A MINIMANÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE A 
2012/2013 – AS NEVELÉSI ÉVRE 

 
HELYZETELEMZÉS 
 
Ebben a nevelési évben intézményünk négy csoportban 90 + 10% férőhelyen 2012. 
szeptemberében 96, 2013. júniusában 102 gyermekkel működött. A gyermekek 
csoportonkénti megoszlása a következő volt: 

 Bóbita csoport 2012. szeptemberében 25, 2013. júniusban 26 fő volt. 
Óvodapedagógusok: Tamás Béláné, Opre Csabáné, képzett dajka: Tóth Lajosné.  

      Év közben elment 1 gyermek (Angliába költöztek), érkezett 2 gyermek. 

 Pillangó csoport 2012. szeptemberében 25, 2013. júniusban 26 fő volt. 
Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, képzett dajka: Alacs 
Mihályné.  

     Év közben a Magiszter Alapítványi Óvodából érkezett hozzánk 1 gyermek. 

 Eszterlánc csoport 2012. szeptemberében 21, 2013. júniusban 24 fő volt. 
Óvodapedagógusok: Csomós Józsefné, Dobsi Istvánné, képzett dajka: Lakatos 
Gyuláné.  

           Év közben 3 új gyermek érkezett. 

 Napsugár csoport 2012. szeptemberében 23, 2013. júniusban 26 fő volt. 
Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Pethéné Ujhelyi Marianna, képzett dajka: Bódor 
Lászlóné.  

 Év közben 3 új gyerek érkezett. 
  

 Személyi feltételeink 
 
      Intézményegység – vezető: 1 fő 

Óvodapedagógusok: 8 fő 
Dajka: 4 fő 
Kisegítő dajka határozott időre: 3 fő 
Karbantartó határozott időre: 2 fő volt. 
 
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú képzettségűek. Négy fő alapdiplomára 
épülő szakoklevéllel, rendelkezik. Egy főnek Játék és szabadidő pedagógusi szakvizsgája, 
három főnek Differenciáló fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsgája van. Dajkáink 
mindannyian szakképzettek. 
 

 Tárgyi feltételek 
 
Az E.O.I. pedagógiai munkatervében leírtak szerint az éves költségvetés nem fedezi a 
működéshez szükséges feltételeket. Alapvető feladatunk az állagmegóvás és a takarékos 
gazdálkodás. 
A fejlesztések megvalósulása érdekében keressük az anyagi bevételek lehetőségét: 
- pályázati lehetőségek bevonásával „Jó gyakorlat” TÁMOP 3.1.7 pályázat 

        eszközbeszerzése 
- szülői támogatásokkal, ami sajnos a mi területünkön elenyésző segítség, a 
munkanélküliséget és az elszegényedést figyelembe véve 
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- „Játékkal a gyermekekért” Alapítvány anyagi támogatása a nyári ügyelet 
játékvásárlásához 
- Kincstári és önkormányzati támogatással a javító munkatevékenységek terén 
 
 
A 2012/13 – as nevelési év fő feladatai: 
 
1. Anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés mindennapjaiban – beszédkultúra fejlesztése, 

alakítása.  
2. Mindennapos testnevelés – játékos mozgás, mozgásos játékok tervezése, szervezése. 

Tervezés rögzítés a csoport naplóban.  
3. Élmény nyújtás a „séta napok” alkalmával. Tervezés, rögzítés a csoport naplóban.  
4. Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése.  
5. A nem pedagógus munkakörben dolgozók teljesítmény értékelése.  
6. A referencia feladatellátási helyhez kapcsolódó feladatok, a TÁMOP 3. 1. 7 pályázat 

feladatainak teljesítése – továbbképzéseken való részvétel, tapasztalatok átadása.  
7. A TÁMOP 3. 1. 5. pályázat lezárása, fenntartása – új pályázatok benyújtása.  
8. A nemzeti köznevelési törvény megismerése, a változások alkalmazása a 

mindennapokban.  
9. Az ÉKA Pedagógiai Program felülvizsgálata, valamint az SZMSZ és a Házirend 

módosítása az új köznevelési törvény tükrében.  
 
Mindezen feladatok figyelembe vételével szerveztük és terveztük az éves nevelő 
munkánkat. A TÁMOP 3.1.7 pályázat továbbképzésein teljes létszámmal részt vettünk, 
felosztva a továbbképzéseket. A pályázatban előírt eszközbeszerzések jóvoltából két 
csoportban új bútorokat, egy csoportban tárgyalóhelyet sikerült kialakítanunk és 
beszereznünk. 
Sikerült a elektrotechnikai állományunkat is bővíteni, melyet nagyon jól tudtunk 
hasznosítani a munkánk során. Összességében a TÁMOP 3.1.7 pályázattal sokat tudtunk 
fejleszteni a munkánk színvonalán, és a mi szakmai rálátásunkon is. 
Az intézményegység – vezetői ellenőrzések a munkatervben előírtak szerint megtörténtek. 
 
Szakmai munkaközösségekben való részvétel 
 
Langaméta: Opre Csabáné munkaközösség vezető 
Báb: Gazdag Józsefné, Pethéné Ujhelyi Marianna 
Óvodai honlap: Pethéné Ujhelyi Marianna munkaközösség vezető 
Kompetencia alapú nevelés: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, Tamás Béláné 
 
Mérések-értékelések 
 
- A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben 
a nevelési évben is. 
- Pedagógusaink, dajkáink teljesítménymérése az intézmény teljesítményértékelési 
szabályzata alapján folytatódott. 
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Kapcsolattartási területeink: 
 

 Szülőkkel  
 Szk. vezetőkkel  
 Magiszter Alapítványi Óvodával  
 Kabay János Általános Iskolai Egység iskoláival  
 Pedagógiai Szakszolgálattal  
 Művelődési, kulturális intézményekkel  
 Egészségügyi ellátással  
 Szociális Szolgáltató Központtal  
 Városi Kincstárral  
 Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel  
 Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel  
 Vasvári Pál Múzeummal, mellyel igen gyümölcsöző a kapcsolatunk, hisz a múzeum 

házhoz jött az idén a múzeum épületének felújítása végett. A „Boróka” pályázat 
kapcsán az idén 6 foglalkozást tartottak a Bóbita csoport gyerekeinek, amit a gyerekek 
nagyon vártak és megszerettek.  

 
 
Minimanó Óvoda programjai 
 
Nyílt napok: 
 
Bóbita csoport: 2013. május 28. A Vasvári Pál Általános Iskolai egység tanító nénijei 
látogattak el hozzánk a gyermeknap alkalmából rendezett óvodai napunkra. A 
gyermeknapon a Bóbita csoport „Haj tánc, tánc…” műsora nagyon tetszett a tanító 
néniknek, s meghívtak bennünket az iskolában júniusban megtartott Művészeti tagozat 
évzáró műsorába, fellépő csoportként. 
 
Mikulás várás 
2012. december 06. 
 
Karácsony hete: 
2012. december 17 – 21 – ig. 
 
Farsang hete: 
2013. február 25- 29 – ig. 
 
Anyák – napja 
2013. május 6. 
 
Évzáró, ballagás 
2013. május 24. 
 
Bábelőadások, zenés előadások a Minimanó Óvodában, havonta egy alkalommal.  
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Szülői értekezleteink:  
 2012. augusztus Alakuló kiscsoportos szülői értekezlet. Meghívott vendég: Bodnár 

Lászlóné 

           óvodai gyermekvédelmi felelős – Beóvodázás, óvodáztatási támogatás. 

 2012. szeptember 26. Óvodai szülői értekezlet.  
 2012. november vége Szk. vezetőkkel szülői értekezlet a Mikulás és karácsonyi  

      előkészületek témájában. 

 2013. január 22. Farsang az óvodában, valamint iskolai előkészületek, ballagás, iskolai 
beiratkozás. Az iskolába menő nagycsoportos gyermekek szülei számára beszélgetés, 
tájékoztatás az új törvény értelmében bevezetett vallásoktatásról. Meghívott 
vendégeink voltak a Református Egyház tiszteletese Katona Béla, és felesége Ibolya, 
valamint Bodnár Lászlóné gyermekvédelmi felelős.  

 
ÓVODAI, ISKOLAI, MÚZEUMI PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL 
 
Nagycsoportosaink, a Bóbita csoport a következő programokon vett részt Tamás Béláné 
Ica néni, Opre Csabáné Ica néni és Tóth Lajosné Katika néni segítségével: 
- Múzeumi „Boróka” programok hat alkalommal. 
- 2012. október 01. Idősek napja a Liptai Elza Öregek Otthonban. 
- 2012. december 18. Betlehemes műsor a Liptai Elza Öregek Otthonban. 
- 2012. december 19. Közös karácsony és táncház a Vasvári Pál Általános Iskolai 
 Egységben. 
- 2013. március 07. Közös farsang és táncház a Vasvári Pál Általános Iskolai  
 Egységben. 
- 2013. március 14. Házi mesemondó verseny. 
- 2013. március18. Mesedélelőtt a Városi Könyvtárban. Előadó: Csenik Szende. 
- 2013. március 20. Városi mesemondó verseny. 
- 2013. március 26. „Nyílt nap a húsvét jegyében” a Kabay János Általános Iskolai 
    Egységben. 
- 2013. április 24. Haj, tánc, tánc… Gyermektánc találkozó. 
- 2013. május 02. Sportverseny a Vasvári Pál Általános Iskolai Egységben. 
- 2013. május 05. Madarak, fák napja a Fülemüle Természetvédő Óvodában. 
- 2013. május 25. Mozgás határok nélkül… a Városi Sportcsarnokban. 
- 2013. június 05. „Vidám forgatag” a Vasvári Pál Általános Iskolai Egység Művészeti  
 Tagozatának évzáró műsora, melyen a Bóbita csoport is fellépett. 
 

Tiszavasvári, 2013. Június. 29                        
 
 
 
                                                                   Opre Csabáné 
                                                            intézményegység - vezető 
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Éves  értékelés 
 

Lurkó-kuckó óvoda, 2012/13-es nevelési év 

 

Óvodánkban ebben a nevelési évben is három gyermekcsoportban zajlott a 

nevelőmunka. Mindhárom csoportba vegyes életkorú gyermekek jártak. A Katica csoport 

létszáma 28 fő, a Napsugár csoporté 22 fő volt. A Szivárvány csoport létszáma tavaszra 30 fő 

lett. A 80 fő beiratkozott gyermek rendszeresen járt óvodába, óvodánk kihasználtsága így 

nagyon jónak mondható. 

2012 júliusában nyugdíjba vonult egy főállású dajka, az ő munkakörét 

közfoglalkoztatásban résztvevő dolgozók látták el, (szerződési ciklusonként más-más 

személy). 

A karbantartói munkákat szintén közfoglalkoztatású dolgozó végezte, (kisebb 

megszakításokkal). 

Mindennapi munkánkat a Pedagógiai munkatervben meghatározott kiemelt nevelési és 

képességfejlesztési terület, mint irányadó szempont határozta meg. 

Módszertani segédanyagként használtuk a kompetencia alapú óvodai nevelés 

programcsomagot, ezzel kiegészítve az ÉKA programot.  

A TÁMOP 3.1.7-es sikeres pályázatunk megvalósítását már a nevelési évet megelőző 

nyári hónapokban megkezdtük. 

A pályázat követelményeinek megfelelően az ide kapcsolódó pedagógus tovább 

képzéseket már az első félévben teljesítettük. A tárgyi eszközök vásárlását szeptember 

hónapra lebonyolítottuk. 

Referencia területünk: az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, amely a 

nevelőmunkánkat teljesen átfogja, hiszen mindkét részről a gyermek van a középpontban. A 

gyermek személyiségének legoptimálisabb fejlesztése a cél. Igyekeztünk hasonló szemléletet 

és értékrendet kialakítani, közel azonos elvárásokat támasztani a gyermek felé, és még inkább 

partneri kapcsolatba kerülni a szülőkkel. Nemcsak azért, mert ez óvodánk referencia területe 

is, hanem mert meggyőződésünk, hogy jól nevelni csak összhang kialakításával és együtt 

nevelve lehet. 

Szeptemberben almaszedést szerveztünk a szülőkkel, ahol a gyerekekkel együtt 

munkával, játékkal és beszélgetéssel töltöttük a délelőttöt.  

Október elején vidám és élmény dús családi napot rendeztünk zenés műsorral, ovis 

táncházzal, süteményárusítással egybe kötve. Jó alkalom volt ez arra, hogy a régi és új szülők, 

az óvodai dolgozók a közös tevékenységek és beszélgetések közben megismerkedjenek 
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egymással. Novemberben a szülők és az óvodapedagógusok közös erőfeszítéssel szervezték 

meg a 10 éves hagyományra visszatekintő jótékonysági bált. Ennek bevételét a Katica csoport 

termének parkettázására fordítjuk. 

Az adventi készülődés is az anyukák segítségével zajlott. A mézeskalács készítés körüli 

munkálatok tovább építették kapcsolatainkat a szülőkkel, ill. a szülőtársak is közelebb 

kerülhettek egymáshoz. 

Farsangi rendezvényünk lebonyolításában is leginkább az anyukák és a nagymamák 

nyújtottak segítséget.  

A nevelési év során előtérbe helyeztük a mindennapos mozgást. Bár óvodánk 

tornateremmel nem rendelkezik, heti rendszerességgel, jól előkészített, hatékony testnevelés 

foglalkozásokat tartottunk. A gyerekek örömmel használják a változatos, színvonalas 

tornaeszközeinket, melyekkel bőven rendelkezünk. A nagycsoportos korú gyerekek heti két 

alkalommal gyógytestnevelés foglalkozáson vettek részt. 

Folyamatosan végeztük a gyerekek képesség mérését, így minden gyereknél évi két 

alkalommal mérési eredményt regisztrálhattunk. Ennek alapján a leginkább fejlesztendő 

terület az anyanyelvi nevelés, melyet sok módszertani segédanyag segítségével intenzíven és 

folyamatosan végzünk. 

Jó kapcsolatot ápolunk a tagóvodákkal. Tapasztalatszerző nyílt napokra látogatunk el 

egymáshoz. Segítettük egymást észrevételekkel, javaslatokkal, ötletekkel, eszközökkel. A 

tagóvodák és óvodapedagógusaik kapcsolatápolásának egyik fontos szakmai színtere a 

munkaközösség. Óvodánkban minden óvodapedagógus valamilyen munkaközösség aktív 

tagja. 

Részt vettünk a „Játékkal a gyermekekért Alapítvány” által szervezett versenyeken, 

rendezvényeken. 

A szülők kérésére helyet és időt biztosítottunk hittan, és angol nyelvfoglalkozásokra. 

Rendszeresen ellátogattunk a Találkozások Háza, a Vasvári Pál Múzeum, és a Gyermek 

Könyvtár, Kabay János Általános Iskola rendezvényeire. Nyílt napjainkra meghívtuk a leendő 

első osztályos tanító néniket, akik nagy örömmel vettek részt és a gyerekek is szívesen 

fogadták ezt az ismerkedési lehetőséget.  

Május 30-án megtartottuk évzáró ünnepségünket, ahol elbúcsúztattuk a leendő iskolás 

gyermekeket, a gyerekek színvonalas műsor keretében mutathatták meg ügyességüket. 

Az ünnepség lebonyolításában a Szülői közösség aktív tagjai sok feladatot vállaltak. 

Június első hetében a Napsugár csoport bekapcsolódott az erdei óvoda programjába. 

Hagyományainknak megfelelően a nevelési évet mindhárom csoport autóbuszos 

kirándulással zárta. 
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Június végén az egyik csoportszoba felújítási munkálatai zajlottak, szülői segítséggel. 

Július 29-től, 5 héten át, óvodánk nyári ügyeletet lát el.  

 

Összegezve: feladatokban, tapasztalatokban bővelkedő, eseménydús, sikeres nevelési 

évet zártunk. 

 

 

Tiszavasvári, 2013. 06. 28.  

 

 

 

                                                                                       Cs. Nagy Balázsné 

  intézményegység vezető 
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Tárgy (8.np.): Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Tóth Marianna osztályvezető 
 
Bizottsági vélemények: 
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára. 
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.  
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

201/2013. (VII. 25.) Kt. számú 
határozata 

 
az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosításáról 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 6. pontja, valamint 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7.§ és 8. §. (1) bekezdés b) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat által fenntartott Egyesített Óvodai Intézmény 
alapító okiratának módosításáról szóló 183/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatát és annak 
235/2009. (X.12.), a 297/2009. (XII.22.), a 123/2010. (VI.24.), a 197/2011. (VIII.25), 
160/2012 (VII. 26.) és a 194/2012. (IX.13.) Kt. sz. határozattal való módosítását az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 5. 

Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozatok)) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

 
„Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 6.) pontja és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/1995. 
(V.31.) Kt. sz. határozata” 
 
2. az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 7. 
Alaptevékenysége pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrész: 
  
„Gyermekcsoportok száma:   16 csoport 
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Férőhelyek száma:   380 fő 
Maximális gyermeklétszám: 420 fő” 
 
3. az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata kiegészítésre 

kerül az alábbi 19. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 
ponttal: 

 
„19. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:  
 
Fülemüle Természetvédő Óvoda  
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.   140 fő 
Minimanó Óvoda  
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.  90 fő 
Lurkó-Kuckó Óvoda  
Tiszavasvári, Egység u. 4/F-G  70 fő 
Varázsceruza Óvoda  
Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10/A 75 fő  
 
 
4.  Az Egyesített Óvodai Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata egyéb pontjai 

nem módosulnak. 
 
 

5. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 8 napon belül kérelmezzék a Magyar 
Államkincstárnál a módosított alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásban való 
átvezetését.  

 
 

Határidő: 2013. augusztus 2.   Felelős: Dr. Fülöp Erik 
     polgármester 
Bundáné Badics Ildikó 

                     jegyző 
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201/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat függeléke 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 

 
 
1. Intézmény megnevezése:   EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY  
 
2. Intézmény székhelye:   4440 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 
 
3. Intézémény telephelyei: 
   Fülemüle Természetvédő Óvoda  
   Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. 
   Minimanó Óvoda  
   Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a. 
   Lurkó-Kuckó Óvoda  
   Tiszavasvári, Egység u. 4./F-G 
   Varázsceruza Óvoda  
   Tiszavasvári,Vöröshadsereg út 10. /A 
 
4. Intézmény típusa:   óvoda 
 
5. Létrehozásáról rendelkező jogszabály (határozat(ok) ): 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 6.) pontja és Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 63/1995. 
(V.31.) Kt. sz. határozata  
 
6. Közfeladata: 
Óvodai nevelés a nevelési program alapján. 
 
7. Alaptevékenysége: 
 
Alaptevékenysége: 
 
Az intézmény szakágazati besorolása: 

Szakágazati szám:     Megnevezése: 
      851020      Óvodai nevelés 
 
 
A költségvetési szerv szakfeladata: 
851011 alapvető szakfeladat  Óvodai nevelés, ellátás 
851012 szakfeladat Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

ellátása - a szakértői bizottság szakértői véleménye 
alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy 
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő gyermek, tanuló, amennyiben a 
diagnózisban  
- az aktivitás és a figyelem zavara;  
- pervazív fejlődési zavar;  
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- mutista;  
- írászavar (diszgráfia),  
- olvasászavar (diszlexia)  
- számolás-zavar (diszkalkulia) szerepel 
és az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a 
szakértői véleményében a tanuló integrált nevelésére tesz 
javaslatot: 
Ellátható egyéb fogyatékosságtípusok:  
a,  enyhén mentálisan retardált (tanulásban 

akadályozott),  
b, integráltan nevelhető látás-, hallás-, mozgás- és 

beszédfogyatékos 
851013 szakfeladat   Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 
856020 szakfeladat   Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 szakfeladat   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
562912 szakfeladat   Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 szakfeladat   Munkahelyi étkeztetés 
 
851000 szakfeladat Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása  
 
Intézmény alaptevékenységei: 

 óvodai nevelés 
 nemzetiségi óvodai nevelés 
 óvoda-iskola program 
 gyermekek óvodai fejlesztő programja 
 referenciaintézményi feladatok ellátása 

 
8.  Gazdálkodási besorolás: 
Önállóan működő költségvetési szerv. 
Gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatait megállapodás alapján, alapító okirata szerint a 
Városi Kincstár látja el 2007. július 1.-jétől. 
 
9. Működési köre: Tiszavasvári város közigazgatási területe 
 
10. Jogállása:  
Az intézmény szakmailag önálló jogi személy, bankszámlával és adószámmal önállóan 
rendelkező, önállóan működő helyi költségvetési szerv.  
 
11. Alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye:    

Tiszavasvári Város Önkormányzata 
4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 

 
12. Felügyeleti szerv neve és címe: 
    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 
 
 

13. Fenntartó neve és székhelye: 
    Tiszavasvári Város Önkormányzata 

4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
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14. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint annak  
végrehajtási rendelete szerint nyilvános pályázat alapján Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időre és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az 
intézményvezetői megbízás, kinevezés, felmentés, továbbá összeférhetetlenség 
megállapításának, fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés kiszabásának, a 
megbízás visszavonásának jogát Tiszavasvári Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
gyakorolja. Egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja saját hatáskörben. 
 
15. Intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény kinevezett vezetője, akadályoztatása esetén a vezető által írásban megbízott 
személy. 
 
16. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján. 
 
17. A feladatellátást szolgáló önkormányzati vagyon: 
- 2795/3 hrsz-on a Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egységével közösen 

nyilvántartott, 5837 m2 alapterületen lévő óvodai célú felülépítményes ingatlanok az 
ingatlan-nyilvántartás szerint, 

- a 22083/1 hrsz-on nyilvántartott, 13620 m2 alapterületen lévő óvodai célú felülépítményes 
ingatlanok az ingatlan-nyilvántartás szerint, 

- a 736 hrsz-ú, 1342 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok, valamint a 737 hrsz-ú,  
1118 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok, 
- a 755 hrsz-ú, 4777 m2 alapterület és a felülépítményes ingatlanok, 
 valamint az Egyesített Óvodai Intézmény vagyonleltárában szereplő berendezések és 
felszerelések. 

 
18. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési joga: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló, hatályban lévő rendeletében foglaltak szerint. 
 
19. Feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám:  
 
Fülemüle Természetvédő Óvoda  
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.    140 fő 
Minimanó Óvoda  
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.   90 fő 
Lurkó-Kuckó Óvoda  
Tiszavasvári, Egység u. 4/F-G   70 fő 
Varázsceruza Óvoda  
Tiszavasvári, Vöröshadsereg út 10 /A  75 fő 
 
Záradék: Az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítását Tiszavasvári Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a 183/2009. (VIII.27.) Kt. számú határozatával 2009. 
szeptember 1-i hatállyal továbbá a 235/2009. (X.12.) Kt. számú, a 297/2009 (XII.17.) Kt. 
számú, a 123/2010. (VI.24.) Kt. számú, a 197/2011. (VIII.25.) Kt. számú, 160/2012. (VII.26) 
Kt. számú, a 194/2012 (IX. 13.) Kt. számú, valamint a 201/2013. (VII.25.) Kt. sz. módosító 
határozataival hagyta jóvá.  
 
Tiszavasvári, 2013. július 25. 
 



 289 

Tárgy (9.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári - Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút 
kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-0005/37 kódszámú projekt 
eredményeinek fenntartásáról szóló intézkedési tervről. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gáll Attila köztisztviselő 

 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ TESTÜLETE 
202/2013. (VII.25.) Kt. számú 

határozata 
 

A Tiszavasvári-Szorgalmatos-Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-
0005/37 kódszámú projekt eredményeinek fenntartásáról szóló intézkedési tervről 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszavasvári-Szorgalmatos-
Tiszalök kerékpárút kiépítése című, ROP-1.1.5-2004-11-0005/37 kódszámú projekt 
eredményeinek fenntartása érdekében az alábbi intézkedési tervet fogadja el. 
 

1. Jelenlegi kerékpárút hálózat műszaki elemeinek felmérése (pl. hossz folyóméterben, 
folyókák, kerékpártárolók száma stb.). A felmérést a megvalósulási terv, ill. helyszíni 
bejárás segítségével kell megtenni. A műszaki paraméterek nagy része ismert, azok 
több alkalommal más felmérésekhez megállapításra kerültek. A következő felmérés 
ezért elsődlegesen a kerékpárút műszaki állapotára, ill. az esetlegesen hiányzó 
kiegészítő elemekre vonatkozik majd (pl. KRESZ táblák, felfestések), melyek 
időközben részben rongálás miatt, részben használati kopásból eredően hiányossá 
válhattak. 

 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 
2. A felmérésről nyilvántartást kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a kerékpárút 

műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó 
jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított 
költségeket. A nyilvántartást legalább három évenként frissíteni kell. A nyilvántartás 
elkészítésénél figyelembe kell venni jelen határozat mellékletét képező jogszabályi 
kereteket. 
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Határidő: első alkalommal 2013. november 30., majd azt követően a felmérést 
követő hónap 31. napja 
Felelős:  polgármester 

 
 
3. A kerékpárút műszaki elemeinek és állapotuknak a számbavétele után, meg kell 

határozni, hogy az esetlegesen szükséges pótlást, javítást kivel (cég/szervezet) 
szándékozik elvégeztetni az önkormányzat, határidők megnevezésével. 

 
Határidő: 2014. január 31. 

 Felelős:  polgármester 
 
 

4. A kerékpárút átadása óta eltelt időszakra vonatkozóan át kell tekinteni, van-e szükség 
a kerékpárút, illetve az ahhoz kapcsolódó létesítmények forgalmi rendjének 
megváltoztatására. Ennek egyik alapjaként meg kell vizsgálni a baleseti statisztikákat, 
és a veszélyesnek bizonyult helyszíneken mérlegelni kell a változtatások hatásait. Sok 
esetben a baleseteket nem az adott útszakaszok veszélyessége, hanem emberi 
mulasztás, ill. felelőtlenség okozta, amit pusztán forgalmi rend megváltoztatással 
sokszor nem lehet megelőzni. 

 
Határidő: 2013. október 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 

5. A kerékpárút mentén illegális hulladék elhelyezés nem tapasztalható, a települések 
belterületén utcabútorként hulladéktárolók vannak kihelyezve, ami lehetőséget ad a 
kerékpárutat használók számára a bármely keletkező hulladék legális elhelyezésére. A 
korábbi években ettől eltérés nem volt. A Városi Kincstár településüzemeltetésért 
felelős munkatársai részvételével folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kerékárút 
környezetében keletkező hulladékot és gondoskodni kell annak elszállításáról. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, Városi Kincstár vezetője 

 
 
6. Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében az 522001-Közutak, 

hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakfeladaton belül 4.013 eFt-ot különített 
el, mely magában foglalja a nevezett kerékpárút karbantartási, kisjavítási, kátyúzási és 
síktalanítási munkálatait. Az aktuális évi költségvetés tervezésekor figyelembe kell 
venni ezeket a fenntartási feladatokat, az Önkormányzat ugyanakkor a jövőben sem 
tervezi a szakfeladaton belül elkülöníteni a kerékpárút fenntartására vonatkozó 
költségeket. A költségvetés készítésekor figyelembe kell venni a 3. pontban rögzített 
megállapításokat. 

 
Határidő: 2014. február 15. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
7. A kerékpárút egyes karbantartási munkálatait az Önkormányzat jelenleg a START 

közmunkaprogram keretében látja el. A közmunkaprogramon belül folyamatosan több 
ember dolgozik útfenntartással és karbantartással kapcsolatos feladatkörben. A 
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jövőben is folyamatosan keresni kell annak a lehetőségét, hogy ilyen jellegű feladatok 
ellátására az Önkormányzatnak módjában álljon közmunkásokat alkalmazni. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 

8. Tiszavasvári Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ÉAOP-5.1.1/D-12. 
kódszámú előírásra „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban” 
címmel. A pályázat keretében tervezzük a „Köz- és közlekedésbiztonsági nap” című 
rendezvény megvalósítását. Ennek keretében kiemelt feladat lesz a biztonságos 
kerékpáros közlekedés, a kerékpárút megfelelő használatának propagálása a lakosság 
körében. A megvalósításban együttműködünk a Rendőrség és Polgárőrség helyi 
szervével, valamint a civil és szakmai szervezetekkel. Az eseményhez kapcsolódóan 
oktatófilm is készül a közlekedési kultúra javítása érdekében. Kiemelt célkitűzés kell, 
hogy legyen a további hasonló célú pályázati lehetőségek keresése és lehetőség 
szerinti megvalósítása. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
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202/2013. (VII.25.) Kt. számú határozat melléklete 
 
 

Jogszabályi keretek 
 
Jelen intézkedési terv elkészítésekor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. §-
ának ide vágó rendelkezéseit vettük alapul. A jogszabályhely az alábbiakat tartalmazza: 
 
 
„34. § (1) A közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló jogszabályok 
szerint eljárva - köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, 
közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen.” 
 
(2) A közút forgalmi rendjét - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a közút kezelője 
alakítja ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb 
változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha 
szükséges, módosítania kell. A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében - kezdeményezheti a forgalomszabályozás 
módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 
 
(3) A közutat, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, valamint a forgalmi rendjét 
meghatározó jelzéseket, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére 
fordított költségeket a kezelőnek nyilván kell tartania. 
 
(4) A közút megrongálódását a közút kezelője - az országos és a helyi közutak kezeléséről 
szóló jogszabályok szerint eljárva - köteles kijavítani, és a közút forgalmának biztonságát 
veszélyeztető helyzetet elhárítani. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig köteles a 
forgalomban résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni, szükség esetén sebesség- vagy 
súlykorlátozást elrendelni, illetőleg a közutat lezárni. 
 
(5) A közút tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, továbbá az út síkossága elleni védekezésről 
a közút kezelője gondoskodik. 
 
(6) Közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy várakozóhelyen kizárólag az utasforgalomból 
származó hulladék helyezhető el. Ha közút mellett, kijelölt pihenőhelyen vagy 
várakozóhelyen nem utasforgalomból származó hulladékot helyeztek el és az ilyen hulladék 
elhelyezője azonosítható, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának lehet helye, a 
közút kezelője értesíti a bírság kiszabására jogosult, külön jogszabályban meghatározott 
hatóságot. A közútkezelő a hulladékkezeléssel és az eljárással kapcsolatos költségeit a 
hulladék elhelyezőjével szemben érvényesíti. 
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Tárgy (10.np.): Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Alapszabályának módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Dr. Tóth Marianna osztályvezető 

 
Bizottsági vélemények: 
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 4 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.   
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
203/2013. (VII.25.) Kt. számú 

határozata 
 

A Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosítása 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ 16. pontjában és 107.§-ában kapott felhatalmazás alapján 
figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre megtárgyalta „Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabály módosítása” című előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
  
Tiszavasvári Város Önkormányzata, mint a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
részvényese támogatja a részvénytársaság alapszabályának alábbi módosítását: 
 

I. Az alapszabály XIII./1., 2., pontjai az alábbira módosulnak: 
 

1. A 9 (kilenc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve részére ellenőrzi a 
Társaság ügyvezetését. 

 
2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év időtartamra, oly 

módon, hogy 3 tagot az 5% alatti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 4 tagot a 6-10 
% közötti szavazati joggal rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati 
joggal rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül maga választja 
meg az elnökét. 

 
II. Az Alapszabály XIII./11. pontja kiegészül az alábbi 9. ponttal: 

 
 11. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai….. 
 9. 2013. május 29. napjától 2017. május 3. napjáig 
 Dr. Fülöp Erik 
 anyja neve: Nagy Irén Judit 
 születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1982. július 21. 
 lakcíme. 4400 Tiszavasvári, József Attila u. 5. 
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III. A Képviselő-testület felkéri a Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az Alapszabály 

módosítást érintő hiánypótlást terjessze a Debreceni Törvényszék Cégbíróságához. 
IV. A Képviselő-testület felkéri a polgámestert, hogy a határozatot küldje meg a Zrt. 

igazgatóságának. 
 
 

Határidő: azonnal           Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (11.np.): Előterjesztés a Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével 
kötött ellátási szerződés jóváhagyásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző szóbeli kiegészítése: 
Kérte pontosítani a határozat-tervezet felvezető részében a jogszabályi hivatkozást, mely 
szerint az új önkormányzati törvény helyett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 120-122.§-aiban történő hivatkozásra kicserélni.   
 
Bizottsági vélemények: 
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel együtt.  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára a témafelelős által tett kiegészítéssel együtt.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy a határozat felvezető 
részében az új önkormányzati törvény helyett a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122. § hivatkozás legyen feltüntetve.  
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

204/2013. (VII.25.) Kt. számú  
határozata 

 
A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével kötött ellátási szerződés 

jóváhagyásáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 120-122.§-aiban biztosított hatáskörében eljárva 
„A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesületével kötött ellátási szerződés 
jóváhagyásáról” szóló előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
 
 
A Tiszamenti Emberek Lelki Segítő Egyesülete (rövidített nevén: TELSE) valamint 
Tiszavasvári Város Önkormányzata között – Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 163/2013. (VI.20.) Kt. számú döntés III.2. pontjában foglalt 
felhatalmazása alapján, a szenvedélybetegek nappali ellátása és a fogyatékos személyek 
nappali ellátása, mint önkormányzati kötelező feladatok TELSE általi biztosítása 
vonatkozásában - létrejött, 2013. június 28. napján kelt jelen határozat 1. melléklete 
szerinti feladatellátási szerződést jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  
                                                      polgármester 
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1. melléklet a 204/2013. (VII.25.) Kt. számú 
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Tárgy (12.np.): Előterjesztés a tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban 
Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti múzeum épületének Vasvári 
Pál Múzeum részére történő ingyenes használatba adásáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő 
 
Bizottsági vélemények:  
 
Mészáros Lászlóné a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 5 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
205/2013 (VII.25.) Kt. számú 

határozata 
 

 
A tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti 

múzeum épületének Vasvári Pál Múzeum részére történő ingyenes használatba adásáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-ban, valamint az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2012. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet 9.§ (1) bekezdés p./ pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot 
hozza: 
 
A Képviselő-testület a tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, valóságban a Tiszavasvári, Kálvin u. 7. 
szám alatti ingatlanon lévő múzeum épületét és a múzeum épülete előtti 250 m2 nagyságú 
zöldterületet 2013. augusztus 01-től határozatlan időtartamra ingyenes használatra átengedi 
a Vasvári Pál Múzeumnak a határozat mellékletét képező használati szerződésben foglaltak 
szerint. 
 
A használati jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a Vasvári Pál Múzeum a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv-ben (a továbbiakban: Nvtv.) foglaltak szerint igazolja, 
hogy az Nvtv.-ben foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősül. 
 
 Határidő: azonnal     Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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1. melléklet a 205/2013. (VII.25.) Kt. számú határozathoz 
 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS 
 

mely létrejött egyrészről 
I. 
Név:     Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Székhely:   4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.  
Képviseli:   Dr. Fülöp Erik polgármester 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. 
Adószáma:    15732468-2-15 
a továbbiakban: Használatba adó  
 
II. másrészről 
Név:  Vasvári Pál Múzeum 
Székhely:   4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 7. 
Képviseli:  Baloghné Szűcs Zsuzsanna 
Számlavezető pénzintézet: … 
Adószáma:    … 
a továbbiakban: Használatba vevő 
között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint: 
 
I. ELŐZMÉNYEK 

 
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a 
valóságban 4440 Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti ingatlanon található múzeum Vasvári Pál 
Múzeum részére történő ingyenes használatba adásáról” szóló 205/2013.(VII.25. ) Kt. számú 
határozatával döntött arról, mint az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 
gyakorlására jogosult, hogy a tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban a 4440, Tiszavasvári, 
Kálvin u. 7. szám alatti ingatlanon lévő múzeum épületet és a múzeum épülete előtti 250 m2 
nagyságú zöldterületet, a jelen szerződésben foglaltak szerinti tartalommal ingyenes használatra 
átengedi a Vasvári Pál Múzeumnak, a szerződésben foglalt közfeladat ellátására. 
 
2. A szerződés megkötésének hatályos jogszabályi háttere: 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 5. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei által fenntartott közfeladatot ellátó intézmény 
korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozik. 
 
A Nvtv. 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a 
közfeladat ellátásának biztosítása. 
Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 7. pontja értelmében „közfeladat: jogszabályban meghatározott állami 
vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekből, jogszabályban meghatározott 
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal 
való ellátását, továbbá az állam nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeiből adódó 
közérdekű feladatokat, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását 
is;…” 
A Magyarország helyi önkormányzatiról szóló (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) A helyi 
közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati 
feladatok különösen: 

7. … „kulturális szolgáltatás…” 
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Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglaltak értelmében nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag 
közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátáshoz szükséges mértékben hasznosítható, valamint 
adható vagyonkezelésbe. 
 
Az Nvtv. 11. § (1) bekezdése értelmében vagyonkezelői szerződés csak e törvény 3. §-ában 
meghatározott személyekkel köthető, és e törvény 12. §-ában meghatározott korlátozásokkal. A 
12. § azokat a feladatokat határozza meg, melyek kizárólag önkormányzat, ill. állam által 
végezhetőek. A kulturális szolgáltatás nem tartozik ebbe a körbe. 
 
Az Nvtv. 11. § (10) bekezdésében foglaltak értelmében a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel (a társulás is ilyen) 
köthető. A hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 év határozott időre 
köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel hosszabbítható meg abban az estben, ha 
a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül 
teljesítette.  
 
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 32/2012.(XI.30.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 7.§ (1) bekezdése értelmében: „Az 
önkormányzati vagyon tulajdonjog átruházásához (elidegenítéséhez), kölcsönös átruházáshoz 
(csere), visszterhes megszerzéséhez, ingyenes megszerzéshez, használat, hasznosítási jog 
átengedéséhez az adott vagyonelem forgalmi értékét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - meg 
kell határozni. A forgalmi érték megállapítása szempontjából a képviselő-testület hivatala 
értékbecslése az irányadó, mely értékbecslés alapján megállapított forgalmi érték ÁFA nélküli 
értéken értendő. Amennyiben a rendelkezési jog jogosultja indokoltnak tartja, a vagyon értékét 
forgalmi értékbecslővel állapíttatja meg. Sürgős esetben a polgármester a vagyon értékét forgalmi 
értékbecslővel állapítathatja meg.” 
 
A vagyonrendelet 11.§ (1) - (2) bekezdése értelmében: „11. § (1) A nettó 25 millió forint értékű és 
azt meghaladó vagyont – ha a törvény kivételt nem tesz – csak – az 5. mellékletben foglalt 
versenyeztetési szabályzat szerinti - versenyeztetés – nyilvános, indokolt esetben zártkörű 
pályázat - útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet hasznosítani. 
(2) A nettó 25 millió forintos forgalmi értékhatárt nem meghaladó vagyont – az 5. mellékletben 
foglalt versenyeztetési szabályzat szerinti – versenyeztetés – nyilvános, indokolt esetben zártkörű 
pályázat – útján, vagy a bérlő közvetlen kijelölésével lehet hasznosítani.” 
 
A versenyeztetés mellőzésére vonatkozó szabályozás az Nvtv. 11. § (17) bekezdése értelmében: 
„Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás 

a) államháztartási körbe tartozó szervezet, 
b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, vagy 
c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam vagy a helyi 

önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban álló személyek javára történik. 
Azaz a nettó 25 millió Ft összeghatár esetén is lehetősége van az önkormányzatnak a 
versenyeztetés mellőzésére. 
 
A Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja értelmében gazdálkodó szervezet az egyéb állami 
gazdálkodó szerv. 
 
Tekintettel arra, hogy a Vasvári Pál Múzeum - mint az Önkormányzat intézménye - 
önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, ezért a múzeum épületének Vasvári Pál 
Múzeum részére történő ingyenes használatba adására lehetőség van versenyeztetés nélkül. 
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II. A szerződés tárgya: 
1. A Vagyonkezelésbe adó tulajdonában lévő tiszavasvári 2873/2 hrsz-ú, a valóságban 4440 

Tiszavasvári, Kálvin u. 7. szám alatti ingatlanon található múzeum épületet és a múzeum 
épülete előtti 250 m2 nagyságú zöldterületet 2013. augusztus 01. napjától határozatlan időre, 
jelen szerződésben foglalt feltételekkel a Használatba Vevő ingyenes használatába adja, a 
Használatba Vevő pedig ingyenesen használatba veszi. 

 
2.    A használati jog ellenértéke:  

A Használati jog ingyenesen kerül átengedésre (a Nvtv. 11. § (13) bekezdésében valamint 
a 32/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjában, 19. § (2) 
bekezdés e) pontjaiban foglaltaknak megfelelően.)  

 
III. A szerződés célja:  

A Használatba Vevő által kulturális és közművelődési feladatok ellátása. 
Használatba adó és Használatba vevő rögzítik, hogy Használatba vevő, mint a használati 
jog gyakorlója az önkormányzati feladatok ellátását – jelen szerződés szerint – 
szolgáltatja, e szerződés tárgyát képező vagyonon, vagyonnal.  

 
IV. Felek joga, kötelezettsége: 
1.1  Használatba vevő joga: 

- A használatba adott szerződés tárgyát képező vagyon vonatkozásában használati jog illeti 
meg. Az ingatlanon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése is szükséges. 

- A használati jog hatálya alatt a használatba adott vagyonnal a feladat ellátása érdekében – 
a jogszabályok adta keretek között és a jó gazda gondosságával – szabadon gazdálkodik és 
vállalkozik, tekintettel az Nvt., az államháztartásról szóló jogszabály és annak végrehajtási 
rendelete, valamint a vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet rendelkezéseire. Egyéb – 
nem a feladat ellátása érdekében történő – vállalkozás csak a feladat ellátásának 
biztonsága feltétlen szem előtt tartása mellett – a feladat veszélyeztetése nélkül – 
történhet. 

- A használatában lévő korlátozottan forgalomképes ingatlant bevételei növelése érdekében 
- az alapfeladat – közfeladat - sérelme nélkül, Tiszavasvári vagyonrendeletében 
meghatározott eljárási rend szerint - határozott idejű bérbeadás útján - és amennyiben az 
alaptevékenység jellege lehetővé teszi - az üzleti vagyonát vállalkozási tevékenység 
folytatására e rendeletben foglalt szerint hasznosíthatja. Az ebből származó bevétel a 
Használatbavevő költségvetését illeti meg. Az ingatlan és ingó vagyon használatba adás 
útján történő hasznosításának feltétele, hogy a használat tárgyával összefüggésben a 
Használatba adót terhelő karbantartási, fenntartási és egyéb költségek a bérlet idejével 
arányosan a használati díjban megtérüljenek. 

- A vállalkozásból származó eredményeit köteles visszaforgatni az alaptevékenység 
színvonalának javítására az önkormányzat költségvetési rendeletében foglaltak szerint. 
A vállalkozási tevékenység folytatásának feltétele, hogy a vállalkozót terhelő költségek 
megtérüljenek.  

- Használatba Vevő a saját költségén az Önkormányzat külön előzetes írásbeli engedélye 
alapján jogosult: 

- a használatába adott ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a 
padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,  

- az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást 
végezni. 
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A beruházás, felújítás értékét a Használatba Vevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és 
azokról évente - a feladatellátásra vonatkozó beszámolóval egyidejűleg - írásban be kell 
számolnia a Használatba Adónak.  

 
1.2. Használatba vevő kötelezettsége: 

- A szerződés tárgyát képező vagyon használatba vétele, maradéktalan együttműködés 
annak átadás-átvétele során.  

- Jelen szerződés III. pontjában foglalt célnak megfelelő kulturális és közművelődési 
feladatok ellátásához, a szerződés tárgyát képező vagyon jelen szerződésben foglalt célból 
történő használata.  

- Az önkormányzati közfeladat ellátásához biztosítani a feladatellátás feltételeinek hatékony 
biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon 
értékének növelését. 

- Az ingatlanon fennálló használati jog megszerzéséhez annak ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése. 

- Használatba vevő kötelezettséget vállal az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges 
és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 
szerinti – a használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat 
kiállítására – ha a használati jog bejegyzésére jelen okirat alapján nem kerülne sor. 

- Vállalja, hogy a használati jog hatálya alatt gondoskodik a használatba vett vagyon 
karbantartásáról és a működéshez – a feladatellátáshoz – szükséges mértékű pótlásáról, 
különösen az ingatlanon és ingatlanrészeken szükségessé váló karbantartási és javítási 
munkák saját költségen történő elvégeztetéséről (Így az ingatlanban levő központi 
berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának 
biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról is).  

- A használatba vett vagyon használatából, működtetéséből származó bevételeit, illetve 
közvetlen költségeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani oly módon, hogy 
az a saját vagyonnal folytatott tevékenységéből származó bevételeitől, költségeitől és 
ráfordításaitól egyértelműen elhatárolható legyen.  

- A használatba vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható 
gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni. 

-  A vagyont a központi berendezésekkel és felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a 
használati szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra 
vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható 
gondossággal mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, 
használni, működtetni, hasznait szedni. 

- A vagyonhoz fűződő közterheket viselni.  
- A vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról, vagyont érintő lényeges 

változásokról, a változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül értesíteni a 
Használatba adót. Köteles haladéktalanul értesíteni a Használatba adót az ingatlan egészét 
fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden olyan tényről, 
adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű, zavarmentes használatát 
akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon nagyobb mérvű romlásához 
vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában harmadik személy akadályozza. A 
Használatba vevő köteles tűrni, hogy a Használatba adó a veszély elhárítására, a kár 
következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés 
elmaradása vagy késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést a 
Használatba vevő köteles viselni. 

- A vagyon hasznosításáról, közfeladat ellátásról a szerződésben foglalt karbantartási, 
pótlási kötelezettségek teljesítéséről évente – április 15-ig - a feladatellátással kapcsolatos 
beszámolóval egyidejűleg beszámolni.  

- Tűrni a használattal kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben 
közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni. 
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- A polgári jogi jogviszonyból származó követelés elengedéséhez, részletfizetés vagy 
fizetési halasztás engedélyezéséhez, és ehhez kapcsolódóan a kamat, illetve költség címén 
fennálló követelése elengedéséhez a képviselő-testület jóváhagyását kérni. 

- A jelen szerződés tárgyát képező ingatlan használatát a jelen szerződésben meghatározott 
feladatok, közfeladatok ellátásának zavarása nélkül, a Használatba adó, vagy a 
Használatba adó intézményei részére eseti jelleggel önkormányzati, kulturális 
rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen biztosítja. Használatba adó és 
Használatba vevő az ilyen eseti használat előtt 15 nappal egyeztetnek. A felmerülő 
költségek viselése (rezsidíj, takarítás) az eseti használó Használatba adó köteles. Az 
üzemeltetés költségei Használatba Vevőt terhelik.  

- az önkormányzat, önkormányzati-, helyi közösségi-, kulturális- célú hirdetményei 
kifüggesztését az ingatlanban a közösen meghatározott helyen és módon, a használatba 
vevő az általa meghatározott időtartamban térítésmentesen biztosítja.  

- a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra 
közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára alapított használati jog, 
vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat 
javára alapított vezetékjog kivételével - nem terhelheti meg, 

- a vagyont biztosítékul nem adhatja, 
- a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet, 
- polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi hozzájárulást a 

használatában lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és bírósági eljárásban sem adhat, 
kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az ingatlanra közérdekből külön jogszabályban 
feljogosított szervek javára alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen 
okokból alapított szolgalomhoz történő hozzájárulást. 

- Amennyiben a használó a használatában levő vagyon hasznosítását másnak átengedi, a 
használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. 

- Felelős az ingatlannal kapcsolatban, a tűzvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi 
törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak betartásáért és 
betartatásáért. 

- Köteles teljesíteni a használatában levő vagyonnal kapcsolatban a jogszabályban, illetve a 
használati szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási, és elszámolási 
kötelezettséget. 

 
2.1. Használatba adó joga különösen: 

Jelen szerződés V. pontjában foglalt célú és egyéb feladatellátásra, használatra, vagyonnal 
való gazdálkodásra, a vagyon rendeltetésszerű használatára irányuló ellenőrzéseket a 
használó legkisebb zavarásával ellenőrizni, adatot, tájékoztatást, információt kérni.  

- A használótól a vagyoni eszközök hasznosításának jogát a képviselő-testület megvonhatja, 
ha az a feladat ellátásának veszélyeztetése nélkül az önkormányzati célok megvalósítását 
hatékonyabban szolgálja. 

- Az önkormányzati, helyi közösségi, kulturális célú hirdetményeit az ingatlanban a 
közösen meghatározott helyen és módon, a Használatba vevő által meghatározott 
időtartamban kifüggeszteni.  

 
2.2. Használatba adó kötelezettsége különösen: 

- A szerződés tárgyát képező vagyont használatba adja, maradéktalanul együttműködik 
annak átadás-átvétele során. 

- Kötelezettséget vállal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges és az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény és e törvény végrehajtásáról szóló jogszabály 
szerinti – a vagyonkezelési jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas – okirat 
kiállításában együttműködik Használatba vevővel – ha a használati jog bejegyzésére jelen 
okirat alapján nem kerülne sor. 

- A jelen szerződés hatálya alatt köteles a használatba adott ingatlan-vagyonra megkötött 
vagyonbiztosítási szerződés hatályát a használati jog tartama alatt fenntartani. 
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V.1.  A használat ellenőrzése az alábbi módon történik: 

- az államháztartásról szóló törvény figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,  
- a használó éves beszámoltatásával,  
- a pénzügyi feladatokat ellátó bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel. 

    
2.  A használat ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a Használatba Vevő 

- megőrizte-e a vagyontárgy értékét, 
- gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról, 
- az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e. 

Az V.1. pont első bekezdésében foglaltak szerinti ellenőrzéseket a Használatba adó éves 
ellenőrzési tervében szerepeltetheti. 

3.  Az ellenőrzés során a Használatba adó képviselője jogosult 
-  a szerződés tárgyát képező ingatlan területére belépni és ott tartózkodni, 
- az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus 
adathordozón tárolt adatokba – a külön jogszabályokban meghatározott adat- és 
titokvédelmi előírások betartásával –  betekinteni,  
- a Használatba vevő alkalmazottjától írásban vagy szóban felvilágosítást, információt 

kérni, 
- az átadott ingó vagyontárgyak meglétét és állagát ellenőrizni. 
- a Használatba adó az ellenőrzés megállapításairól értesíti a Használatba vevőt, továbbá, 
amennyiben megállapításai annak hatáskörét érintik, az Állami Számvevőszéket is. 

 
VI. Szerződésszegés 
1. Szerződésszegésnek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 

(Ptk.) XXV. fejezetében taglalt esetköröket. 
2.  Szerződő felek megállapodnak, hogy a szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában a 

teljes kártérítés elvét követik. A teljesítést biztosító egyéb szerződést biztosító 
mellékkötelezettséget nem kötnek ki. 

3.  A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy 
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat folytán 
keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése a Használatba vevő kötelezettsége 
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei, vagy az 
érdekkörében eljáró személy magatartására vezethető vissza. Nem terheli a Használatba 
vevőt a kártérítési kötelezettség, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben a 
közvagyon használójától elvárható. 

A Használatba adó a Használatba vevőtől követelheti a használatba adott vagyon 
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha a Használatba vevő 
a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – a Használatba adó felhívása ellenére – 
tovább folytatja, a Használatba adó kártérítést követelhet. 

VII. Szerződés megszűntetése: 
1.       Közös megegyezés: 

Jelen szerződés közös megegyezéssel, a közös megegyezésben foglalt tartalommal 
bármikor 
megszűntethető. 

 
2.  Rendes felmondás: 

Jelen szerződést a szerződő felek határozatlan időre kötötték meg azzal, hogy azt 
bármelyik fél felmondhatja 15 napos felmondási idő megtartása mellett. 

 
3.  Rendkívüli felmondásnak van helye különösen, ha: 

3.1.  a Használatba Vevő a számára jogszabályban előírt kötelezettségét megsérti, vagy a jelen 
használati szerződésben előírt kötelezettségét megszegi; 
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3.2. a Használatba vevő a vele szemben a jelen használati szerződés megkötését megelőzően 
megindult csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárásról a Használatba adót nem 
tájékoztatta, vagy a Használatba vevővel  szemben a jelen szerződés hatályának 
időtartama alatt csőd-, felszámolási-, végrehajtási eljárás indul; 

3.3.  a Használatba vevő adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása több 
mint hat hónapja lejárt, és ennek megfizetésére halasztást nem kapott. 

 
4.  Azonnali felmondásnak van helye különösen, ha: 

-  a Használatba vevő a használatba adott önkormányzati vagyonnal a vállalt önkormányzati 
közfeladatot nem látja el, vagy a vagyonkezelésébe adott vagyonban kárt okoz.  

- ha a kulturális és közművelődési szolgáltatás, az annak végzésére szolgáló ingatlanban 
igazolható módon megszűnik. 

- Használatba vevő, az Nvtv. szerint nem minősül átlátható szervezetnek. 
 
VIII. A szerződés módosítása:  

A szerződést kizárólag írásban lehet módosítani. A módosítást előzetesen indokolással 
ellátva írásban kell kezdeményezni. Az Önkormányzat részéről a szerződés módosítását 
annak hatályba lépését megelőzően a képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. 
Felek nem tekintik a szerződés módosításának a hivatalosan nyilvántartott adataiban, így 
különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában, bekövetkező változást, 
továbbá a szerződéskötés és teljesítés során a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változást. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet - az eset körülményeitől 
függően - vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 
IX. A szerződés megszűntetése esetén irányadó eljárás: 

A Használatba vevő a használati joga megszűntetése esetén, a megszűntetés napjától 
számított 20 napon belül – figyelemmel az ellátásra irányadó jogszabályi kötelezettségek 
teljesítésére - köteles az ingatlant kiüríteni és azt rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapotban a Használatba adó részére visszaadni.  

Amennyiben a Használatba vevő az ingatlant az előírt határidőig nem hagyja el, a 
Használatba adó jogosult a helyiségeket birtokba venni, a helyiségekben található 
ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és a Használatba vevőt az ingóságok 8 
napon belüli elszállítására írásban felszólítani. 

Amennyiben a Használatba vevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem 
szállítja el ingóságait, a Használatba adó jogosult a Használatba vevőnek az ingatlanban 
lévő vagyontárgyait a Használatba vevő költségén elszállíttatni, és megfelelő helyen 
történő raktározásáról a Használatba vevő költségén gondoskodni.  

A szerződés megszűnése esetén Használatba vevő cserehelyiségre igényt nem tarthat.  

A szerződés megszűnése esetén a használati jognak az ingatlan-nyilvántartásból való 
törléséről a Használatba vevő köteles gondoskodni. 

 
X. Egyéb rendelkezések 

 
1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Nemzeti vagyonról szóló, 

államháztartásról szóló törvény és annak végrehajtási rendelete, Magyarország helyi 
önkormányzatiról szóló törvény és a Ptk. rendelkezései az irányadóak. 

 
2. Jelen szerződés annak aláírásával lép hatályba. 
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Minden értesítés és egyéb közlés, melyet a jelen szerződés alapján meg kell, vagy meg lehet tenni 
írásban teendő meg. 
 

Szerződő Felek és az együttműködő fél a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést 
követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 

 
Tiszavasvári, 2013 ………………………………………….. 
  
 
 
 
        Dr. Fülöp Erik polgármester            Baloghné Szűcs Zsuzsanna          
Tiszavasvári Város Önkormányzata          Vasvári Pál Múzeum intézményvezetője 
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Tárgy (13.np.): Előterjesztés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
kötendő feladat ellátási szerződés elfogadásáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős:  Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző 
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző szóbeli kiegészítése: 
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy 2013. július 24-én küldték ki a feladat- ellátási szerződést 
a képviselő-testület tagjai számára. Majd elmondta azt is, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottsági ülésen a TELSE szerződésével egyidejűleg tájékoztatta a bizottság tagjait arról, 
hogy a képviselő-testületi ülésre már a Főigazgatósággal kötendő feladat-ellátási szerződést is 
ismertetni fogja, azonban így a bizottság részéről csak áttételesen született egy 
tudomásulvétel. Ellenben a 2013. július 24-i Szociális és Humán Bizottsági ülésre már 
elkészült a határozat és a szerződés-tervezet, ezért a bizottság már önállóan tudott erről a 
napirendi pontról véleményt mondani. Mindezek után elmondta, hogy a képviselő-testület 
korábbi döntésének megfelelően a működési engedélyeket már megkapta az önkormányzat, 
ezért most már megnyílt a lehetőség arra, hogy a feladat-ellátási szerződést az államot 
képviselő Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az önkormányzat megkösse. A 
kondíciók pénzügyileg és az elszámolást tekintve teljesen ugyanazok, csak a 
fenntartóváltozásra tekintettel a fenntartó nevének módosítása miatt kell az új szerződést 
megkötni. Végezetül elmondta, hogy a határozat-tervezet arról szól, hogy a képviselő-testület 
elfogadja ezt a szerződést és javasolja a polgármesternek, hogy a testület döntése után írja alá 
a megállapodást. Amennyiben ez megtörténik, akkor 2013. július 26-án tudják továbbítani az 
aláírt szerződést a Főigazgatóság részére.  
 
Bizottsági vélemények:  
 
Szabó Krisztián a Szociális és Humán Bizottság elnöke: 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Szociális és Humán Bizottsága 3 igen egyhangú 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozat–tervezet elfogadását javasolja a 
képviselő-testület számára.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

206/2013. (VII.25.) Kt. számú  
határozata 

 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladat ellátási szerződés 

elfogadásáról 
 

 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 91.§ (2) bekezdés b.) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
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1. A határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, 
képviseli : Pintér Judit főigazgató) és Tiszavasvári Város Önkormányzata  (székhely: 4440 
Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma: 
11744144-15404761, képviseli: dr. Fülöp Erik polgármester ) között szakosított szociális 
ellátás (fogyatékos személyek otthona) nyújtásáról szóló feladat ellátási megállapodást. 

 

2. Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: Dr. Fülöp Erik  
                                                      polgármester 
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MEGÁLLAPODÁS 
 
 
mely létrejött egyrészről a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, (székhely: 1132 
Budapest, Visegrádi u. 49. adószám: 15802107-2-41, képviseli : Pintér Judit főigazgató) a 
szakosított szociális ellátás biztosítására kötelezett, mint Megbízó (a továbbiakban: 
Megbízó), 

másrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata  (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza 
tér 4. szám, adószám: 15732468-2-15, bankszámla száma: 11744144-15404761, képviseli: dr. 
Fülöp Erik polgármester ) a szakosított szociális ellátást nyújtó intézmény fenntartója, mint 
Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt 

 

mint Szerződő Felek között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdés, továbbá 91.§ (2) bekezdés b.) pontja 

alapján az alábbi feltételekkel: 

 

A Megbízó képviselője kijelenti, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 
316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az egyes szakosított szociális és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 1. § 1. a)-d) pontok szerinti ellátások 
tekintetében állami feladatellátásra kijelölt szerv. 

 

Megbízott képviselője kijelenti, hogy a fenntartásában lévő intézmény rendelkezik érvényes 
működési engedéllyel az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási 
intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. 
törvény 1. § 1. a) pontban meghatározott feladat ellátására. 

 

1. A megállapodás tárgya 
 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Megbízó számára az alábbi 
szolgáltatásokat biztosítja:  

 fogyatékos személyek otthona. 
 

Felek a megállapodásukat 2013. július 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszakra  
kötik. 
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2. A megállapodás tartalma 
 
2.1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a feladat ellátása során a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a szakmai előírásoknak megfelelően jár el. 
 

A feladat szakmai tartalma tekintetében figyelemmel kell lenni: 
  az Szt-re,  
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletre, 
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről 

szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletre (a továbbiakban: Ir.), 
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 

működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet szabályaira, 
 egyéb szakmai szabályokra. 

 
 

3 .  A szolgáltatás átvállalásának díja 
 

3.1. Megbízott jelen szerződés keretében 98 férőhelyet biztosít a Megbízó számára az 
alábbiak szerint: 
 

Költségvetési 
szerv 

megnevezése 

Intézmény Telephely 
címe 

Szolgáltat
ás típus 

Szolgálta- 
tás 

formája 

Engedély
e-zett 

férőhely 
Tiszavasvári 
Szociális-, 

Gyermekjóléti 
és Egészségügyi 

Központ 
 

Tiszavasvár
i Szociális-, 
Gyermekjól

éti és 
Egészségüg
yi Központ 

 

4440 
Tiszavasvár
i, Vasvári 

Pál utca 87. 

ápolást, 
gondozást 

nyújtó 
intézmény 

fogyatéko
s 
személyek 
otthona 

 

98 

 
3.2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a szociális szolgáltatás 

átvállalásáért Megbízott részére 2013. évben az alábbi hozzájárulási keretösszeget 
biztosítja:  
 
3.2.1. fogyatékos személyek otthona    1 255 056 Ft/fő/év 

 
 

3.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzájárulás  összegét negyedévente 
előfinanszírozással, minden negyedév első hónapjának 10. napjáig átutalja Megbízott 
jelen megállapodásban  rögzített bankszámlájára. Az első utalás jelen szerződés 
aláírását követő 15 napon belül történik. 2013. év III. negyedévét követő további 
negyedévre vonatkozó támogatások utalása a megelőző negyedévre nyújtott 
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támogatás elszámolása után, a tényleges ellátotti létszám alapján történik. A létszámot 
Megbízott tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig történően, havi rendszerességgel 
közli Megbízóval. A Megbízó által közölt ellátotti létszám nem térhet el a szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és 
országos nyilvántartásáról szóló 226/2006.(XI.20.) Korm. rendelet 5. § c.) pontjában 
meghatározott nyilvántartásban (KENYSZI) rögzítettektől. Amennyiben az adatok 
között eltérés mutatkozik, úgy a finanszírozás tekintetében a KENYSZI adatait kell 
alapul venni. 
 

3.4. A hozzájárulás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez - különösen az 
alkalmazottak személyi juttatásaihoz, a működtetés dologi költségeihez és az ezekhez 
kapcsolódó közterhekhez biztosíthat fedezetet. 

 
3.5. A Megbízott kijelenti, hogy a hozzájárulás összegét kizárólag a számviteli 

jogszabályoknak megfelelően használja fel. 
 

3.6. Megbízott az ellátásra fordított igazolt költségekről bizonylattal, minden hónapot 
követő 5. napig a Megbízó felé elszámolni köteles.  
 

3.7. A Megbízott a 3.1. pontban meghatározott intézmény működési engedélyének 
esetleges módosításáról a Megbízót a kérelem beadásával egyidejűleg tájékoztatni 
köteles.  

 
3.8. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott a személyi térítési díj 

csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait helyi rendeletében 
szabályozza. 
 

4. Megbízott egyéb kötelezettségei 
 

4.1. Megbízott kinyilvánítja, hogy szociális ellátásának jogszabályokban meghatározott 
szakmai követelményeit és az ellátáshoz kapcsolódó nyilvántartási, adatkezelési és 
adatvédelmi kötelezettségeket maradéktalanul ismeri, és kötelezettséget vállal arra, 
hogy azokat a feladat ellátása során az általa fenntartott intézménnyel betartatja. 

 
4.2. Megbízott vállalja, hogy az általa fenntartott intézményben a szociális szolgáltatások 

ellátásához biztosítja: 
 

4.2.1. a feladatellátáshoz szükséges szakmai és a szakmai tevékenységet 
kisegítő létszámot, továbbá a tárgyi feltételeket, 

4.2.2. a feladatellátáshoz szükséges, képesítési előírásoknak megfelelő 
szakszemélyzetet elsődlegesen a szerződéskötéskori állománnyal, 

4.2.3. az adatvédelemre és az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokkal is 
összhangban, a szakmai etika normáinak tiszteletben tartását. 
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4.3. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szociális szolgáltatás ellátása 
tekintetében 
 

4.3.1. biztosítja az ellátottak jogainak érvényesülését, érdekeinek védelmét és a 
panaszjog érvényesítésének lehetőségét az Szt. 94/E-94/K. §, valamint a 
97-99/A. §-ai alapján, 

4.3.2. a fenntartott intézménye feladatellátásával kapcsolatos szakmai 
tevékenységéről tárgyévet követő év február 28. napjáig írásban beszámol 
a Megbízónak. 

4.3.3. a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének 
eleget tesz, illetve a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a 
Megbízó rendelkezésére bocsátja. 

 
4.4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az általa fenntartott intézmény a jelen 

megállapodásban rögzített szakellátáshoz kapcsolódó valamennyi tevékenységét 
mindenkor a vonatkozó hatályos jogszabályok, és az az alapján jóváhagyott 
dokumentumokban (alapító okirat, szakmai program, szervezeti- és működési 
szabályzat, házrend, stb.) meghatározottak szerint végzi. 

 

4.5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó hivatalos megkeresés útján a 
megállapodásban rögzített ellátás ellátotti létszáma tekintetében adatkérésre 
jogosult a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól.    

 

5. Szerződő Felek közös rendelkezései 
 

5.1. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan az Szt., az Ir., valamint a Megbízott helyi 
rendeletében foglalt szabályok irányadók. 
 

5.2. A szolgáltatásra vonatkozóan benyújtott panasz esetén Megbízott köteles azt 
haladéktalanul kivizsgálni, valamint a panasz megalapozottságával és a megtett 
intézkedéssel kapcsolatosan írásban a panasz bejelentésétől számított 30 napon belül 
tájékoztatni a Megbízót. 

 

6. A megállapodás megszűnése, a szolgáltatás biztosítása megszűnés esetén 
 
6.1. Jelen megállapodást bármely Szerződő fél rendes felmondással felmondhatja. A 

megállapodás felmondási ideje 3 hónap, mely alatt Megbízott köteles gondoskodni a 
feladat ellátásáról. 

6.2. Bármelyik fél kezdeményezheti jelen megállapodás azonnali hatályú felmondását, 
amennyiben a másik fél felróható magatartásával súlyosan jogszabályt sért, vagy e 
megállapodásban foglaltak szerinti lényeges kötelezettségének önhibájából nem tesz 
eleget.  
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6.3. Súlyos jogszabálysértésnek vagy lényeges szerződésszegésnek minősül különösen  
 ha Megbízott a szociális szolgáltatások jogszabályban meghatározott személyi és 

tárgyi feltételeit rendszeresen vagy 30 napot meghaladó időtartamban nem 
biztosítja, 

 ha a Megbízó a 3.3. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének 
ismétlődően késedelmesen tesz eleget, vagy 30 napot meghaladó késedelembe 
esik, 

 a feladatellátásra vonatkozó jogszabályok, valamint jelen megállapodás bármely 
pontjának olyan súlyos megszegése, mely a másik fél számára igazolhatóan kárt, 
vagy jelentős hátrányt okoz feladatai ellátásában, illetve működésében. 

 

6.4. Amennyiben bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegése miatt él a 6.2. pontban 
meghatározott felmondási jogával, úgy kell eljárnia, hogy a szolgáltatást igénybe 
vevők ellátása tekintetében az ellátás folyamatossága biztosítva legyen. A 
felmondásra okot adó fél köteles a másik félnek a folyamatos ellátás biztosításából 
eredő valamennyi költségét és kárát megtéríteni. 

 

6.5. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás felmondása esetén – 
amennyiben szükséges – az ellátottak elhelyezéséről maga gondoskodik. 

 

6.6. Szerződő Felek jelen megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve 
járnak el, az esetleges vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton, egyeztetéssel 
rendezni.  

 

6.7.  Jelen megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. 
szerződésekre vonatkozó általános rendelkezései és a vonatkozó ágazati jogszabályok 
előírásai az irányadók.  

 

A megállapodás mellékletét képezi a feladatot ellátó intézmény szerződéskötéskor 
hatályban lévő működési engedélyének hitelesített példánya. 

Szerződő Felek fenti megállapodást  elolvasták, közösen értelmezték, s mint akaratukkal 
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve aláírásra jogosult 
képviselőik útján, 4 eredeti példányban,  jóváhagyólag írják alá.   
 

 Budapest, 2013. július ….. 

   
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság 
Képv.: Pintér Judit 

főigazgató 

 Tiszavasvári Város Önkormányzata 
Képv.: dr Fülöp Erik 

polgármester 
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1. sz. melléklet 
 
Megbízott adatközlése Megbízó részére tárgyhavi ellátotti létszám tekintetében 
 

Irányító szerv 
megnevezése 

 

Költségvetési 
szerv 
megnevezése 

 

Adatszolgáltatási 
időszak (év, hó) 

 

 Betöltött férőhelyek száma 
Működési 
engedélyes 
megnevezése 

pszichiátriai 
betegek, 

szenvedély-
betegek, 

fogyatékos 
személyek 

otthona 

pszichiátriai 
betegek, 

szenvedély-
betegek, 

fogyatékos 
személyek 

rehabilitációs 
intézménye 

pszichiátriai 
betegek, 

szenvedélybetegek, 
fogyatékos 
személyek 

lakóotthona 

fogyatékos 
személyek 

gondozóháza, 
pszichiátriai 
betegek és 

szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

Kelt: 
 

Adatközlő aláírása, pecsétje: 
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Tárgy (14.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a 
Szerkezeti Terv leírásának Moravszki Zsolt és a Tiszamelléki 
Mélyépítő Kft. által kezdeményezett módosításáról. 

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Csikós László Márk köztisztviselő 
 
Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése 
Elmondta, hogy alapvetően egy technikai döntésről van szó. Tehát a tervezetben szereplő 
Moravszki Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett eljárás lefolytatásra 
kerül. Korábban a képviselő-testület megalkotta a rendeletet a Helyi Építési Szabályzat 
módosításra. A módosítás során a szerkezeti terv is érintve lett, ezt az állami főépítész jelezte 
az önkormányzat felé, majd kérte, hogy a testület egy határozattal erősítse meg a döntést, 
ezért született ez a határozat-tervezet.  
 
Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp Erik 
polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta. 
 
A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 

 
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
207/2013. (VII.25.) Kt. számú 

határozata 
 

Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a Szerkezeti Terv 
leírásának Moravszki György Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. 

által kezdeményezett módosításáról 
 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
A Moravszki György Zsolt és a Tiszamelléki Mélyépítő Kft. által kezdeményezett eljárásban 
a 134/2004. (VI.22.) Kt. számú határozatával elfogadott Településszerkezeti Tervét módosítja 
a Nyírségterv Kft. által 9/2011. Tsz.-on készített dokumentáció szerint oly módon, hogy a 
Tiszavasvári, Dózsa György, Petőfi, Táncsics utcák által lehatárolt terület egy tömbjének 
kertvárosi lakóterület övezete kereskedelmi, gazdasági szolgáltató övezetre módosul (GKSZ-
3). 

 
 
Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Tárgy (15.np.): Előterjesztés Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a 

Szerkezeti Terv leírásának Tisermix Kft. által kezdeményezett 
módosításáról.  

Előadó:  Dr. Fülöp Erik polgármester 
Témafelelős: Csikós László Márk köztisztviselő 
 
Csikós László Márk témafelelős szóbeli kiegészítése: 
Elmondta, hogy ebben az esetben is alapvetően egy technikai döntésről van szó. Jelen esetben 
a Tisermix Kft. által kezdeményezett eljárás lefolytatásra kerül. A képviselő-testület 
megalkotta a rendeletet a Helyi Építési Szabályzat módosításra. A módosítás során a 
szerkezeti terv is érintve lett, és az állami főépítész jelezte ezt az önkormányzat felé, hogy 
erősítsük meg egy határozattal is, ezért született ez a tervezet is.  
 
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Dr. Fülöp 
Erik polgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.   
 

A döntéshozatalban részt vett 8 fő.  
 
A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:    

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

208/2013. (VII.25.) Kt. számú 
határozata 

 
Tiszavasvári Város Településszerkezeti Tervének és a 

Szerkezeti Terv leírásának Tisermix Kft. által kezdeményezett módosításáról 
 
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
 
A Tisermix Kft. által kezdeményezett eljárásban a 134/2004. (VI.22.) Kt. számú határozatával 
elfogadott Településszerkezeti Tervét módosítja a Nyírségterv Kft. által 1/2012. Tsz.-on 
készített dokumentáció szerint oly módon, hogy a Tiszavasvári, 0300/6 helyrajzi számú 
ingatlan általános mezőgazdasági terület övezete különleges mezőgazdasági övezetre módosul 
(Kmü-1). 
 

Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 
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Egyebek: 
 
Dr. Fülöp Erik polgármester: 
Emlékezete szerint már több testületi ülés alkalmával is felmerült az útfelújítás, kátyúzás 
kérdésköre. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 6 olyan vállalkozótól kértek árajánlatot, akik 
a környéken már korábba is végeztek ilyen jellegű munkálatokat. A legjobb árajánlatot a 
Tiszamelléki Mélyépítő Kft. személyében Kovács Miklós ügyvezető adta. Jelenleg a 
„Megrendelőt” már elkészítették és aláírták. Ígérete szerint 2013. július 26. napján fogják 
megkezdeni az egész városban a munkálatokat. Mindezek után elmondta, hogy 
előreláthatólag 2013. augusztus 1. napján rendkívüli képviselő-testületi ülést kell tartani, 
hiszen három olyan határidős kérdéskör is lenne, amelyet meg kellene tárgyalni, és amelyről 
döntést kellene hozni a képviselő-testületnek.   
 
Balázsi Csilla képviselő: 
Emlékeztette a képviselő-testület tagjait, hogy július végén jelentős esőzés volt a városban, 
melyről az Aradi úton lévő lakók felvételt készítettek. Majd elmondta, hogy az Irinyi utca és 
az Aradi utca sarkán elhelyezésre került egy átemelő, ami a szennyvíz és az esővizet kellene, 
hogy elvezesse. Az ott élők megítélése szerint az lehet a probléma, hogy az átemelő 
valószínűleg nem tud bekapcsolni, hiszen az nem tudja a vizet elszívni. Ennek okán feljött a 
szennyvíz az ott lakók telkére, ezért is vették fel azt, hogy milyen kaotikus állapotok alakultak 
ki az esőzés miatt. Az utcában lakók azt is elmondták, hogy Hajdúnánásról kimentek 
szakemberek elhárítani az átemelő problémáját, de az azóta sem működik tökéletesen.   
 
Bundáné Badics Ildikó jegyző: 
Emlékezete szerint korábban már több alkalommal is volt probléma ezen a területen. 
Reményei szerint a nyertes belvizes pályázatból ez a probléma is megoldódik.   
 
Csikós László Márk köztisztviselő: 
Ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felkeresi az önkormányzat a szolgáltatót a felvetett probléma 
elhárítása érdekében.  
 
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt a nyílt ülést Dr. Fülöp Erik polgármester 
bezárta, a képviselő-testület zárt üléssel folytatta munkáját. 

 
 

k.m.f. 
 

 
 Dr. Fülöp Erik Bundáné Badics Ildikó  
 polgármester jegyző 
 


