TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ – TESTÜLETE
2018. július 26-án
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK
jegyzőkönyve,
napirendje,
határozatai: 197-214.
rendeletei: 17-18.

NAPIRENDEK
1.

Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye
2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

2.

Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről

3.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

4.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5.

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

6.

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályáról és ezek megszegésének
következményeiről szóló rendelet megalkotásáról

7.

Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

8.

Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő öt felújítási
munkához szükséges hitel felvételéről szóló döntések módosításáról

9.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018 (V.31.)
Kt. számú határozat módosításáról

10.

Előterjesztés az egészségügyi feladatellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos
feladatokról

11.

Előterjesztés többletkapacitás befogadás kezdeményezéséről
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12.

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg, háziorvosi és háziorvosi ügyeleti
feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés módosításáról

13.

Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási
szerződés utólagos jóváhagyásáról

14.

Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási
szerződés módosításáról

15.

Előterjesztés az általános iskola jövőjével kapcsolatos ismételt önkormányzati
kezdeményezésről

16.

Előterjesztés polgármesteri biztosítás felmondásáról

17.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadásáról

18.

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről

19.

Előterjesztés Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

20.

Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról

21.

Egyebek

Készítette: Bodnár Anita
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2018. július 26-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt
üléséről.

Helye:

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme
(4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Jelen vannak:

Sipos Ibolya alpolgármester, Munkácsi Mihály alpolgármester, Bakné Répási
Ágnes, Balázsi Csilla, Dr. Rojkó László, Kovácsné Nagy Julianna, Ráduly Zsolt,
Szabó Krisztián, Szőke Zoltán képviselők

Távol maradt:

Balogh Sándor, Császár József Sándor képviselők

Meghívottként részt vettek:
Badics Ildikó jegyző, Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző, Petruskáné dr. Legeza Tímea
osztályvezető, Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető, Girus András osztályvezető, Terebesné
Kovács Tünde Kornisné Központ Intézményvezető helyettes, Reznek Istvánné Tiszavasvári
Bölcsőde vezetője, Moravszki Zsoltné Egyesített Óvodai Intézmény vezetője, Kerekesné Lévai
Erika intézményvezető, Dr. Rojkó László Rojkó-Med Kft. ügyvezetője, Dessewffy Zsolt, Balázs
Anna Büszke Romák Egyesülete, Nagy Levente Magyarországi Magiszter Alapítvány
kuratóriumának elnöke, Berbécs Ibolya köztisztviselő, Erdei Kolett köztisztviselő, Gáll Attila
köztisztviselő, Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő,
Meghívottként távolt maradt: Dr. Hosszú József a Tiszavasvári Járási Hivatal vezetője, Nácsáné
dr. Kalán Eszter Hajnalka a Kornisné Központ intézményvezetője, Gáll Antal Lászlóné
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. ügyvezetője, Krasznainé dr. Csikós Magdolna
Tiszavasvári Városi Kincstár igazgatója, Aleváné Siteri Éva Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kulcsár Sándorné óvodavezető, Dr. Éles Viktória
közbeszerzési szakértő, dr. Zsonda László belgyógyász főorvos
Jegyzőkönyv-vezető: Bodnár Anita
Sipos Ibolya alpolgármester:
Az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat. Külön köszöntötte Dessewffy Zsoltot,
a Dessewffy család tagját. Majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a
12 fő képviselőből (1 polgármesteri hely nincs betöltve) 9 fő képviselő volt jelen. Javasolta, hogy a
9. és a 10. napirendi ponttal kezdje meg a munkáját a képviselő-testület. Zárt egyebek napirend alatt
javasolta felvenni a „Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaviszonyának
megszüntetéséről” szóló előterjesztést.
Hozzászólások:
Balázsi Csilla képviselő:
Javasolta, hogy Bakné Répási Ágnes, Ráduly Zsolt és Szőke Zoltán képviselőkkel egyetértésben a
11. napirendi pontban név szerinti szavazással döntsön a képviselő-testület.
Mivel további kérdés és hozzászólás nem hangzott el, Sipos Ibolya alpolgármester a kiküldött
napirendi pontok tárgyalását a javasolt módósításokkal és kiegészítésekkel szavazásra bocsátotta.
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A Képviselő–testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
napirendi pontok tárgyalását.
A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a
Képviselő-testület:

NAPIRENDEK
1.

Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye
2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről

2.

Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről

3.

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóról

4.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5.

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről,
valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról szóló 17/2016.(V.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról

6.

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályáról és ezek megszegésének
következményeiről szóló rendelet megalkotásáról

7.

Előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról

8.

Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő öt felújítási
munkához szükséges hitel felvételéről szóló döntések módosításáról

9.

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018 (V.31.)
Kt. számú határozat módosításáról

10.

Előterjesztés az egészségügyi feladatellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos
feladatokról

11.

Előterjesztés többletkapacitás befogadás kezdeményezéséről

12.

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg, háziorvosi és háziorvosi ügyeleti
feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés módosításáról

13.

Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási
szerződés utólagos jóváhagyásáról

14.

Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási
szerződés módosításáról
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15.

Előterjesztés az általános iskola jövőjével kapcsolatos ismételt önkormányzati
kezdeményezésről

16.

Előterjesztés polgármesteri biztosítás felmondásáról

17.

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi
Programjának elfogadásáról

18.

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről

19.

Előterjesztés Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról

20.

Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról

21.

Egyebek

ZÁRT ÜLÉS
22.

Előterjesztés kártérítési ügyben belső ellenőrzés elrendeléséről

23.

Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető)
álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásáról

24.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Krúdy Gy. u. 16. III./8. sz. alatti bérlakás bérbeadásáról

25.

Előterjesztés a Tiszavasvári, Kossuth u. 6. I./1. sz. alatti bérlakás Nyíregyházi
Tankerületi Központ részére történő bérbeadásáról

26.

Előterjesztés a tiszavasvári 1297 hrsz-ú beépítetlen terület és a 871 hrsz alatti, volt
magtár ingatlanának értékesítése

27.

Előterjesztés a tiszavasvári 049/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésére
kötendő adásvételi szerződés jóváhagyásáról

28.

Előterjesztés
Tiszavasvári
Egészségügyi
munkaviszonyának megszüntetéséről
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Nonprofit

Kft.

ügyvezetője

Tárgy (1.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézménye 2017/2018. tanévben végzett szakmai
tevékenységéről szóló beszámolóról
Sipos Ibolya alpolgármester
Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
HATÁROZAT-TERVEZET
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
197/2018. (VII. 26.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye 2017/2018.
tanévben végzett szakmai tevékenységéről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Alapítványi Óvoda,
Általános Iskola, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Tiszavasvári Tagintézménye 2017/2018. tanévben végzett szakmai tevékenységéről szóló
beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1.

a Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye
2017/2018. tanévről készített szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a
határozat 1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

felkéri az alpolgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott alpolgármester
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Nagy Levente kuratórium elnöke:
Megköszönte a Képviselő-testületnek az Alapítvány beszámolójának jóváhagyását.
Tárgy (2.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as
nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2018/2019-es
nevelési év előkészületeiről szóló beszámolóról
Sipos Ibolya alpolgármester
Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
198/2018. (VII. 26.) Kt. számú
határozata
Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2018/2019-es nevelési év előkészületeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1.

a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018-as nevelési év
működéséről, szakmai tevékenységéről, a 2018/2019-es nevelési év
előkészületeiről szóló szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja, a határozat
1. melléklete szerinti tartalommal.

2.

felkéri az alpolgármestert, hogy értesítse az intézmény vezetőjét a hozott döntésről.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott alpolgármester
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BESZÁMOLÓ
a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
OM: 033140
2017/2018 nevelési év működéséről,
szakmai tevékenységéről,
a 2018/2019 nevelési év előkészületeiről
Készítette:
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kt. sz. határozata
alapján

Moravszki Zsoltné
intézményvezető
2018. július 16.
„ Embert nevelni a legszebb hivatás,
Légy nemes, gazdag lelkű ember,
Hogy emberré tehess másokat
A magad embersége által”
( Móricz Zsigmond)
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I. Beszámoló a 2017/2018 nevelési év működéséről ( 2017.09.01-2018.08.31.)
Jogszabályi háttér
Az intézmény éves beszámolójának törvényi háttere:
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 85. § (2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy
alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó
módon beszámoljon. A beszámolót meghatározó jogszabályok:
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI -rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról
- 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról (továbbiakban
Alapprogram)
- 32/2012. (X. 8.) EMMI-rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének
irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 2011. évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről
- 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
- 48/2012.(XII.12.) EMMI-rendelet a pedagógiai - szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről
- 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
- 2003.évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
- 15/2013.(II.26.) EMMI –rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
- 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve
és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
- 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról
- 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról,
valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről
- 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
- 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
- 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről
- Az emberi erőforrások minisztere 20/2016. (VIII. 24.) EMMI rendelete a nevelési -oktatási
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet módosításáról
- Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő Testületének határozata
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okirata
- a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény ÉKA Pedagógiai Programja
- az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
- az intézmény Házirendje
- az intézmény működését meghatározó egyéb szabályzók
- 2017-2018. nevelési év munkaterve
- az óvodapedagógusok éves beszámolói, értékelései
-vezető-helyettesi beszámolók
-munkaközösség vezetői beszámolók
-gyermekvédelmi beszámoló
- Önértékelési kézikönyv óvodák számára
- Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára
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Helyzetelemzés
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 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 ) 2007. július 01-től a
Tiszavasvári Város Közétkeztetési Nonprofit Kft. biztosítja a gyermekek, dolgozók számára.
A 2017/2018 nevelési évben intézményünk négy telephelyen 15 óvodai csoporttal, 355 férőhellyel
működött a fenntartó határozata alapján.
Óvoda

Férőhely

- Fülemüle Zöld Óvoda
Tiszavasvári, Ifjúság u. 8.

140

- Minimanó Óvoda
Tiszavasvári, Vasvári P. u. 67/a.

90

- Lurkó-Kuckó Óvoda
Tiszavasvári, Egység u. 4./F-G

50

- Varázsceruza Óvoda
Tiszavasvári,Gombás A. út 8.B.ép.

75

Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény

355

A gyermeklétszám alakulása 2017.10.01.-én:
Óvoda / Óvodai csoport
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út
Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Eszterlánc csoport / 20
Bóbita csoport
/ 25

Gyermeklétszám ( fő) /férőhely / HHH
98(101) / 90 / 86
24/20/20
24(2 SNI=27)/25/22
23/20/20
27/25/24

Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út
Katica csoport / 25
Napsugár csoport / 25

53(56)/50 / 9
25(3 SNI=28)/25/6
28/25/3

Fülemüle Óvoda, Ifjúság út
Fülemüle csoport / 20
Sárgarigó csoport / 25
Katica csoport
/ 25
Pacsirta csoport / 25
Cinege csoport / 25
Fecske csoport /
20

141(142)/ 140 /7
23/20/0
23/25/1
26/25/1
25/25/3
23/25/0
21(1SNI=22)/20/2

Varázsceruza Óvoda, Vöröshadsereg út
Gomba csoport / 25
Sünicsoport
/ 25
Margaréta csoport / 25

75/ 75 /9
26/25/4
24/25/5
25/25/3

Összesen:

367(374)/355/111
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Engedélyezett csoportok száma a 2017/2018. nevelési évben: 15
Átlaglétszám : 24 fő
A gyermekek létszámában nagy változás a nevelési év végére nem történt, csak a SNI és a HHH
gyermekek száma mutat növekedést.
ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK, MELYEK MEGALAPOZZÁK A 2017-2018 ÉVES
MUNKATERV ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A
BESZÁMOLÓ ELKÉSZÍTÉSÉT
Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
2017.10.01.

Mutató
2018.05.31

Mutató várható
2018.09.01.

Gyermeklétszám adatok
A 2017. szeptember 1-től új
felvételt nyert gyermekek száma
Elutasított gyermekek létszáma

100

88+4

0

0

0

367

367

372

0

0

0

6

9

10

HH gyermekek száma

14

18

16

HHH gyermekek száma

114

131

120

Rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesülő
gyermekek száma

161

168

160

Olyan családban élő gyermekek
száma, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre
jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg a nettó minimálbér
130 százalékát

138

141

Olyan családban élő gyermekek
száma, amelyben 3, vagy több
gyermeket nevelnek

41

35

Tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermek, vagy olyan családban
élő gyermek, amelyben tartósan
beteg,
vagy
fogyatékos
gyermeket nevelnek

11

11

A nevelésbe vett gyermekek
száma

2

2

Összesen beírt gyermekek száma
2017. szeptember 1-én
Nemzetiségi nevelésben
vevő gyermekek száma
Sajátos
nevelési
gyermekek száma

részt
igényű
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Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai

Mutató
2017.10.01.

Mutató
2018.05.31

Beilleszkedési,
magatartási,
tanulási
zavarral
küzdő
gyermekek száma

0

0

Veszélyeztetett
száma

34

gyermekek

Mutató várható
2018.09.01.

14

Anyaotthonban lakó gyermekek
száma

1

0

Gyermekét egyedül nevelő szülő

9

9

Félnapos
száma

0

0

0

10

11

14

Kiscsoport 3-4 év (csoportok
száma/fő összesen)

1/26

1/26

Középső
csoport
4-5
év
(csoportok száma/fő összesen)

-

-

Nagycsoport 5-6-7 év (csoportok
száma/fő összesen)

3/72

2/45

Vegyes
csoport
3-7
év
(csoportok száma/fő összesen)

11/269

12/296

Várhatóan,
a
2018/2019.
tanévben
tankötelessé
váló
gyermekek száma

-

173

Az előző nevelési évben iskolai
tanulmányait meg nem kezdő
(óvodában maradt) gyermekek
száma
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71

8

8

8

5/5/15

5/5/15

óvodás

gyermekek

Speciális
étrendet
gyermekek száma

igénylő

0

Létszámadatok

Szervezési adatok
Szakmai
száma

munkaközösségek

Nyílt ünnepek, hagyományok,
nyílt napok száma nevelési
évenként
Tervezett
száma

szülői

értekezletek

Óvodai szintű:

1

1

1

Csoport szintű:

4

4

4

Nevelés

nélküli

munkanapok

5
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5

Ssz
.

A nevelési/fejlesztési folyamat
alapadatai
szám nevelési évenként

Mutató
2017.10.01.

Mutató
2018.05.31

Mutató várható
2018.09.01.

Tervezett
gyermekprogramok
száma
nevelési
évenként
óvodánként átlagosan

20

20

Tervezett felnőtt programok
száma nevelési évenként

5

5

Felnőtt létszám adatok
Pedagógusok száma

31

31

31

21

21

21

Egyéb alkalmazottak száma

2

2

2

Továbbképzésben
résztvevők
száma (beiskolázási tervhez
kapcsolódóan)

0

0

0

Pedagógus
önértékeléssel
érintettek száma(összesen)

14

19

Pedagógiai
száma

munkát

segítők

2fő ( 1 fő
Tanfelügyeleti
ellenőrzésben
pedagógus, 1
résztvevők száma(összesen)
fő int. vez.)

3 fő( 1 fő
pedagógus+1
intézmény+1 fő
int.vez.)

Minősítő vizsgán résztvevő
pedagógusok száma(összesen)

1

1

Minősítési eljárásban résztvevő
pedagógusok száma(összesen)

19

21

Személyi feltételek
A személyi feltételek a 4 telephelyen működő 15 gyermekcsoporttal kapcsolatos alapvető
feladatellátás biztosításához megfelelőek voltak 2017.09.01-n.
Pedagógus álláshely 2017.09.01. :

1 fő intézményvezető
30 fő óvodapedagógus (ebből:4 fő intézményvezető helyettes;)
5
fő
pedagógiai

asszisztens
15 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő gyermekvédelmi felelős
1 fő gondnok
Összesen:

54 fő

A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény álláshelyeinek a száma 2017.09.01-től 54 fő.
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2017. 09.01-én a TEOI állományában lévő alkalmazottak száma: 56 fő
Holoda Józsefné – 2017.12.28.( nyugdíjba vonulás miatt felmentési idejét tölti)
Herczeg Erika - GyES ( 2015.01.hó óta)
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása érdekében (2017 októberében 6 fő, a nevelési év
folyamán a számuk növekedett, jelenleg 11 fő, 4 gyermekről még nem érkezett papír,
2018.09.01.-től 1 fő SNI iskolát kezd, így 10 SNI gyermek lesz 2018.szeptembertől)
2017. november 20-tól 5 fő fejlesztő pedagógus, és 1 fő tiflopedagógus megbízási szerződés
valamint 1 fő szurdopedagógus együttműködési megállapodás alapján látja el az SNI
gyermekek egyéni fejlesztését.
Többször kértem a fenntartótól gyógypedagógus álláshely biztosítását, sajnos legutóbbi levelemre a
mai napig nem kaptam választ. A megbízási szerződéssel foglalkoztatott 5 fő fejlesztő pedagógus
közül 2 fő már jelezte, hogy szeptembertől munkahelyi pályázati többletmunka miatt nem tudja
vállalni az eddig ellátott gyermekek fejlesztését, ami heti 2x10 órát fedett le.
Az óvoda költségvetésében van ugyan fedezet a megbízási szerződéssel történő feladat ellátására,
viszont olyan fejlesztő pedagógus, aki vállalná a feladat ellátását, nincs.
2018. május 01-től 2018.12.31-ig a Tiszavasvári Város Képviselő-testületének határozata alapján a
Fülemüle Zöld Óvodába járó 1 fő 1-es típusú diabéteszben szenvedő gyermek életvitelének
segítésére 1 fő álláshely engedélyezése.
Óvodapedagógusaink valamennyien főiskolai végzettségűek.
Két főiskolai diplomával rendelkezik:
(1 fő szociálpedagógus, 1 fő tanító, 1 fő gyógypedagógus, 1 fő tanár)

4 fő

Az óvodapedagógusok az alapdiplomán felül az alábbi szakképzettségekkel is rendelkeznek:
Felsőfokú szakképzettséggel rendelkezik:
(gyógypedagógiai asszisztens, közművelődési szakember népi játszóházi
foglalkozás vezető)

2 fő

Alapdiplomára épülő szakoklevelet szerzett ( szakvizsgával rendelkezik 2017.09.01-én ) :
14 fő, ebből:
-közoktatási vezető:
3 fő (M Zsné, CsN Bné, Lné BE)
-környezeti nevelő :
1 fő (Szné M G)
-játék és szabadidő-szervező:
2
fő
(
KGYné,O
Csné)
-gyermektáncoktató:
1 fő (OnéA M)
tanulási zavarok felismerése és kezelése 1 fő (Mné DÉ)
- differenciáló és fejlesztő pedagógus
6 fő (LAné, R Lné, N Zné, Fné ME,Pné UM, Bné KM)
- szociális szakvizsga:
1 fő (Bné V I)
Középfokú nyelvvizsgával rendelkezik:

4

fő

(1 fő német, 1 fő eszperantó nyelv,2 fő angol )
Alapfokú nyelvvizsgával rendelkezik :
(1 fő német, 1 fő angol )

2 fő

A gyermekvédelmi munka feladatait 1 fő szociálpedagógus végzettséggel rendelkező látja el.
A nevelő-oktató munkát csoportonként 1 fő szakképzett dajka és 3 csoportonként 1 fő pedagógiai
asszisztens ( összesen 5 fő ) segíti.
Óvodatitkárunk felsőfokú TB szakelőadói képzettséggel rendelkezik.
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1 fő gondnok látja el a 4 telephely kisebb karbantartási feladatait.
A 2017. évi pedagógusminősítési eljárásra 2 fő óvodapedagógus jelentkezett.
Miterkóné Dancs Éva
Sándorné Volosinoovszki Éva, minősítésük sikeresen zajlott, 2018.01-től PEDII. Fokozatba
kerültek.
2017. évi tanfelügyeleti eljárás keretében 1 fő vezető Moravszki Zsoltné tanfelügyeleti eljárására
valamint 2017 őszén a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény intézményi tanfelügyeleti
ellenőrzésére került sor, melyek sikeresen zárultak.
Összegzésként elmondhatom, hogy a minősítési és tanfelügyeleti eljárásban résztvevő pedagógusok
az intézmény és az intézményvezetés is kiemelkedő eredményeket értek el, mely tükrözi az
intézményben végzett pedagógiai munka magas színvonalát.
Személyi feltételek változásai a 2017/2018. nevelési évben:
-1 fő óvodapedagógus a nők kedvezményes öregségi nyugdíját igénybe véve 40 év szolgálati idővel
nyugdíjba vonult, felmentési ideje 2017.04.28.- 2017.12.28-ig tartott
- 2015.01.16-tól 1 fő óvodapedagógus tartósan távol lévő, szülés miatt fizetés nélküli szabadságát
tölti jelenleg is.
- 2018. 08 31. -el 1 fő óvodapedagógus felmondott, helyette szükséges a törvényes működés
biztosítása érdekében 1 fő óvodapedagógust felvenni. A Fenntartó hozzájárult pályázat kiírásához.
Szerencsésnek mondhatom magunkat, mert volt jelentkező 2 fő. Ebből az egyik pályázat
érvénytelen volt, mivel a jelentkezőnek még abszolutóriuma sem volt, 2. éves főiskolai hallgató , a
másik pályázó viszont érvényes pályázatot nyújtott be, így őt fogjuk fölvenni a megüresedő helyre.
Az országos tendencia az, hogy közel 800 üres óvodapedagógus álláshely van jelenleg , ami
betöltésre vár. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben is a következő évtől már szinte
tömegesnek mondható lesz a nyugdíjba vonulás, félő hogy nem lesz jelölt aki jelentkezzen a
megüresedő óvodapedagógus helyekre( 2019- 3 fő óvodapedagógus vonul nyugdíjba, akik már be is
jelentették szándékukat), veszélyben lesz a törvényes működése az óvodának. Sajnos ez országos
probléma, több környékbeli óvoda küzd már évek óta ezzel a problémával, ami sajnos minket is
elér.
- 1 fő dajka álláshelyet biztosítva lett határozott időre, 2018.05.01-től 2018.12.31-ig a Fülemüle
Zöld Óvodába járó cukorbeteg gyermek napközbeni inzulin pumpás ellátására , így az óvodai
álláshelyek száma 54,67 főre módosult
Jegyzőasszonnyal és a probléma megoldásában közreműködőkkel szóbeli egyeztetés alapján dajka
munkakörben ápolói végzettségű személy végzi el a feladatot, a gyermek hiányzása esetén dajkai
feladatokat lát el az intézményben
Olyan személy felvételére van szükség, aki a a Fülemüle Zöld Óvodába járó cukorbeteg gyermek
napközbeni inzulin pumpás ellátását szakszerűen végzi.
Kértem átgondolni,hogy az óvoda alkalmazza e a személyt, mert véleményem szerint , melyet
már többször leírtam és a szóbeli egyeztetések során is elmondtam ezzel kapcsolatosan , a Védőnői
Szolgálat vagy más egészségügyi szolgáltató kompetenciája lenne a krónikus beteg gyerekek
ellátását végezni a rájuk vonatkozó törvények alapján, mivel ápolási, gondozási feladata lesz
elsődlegesen és ifjúság-egészségügyi gondozási feladat., nem oktatási-nevelési feladat.
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről1
fjúság-egészségügyi gondozás
42. § (1) Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki
fejlődésének elősegítése. Ennek során biztosítani kell
(2) Az ifjúság-egészségügyi gondozás speciális feladata
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a) a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, értelmi
fogyatékosságban szenvedők - a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - fokozott
ellenőrzése, lelki gondozása és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés elősegítése,
49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet
3. § A védőnő feladata: *
dg) az egészségi ok miatt fokozott gondozást igénylő, a krónikus beteg, a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. §-ának a) pontja
szerinti fogyatékossággal élő, valamint a magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja
életviteléhez segítségnyújtás és tanácsadás együttműködve a háziorvossal és szükség esetén más
illetékes szakemberekkel,
Az óvodapedagógusok nevelőtestületben végzik munkájukat, melyben egységes nevelési,
pedagógiai elvek alapján kell dolgozniuk. Cél, hogy minden óvónő saját egyéniségének megtartása
mellett a közösen kialakított és elfogadott célok, feladatok érdekében tevékenykedjen helyi
pedagógiai 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 és 3
csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens - az intézményben összesen 5 fő - 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,
tehetséggondozásra 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.
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 2017/2018 nevelési évben:
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 2017. és 2018. évi költségvetés tartalmaz
fenntartói támogatást a pedagógus továbbképzéshez.
Az aktuális továbbképzések kiválasztási szempontja, hogy mennyire segíti pedagógiai 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.
Berencsi Judit- Idegen nyelvi nevelés kisgyermekkorban
2 fő óvodapedagógus Berencsi Judit-Szöginé MG a csoportjukba járó látássérült gyermek
fejlesztése, életvitelének segítése érdekében több alkalommal részt vett Budapesten a Gyengén látók
Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma által
szervezett rendezvényen, szakmai nyílt napon.
Sikerült megvalósítanunk, hogy a nevelő-oktató munkát segítők, a dajka nénik és a pedagógiai
asszisztensek is eljussanak országos konferenciára, melyről pozitív élményekkel tértek haza. Nekik
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is szükséges hogy kitekintsenek egy kicsit, új ismereteket szerezzenek, megoszthassák
tapasztalataikat, gondjaikat az ország más részén élő és dolgozó kollégáikkal.
Gyermekvédelmi felelős 2018. januárjában továbbképzésen vett részt Budapesten.
Közfoglalkoztatás:
A 2017-2018-s nevelési évben a T. E.O.I. -ben közfoglalkoztatás keretében résztvevők
számának alakulása:
2017.03.10.2018.02.28.

6 fő dajka - 8 óra
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 8 óra
4 fő karbantartó - 8 óra

2018.03.03.2018.06.30.

6 fő dajka - 8 óra (2018. 5.hó-tól 4 fő)
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő –4 óra
4 fő karbantartó - 8 óra (2018.04.hó.-tól 3 fő)

2018.07.01.2019.02.28.

6 fő dajka - 8 óra ( 2018. 5.hó-tól 4 fő)
1 fő pedagógiai asszisztens – 8 óra
1 fő gyermekkísérő – 4 óra
3 fő karbantartó - 8 óra

A Közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztathatóak száma 2018.07. hónaptól nem
változott. Jelenleg 4 fő hiányzik az eddigi igényelt létszámból, akikre nagy szükség lenne .
Óvodánkban a szakképzett közfoglalkoztatottak (dajkák, pedagógiai asszisztens) hosszútávon
történő alkalmazásával biztosítani tudtuk az állandóságot, a humánerőforrás esetleges hiányának
ideiglenes pótlását.
Tárgyi feltételek
Az épületek és helyiségeiknek állaga folyamatosan romlik, a hetvenes években épültek, ennek
következtében folyamatos karbantartásra, felújításra szorulnának.
2013-ban felújításra került a Fülemüle Zöld Óvoda, 2016. nyarán pedig a Lurkó-Kuckó óvoda.
A lapostetők beázása állandó probléma volt a Varázsceruza és a Minimanó óvodában. 2017-ben
mindkét épületen teljes( Varázsceruza Óvoda) vagy részleges tetőfelújítást ( Minimanó Óvoda)
megtörtént.
A fűtési rendszerek elavultak, a nyílászárók mindkét épületen megértek már a cserére.
Intézményvezetőként munkaköri kötelességem a munkavégzéshez és az óvodai neveléshez
szükséges biztonságos, egészséges környezet biztosítása.
Az árnyékot adó, lombos 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,.
Felülvizsgálatuk a fenntartó által megtörtént 2013. nyarán. Ezek a játékok karbantartásra
szorulnának. Sajnos van olyan óvodánk, ahol az udvari játékok nagyon szűkösen állnak csak
rendelkezésre ( Minimanó Óvoda ).

64

A csoportszobák otthonos, harmonikus hangulatot árasztanak, tükrözik pedagógiai programunk
sajátosságait, az óvodapedagógusok igényességét. Feladataink ellátásához rendelkezünk az alapvető
eszközökkel, és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azt állandóan javítani, fejleszteni (fenntartói
támogatásból, szülői támogatással, pályázatok útján, óvodapedagógusi munka).
Intézményünk a 20/2012(VIII.31) EMMI rendeletben meghatározott kötelező helyiség, eszköz és
felszerelés jegyzékben leírtakkal csak részben rendelkezik, melyet a Megyei Kormányhivatal
2014.04. hónapban történt ellenőrzés során állapított meg. A tárgyi hiányosságok pótlására
lehetőséget biztosított a fenntartó a 2016. és 2017.évi intézményi költségvetés pótelőirányzattal
való megnövelésével. A többi hiányzóként megállapított eszköz helyiség hiányában nem került
beszerzésre. A kialakítható hiányzó helyiségek is 2016-2017 nevelési év kezdetére ki lettek alakítva
( nevelői szobák és bútorzata, kivéve a Fülemüle Zöld Óvoda, ahol több helyiség is hiányzik, a
meglévő infrastruktúra miatt nem lehetséges a kialakításuk).
A Varázsceruza Óvodában az udvari játék tároló ház beszerzése és lerakása megtörtént 2017.
őszén. A 2018. évi költségvetés tartalmaz fenntartói támogatást a csoportszobák berendezési
tárgyainak pótlására, így megvalósulhat 3 óvodában gyermekszékek és fektetők beszerzése, a
régiek pótlása.
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.
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:
A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017. és 2018. évi költségvetésében karbantartásra,
kisebb javításra előzetes igényfelmérés alapján ( éves karbantartási terv) minimális összeg lett
betervezve. Az ebből megvalósuló karbantartásokat az óvodánkénti éves értékelések tartalmazzák.

II. Beszámoló a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény 2017/2018. nevelési
év szakmai tevékenységéről
Óvodai nevelés
Nevelő-oktató munkánkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjával összhangban elkészített
Helyi Pedagógiai 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.
A törvényi változások között legmeghatározóbb esemény a portfólió készítés lehetősége, illetve a
jelentkezés a pedagógus minősítésre, a tanfelügyeleti rendszer megjelenése és az intézmény
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Önértékelési rendszerének elkészítése, bevezetése. Az intézményben 2015. nyarán megalakult a
Belső Önértékelési Csoport, melynek tagjai kidolgozták és működtetik az intézmény Önértékelési
Rendszerét pedagógus, vezető, intézmény tekintetében.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb
dokumentuma.
Nagy gondot fordítottunk arra, hogy minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatárs
alaposan megismerje az Alapprogramban foglaltakat. Hogy minden pedagógus tisztában legyen az
előírásokkal, és az elvárásokkal, szakmai értekezleteken, megbeszéléseken ez mindig fő napirendi
pontként szerepelt. Az egységes nevelési szellem kialakításához a korszerű ismeretek megszerzése
elengedhetetlen. Az Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania.
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja az óvodai nevelés meghatározó és legfontosabb
dokumentuma. Pedagógiai munkánkat a Helyi Óvodai Pedagógiai Program ( ÉKA), az
Alapprogram és az éves munkaterv alapján végeztük.
A napi fejlesztő munka a csoportnaplóban, a gyermekek egyéni fejlettségének nyomon követése,
egyéni fejlesztésének megállapításai pedig a Fejlesztési Napló elnevezésű nyomtatványban kerültek
dokumentálásra.
A nevelő, fejlesztő munkánk eredményességének érdekében óvodapedagógusaink és a pedagógiai
munkát segítő dolgozóink szervezett rendben, eredményes munkavégzésre törekedtek.
A 2017/2018 nevelési évben az éves munkatervben meghatározottak szerint kiemelt pedagógiai
feladataink a következőek voltak:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei,
a szabad játék elsődleges szerepe
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
Érzelmi, szociális biztonság, erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése
Egészséges és környezettudatos életmód alakítása Egészségnevelési program elkészítése
Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
Probléma megoldó képesség fejlesztése, konfliktuskezelés (gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt, felnőtt-felnőtt)
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
Szervezetfejlesztés, új kollégák beilleszkedésének segítése. Gyakornokok, gyakorlósok
mentorálása.
Bázisintézményi program működtetése
Ezek a kiemelt feladatok megjelentek a pedagógusok éves tervezésében és mindennapi
munkájukban.
A kiemelt feladatok alapján az éves értékeléseket intézményegységenként az 1.sz.melléklet
tartalmazza .
A gyermekvédelmi munka éves értékelését a 2.sz.melléklet tartalmazza.
Június első két hetét az óvoda gyermekei és dolgozói 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.
2018. júniusában történt az egyik óvodánkban( Lurkó kuckó Óvoda) egy kisebb „gyermekbaleset”,
az egyik csoportba járó kislány kerti virágcsokrot hozott a csoportszobát díszíteni, melybe egy kerti
aszparágusz ág is került. A csoport óvodapedagógusa a fektető tároló szekrény (kb. 180 cm magas)
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tetejére helyezte. A csokorból az aszparágusz ág apró leveleiből egy néhány a földre hullott. A
gyermekek elmondása szerint a szekrény előtt játszó fiúk közül /bevallásuk szerint/ 3 fő bekapott
belőle 2-3 szálat, Az óvodapedagógusnak egy kislány szólt, hogy a fiúk eszik a kaprot a földről. Az
óvodapedagógus utánanézett hogy az aszparágusz minden része mérgező hatású. Mivel a fiúkon
nem észlelt semmi jelét mérgezésnek, a szülőket értesítette. Egyik szülő kérésére tejet itatott
mindhárom gyermekkel, a tízórai éppen tej volt aznap, ,illetve az egyiket meg is hánytatta a szülő
kérésére. Két gyermek szülője az óvodában hagyta gyermekét, illetve egyiket ebéd után hazavitték,
a harmadik gyermeket édesanyja orvoshoz vitte, és az orvostól a Nyíregyházi Kórház sürgősségi
osztályára vitte, ahol kimosták a gyermek gyomrát. Az óvodapedagógus elmondása szerint a
gyermeken nem volt semmi jele mérgezésnek, így nem hívta a mentőket, melyet a szülő sérelmezett
is. A pedagógus az óvoda házirendjében és munkaköri leírásában foglaltak szerint járt el. A szülő
ezt másként látta, melynek okán rágalmazni kezdték az óvodát és az óvónőt internetes felületen,
majd a szülő hazatérve a kórházból feljelentette az óvodát a rendőrségen. Engem személy szerint az
édesapa telefonon keresztül megfenyegetett, hogy rám borítja az asztalt ha hazajön, „hogy
foglalkoztathatok ilyen hülye óvónőket”?! A szülők engem személyesen csak két héttel később
kerestek csak meg. Az ügy rendőrségi kivizsgálása még folyamatban van.
A szülők túlzott liberális nevelési stílusa, attitűdje miatt a pedagógusok fokozottan ki vannak téve a
szülők indulatos viselkedésének. Sajnos nincs meg a megfelelő társadalmi feltételrendszer a
pedagógusok munkájának elismeréséhez.
2017/2018 beiskolázás mutatói a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményben:
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 élet 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 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 visszamaradás okai többnyire mentális, fizikai, szociális éretlenség, mely általában a
betegségekből adódó hosszú hiányzások eredménye, illetve a részképességek gyengesége, ezekből
kifolyólag a gyermek még egy év óvodai nevelésben részesülhet a szülő ill. a Nevelési Tanácsadó
egyetértésével.
Alapító okirat szerinti férőhely: 355 fő/ 15 csoport
2018.05.31-i gyermeklétszám: 367 fő /380 fő SNI-vel /11 fő SNI/131fő HHH
3 főnek számít: 2 fő gyermek
2 főnek számít: 9 fő gyermek
Átlaglétszám (a szükségférőhelyek és a SNI figyelembe vétele nélkül): 24 fő/ SNI -vel: 25 fő
Évközben ( 2017.09.01.-2018.06.30.) elköltözött: 7 fő
Évközben ( 2017.09.01.-2018.06.30.) felvett gyermekek száma: 7 fő
Iskolába megy 2018.09.01-én : 84 fő /1 fő SNI
Óvodában marad: 283 fő / 10 SNI
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Az óvodában a nevelési folyamat két nagy egységre osztható, szeptembertől májusig és júniustól
augusztusig.
Az óvodáknak a nyári időszakban is gondoskodnia kell a folyamatos nyitva tartásról. Ennek
biztosítása érdekében minden évben szervezünk a nyári időszakra felügyeletet.
Júniustól augusztusig mind a négy óvodánk van nyitva felváltva, szükség szerint 3 - 4 -5
csoportban várják a gyerekeket óvodapedagógusaink. 112 gyerek igényelt nyári ügyeletet.
Az óvodák nagytakarítását is ekkor kell beosztani és elvégezni.
Nyári ügyeletet ellátó óvodák a 2017-2018. nevelési évben:
2018.06.18.-2018.07.06
2018.07.09.-2018.07.27
2018.07.30.-2018.08.17
2018.08.21.-2018.08.29

- Fülemüle Zöld Óvoda
- Minimanó Óvoda
- Varázsceruza Óvoda
- Lurkó-kuckó Óvoda

Pályázatok:
A Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal
köznevelési elnökhelyettese érdemesnek ítélte a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézményt a
„AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére .
2017. 03.03-án ünnepélyes keretek közt vehettem át az oklevelet és a táblát.
2017. októberében – Őszi Pedagógiai Szakmai napok keretében – Bemutatkoznak a
Bázisintézmények /Hogyan váltunk Zöld Óvodává? - Fülemüle Erdei óvoda program/
és 2018 áprilisában -Tavaszi szakmai napok – Föld hete a Fülemüle Zöld Óvoda csoportjaiban
A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény Játékkal a
gyermekekért Alapítványát 500.000.-Ft támogatásban részesítette, melyet az Intézménybe járó
gyermekek karácsonyi ünnepségének megvalósításával kapcsolatos költségekre fordíthattunk.
Az adománylevél 2017.12.18-án, az adomány összege pedig az Alapítvány számlájára 2017.12.21én érkezett meg. Az adomány összegét az intézmény 4 óvodája között létszámarányosan
elosztottuk, a karácsonyi ajándékozáshoz kapcsolódóan - a gyermekek nagy örömére - a csoportok
játékeszközeinek és meséskönyv állományának bővítésére fordítottuk.
Az intézmény honlapján /www.ekaovoda.hu / is nyilvánosságra hoztuk köszönetünket és a kapott
támogatás felhasználását.
A következő nevelési év feladata, innovatív módon alkalmazkodnunk kell az változó elvárásokhoz.
Újabb pedagógiai tartalmak beépítése, a módszertani, szakmai megújulás mentén, megtartva az
óvoda pedagógiai, szakmai értékeit. Az Oktatási Hivatal felkérésére részt veszünk az Oktatási
Hivatal által megvalósított EFOP-3.1.5-16-2016-00001 azonosítószámú „A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása” című kiemelt projektben, mely 2018.
július 1-jétől óvodai fejlesztési feladatokkal bővül, így 150 óvodai feladatellátási hely számára
biztosított fejlesztő tevékenységekkel bővül. Ezek a módosítások lehetőséget biztosítanak majd
arra, hogy az óvodai feladatellátási hely jól hasznosítható fejlesztésekben és egyéb támogatásokban
részesülhessen. A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény mind a négy telephelye részt vesz a
projekt megvalósításában, mely 2018. októberben indul, 2020-ig tart.
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A belső ellenőrzés megvalósulása
A pedagógus, vezető és az intézményi önértékelés dokumentumainak kidolgozására munkacsoport
alakult, melynek tagjai:
Koordinátor: Moravszki Zsoltné intézményvezető
Tagjai: Kádár Gyuláné Oláh Irén intézményvezető helyettes
Benyuszné Kovács Mária óvodapedagógus, pedagógus minősítési szakértő
Olajosné Agócs Margit óvodapedagógus
Opre Csabáné intézményvezető helyettes
Cs Nagy Balázsné intézményvezető helyettes
A magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági
mutatóinak – javítása érdekében az oktatásirányítás új szerkezetű intézményhálózatot, irányítási és
ellenőrzési modellt vezetett be. Az intézmény vezetőit és pedagógusait az ellenőrzésre való
felkészülésben, valamint a folyamatos, kiegyenlített, magas színvonalú pedagógiai munkában segíti.
„Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes
kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében.”
A fentiek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy az ellenőrzés a pedagógusok, intézményvezetők
és intézmények pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztését tűzi ki célul a köznevelés minőségének
javítása érdekében. Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egy olyan eszköz, amely az
értékelési rendszer más elemeivel együtt a tervezésre és megvalósításra építve határozza meg a
következő időszak fejlesztéseinek irányát. A fejlesztések támogatása mellett az ellenőrzés másik
fontos célja a pozitív visszacsatolás, vagyis a kiemelkedő területek azonosítása mind a pedagógus,
mind a vezető és az intézmény munkájára vonatkozóan. A modell célja: a megerősítés és a
fejlesztés.
Az ellenőrzés intézménytípusonként egységes kritériumok szerint, egységes és nyilvános
módszerrel történik.
A standardok kidolgozásánál a viszonyítási alapot a pedagógiai szaktudományok általános
szempontjainak való megfelelés, az Óvodai nevelés országos alapprogram általános elveinek
betartása, továbbá az intézmény saját pedagógiai programja alkotja. ( Önértékelési Kézikönyóvodák számára)
Így Belső ellenőrzési-értékelési rendszerünket is aktualizálnunk kellett a változott elvárásoknak
megfelelően. Új látogatási-ellenőrzési szempont szerinti értékelés, vázlatírás, önértékelés-reflexió
voltak az újszerű elemei a vezetői ellenőrzéseknek. Minden nagycsoportban dolgozó pedagógus
munkájának ellenőrzése megtörtént az új szempontok szerint.
Az intézmény belső ellenőrzése a Fenntartó által:
2017-ben a bevételek és kiadások vizsgálata a gazdálkodás jogszerűsége szempontjából
szabályszerűségi – pénzügyi ellenőrzés történt, melynek célja az intézmény bevételei és kiadásai
jogszerűségének ellenőrzése a gazdálkodásban. A vizsgálat eredményeként a megállapítások a
szabályszerűséget támasztják alá.
Pedagógusi önértékelés
A pedagógusok önértékelését a tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően el kell végezni, annak
ötévenként meg kell történnie. A kijelölt pedagógusok önértékelést az éves Önértékelési terv
szerint elvégeztük.
Az önértékelés eredményes megvalósítását az önértékelési tervben jelölt felelősök munkája –
óralátogatás, interjúk, jegyzőkönyvek készítése-és az informatika rendszer támogatta az online
kérdőívekkel és feltöltő felületekkel. Az önértékelésben résztvevő kollégáknál minden esetben részt
vettem a folyamatban látogatóként illetve adatgyűjtőként. A vezetőtársak által végzett ellenőrzések
után a tapasztalatokat megosztottuk.
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Kiemelt pedagógiai, nevelési feladatok ellenőrzése
Kiemelt pedagógiai feladataink 2017/2018:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei,
a szabad játék elsődleges szerepe
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
Érzelmi, szociális biztonság, erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése
Egészséges és környezettudatos életmód alakítása Egészségnevelési program elkészítése
Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás

Probléma megoldó képesség fejlesztése, konfliktuskezelés (gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt, felnőtt-felnőtt)
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
Szervezetfejlesztés, új kollégák beilleszkedésének segítése. Gyakornokok, gyakorlósok
mentorálása.
Bázisintézményi program működtetése
A 2017-2018. nevelési évben a pedagógiai munka célirányos ellenőrzésének főbb tapasztalatai:
1.A dokumentáció naprakész, tartalmas vezetése, mint a tudatos, tervszerű pedagógiai tevékenység
alapja.
Tapasztalat: Minden évben vezetői feladatom évente 2x-3x ellenőrizni a csoportok dokumentációit.
Elmondhatom, hogy minőségivé vált a dokumentáció vezetése, a naprakészség, a tartalom jelentős
pozitív változást mutat.
2.Egészséges életmódra nevelés kiemelt szerepének megvalósítása
Tapasztalat: Az egészséges életmód alakítása a következő évben javasolt kiemelt feladat lehet,
mivel a mindennapi mozgásfejlesztés tervszerű, tudatos végzése még javítható terület. Fokozott
ellenőrzése szükséges a szervezését és megvalósítását tekintve.
3.A differenciát személyiségfejlesztés megvalósulása
Tapasztalat : Az óvodapedagógusok tudatosan, tervszerűen készülnek fel, a csoport fejlettségének
és
a gyermekek életkorának megfelelően valósítják meg a tevékenységben történő differenciált
tanulást, de még mindig javasolt a tervezés szinten is ennek megvalósulása a csoportok
összetétele miatt.
Intézményi szintű rendezvényeink:
Mesemondó verseny - A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel
tavasszal mesemondó versenyt hirdetett meg, mely a Művelődési Központ és Könyvtár
Gyermekkönyvtár részlegében lett megrendezve a Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és a
Városi Könyvtár támogatásával. Az első három helyezett a tiszalöki területi mesemondó versenyen
vehetett részt.
Rajzverseny – A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény „ Kedvenc mesém „ címmel tavasszal
rajzversenyt hirdetett meg óvodások részére. Idén pályázat benyújtásával a Tiszavasvári Városért
Alapítvány 30.000.-Ft-al támogatta rendezvényünket
Haj tánc, tánc... „Gyermektánc -találkozó – az idei már a XXI. alkalom volt, hogy
megrendezésre került a város óvodáinak nagycsoportosai valamint a Magiszter Óvoda és
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Szorgalmatos óvodásainak állandó részvételével. A Fenntartó támogatásával tudtuk megszervezni
rendezvényünket.
Madarak Fák Napi vetélkedő
A Fülemüle Zöld Óvoda által működtetett Környezeti nevelés munkaközösség szervezi meg minden
évben az óvodaközi vetélkedőt nagy sikerrel. A Fenntartó támogatásával tudtuk megszervezni
rendezvényünket.
Nyílt napok – folyamatosan az év során minden nagycsoport szervez , ekkor lehetősége van
óvónőknek, tanítóknak bepillantani a csoportok életébe, s ez ad alkalmat a pedagógiai munka
vezetői ellenőrzésére is.
Mozgás határok nélkül – XXIII. 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. A Fenntartó
támogatásával és vállalkozók anyagi támogatásával tudtuk megszervezni rendezvényünket.
Langaméta nap - Már a XV. Langaméta-napot szerveztük meg 2018. tavaszán a Tiszavasvári
Egyesített Óvodai Intézmény dolgozói részére
Előadó: Dr Agócs Gergely népzenész, népzenekutató
Hétszínvirág óvónői bábcsoportunk rendszeres résztvevője a városi és térségi rendezvényeknek.
Vezetője: Zsoldos Istvánné.
Ovi-focisaink Fedor Jolán Éva nyugalmazott óvodapedagógus vezetésével az MLSZ Intézményi
Labdarúgó Utánpótlás-nevelési programjának regisztrált játékosai.
Szakmai munkaközösségek a 2017-2018 nevelési évben:
1. Báb munkaközösség - Zsoldos Istvánné
2. Egészséges életmódra nevelés munkaközösség - Nagy Zoltánné
3. Képességmérés az óvodában munkaközösség - Olajosné Agócs Margit
4. Játék munkaközösség - Kádár Gyuláné Oláh Irén
5. Környezeti nevelés munkaközösség – Szöginé Megyeri Gabriella
6. Langaméta munkaközösség - Opre Csabáné
7. Óvodai honlap készítés munkaközösség - Pethéné Ujhelyi Marianna
8. Vezetői munkaközösség - Moravszki Zsoltné
A szakmai munkaközösségek a nevelési év folyamán legalább három alkalommal ( ill. szükség
szerint ) tartanak megbeszélést . (1.számú mellélklet)
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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 meghívásunkra részt vesznek az óvodai szülői értekezleten,
ünnepségeken, nyílt napokon, közös témában szervezett szakmai tanácskozásokon. Sajnos mi nem
kapunk meghívást a bölcsődei rendezvényekre.
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 tanügy igazgatási és közoktatási
kérdésekben számítunk egymás tudására, tapasztalatára. Szívesen adok tanácsot és szívesen
veszem, ha tanácsot kérnek tőlem más települések óvodavezetői.
Szakmai kapcsolatom az intézményvezető helyettesekkel 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
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Általános Iskolával:
Nagycsoportosok látogatása az iskolában
Tanító nénik látogatása az óvodában
Első osztályosok látogatása az óvodában
Középiskolákkal
Közösségi Szolgálat teljesítése céljából együttműködési megállapodást szeretett volna kötni velünk
több középiskola, azonban az évnyitó értekezleten a nevelőtestület egyöntetűen leszavazta a fiatalok
viselkedésére hivatkozva.
Pedagógiai Szakszolgálattal :
igény szerint szülői értekezleteken előadás
logopédiai, pszichológiai ellátás
korai fejlesztés
személyiség fejlesztés
iskolaérettségi vizsgálat
MTB ( magatartási-,tanulási – és beilleszkedési zavar ) prevenciós szűrése
Művelődési, kulturális intézményekkel
Könyvtárlátogatás,
Múzeumlátogatás
Találkozások Háza rendezvényeinek látogatása
Egészségügyi ellátással:
1. Védőnővel névsorok egyeztetése, tisztasági vizsgálatok, szülői értekezleten előadás
2. Gyermekfogászati szűrés
3. Foglalkozás egészségügyi ellátás
Szociális Szolgáltató Központtal:
Gyermekjóléti szolgálat családgondozói
Családsegítők
Városi Kincstár:
pénzügyi, gazdasági feladatokban ( éves költségvetés készítése, számlázások, )
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: 2016.05.26.-tól Tempo Loki Kft.
munkavédelmi oktatás
tűzvédelmi szabályzat készítése
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Az intézményben működő érdekvédelmi szervezetek:
Szakszervezeti bizalmi:
Nagy Zoltánné
Közalkalmazotti tanács vezetője: Miterkóné Dancs Éva

III. A 2018/2019-es nevelési év előkészítése
A Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-Testülete 154/2018.(VI.29.) Kt. számú határozata
alapján: a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan 15 óvodai csoport indítását engedélyezte.
Várható gyermeklétszám 2018.09.01-től:
Óvoda / Óvodai csoport
Minimanó Óvoda, Vasvári Pál út

Gyermeklétszám ( fő) /férőhely
90(ebből 2SNI=93)/ 90

Napsugár csoport / 20
Pillangó csoport / 25
Eszterlánc csoport / 20
Bóbita csoport
/ 25
Lurkó-Kuckó Óvoda, Egység út
Katica csoport / 25
Napsugár csoport /25
Fülemüle Óvoda, Ifjúság út
Fülemüle csoport / 20
Sárgarigó csoport / 25
Katica csoport
/ 25
Pacsirta csoport / 25
Cinege csoport / 25
Fecske csoport / 20

22
21(ebből 2SNI=24)
24
23
53(ebből 2 SNI=56) / 50
25(ebből 2SNI=27)
28
150(ebből 4SNI=155)/ 140
23(ebből 2SNI=26)
27
26
27/(ebből 1SNI=28)
26
21(ebből 1SNI =22 fő)

Varázsceruza Óvoda, Vörös hadsereg út
Gomba csoport / 25
Süni csoport
/ 25
Margarétacsoport / 25

79(ebből 2SNI=81) / 75
27(ebből 1 fő SNI=28)
26(ebből 1SNI=27)
26

Összesen: 15 csoport

372( ebből 10SNI=384) / 355

Átlaglétszám: 25 fő/ SNI-vel számolt átlaglétszám: 26 fő
Csoportok száma: 15
SNI- Sajátos Nevelési Igényű gyermekek, akik a Megyei Szakértői Bizottság vizsgálata alapján
3 gyerekként számítanak a létszámba= 2 fő
2 gyerekként számítanak a létszámba= 8 fő, összesen 10 fő.
A 2018/2019. nevelési évre óvodába jelentkező gyermekek száma : 104 fő
ebből felmentést kért és kapott 2 fő.
1 fő elköltözött a jelentkező gyerekek közül
10 fő gyermek a 2019/2020 nevelési évre vettünk előjegyzésbe, mivel nem töltötték be augusztus
31-ig a 3 évüket, így nem kötelező az óvodai ellátásuk.
1 fő gyermek felvétele a megyei szakértői bizottság véleményétől függ, ő nincs még benne a
létszámban
Ténylegesen felvételt nyert: 90 fő gyermek
Iskolába megy 2018.09.01-én : 84 fő /1 fő SNI
Óvodában marad: 283 fő / 10 SNI- ebből 1 fő elköltözik, így 282 fő marad/10SNI
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2015. szeptember 1-től minden gyermeknek 3 éves kortól kötelező a Köznevelési Tv. 8. § (2)
szerint óvodai nevelésben részt vennie.
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző
- az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az
óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az
ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodába a gyermekek felvétele a nevelési év során folyamatosan történik. Biztosítani tudjuk
minden jelentkező gyermeknek az óvodai felvételét.
Összegzés:
Intézményünk alkalmazotti közössége 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 óvodai nevelésünk eredményességéhez.
Tartalmas, eseménydús, programokban, és megoldandó feladatokban gazdag évet tudhatunk
magunk mögött. Jövőbe tekintő gondolataink között mindenképpen szerepelnie kell eddigi
értékeink megőrzésének, a hagyományaink ápolásának, sajátosságaink megóvásának és a fejlődésfejlesztés jövőbe mutató irányának.
Munkánk az egész év folyamán sokrétű, sok területet, feladatot felölelő, sok problémát, gondot
felvető, de ugyanakkor sok örömet, eredményt felmutató, közös élményeken, sikereken alapuló,
gyermeki szeretetet, ragaszkodást tükröző munka, amelyben fontos szerepe van az érzelmeknek, az
érzelmi biztonság nyújtásának, a szeretetnek, a példamutatásnak, az ezek mentén történő
nevelésnek.
Megköszönve az egész éves együttműködést és támogatást, kérem a Tisztelt Képviselő testületet a
Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény éves beszámolójának elfogadására.
„Minden gyerek jó. Jó, ha jól érzi magát a világban, ha biztonságban van. Ha a szülei
mosolyognak, ő is mosolygós. Ha feszültek, ő is feszült. Ha barátságosak, ő is barátságos. Ha
nem őszinték, ha titkolóznak, ő is így tesz. Szomjazik a jó példára és a szeretetre. És, ha rosszul
érzi magát, ha "rosszalkodik", a legtöbb, amit érte tehetsz, hogy még jobban szereted.
”-Vida Ágnes .

Tiszavasvári, 2018.07.16.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető
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1.számú melléklet
Éves értékelések óvodánként
A Lurkó-kuckó Óvoda 2017/2018-as nevelési évének értékelése
Ebben a nevelési évben óvodánkban két gyermekcsoportban végeztük a gyerekek gondozását,
nevelését, fejlesztését. Mindkét csoport összetételét illetően vegyes életkorú. A Katica csoportba 26
középső-nagycsoportos korú, a Napsugár csoportba 28 kis-középső csoportos korú gyermek járt.
A 4 óvodapedagógus és a 2 szakképzett dajka munkáját 1 fő pedagógiai asszisztens segítette.
Közfoglalkoztatás keretében további segítőnk volt 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő karbantartó, 1
fő dajka. Az utóbbi személyében gyakran történt változás, összesen 4 közfoglalkoztatott dajka
fordult meg óvodánkban az év során. Az ő betanításuk, a gyerekekkel, az óvoda többi dolgozójával,
a helyi sajátosságokkal való megismerkedésük nem kevés odafigyelést igényelt.
Tálaló konyhánkban a Közétkeztetési Kft. 1 fő dolgozója látta el a feladatokat, 2018. március
végéig 8 órában, azt követően pedig 4 órában.
Nevelőmunkánk alapja helyi Nevelési Programunk, az Érzelmi Kötődésen Alapuló Óvodai
Nevelési Program volt, melyet 25%-ban a Kompetencia Alapú Óvodai Programcsomaggal
egészítettünk ki
Igyekeztünk megvalósítani a Pedagógiai Munkatervben meghatározott éves kiemelt feladatokat.
- Az óvodában dolgozó felnőttekre vonatkozóan összességben elmondható, hogy innovatív
szemléletűek,így a gyermeki játékot is korszerűen értelmezik,a szabad játék elsődleges szerepe az
idén sem csorbult. A játék eszközeinek, területeinek bővítésére törekedtünk. Leginkább az
anyanyelvi- és a mozgáskoordinációt-,testi-, motoros képességeket fejlesztő játékokat sikerült
fejlesztenünk. Dooble játékokat vásároltunk és készítettünk, többféle témakörben. A gyermekek
testi fejlettségéhez igazodva két méretben vásároltunk futóbicikliket. A sport versenynek
köszönhetően, korszerű és érdekes mozgásfejlesztő játékhoz jutottunk. Szülői segítséggel értelmiés szociális képességeket fejlesztő társasjátékokat vásároltunk. A szerepjátékok fejlesztését az
óvodapedagógusok és az asszisztensek által barkácsolt eszközökkel fejlesztettük.
-Törekedtünk arra, hogy a gyerekek egyéni sajátosságait és képességeit a lehető legjobban
megismerhessük, hogy ennek alapján differenciált fejlesztésüket megtervezhessük és
megvalósíthassuk. Az 5. életévét betöltött gyerekek képességmérését elvégeztük és
dokumentáltuk,egyéni fejlesztési terveiket elkészítettük. A fiatalabb gyerekekkel kapcsolatos
megfigyelésink, tapasztalataink szintén a további fejlesztésük alapjait képezték.
- A gyerekek érzelmi- és szociális biztonságát a nyugodt, derűs, szeretetteljes, segítő, odafigyelő,
légkör biztosításával valósítottuk meg. Szociális kompetenciáik fejlesztésére leginkább, a szokás
rendszer kialakítása, elmélyítése közben adódott lehetőség.
- Az egészséges és környezettudatos életmód kialakítására ebben a nevelési évben is fokozottan
figyeltünk. Nevelésünk egyrészt arra irányult, hogy lehetőleg kerüljük az édességek és az édesített
italok fogyasztását, a napi folyadékbevitel megfelelő mennyiségű legyen.(Ennek elérése érdekében,
lehetővé tettük, hogy a gyerekek napközben bármikor ihassanak saját poharaikból), másrészt
tudatosítottuk,hogy a mozgásnak fontos szerepe van az egészségünk megőrzésében. A gyerekek
mozgásigényét minden esetben kielégítő mozgásos játékokat szerveztünk naponta több alkalommal,
a heti mozgásfoglalkozásokat, úgy szerveztük, hogy változatosak, eszközeiket illetően is érdekesek
legyenek, feleljenek meg a gyerekek életkori sajátosságainak. Rendszeresen sétáltunk,ami a mozgás
mellett élmények és tapasztalatok szerzését is lehetővé tette. A gyerekek friss levegőn való
tartózkodását az időjárás függvényében minden nap biztosítottuk.
- Szűkebb és tágabb környezetük megismerésére, rendjének megőrzésére, buzdítottuk őket,
példamutatással, példaadással, sok dicsérettel, a pozitív példa kiemelésével. Hasonló módszereket
alkalmaztunk az állatok és a növények megismerése és gondozása területén is. Segítségünkre voltak
az ilyen témájú versek, mesék, mondókák is.
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-Kellő odafigyeléssel sikerült felismerni hogy az egyes gyerekek,mely területen tehetségesek,
tehetségük gondozására időt fordítottunk, lehetőséget biztosítottunk egyéni- és csoportos
szereplésre (pl. mesemondó délelőtt, dalos találkozó,sport verseny,vetélkedők)
A felzárkóztatást igénylő gyermekek számára megfelelő rendszerességgel biztosítottunk
fejlődésüket elősegítő tevékenységeket. Gyógypedagógus és fejlesztőpedagógus is segítségünkre
volt. Sajnos ebben az évben logopédiai foglakozásokat nem tudott biztosítani a Pedagógiai
Szakszolgálat.
Kiemelt feladatunk volt a problémamegoldó képesség fejlesztése. Leginkább a matematika tartalmú
tevékenységek végzése közben a kombinatív készség kialakításával párhuzamosan adódott erre
lehetőség.
A konfliktusok helyes és eredményes kezelése érdekében a kommunikációs képességek fejlesztése
elmaradhatatlan. Többször is elmagyaráztuk a gyerekeknek, hogy mennyire fontos megfelelő
hangszínnel, hangsúllyal, harag nélkül beszélni és, hogy milyen fontos szerepe van pl. a
tréfálkozásnak egy-egy kibékülés esetén. Ezen a területen is segítségünkre voltak a versek, mesék,
énekek, zenehallgatás. Olyan játékokat játszottunk amikor mások helyzetébe élhettük bele
magunkat, amik az elfogadó személyiség kialakulását segítik elő. Odafigyeltünk, hogy a felnőttek
megfelelő példát mutassanak.
-Tovább folytatódtak a pedagógus önértékelések és az ezen alapuló önfejlesztési tervek
megvalósítása.
-Minden óvodapedagógus aktív tagja legalább egy munkaközösségnek.
Kollegális jó viszony kialakítására törekszünk, segítő ,érdeklődő magatartással.
Tanácsokkal,beszélgetéssel, ajánlásokkal segítettük pályakezdő kolléganőnket. Végzős főiskolai
hallgatót mentoráltunk az év során,aki tavasszal óvodánkban sikeres gyakorlati vizsgát tett.
Jó kapcsolatot ápoltunk a fenntartónkkal, az iskolával, a tagóvodákkal, a bölcsődével, a
Találkozások Házával, a Gyermek Könyvtárral. Lehetőség szerint részt vettünk rendezvényeiken.
Meggyőződésünk, hogy nevelésünk csak akkor lehet igazán hatékony, ha meg tudjuk valósítani a
családdal való együttnevelést. Ehhez szükséges, hogy hasonló szemlélettel, hasonló értékrenddel
rendelkezzünk, a neveléssel kapcsolatos elveink azonosak legyenek.
Az együtt nevelés megvalósítása érdekében a szülői értekezleteken kívül sok más közös
rendezvényt, tevékenységet szerveztünk a szülőkkel: családi napot (ősszel és tavasszal), adventi
készülődést, farsangi mulatságot, Mikulás várást,változatos, vidám programokat biztosítottunk
Gyermeknap-ra, autóbuszos kirándulást szerveztünk Nyíregyházára a Múzeumfalu-ba és a Vadas
Park-ba
Szép műsorral kedveskedtünk Anyáknapja alkalmából és az évzáró ünnepségen, ahol
elbúcsúztattuk a leendő iskolás nagycsoportos gyerekeket.
A 20018/2019-es tanévben 17 gyerek megkezdi iskolai tanulmányait.
Cs. Nagy Balázsné
int.vez.helyettes
Tiszavasvári 2018. 06. 25.

77

A 2017/2018 nevelési év értékelése a Tiszavasvári E.O.I.
Varázsceruza Óvodában
HELYZETELEMZÉS:
Férőhelyek száma
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Beírt gyermeklétszám

77

Csoportok száma

3

Gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2017. máj. 31.
Gyermeklétszám
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Süni csoport
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Gomba csoport
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Induló létszám 2017.
szept. 1.

Év közben elment
gyermek
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Év közben érkezett
gyermek
5

Össz. létszám 2018.
máj. 31.
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Védelembe vett: 3 fő
Alap ellátásba vett: 1 fő
Iskolaérettségi
vizsgálatra
2
gyereket
küldtünk
Szakvélemény alapján mind a két gyerek marad óvodában, 11 gyerek korcsoportját ismétli
2018 szeptemberében első iskolaévét 17 gyermek kezdi meg
Fejlesztő foglalkozásra ebben a tanévben 1 gyerek járt
Logopédiai foglalkozásra májustól volt lehetőség, ide 4 gyerek járt rendszeresen
SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Óvodánkban, a 3 csoportban a tanév kezdetekor 6 óvodapedagógus dolgozott, 3 szakképzett dajka,
1 pedagógiai asszisztens. 2017 szeptemberétől júniusig 1 kisegítő dajka, és 1 karbantartó segítette
munkánkat.
Ebben a tanévben nem volt minősítés. Önértékelést egy főnél végeztünk, és egy fő jelentkezett
mesterpedagógusnak. Portfólió írása folyamatban van.
Pedagógusaink folyamatosan képzik magukat, az idei nevelési évben is részt vettünk
munkaközösségi foglalkozásokon, valamint tartottunk nyílt napot a nagycsoportban
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óvodapedagógusoknak, tanító néniknek. Bázisintézményi program keretében 3 fő hospitált nyílt
napon.
TÁRGYI FELTÉTELEK
Az idei tanévben költségvetésből felállítottunk egy játékos raktárt az udvaron (félkész
fémelemekből), kincstári dolgozók segítségével elkészült a hozzá vezető járda. A régi játékos raktár
helyén kialakítottuk az orvosi szobát, annak helyén pedig a felnőtt étkezőt. Mindkét helyiséget
kormányrendelet írja elő. Szülői támogatás segítségével folyamatosan bővítettük csoportszobai és
udvari játékállományunkat, illetve a csoport kirándulások kiadásait fedeztük belőle. Szintén
költségvetésből és támogató cég segítségével megújultak udvari játékaink, melyek már
balesetveszélyesek voltak (új faelemeket és fémlábakat kapott a láncos mászóka, hintaállvány,
létrás mászóka, valamint új festést kaptak). Kijavították a szintén balesetveszélyes lépcsőket. Let’s
color – pályázatnak köszönhetően kültéri festéket nyertünk, amely részben fedezi a külső homlokzat
festékszükségletét. A hiányzó mennyiség beszerzése támogatók segítségével, valamint a
Varázsceruza Óvodai Egyesület támogatásával folyamatban van. A festék felhordását szülői
összefogással valósítjuk meg.
FŐ FELADATAINK 2017/2018 NEVELÉSI ÉVBEN:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei,
a szabad játék elsődleges szerepe
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
Érzelmi, szociális biztonság erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése
Egészséges és környezettudatos életmód alakítása. Egészségnevelési program elkészítése
Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
Problémamegoldó képesség fejlesztése, konfliktuskezelés (gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt, felnőtt-felnőtt)
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
Szervezetfejlesztés, új kollégák beillesztésének segítése. Gyakornokok, gyakorlósok
mentorálása.
Bázisintézményi program működtetése
FŐ

FELADATAINK

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK

ÉRTÉKELÉSE:

Óvodánkban folyamatos napirend van, mely elegendő időt biztosít minden tevékenységhez,
így a szabadjátékhoz is. Az óvónők folyamatos élményeket biztosítanak (séták,
kirándulások, színházlátogatás, mese, óvodán kívüli tevékenységek), melyek újabb
játéklehetőségeket adnak a gyerekeknek. Csoportszobáink térrendezése, játékeszközei is a
változatos játéktémák kialakulását segíti. A gyerekek játékos helyzetekben keresik a választ
a felmerülő problémákra, ezáltal kiélhetik belső késztetéseiket az önállóságra,
önmegvalósításra.
Óvodánkban a tanulásszervezés kezdeményezés formájában történik, az önkéntességen
alapul. Ez lehetőséget ad az óvónőnek, hogy egyénre szabottan fejlessze a résztvevő
gyerekeket. Képességeik felmérésében segítséget nyújtanak az egyéni felmérő lapok,
melyek alapján minden csoport óvónője pontos képet kap a gyerekekről, azok fejlesztendő
képességeiről. Az idei tanévben fokozottabban figyeltünk az egyéni képességek
fejlesztésére, figyelembe véve a mérések eredményeit.
Az óvodáskorú gyermekek egyik fontos jellemzője, hogy érzelemtől vezéreltek, vagyis
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személyiségükben az érzelmek dominálnak. Ezért óvodánkban minden nevelő arra
törekszik, hogy érzelmi biztonságot, nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítson
a számukra, valamint, hogy érezzék, szeretettel vannak körülvéve. Erősítették a gyerekek
kapcsolatteremtő képességeit, pozitív erkölcsi normáik alakulását (beszélgetések, élmények
meghallgatása, pozitív érzelmi töltés erősítése, közös élmények örömteli megélése,
őszinteség, igazságosság). Hogy az összetartozás élményét erősítsük, közös programokat
terveztünk (kirándulás, tanyalátogatás, felfedező séták) vagy egy közös célt tűztünk ki a
számukra, ahol mindenkinek tennie kellett valamit, hogy a cél megvalósuljon (karácsonyifarsangi dekoráció, eszközök készítése játékokhoz, stb.) Tevékenységek közben párokban
vagy kis létszámú csoportokban tevékenykedtek, ezáltal olyan fontos szociális készségeket
gyakoroltak, mint az együttműködés, a másikra figyelés, az elfogadás, a tárgyak megosztása.
Eközben
személyiségük
is
fejlődött.
Szociális készségüket különböző módon fejlesztettük: modellnyújtás – a felnőtt mintaadása
nagyon fontos ebben az életkorban, problémamegoldás – kiscsoportban felnőtt segítségével
oldották meg a problémát, nagycsoportra igyekeztünk elérni az önálló konfliktusmegoldást.
A legjobban pedig szerepjátékokkal tudtuk fejleszteni a szociális készségeket. Mindezeket
az éves nevelési tervben rögzítettük, értékeltük, korrigáltuk.
a) A mindennapos mozgással, a levegő edző hatásának kihasználásával igyekeztünk a
gyerekek egészséges életmódját erősíteni. Külső világ tevékeny megismerése
foglalkozásokon is feldolgoztuk az egészséges életmódhoz kapcsolódó témákat (orvosos
játék, zöldség- gyümölcs bolt, Víz világnapja, Föld világnapja) Szülői segítséggel naponta
több gyümölcsöt kaptak a gyerekek, valamint az óvoda konyhája is egészségesebb ételeket
főz (kevesebb só, több tejtermék).
-

A kiemelkedő képességű és felzárkóztatást igénylő gyermekekkel igyekeztünk játékidőben
foglalkozni. Egy SNI-is gyermekünkkel képességfejlesztő pedagógus foglalkozott, aki heti 5
órában járt ki hozzá. Önkéntes alapon különfoglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek,
melyen a közös érdeklődésűek fejlődhettek (játékos gyermektorna, játékos matematika,
mesekör,
barkácsolás,
mazsorett,
népi
gyermekjátékok,
angol)

-

A gyerekek problémamegoldó képessége legjobban a játékban fejlődik. Ehhez mi megfelelő
helyet, (kuckók, nagyszőnyeg, mesesarok, rajzasztal) időt, (folyamatos játékidő, amelyben
folytathatja a megkezdett tevékenységet) megfelelő játékeszközöket (építő kockák, társas
játékok, konstrukciós játékok, általuk készített eszközök) biztosítottunk. Hagytuk őket, hogy
kreativitásukat felhasználva maguk oldjanak meg helyzeteket, problémákat (pl. hogyan
építsenek várat, ki kezdje elsőnek a társas játékot, ki legyen az apa-anya-gyerek, stb.) Ha
problémamegoldás során konfliktusok adódtak, arra törekedtünk, hogy ezeket
erőszakmentesen
oldják
meg.

-

Óvodánkból egy óvónő vett részt önértékelésben. A BECS tagjai elvégezték az ehhez
kapcsolódó elemzéseket, értékeléseket, az érintett pedagógus ez alapján elkészítette
önértékelési
fejlesztési
tervét.

-

Nevelőközösségünk két éve dolgozik együtt ebben a felállásban. Az éves feladatokat
közösen határoztuk meg, elosztottuk a megoldandó feladatokat, igyekeztünk ügyelni az
egyenlő munkamegosztásra.
Bázisintézményi program keretében tartott továbbképzésen három fő vett részt közülünk.

-

KAPCSOLATTARTÁS MÁS INTÉZMÉNYEKKEL
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Egyesített
Óvodai
Intézmény
óvodái
nyílt
napok
látogatása
- közös programok: sport verseny, Madarak, fák napja, tánctalálkozó
Kabay
J.
iskolai
egység
első
osztályosok
látogatása
az
óvodánkban
iskolanyitogató
Varázsceruza
Óvodai
Egyesület
- kirándulások, kulturális események támogatása
Egészségügyi
szakszolgálat
- havonta védőnői higiéniai ellenőrzés
Szociálpedagógus
gyermekvédelmi
feladatok
ellátása
- tanácsadás
Találkozások
Háza
színház,
gyermekműsorok
látogatása
- könyvtári foglalkozásokon való részvétel
Vasvári
Pál
Múzeum
- időszakos múzeumi foglalkozások óvodásoknak
„Karácsonyi
forgatag”
–
adventi
közös
éneklés
Református
görögkatolikus
egyház
- rendszeres hitoktatás igény szerint
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2017. aug. 24.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése
2017. szept.: 21. Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése, aktualitások
2017. nov. 23.: Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről.
2018. jan. 19.: Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, jótékonysági bálról, farsangi
rendezvényünkről.
2017. ápr. 20.: Évértékelés, aktuális programok megbeszélése: családi nap, kirándulás, évzáró, erdei
óvoda, stb.
RENDEZVÉNYEKEN, PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
- zenés műsorok, bábszínház szervezése szülői igény alapján havi rendszerességgel
- Vasvári Pál Múzeum foglalkozásai – nagycsoportosoknak
- városi adventen való részvétel
Mikulás
ünnepség
szervezése
SzK
segítségével
- adventi készülődés – közös sütés
- óvodai karácsonyi ünnepség
- nyílt nap szervezése a nagycsoportban tanító néniknek
- jótékonysági est szervezése a szülőkkel közösen
- óvodai farsang
- „Játék határok nélkül” – sport nap szervezése, nagycsoportosok részvétele szüleikkel együtt
- óvodai mesemondó nap - részvétel jelentkezés alapján
- városi mesemondó nap – két fő továbbjutóval
- színházi előadás a Találkozások Házában
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- „Nyitnikék tízpróbán” való részvétel Tiszadadán
- „Haj, tánc, tánc” – gyermektánc csoportunk részvétele
- családi nap – egész napos program gyerekeknek, anyák napi ünnepség, családi piknik
- Langaméta nap alkalmazottaknak
- Madarak fák napi játékos vetélkedő nagycsoportosaink részvételével
- kirándulások: nyíregyházi Vadaspark, nyíregyházi Falumúzeum, Poroszló – ÖKO centrum
- évzáró, ballagási ünnepség
- erdei óvoda – jelentkezés alapján, úszótanfolyam nagycsoportosoknak
A rendezvényeken lelkesen vettek részt gyermekeink, igyekeztek sikeresen helyt állni. Köszönjük a
felkészítő pedagógusok munkáját és a gyerekek részvételét!
A tárgyi jutalmak biztosításához köszönjük a Tiszavasvári Városi Önkormányzat és a Varázsceruza
Óvodai Egyesület felajánlását.
A nyári ügyelet intézményünk mind a négy telephelyén3- 3-3-2 hétig tart, melyet a szülők
gyermekeik részére előzetes felmérés alapján igényelhetnek.
Tiszavasvári, 2018. 06. 19.
Zsoldos Istvánné
intézményvezető helyettes
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A MINIMANÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉVES ÉRTÉKELÉSE A
2017/2018 – AS NEVELÉSI ÉVRE
HELYZETELEMZÉS

Ebben a nevelési évben intézményünk négy csoportban, - 90 + 10% férőhelyen, - 2017. október
01. -én 99 fő volt, 2018. május 31. - én szintén 98 fő gyermekkel működött. Évközben a Bóbita
csoportban 2 hónapig egy fő gyermek volt beíratkozva. A gyermekek csoportonkénti
megoszlása a következő volt:
Bóbita csoport: 2017. október 26 fő, 2018. május 26 fő volt.
Óvodapedagógusok: Opre Csabáné, Bodnárné Varró Ilona, képzett dajka: Tóth Lajosné.
Pedagógiai asszisztens: Pál Tiborné.
Pillangó csoport: 2017. október 24 fő, 2018. május 24 fő volt.
Óvodapedagógusok: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, képzett dajka: Alacs
Mihályné.
Eszterlánc csoport: 2017. október 24 fő, 2018. május 24 fő volt.
Óvodapedagógusok: Tamás Béláné, Dobsi Istvánné, képzett dajka: Lakatos
Gyuláné.
Napsugár csoport: 2017. október 23 fő, 2018. május 23 fő volt.
Óvodapedagógusok: Róka Lászlóné, Fagyasné Pető Tünde, képzett dajka: Bódor
Lászlóné.

SZEMÉLYI FELTÉTELEINK
Intézményegység – vezető: 1 fő
Óvodapedagógusok: 8 fő
Dajka: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Kisegítő dajka határozott időre: 1 fő
Kisegítő karbantartó határozott időre: 1 fő volt.
Óvodapedagógusaink valamennyien felsőfokú végzettségűek. 3 fő alapdiplomára épülő
szakoklevéllel, rendelkezik. Egy főnek Játék és szabadidő pedagógusi szakvizsgája, két 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 ebben az évben is az állagmegóvás és a
takarékos gazdálkodás.
A tárgyi fejlesztések megvalósulása érdekében kerestük az anyagi/tárgyi bevételek lehetőségét:
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére létrejött segélyszervezetek
adományain keresztül 2017 októberében 100 pár cipőt kaptunk, illetve fogápoláshoz szükséges
fogkeféket és fogrémeket, valamint étkezési szalvétákat.
- támogatói segítséggel 12 darab mesés könyvet kaptunk a Bűdi Romákért csoport
képviselőjétől.
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- szülői támogatásokkal, ami sajnos a mi területünkön elenyésző segítség, a munkanélküliséget
és az elszegényedést figyelembe véve,
- Kincstári és önkormányzati támogatással a javító munkatevékenységek terén.
A 2017/18 – A S NEVELÉSI ÉV FŐ FELADATAI:
A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű elemzése, a játékfejlesztés lehetőségei, a
szabad játék elsődleges szerepe.
Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése.
Érzelmi, szociális biztonság erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése.
Egészséges, és környezettudatos életmód kialakítása, Egészségnevelési program elkészítése.
Tehetség felismerése, tehetséggondozás, tehetségazonosítás, felzárkóztatás.
Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, (Róka
Lászlóné és Fagyasné Pető Tünde) Az önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása.
Bázisintézményi program működtetése.
Mindezen feladatok figyelembe vételével szerveztük és terveztük az éves nevelő munkánkat.
Az intézményvezetői, – és a helyettesi ellenőrzések a munkatervben előírtak szerint
megtörténtek.
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEKBEN VALÓ RÉSZVÉTEL
Langaméta: Opre Csabáné munkaközösség vezető, Fagyasné Pető Tünde tag, Bodnárné Varró
Ilona tag.
Báb: Gazdag Józsefné,
Óvodai honlap: Fagyasné Pető Tünde,
Mozgásfejlesztés: Gazdag Józsefné, Ferencziné Majoros Edit, Tamás Béláné, Dobsi Istvánné,
Fagyasné Pető Tünde,
Mérés munkaközösség: Róka Lászlóné.
Játék: Opre Csabáné, Tamás Béláné.
MÉRÉSEK-ÉRTÉKELÉSEK
- A gyermekek mérése az intézmény által kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a
nevelési évben is.
- Pedagógusaink önértékelési rendszerének bevezetéseként fokozatosan ismerkedtünk az
önértékelés módszereivel, és feladataival.
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
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Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel
Vasvári Pál Múzeummal.
MINIMANÓ ÓVODA

PROGRAMJAI

Nyílt napok:
Napsugár csoport: 2017. 11. 15.
Önértékeléssel egybekötött nyílt nap tanítók, óvodapedagógusok számára.
Házi mesemondó verseny: 2018. 03. 20.
Városi mesemondó verseny: 2018. 03. 21.
Mikulás várás
2017. december 06.
Karácsony hete:
2017. december 18 – 22. – ig.
Farsang hete:
2018. február 26 – március 2. – ig.
Anyák – napja
2018. május 07.
Évzáró, ballagás
2018. június 8.
Bábelőadások, zenés előadások, ovi mozi a Minimanó Óvodában, havonta egy alkalommal.
Rendszeresek voltak az óvoda környéki séták, és a tóhoz való séta, a természet megfigyelése
jegyében.
A nagycsoportosok minden, az általános iskola meghirdetett programján részt vettek.
Az óvodai csoportok ellátogattak március 15 . –e alkalmából a Vasvári Pál szoborhoz.
2018. 03. 24 . – én részt vettünk az óvoda „Mozgás határok nélkül” címmel meghirdetett közös
családi délelőttjére.
2018. 04. 18. Haj tánc – tánc…. Tánctalálkozón vettek részt nagycsoportosaink.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEINK:
2017. augusztus Alakuló kiscsoportos szülői értekezlet.
Meghívott vendég: az óvodai gyermekvédelmi felelős.
Téma: a beóvodázással kapcsolatos tudnivalók ismertetése, az óvoda programjának
bemutatása, az óvoda dolgozóinak bemutatása, adategyeztetések, nyilatkozatok kitöltése,
aláírása.
2017. október 18. Óvodai szülői értekezlet.
2017. november vége Szk. vezetőkkel szülői értekezlet a Mikulás és karácsonyi
85

előkészületek témájában.
2018. április 11.- Készülődés az iskolába – a beiratkozással kapcsolatos teendők. Meghívott
vendégek, az Kabay János Általános Iskola, és a Vasvári Pál Általános Iskola igazgató
helyettesei.

Opre Csabáné
Intézményvezető - helyettes
Tiszavasvári, 2018. Június. 22.
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A jövő gyermekeink kezében leledzik. Gyermekeink azonban a mi kezünkben vannak.
Will Berthold

A FÜLEMÜLE ZÖLD ÓVODA 2017 – 2018 NEVELÉSI ÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSE
HELYZETELEMZÉS:
Férőhelyek száma

140

Beírt gyermekek száma

139

Gyermekcsoportok száma

6

Ebből szükség-csoportszoba

1

A gyermekek összetételének megoszlása csoportonként 2018.06.30.
Csoport neve

Férőhely

Összes
gyermeklétszám

HH

HHH

Fecske csop.

20

21

3

3

Fülemüle cs.

20

22

1

Sárgarigó cs.

25

22

1

Katica csop.

25

26

Pacsirta csop.

25

25

Cinege csop.

25

23

SNI
1
2

1
1

2

3

1

Fejlesztő foglalkozásra ebben a tanévben 9 gyerek járt.
A Pedagógiai Szakszolgálatnál, logopédiai foglalkozásra 2018.április 18-tól volt lehetőség, ide 9
gyerek járt rendszeresen.
Az SNI-s gyermeke –előre meghatározott óraszámban- gyógypedagógiai fejlesztésben vettek részt.
Iskolaérettségi

vizsgálatra

3

gyereket

küldtünk.

Szakvélemény alapján 1gyerek marad óvodában, 2 gyermek megkezdheti az iskolát.
2018. szeptemberében első iskolaévét 25 gyermek kezdi meg. Védelembe vett: 1 fő. Alap ellátásba
vett: 2 fő. Egy gyermekünk inzulin-pumpás cukorbeteg, kinek anyukája visszament dolgozni. Az
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önkormányzat biztosított hozzá ápolót, aki napi 8 órában figyeli a gyermek állapotát és a szülővel
való telefonos egyeztetés alapján kezeli a pumpát, illetve ellátja a gyermeket.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK:
Ebben a nevelési évben a hat csoportunkhoz biztosítva volt 12 óvodapedagógus és 6 szakképzett
dajka. 12 óvodapedagógusunk közül hét szakvizsgával rendelkezett. 10 óvodapedagógusunk
határozatlan idejű kinevezéssel dolgozott. Egy óvodapedagógusunk szülési szabadságra ment 2015.
01.15-től. Helyére, az addig pedagógiai asszisztensként dolgozó óvodapedagógus lépett, aki
határozott idejű szerződéssel dolgozik továbbra is.
A gyermeklétszámnak megfelelően óvodánkban két fő pedagógiai asszisztens is dolgozik. 2017.
09.01-től három fő kisegítő dajka is dolgozik a Fülemüle Zöld Óvodában. Egy szakképzett dajka
nénink 2018. májusában sikeres pedagógiai- asszisztens vizsgát tett, szép eredménnyel.

Belső önértékelést két főnél végeztünk, mely feladat határidőre történő elvégzése igen nagy terhet
ró a pedagógusokra a mindennapi feladatok pontos elvégzése mellett.

TÁRGYI FELTÉTÉLEK:

Óvodánk épülete megszépült és az elmúlt négy-öt év alatt még otthonosabb, természet-közelibb lett.
Árnyas udvarukon új gyermekasztalok, padok, komplex mászókák készültek az előző évben,
melyeket igen jól tudtunk használni –délelőtti, délutáni - udvari játék tevékenységek során. Ebben a
nevelési évben nagy komplex mászókánk két ponton is felújításra szorult, melynek megjavítása
még mindig folyamatban van. A csoportszobák felszereltsége a szülők által vásárolt játékokkal,
könyvekkel bővült. Önkormányzati és szülői támogatással ebben az évben - minden csoportban- új
fektetők és a rá illő lepedők beszerzésére került sor.
FŐ FELADATUNK VOLT A 2017 – 2018 -ES NEVELÉSI ÉVBEN A MINŐSÉGI CÉLOK
TÜKRÉBEN:

1. A játék területeinek, eszközeinek bővítése, korszerű értelmezése, játékfejlesztés lehetőségei,
a szabad játék elsődleges szerepe
2. Differenciálás, egyéni képességek szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése
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3. Érzelmi, szociális biztonság erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése
4. Egészséges és környezettudatos életmód alakítása. Egészségnevelési program elkészítése
5. Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás
6. Problémamegoldó képesség fejlesztése, konfliktuskezelés (gyermek-gyermek, gyermekfelnőtt, felnőtt-felnőtt)
7. Pedagógus önértékelés gyakorlatának folytatása az éves önértékelési terv alapján, az
önértékelésen alapuló önfejlesztési tervek megvalósítása
8. Szervezetfejlesztés, új kollégák beillesztésének segítése. Gyakornokok, gyakorlósok
mentorálása.
9. Bázisintézményi program működtetése.

A intézményi Belső Önértékelési Csoport folytatta munkáját, melynek óvodánkból három fő a
tagja.
A Fülemüle Zöld Óvoda nyolc óvodapedagógusának elkészült már az önértékelése és a fejlesztési
terve a következő két évre.
Az Oktatási Hivatal az „OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE” cím elnyerésére 2016.
decemberében pályázatot írt ki. A felhívásra benyújtott pályázati dokumentációk elbírálása után a
rendkívül magas színvonalú pályaművek közül a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság
javaslatai alapján az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a Tiszavasvári Egyesített Óvodai
Intézményt érdemesnek ítélte az “Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére. Ennek
keretében két környezeti nevelés nyílt napot tartottunk a jelentős számban érdeklődő
pedagógusoknak, tavasszal és ősszel.
Óvodánkban minden csoport vegyes életkorú, ezért a nevelői munka tervezése során fontos volt a
differenciálás. Ez megjelent a nevelési tervekben, a munkatervben, a játékok tervezésénél és a
pedagógiai munkaterv elkészítésénél. A tanév során valamennyi csoportunk gazdag és változatos
élményeket nyújtott a csoportnak (séták, kirándulások, kulturális események, ünnepek, múzeumi
foglalkozások), amelyek bővítették a gyermekeink tapasztalatait, ismereteit, szélesedett látókörük.
A témákat igyekeztünk beépíteni játékaikba, segítettünk feldolgozni szerzett tapasztalataikat,
élményeiket.

„Jó gyakorlatunk” alapja a kötetlen foglalkoztatási forma, melyben jó lehetőség adódik a
gyermekek játékba integrált nevelésére. Kis csoportokban hatékonyabb és differenciáltabb
fejlesztést tudtunk megvalósítani, felmérve az adott gyerek képességeit, adekvát módszert
alkalmazva.
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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. A gyermekek mérése az intézmény által
kidolgozott mérési rendszer szerint folyt ebben a nevelési évben is.
SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK:

-Vezetői munkaközösség: Moravszki Zsoltné munkaközösség vezető,
Kádár Gyuláné Oláh Irén
- Képességmérés az óvodában: Olajosné Agócs Margit munkaközösség vezető,
Lakatosné Bodnár Erika
Miterkóné Dancs Éva
Benyuszné Kovács Mária
Reznekné Szabó Szilvia
Szöginé Megyeri Gabriella:
-Óvodai honlap: Kádár Gyuláné Oláh Irén
Laktosné Bodnár Erika
-Egészséges életmódra nevelés: Sándorné Volosinovszki Éva
Laczkó Tímea
Kártik Mónika
-Kompetencia alapú óvodai nevelés Leányvári Attiláné ,Berencsi Judit
-Játék munkaközösség: Kádár Gyuláné Oláh Irén, Lakatosné Bodnár Erika, Laczkó Tímea
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KAPCSOLAT MÁS INTÉZMÉNYEKKEL:

Óvodáink vezetőivel és dolgozóival közös programjaink.
Szülőkkel.
SzK vezetőkkel.
Pedagógiai Szakszolgálattal.
Magiszter Alapítványi Óvodával.
Tiszavasvári Járási Hivatallal.
Általános Iskolák Tiszavasvári.
Vasvári Pál Múzeummal.
Városi Könyvtárral.
Találkozások Háza.
Tiszavasvári Cseperedők Bölcsőde.
Városi Kincstárral.
Szociális Szolgáltató Központtal.
Tiszavasvári Városi Közétkeztetési Nonprofit Kft.
Intézményünkben működő érdekvédelmi szervezetekkel.
Családsegítőkkel, valamint a gyermekvédelmi intézet munkatársaival.
Védőnőkkel, gyermekorvossal.
Minden megjelölt intézménnyel maximálisan együtt tudtunk dolgozni, sokat segítettük
egymás munkáját ebben az évben is.

FONTOS FELADATUNK VOLT EBBEN A NEVELÉSI ÉVBEN IS:

- vezetői, munkatársi értekezletek folyamatos megtartása a pontos információ-áramlás tükrében,
- átjárás, hospitálás más intézményekbe munkánk fejlesztése érdekében,
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- minősítő eljárásokban való részvétel,
- a belső önértékelési csoport folyamatos munkavégzése: az Oktatási Hivatal által meghatározott
feledatok teljesítése.
- a kompetencia alapú oktatási programcsomag részelemeinek alkalmazása (EKA program
melléklet) mind a hat csoportunkban.
- a megújult óvoda, csoportszobák külső- belső dekorációjának folyamatos frissítése.

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,

munkaközösségeknek,szülőknek
- farsangoló két hét csoportszinten 2018. februárjában,
- mesemondó verseny csoportonként és óvodai, majd városi és területi szinten,
- rajzverseny és kiállítás,
- 23. Mozgás határok nélkül: sportverseny,
- Haj, tánc, tánc…21. gyermektánc találkozó,
- Langaméta nap,
- anyák napja 2018. május 07. csoportokban,
- Madarak-fák napi játékos vetélkedő, az intézményünk nagycsoportos óvodásai számára,
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- évzáró 05. 25. Találkozások Háza, Az aranyszőrű bárány…. mese bemutatása,
- erdei óvoda a Gólyahír gyermektáborban- 2018.06.05.-2018.06.16.- csoportonkénti kirándulások, (Palinta játszótér Hajdúböszörmény, Nyíregyháza Vadaspark és
Falumúzeum, Tiszadob Andrássy kastély , Játszóház Nyíregyháza, Pampuch tanya, Arborétum és
Szepi tanya Tiszalök,)
- csoportonkénti fagyizások,
- úszótanfolyam- nagycsoportos gyermekek számára,
- Vasvári Pál Múzeum foglakozásai- havi egyszeri kézműves foglalkozás, évszaknak,
hagyományoknak megfelelő közös tevékenység.
-Városi könyvtár rendezvényei, könyvtár-látogatás.
Az óvodai programok szervezésében és lebonyolításában a Szülői Szervezet tagjai sokat segítettek,
a szervező munkában dicséretesek voltak. Munkájukat megköszöntük.

NYÍLT NAPOK

2018.04.06. Sárgarigó csoport: Tavasz-ébredő természet, Ének, zene, tánc…, rajzolás, festés ,
kézimunka…..
A városi „Kedvenc mesém” mesemondó verseny első három helyezettje a Fülemüle Zöld Óvoda
Cinege csoporjának 3 óvodása lett.

A 23. „Mozgás határok nélkül…” játékos családi

sportvetélkedőjén a Fülemüle Zöld Óvoda Sárgarigó csoporjának gyermekei vettek részt.
Májusban került megrendezésre az óvodák közötti Madarak, fák napja játékos vetélkedő. Köszönet
és elismerés minden résztvevőnek!!!
A nyári ügyelet 2018.06.18-tól- három hétig- a Fülemüle Zöld Óvodában kezdődött el és
folytatódik egész nyáron intézményünk többi óvodájában .

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK
2017. aug. 30.: A leendő kiscsoportosok szüleinek az óvoda bemutatása, az óvoda programjának,
házirendjének, heti- napirendjének ismertetése.
2017. szept.: 25. Tanévnyitó értekezlet, házirend ismertetése. Differenciálás, egyéni képességek
szerinti fejlesztés tervezése, hatékonyságának növelése. Aktualitások.
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2017. nov. 23.: Téli hagyományaink, nagycsoportban tájékoztatás az iskolaérettségről. Érzelmi,
szociális biztonság, erősítése, gyermeki szociális kompetenciák fejlesztése.
2018. jan. 15.: Tehetség felismerése, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, felzárkóztatás.
Tájékoztatás a képességmérésről, beiskolázásról, jótékonysági bálról, farsangi rendezvényünkről.
2018. ápr. 16.: Egészséges és környezettudatos életmód. Évértékelés, aktuális programok
megbeszélése: családi nap, kirándulás, évzáró, erdei óvoda, stb.

Tiszavasvári, 2018.06.30.
Kádár Gyuláné Oláh IrÉN
intézményvezető helyettes
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2.számú melléklet
gyermekvédelmi munka beszámoló

ÉVES BESZÁMOLÓ A GYERMEKVÉDELMI MUNKÁRÓL
2017/18-as nevelési év

2017. szeptemberében 367 gyermek kezdte a nevelési évet, 15 csoportban.
A 367 óvodás gyermekből 14 gyermek hátrányos helyzetű, 114 óvodás gyermek halmozottan
hátrányos helyzetű.
2017. szeptember, 01-től a 353 gyermek szülője nyilatkozott igényelve a normatív kedvezményt,
azaz az ingyenes étkezést.
Ebből-161 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
6 gyermek tartós betegség alapján
5 családban tartós beteget nevelnek
41 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel
2 családban nevelésbe vétel alapján
138 gyermek családja jövedeleme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
14 család alapellátásos gondozásban,
22 család védelembe vétel keretein belüli gondozásban van.
151 gyermek él nagycsaládban.
6 fő SNI
2018. júniusban 367 gyermek jár az óvodába a 15 csoportban.
A 367 gyermekből 18 gyermek hátrányos helyzetű, 131 gyermek halmozottan hátrányos helyzetű.
A 367 gyermekből 168 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján
5 gyermek tartós betegség alapján,
6 család tartós beteget nevel,
2 családban nevelésbe vétel alapján,
35 gyermek családja 3 vagy több gyermeket nevel,
141 gyermek családja jövedeleme alapján veszi igénybe az ingyenes ellátást.
11 fő SNI
Fontosnak tartjuk a SNI gyermekek számára szükséges fejlesztések megszervezését, biztosítását.
Ebben a nevelési évben is, a szakértői vélemények alapján szerveztük meg a folyamatosan
emelkedő számú SNI gyermekeknek a Szakértői Bizottság által előírt fejlesztéseket.
Gyógypedagógus szakember hiány következtében megbízási szerződéssel látják el a szakemberek
ezt a feladatot. / gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, tiflopedagógus, szurdopedagógus/

a

meghatározott óraszámban. A logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadó keretein belül tudtuk
biztosítani az óvodába járó gyermekek részére 2018.04.18.-tól szakemberhiány következtében.
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Cukorbeteg gyermek ellátásához egészségügyi végzettséggel rendelkező dajka foglalkoztatásával
sikerült megoldani a gyermek mindennapi életmódjának elősegítését.
Tiszavasvári-Józsefháza területéről járó óvodás gyermekek többsége menetrend szerint közlekedő
autóbusszal jutnak el az óvodába egy gyermekkísérő felügyelete alatt, valamint néhány család saját
erőből oldja meg a gyermekek óvodába juttatását.
Gyermekvédelmi feladatainkból
• A tavaszi óvodai beiratkozás előkészítése, a népesség nyilvántartó és a védőnői egyeztetés
alapján. Szülők segítése a beiratkozás alkalmával.
•Beiratkozott gyermekek közül a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett helyzet
feltárása, pontosítása az érintett szakemberekkel.
•Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számontartása,
figyelemmel kísérése /megszűnés, újraigénylés/
•Tartósan beteg gyermekek számontartása, szüleiktől óvónőjük közreműködésével igazolások
begyűjtése. Ételallergiás gyermekek szakorvosi igazolásának továbbítása az élelmezésvezető felé.
/6 gyermek tartósan beteg, és 11 fő kér diétás étkezést./
•Adatszolgáltatás a Pedagógiai Szakszolgálat felé, a készségfejlesztő foglalkozást igénybe vevő
gyermekekről.
•Gyermekek rendszeres óvodába járásának figyelemmel kísérése, igazolatlan hiányzások vezetése,
jelzés havonta az intézményvezető felé és a családsegítők felé.
•Jegyző felé értesítés 11 gyermek esetében történt igazolatlan hiányzás miatt.
• Járási Hivatal szabálysértési hatósága felé tájékoztatás 3 gyermek esetében történt, igazolatlan
hiányzás miatt.
• Szülő felé 61 esetben történt tájékoztatás igazolatlan hiányzásról illetve rendszeres óvodába
járásra felszólítás.
Jegyző felé értesítés mert nem íratta be a szülő a 3. életévét betöltött gyermekét az óvodába, de a
népesség nyilvántartóban tiszavasvári lakosként szerepel: 38 fő.
Jegyző felé értesítés azokról a gyermekekről, akik óvodáinkba járnak, de a népességnyilvántartóban
nem szerepelnek, és azokról a gyermekekről, akik óvodai jogviszonya megszűnt.
•Rendszeres kapcsolat az óvodapedagógusokkal, gyermekekkel, szülőkkel, szakemberekkel.
•A

Család - és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítői kérésére veszélyeztetett helyzetű

gyermekekről pedagógiai vélemény készítése rendszeresen a tanév folyamán. / 32 /
• Esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részvétel, szakmaközi megbeszéléseken részvétel
•Óvodát változtató gyermek figyelemmel kísérése az új óvodába érkezéséig.
•Minden hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nyilvántartásba vétele.
•Adatok biztosítása a statisztikához, önkormányzatnak, KIR központi nyilvántartásához.
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•Óvodai szülői értekezleten igény szerint részvétel a kívánt témából készülve.
•Havonta az óvodás gyermekek összetételének megoszlásáról táblázat készítése, csoportonként,
óvodánként és összesen az intézményvezető számára.
•Havonta kihasználtság számolása csoportonként, óvodánként, és összesen.
•Iskolaérettségi vizsgálat előkészítése, vizsgálat kérése /15 /
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az
óvoda, ahol a nap jelentős részét tölti a gyermek. Itt az esetlegesen felmerülő problémák –
szorongás, agresszivitás, esetleges alultápláltság vagy bántalmazás jelei, elhanyagolás, fejlődésben
való elmaradás – természetesen a családon kívül, leghamarabb megjelenhetnek, megjelennek. Ezért
az intézményünk az 1997.évi XXXI. törvényben meghatározott módon, a gyermekvédelmi
feladatokat kiemelt figyelemmel látja el.
Ebben a nevelési évben is túlnyomó részt az igazolatlan hiányzások növekedő száma, illetve a
szülői elhanyagolás okozott leginkább problémát az óvodában gyermekvédelmi szempontból. Az
óvodapedagógusok jelzései alapján, mielőbb felmértük a felmerülő veszélyeztető körülményeket,
okokat. Több esetben családlátogatások, illetve személyes megkeresésekkel tudtunk a családokkal,
szülőkkel a problémákról beszélni. A problémák megoldása érdekében, mint például egy- két
alkalommal előforduló fejtetvesség, illetőleg nem megfelelő testi higiénia, az első igazolatlan
hiányzás esetében, elég volt a szülő figyelmét felhívni a problémára illetve pedagógiai eszközökkel,
életvezetési, nevelési tanácsokkal segíteni a szülőket a gyermek érdekében.
Azonban olyan esetekben, amikor pedagógiai eszközökkel nem lehetett megoldani a problémát
jelzéssel éltünk a Gyermekjóléti Szolgálat irányába összesen 27 alkalommal.
A Gyermekjóléti Központtal és a Gyermekjóléti Szolgálattal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot,
személyesen és telefonon is egyaránt, figyelembe vesszük javaslataikat, kikérjük véleményüket. Az
óvodás gyermekeket érintő esetmegbeszéléseken rendszeresen részt veszünk. A protokollnak
magfelelően járunk el és tesszük meg jelzéseinket.
Az intézményben egészséges életmód kialakítása során figyelünk a gyermekek szükségleteire,
életritmusára, (egészséges környezet, az életkornak megfelelő napirend kidolgozottsága, testápolás,
pihenés, táplálkozás, mozgás, edzettség). Fontosnak tartjuk a derűs, biztonságos, szeretetteljes
kapcsolat kialakítását (óvodapedagógusok-gyermekek, gyermekek-gyermekek, óvodapedagógusszülő, szülő- gyermek). A gyermekek személyiségfejlődésének biztosítása az önálló egyedi
gyermekek nevelése. Megszilárdítjuk a társas kapcsolatok működéséhez szükséges készségeket,
képességeket. Hozzásegítjük a gyermekeket a megfelelő feladattartás és kitartás kialakításához, az
egészséges ambíció és a pozitív énkép kialakulásához. Erősítjük a szabálytudatukat és a verbális és
nonverbális kommunikáció kialakulását. Az érzelmi nevelés és szocializáció során fokozott
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figyelmet fordítunk az életkori- és egyéni sajátosságokra (egymás megismerése, beilleszkedés a
közösségbe, elfogadás, tolerancia, másság elfogadása, kommunikáció). Igyekszünk érzelmi
biztonságot nyújtó szeretetteljes családi légkört teremteni.

Tiszavasvári, 2018. június 30.

Rókáné Sári Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi felelős
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3.számú melléklet
munkaközösségek értékelése

TISZAVASVÁRI EGYESÍTETT ÓVODAI INTÉZMÉNY
Mérés munkaközösség – értékelés
2017-2018-as nevelési év

Az óvodai mérés munkaközösség az éves munkatervben megjelölt célok és feladatok szerint dolgozott a
2017-2018-as nevelési évben.
A megfigyelési-mérési dokumentációt folyamatosan felülvizsgáltuk. Az óvodapedagógusok tapasztalata, a
begyűjtött információk alapján a dokumentáció eredményesen kezelhető, megfelel az óvoda nevelési
programjának, az éves munkatervnek, az elvárt követelményeknek. Igazodik a szakmai igényekhez, nem volt
szükség korrekcióra.
Az előző nevelési év megfigyelési- mérési eredményeit összegyűjtöttük, kiértékeltük, összegeztük és
levontuk a megfelelő konklúziókat.
Az előző nevelési év eredményeinek tükrében megállapítottuk, hogy az írásmozgás-koordináció eredményei
minden óvodában alacsony szinten vannak. Igyekeztünk az okokat feltárni, megvizsgálni eddigi
tapasztalataink tükrében. Igyekeztünk megkeresni a terület fejlesztésének lehetőségeit.
Gyakorlat-és feladatsort állítottunk össze, melyek gyakorlati alkalmazása lehetőséget ad az írásmozgás
koordinálására, fejlesztésére egyénre szabottan. Az egyszerűbb és összetettebb feladatokból, gyakorlatokból
összeállított feladatsorból minden óvodapedagógus a gyermek egyéni igényeihez megfelelően válogathat és
fejleszthet.

Tiszavasvári, 2018-07-01.

Olajosné Agócs Margit

Munkaközösség vezető
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A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény honlapját szerkesztő szakmai
munkaközösség éves munkájának értékelése a 2017/ 2018-as nevelési
évben

Munkaközösségünk tagjai a 2017/ 2018-as nevelési évben:

Dampfné Róka Ildikó
Fagyasné Pető Tünde
Kádár Gyuláné Oláh Irén
Lakatosné Bodnár Erika
Pethéné Ujhelyi Marianna

A munkaközösség kitűzött céljai a 2017-2018-as nevelési évben:
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény és intézményegységeinek bemutatkozása a honlapon,
folyamatos tájékoztatás nyújtása az óvodák feladatairól, programjáról, mindennapi munkájáról.
A munkaközösség éves munkájáról:
A munkaközösség tagjaival megbeszéltük és bemutattam a honlap szerkesztő felületének
hozzáférési lehetőségeit, a honlap egyes oldalainak szerkesztési lehetőségeit, módjait.
Frissítettük a Bemutatkozó oldalakat a Minimanó, Lurkó-kuckó, és a Varázsceruza óvodában,
illetve a Galérián néhány jelent meg néhány friss fotó az óvodai eseményekről a Minimanó és a
Lurkó –kuckó óvodában. A fotók feltöltésére kevés volt a tárhelyünk, ennek bővítése csak
vásárlással megoldható. A régebbi fotók törlésével sikerült ismét elegendő helyet nyernünk.
Szükség szerint frissítettem a „Szervezetünk”, „Alapdokumentumaink”, „Kezdőlap”, „Hírek”
oldalakat.
A honlap jól működik, egyszerűen, könnyen kezelhető.
Pethéné Ujhelyi Marianna
munkaközösség vezető
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Tiszavasvári, 2018. június 15.
Éves értékelés
Báb munkaközösség
2017 – 2018-as nevelési év

A Hétszínvirág Bábcsoport ebben a tanévben is folytatta az előző években megkezdett munkát.
Továbbra is az a célunk, hogy az óvodás gyerekekkel megszerettessük az irodalmi kultúrát,
életkoruknak megfelelően interpretáljuk azt. Folyamatosan keressük azokat a műveket, amelyek
bábszínpadra alkalmazhatók és színvonalas élményt nyújtanak a gyerekeknek.
Idén is készültünk a Mikulás napi előadásokra, ahol Fésűs Éva: Becsületes megtalálók c. meséjét
újítottuk fel. Előadásokat tartottunk a Mini manó, Lurkó kuckó, Varázsceruza Óvodákban.
A január és a február olvasó- és színpadi próbákkal telt, felkészülve a Városi mesemondó versenyre.
A mesemondó versenyen A világszép kecskebéka c. mesedarabot adtuk elő, mellyel felléptünk
tagóvodáinkban a gyermeknapi ünnepségeken.

Tiszavasvári, 2018. jún. 19.
Zsoldos Istvánné
munkaközösség vezető
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A LANGAMÉTA ÓVODAI SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG 2017/18 – AS NEVELÉSI
ÉVBEN TÖRTÉNT MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
2017. szeptember 16. Munkaközösségi megbeszélés, éves munka ütemezése.
2017. október 9. 10. „Porcelán álmok – grimaszoló csodák” kiállítás elkészítése.
2017. október 13. Óvodapedagógusok napja alkalmából a kiállítás megnyitója.
2018. januártól – márciusig folyamatos egyeztetés a XV. Langaméta – nap előadójával, a nap
lebonyolításához nélkülözhetetlen támogatókkal, és a Közétkeztetési Nonprofit kft – vel.
2018. április 1. -3. „Gyermekkorunk szeletkéi” című kiállítás elkészítése.
2018. április 06. XV. Langaméta – nap. Meghívott előadó: Dr. Agócs Gergely.
2018. nyara szükség szerinti leltározás, a játékok átnézése.
Munkaközösségi tagok a 2017 – 18 – as évben:
Olajosné Agócs Margit,
Czifra Sándorné,
Fagyasné Pető Tünde,
Bodnárné Varró Ilona,
Opre Csabáné mk. vezető

Opre Csabáné munkaközösség vezető

Tiszavasvári, 2017. június 25.
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EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS
munkaközösség beszámolója 2017-2018

Munkaközösségünk kitűzött feladatai közül egyet nem teljesített. Elmaradt a 4. foglalkozásra
tervezett bemutató testnevelés foglalkozás. Oka: nem voltam beosztással az idővel, mikorra
beterveztem, a Pedagógiai Intézet rendezvényeire kapott meghívót nevelőtestületünk, így nem
tartottam meg a foglalkozást.
Kiemelt feladatunkat elvégeztük, sikeresen megrendeztük a 23. Mozgás határok nélkül –
nagycsoportos óvodások és szüleik játékos sportversenyét körzeti szervezéssel. Vendégünk volt
Tiszadada, Tiszalöki és a Magiszter óvoda. Idén a nyeremények komoly mozgásfejlesztő eszközök
voltak, amit reményeink szerint sokat használnak majd a gyermekek mozgásuk harmonikusabb
fejlődése érdekében.

Nagy Zoltánné
munkaközösség – vezető

Tiszavasvári, 2018.06.18.
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A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény játék szakmai munkaközösség éves munkájának
értékelése a 2017/ 2018-as nevelési évben

Munkaközösségünk tagjai a 2017/ 2018-as nevelési évben:

Opre Csabáné, Tamás Béláné, Laczkó Tímea, Zilahi Enikő
Lakatosné Bodnár Erika, Gazdag Etelka, Szilágyiné Iszály Ágnes
A munkaközösség kitűzött céljai a 2017-2018-as nevelési évben:
- A Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény csoportjaiban a szabad játék megvalósulása a
mindennapok folyamán.
A munkaközösség éves munkájáról:
Az óvodai játék munkaközösség az éves munkatervben megjelölt célok és feladatok szerint dolgozott a
2017-2018-as nevelési évben.
1. Az óvodapedagógus és a játék.
A foglalkozás során megbeszéltük, felelevenítettük gyermeki játék jellemzőit, fontosságát.

2. A játék mint a gyermek leginkább fejlesztő tevékenysége. A gyermeki szükségletek
kielégítése a gyermeki fejlődés elősegítésének eszköze.
3. A gyermeki szabad játék és a mindennapok.
4. Nyílt napokon való részvétel: kiemelt figyelem a gyermeki szabad játék nap folyamán való
megvalósulására.
5. A nyílt napokon tapasztalatainak értékelése, további feladatok meghatározása.

Tiszavasvári, 2018. június 30.

Kádár Gyuláné Oláh Irén
munkaközösség vezető
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II. félév/ tanév végi beszámoló
bázisintézményi tevékenységről
2017/2018 tanév
Bázisintézmény neve: Tiszavasvári Egyesített Óvodai Intézmény
A munkatervben vállalt
bázisintézményi feladat/jó
gyakorlat/szakmai program
megnevezése
1.Tavaszi Szakmai Napok

Megvalósult
(igen – nem)

igen

Megvalósulás
időpontja

2018.04.24.

Résztvevők
száma

Résztvevők
elégedettsége
(átlag)

22 fő

Föld Hete a Fülemüle Zöld Óvoda
csoportjaiban

2.
3.
4.
5.
6.

Reflektív elemzés, rövid szöveges összegzés a bázisintézményi éves munkaterv
megvalósításáról
az bázisintézményi éves munkatervben megfogalmazott célok megvalósulása
a programok, rendezvények témájának indokoltsága
a programok, rendezvények szervezettsége
a programok, rendezvények megvalósítása során alkalmazott módszerek, munkaformák,
eszközök megfelelősége
a POK-kal való kapcsolattartás mennyisége, minősége
javaslatok, észrevételek
tapasztalataink, valamint a kapott visszajelzések alapján megosztani kívánt gondolataink
A környezeti nevelés a Fülemüle Zöld Óvoda egyik fő nevelési alappillére.
Az óvodánk „Jó gyakorlatából”, a Föld heti programba kapcsolódhattak be az érdeklődő résztvevők
5 óvodai csoportban. A helyszíneken komplex foglalkozások keretében mutattuk be a Föld- föld
témakörök feldolgozását, aktív cselekvésbe ágyazott módszerek segítségével.
A foglalkozásokat követően a Föld védelmével kapcsolatos óvodás korosztálynak ajánlható kis
filmek kerültek vetítésre, illetve a Föld heti teljes programterv került bemutatásra.
A téma indokoltsága kézen fekvő, hisz a Földünk védelme, a fenntarthatóság égető probléma, a
környezetünk védelmére, óvására már óvodáskortól nevelhetjük és kell is nevelnünk a gyermekeket.
Ezek a Zöld jeles heti programok, melybe a szülőket is rendszeresen bevonjuk, ezt a célt szolgálják.
A tervezett programot sikeresnek értékelhetjük, a nagy létszámú résztvevők elégedettség mérése
alapján is.
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Kelt: Tiszavasvári, 2017.06.13.
Moravszki Zsoltné
intézményvezető
sk.

ph

ph

Érkezett: ……………………………….

Moravszki Zsoltné
intézményi koordinátor
sk.
………………………….
főosztályvezető
Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ

POK vezető:……………………………….

106

Ezek után Sipos Ibolya alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a két testületi ülés
közötti átruházott hatáskörben meghozott költségvetést érintő döntésekről.
Tárgy (3.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolóról
Sipos Ibolya alpolgármester
Bodnár Anita köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
199/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a:
19/2017.(I.26.)
55/2017.(III.23.)
61/2017.(III.23.)
62/2017.(III.23.)
100/2017.(IV.27.)
102/2017.(IV.27.)
103/2017.(IV.27.)
105/2017.(IV.27.)
128/2017. (V.25.)
129/2017.(V.25.)
132/2017.(V.25.)
134/2017.(V.25.)
135/2017.(V.25.)
136/2017.(V.25.)
153/2017.(VI.29.)
158/2017.(VI.29.)
159/2017.(VI.29.)
160/2017.(VI.29.)
173/2017.(VI.29.)
174/2017.(VI.29.)
200/2017.(VII.27.)
215/2017.(IX.19.)
217/2017.(IX.19.)
236/2017.(IX.28.)
237/2017.(IX.28.)

Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
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241/2017.(IX.28.)
246/2017.(IX.28.)
247/2017.(IX.28.)
248/2017.(IX.28.)
257/2017.(X.26.)
259/2017.(X.26.)
260/2017.(X.26.)
261/2017.(X.26.)
262/2017.(X.26.)
263/2017.(X.26.)
264/2017.(X.26.)
265/2017.(X.26.)
266/2017.(XI.07.)
284/2017.(XI.30.)
293/2017.(XI.30.)
294/2017.(XI.30.)
295/2017.(XI.30.)
296/2017.(XI.30.)
297/2017.(XI.30.)
303/2017.(XII.21.)
315/2017.(XII.21.)
316/2017.(XII.21.)
75/2018.(III.29.)
76/2018.(III.29.)
80/2018.(III.29.)
101/2018.(IV.26.)
113/2018.(V.14.)
151/2018.(V.31.)
156/2018.(V. 31.)
158/2018.(VI.21.)
159/2018.(VI.21.)
172/2018.(VI.28.)
178/2018.(VI.28.)
179/2018.(VI.28.)
184/2018.(VI.28.)
188/2018.(VI.28.)

Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat
Kt. számú határozat

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Tárgy (4.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Girus András osztályvezető

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Girus András osztályvezető szóbeli kiegészítése:
Elmondta, hogy az előterjesztés 9. pontjában az álláshelyeknél 0,7 szerepel, de ezt módosítani
javasolta 0,67-re. A 7. számú mellékletben a gyepmesteri telep kiadásai módosításra kerülnek
a rendelet-tervezetben, viszont a megnevezés részen a módosítás nem történt meg. Így
pontosan a telekalakításnál 508 ezer Ft szerepel, az már most 57 800 Ft lesz. A táblázatban az
összeg már helyesen szerepel.
Szőke Zoltán képviselő:
A 14/2018 iratszámú saját hatáskörben hozott döntéssel kapcsolatban tette fel kérdésként,
hogy a Kabay János utca 23. szám alatt kialakítandó mozgáskorlátozott WC-vel
kapcsolatosan van egy pénzügyi döntés, mi indokolta saját hatáskörben meghozni ezt a
döntést? Ha jól emlékszik a járóbeteg szakrendelőben volt tervben, hogy kialakítják a
mozgáskorlátozott WC-t. Egy átmeneti időszakra kaptak engedélyt arra, hogy az
önkormányzat mozgáskorlátozott mosdóját használhassa. Hol tart most ez az ügy? Miért van
ez az előre hozott döntés úgy, hogy testületi hozzájárulás nem történt?
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Válaszul elmondta, hogy a Rojkó-Med Kft. megkapta fejlesztési területnek a Kabay János
utca 21-23. szám alatti ingatlant még jóval korábban, mert lemondott a szakrendelő melletti
helyiségről. Azt a Kornisné Központ alakította ki gyermekjóléti központ céljára. Ebben a
fejlesztési területben a Rojkó-Med Kft. vállalta már a közbeszerzés során, hogy ide
különböző szakrendeléseket fog hozni. Most azt kérte az önkormányzattól, és azt is egyeztette
le az ÁNTSZ-el, a működési engedélyezővel, hogy ott kerüljön kialakításra az új szakrendelő.
Badics Ildikó jegyző:
Hozzáfűzte, hogy az épület önkormányzati tulajdon, és maga a feladat ellátás is
önkormányzati feladat. Attól még, hogy átadja egy Kft-nek, attól még az önkormányzatnak
van joga és lehetősége a feltételeket biztosítani. Nem egy olyan növekmény, amit a vállalkozó
megfog, és mikor befejezi a tevékenységét és elvisz, hanem ez továbbra is ott marad.
Szőke Zoltán képviselő:
Alapjában véve nem ez volt a probléma, hogy hol marad, kinek a tulajdonába kerül majd,
hanem, hogy egy olyan helyzetet teremtett, hogy befejezettnek mutatja a Járóbeteg
szakrendelőt. Miért nem ez az első?
Badics Ildikó jegyző:
Van rá 1 év, hogy elvégezzék.
Szőke Zoltán képviselő:
A másik megjegyzése ezzel a döntéssel kapcsolatban, hogy született a Pénzügyi Bizottság
elnökének támogatásával és az alpolgármester asszony támogatásával egy döntés június
elején, június végén volt egy testületi ülés, ahol nem kaptak erről tájékoztatást. Majd csak
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július 06-án kaptak emailt arról, hogy egy hónappal azelőtt miről döntöttek. A mostani ülésen
pedig már két olyan előterjesztés is van, ami a járóbeteg szakrendelővel kapcsolatos. A
kivitelezés megkezdődött-e már?
Badics Ildikó jegyző:
Már készen is van. Azért is kellett meghozni a döntést, mert a működési engedélyhez tudták,
hogy az üzemeltető váltásnál ez előírás.
Sipos Ibolya alpolgármester:
A tájékoztatással kapcsolatban annyit szeretne mondani, hogy a legutóbbi testületi ülésen
több olyan döntés is volt, ami a két testületi ülés között történt, ezért írásban küldték azt meg
a testületi tagok részére.
Szőke Zoltán képviselő:
Nem érti mi az akadálya annak, hogy 4-5 saját hatáskörben hozott döntésről a képviselők
tájékoztatva legyenek.
Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a saját hatáskörű döntéseknek ez a specialitása, hogy az SZMSZ-ben
foglalás alapján a polgármesternek és a Pénzügyi Bizottság elnökének van döntési
kompetenciája a két ülés között, amiről beszámol a képviselő-testületnek, tehát ez mindig
utólag történik meg.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta a témafelelős által tett
szóbeli kiegészítéssel együtt.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással többségi igen
szavazat hiányában nem hozott döntést a rendelet-tervezet elfogadásáról.
Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Módosító inditványként javasolta, hogy szavazzák újra a költségvetést azzal, hogy vegyék ki
belőle azt a tételt.
Badics Ildikó jegyző:
Ezt utólagosan csak tudomásul tudja venni a képviselő-testület, mert ez már része a költségvetés
módosításának, és tájékoztatásként szerepel benne. A többin van a hangsúly, ami még benne
szerepel a rendelet-módosításban. Megkérdezte Girus András osztályvezetőt, hogy azok nélkül
lehet-e tovább menni?
Girus András osztályvezető:
Szükséges a költségvetés módosítás elfogadása a továbbiakhoz.
Szőke Zoltán képviselő:
Látva a kialakult helyzetet javasolta, hogy szavazzák újra a költségvetési rendeletet. De azt
változatlanul elfogadhatatlannak tartja, hogy képviselők nem kapnak tájékoztatást a megfelelő
időben és módon.
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a rendelet-tervezetet újra szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
17/2018(VII.27.) önkormányzati
rendelete
Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,
a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:
a)
2.512.141.346 Ft költségvetési bevétellel
b)
3.179.642.713 Ft költségvetési kiadással
c)
667.501.367 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:
ca)
62.895.133 Ft működési hiánnyal
cb)
604.606.234 Ft felhalmozási hiánnyal
d)
814.155.662 Ft finanszírozási bevétellel
e)
146.654.295 Ft finanszírozási kiadással
f)
667.501.367 Ft finanszírozási többlettel, ebből:
fa)
582.509.609 Ft működési többlettel
fb)
84.991.758 Ft felhalmozási többlettel
állapítja meg.

2.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 3. § (1) h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
h) Az önkormányzat a kiadások között 1.255.127 Ft általános, 55.567.847 Ft céltartalékot
állapít meg.
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3.§ Tiszavasvári Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.20.)
önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 6, 7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.2.3, 9.3, 9.3.1, 9.4,
9.4.1, 9.4.2, 9.5, 9.5.1, 9.6, 9.6.1, 9.6.2, 9.7, 9.7.1, 10, 11, melléklete helyébe e rendelet 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. melléklete, 1. táj, 4.
táj, 5. táj, 6. táj, és a 7. tájékoztató tábla helyébe a rendelet 28. 29. 30. 31. és 32. melléklete lép.
4.§ Ez a rendelet 2018. július 28-án lép hatályba.
Tiszavasvári, 2018. július 26.

Sipos Ibolya
általános helyettesítésre megbízott alpolgármester

Kihirdetve: 2018. július 27-én.
Badics Ildikó
jegyző
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Badics Ildikó
jegyző

Indoklás
Tiszavasvári Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló
1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2018.(VII.27.)
önkormányzati rendelethez

Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak
szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indoklás
1. §-hoz
A költségvetési rendelet módosításával a költségvetési bevételi, kiadási főösszegek, a
költségvetési egyenleg, a hiány összegei, a finanszírozási bevétel, kiadás, egyenleg e rendelet
szerinti módosult összegeit mutatja be.
2. §-hoz
A módosítások után meglévő tartalékok állományáról ad tájékoztatást.
3. §-hoz
A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Tárgy (5.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről, valamint a lakáscélú önkormányzati támogatásról
szóló 17/2016.(V.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badics Ildikó jegyző
Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő

Hozzászólások:
Szőke Zoltán képviselő:
Nem támogatja a szociális bérlakásnak az átminősítését munkaköri bérlakássá. Nagy
szüksége van Tiszavasvárinak arra, hogy szociális alapon bérlakásokat tudjon adni a
rászorulók részére. Az átminősítéssel kapcsolatban zárt ülés anyagaként van egy előterjesztés,
amivel kapcsolatban el fogja mondani a véleményét, mert azzal sem ért egyet.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással többségi igen
szavazat hiányában nem hozott döntést a rendelet-tervezet elfogadásáról.
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Tárgy (6.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének következményeiről szóló rendelet megalkotásáról
Badics Ildikó jegyző
Erdei Kolett köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2018. (VII.27.)
önkormányzati rendelete
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
Tiszavasvári Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed minden 14. életévét betöltött természetes személyre és
jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Tiszavasvári
város közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés
szabályaival
ellentétes
magatartások
valamelyikét
elköveti.
(2) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a
tevékenység vagy a mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén ha a
tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság
alkalmazását rendeli el.
2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) E rendelet alkalmazásában közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző
magatartás az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek,
de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet
a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.
(2) E rendelet alkalmazásában fiatalkorú az, aki közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetésekor a tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.
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3. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható
jogkövetkezmények és eljárási szabályok
3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes
személyek esetén 50.000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén 500.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
(2) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő
a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 12.000 forintig terjedő helyszíni bírság
kiszabásának van helye. Fiatalkorú esetén a helyszíni bírság legmagasabb összege 10.000-Ft.
4. § A kiszabott közigazgatási bírság összege nem lehet alacsonyabb, mint az adók módjára
történő végrehajtás szabályai szerinti legkisebb behajtható összeg.
5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság
kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.
(2)
A
helyszíni
bírság
kiszabására
a
jegyző
jogosult.
6. § (1) Fiatalkorúval szemben helyszíni bírságot, valamint közigazgatási bírságot akkor lehet
kiszabni,
ha
annak
megfizetését
vállalja.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott közigazgatási
bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a
határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Tiszavasvári
Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni.
(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt kiszabott helyszíni
bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon belül kell készpénz átutalási megbízáson vagy
banki átutalással Tiszavasvári Város Önkormányzata 11744144-15404761 számú
pénzforgalmi számlájára befizetni.

II. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályai
1. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi
és vendéglátási tevékenység körében, aki az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével
kapcsolatos
előírásokat
és
kötelezettségeket
megszegi.
2. A köztisztaság fenntartása
8. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki
hulladékgyűjtő udvaron, hulladékgyűjtő szigeten, hulladéklerakóban, hulladékgyűjtő
edényekből, a lomtalanítás idején a közterületre kihelyezett szükségtelenné vált háztartási,
szilárd hulladékból guberál.
3. Házszámtábla elhelyezése
9. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan
használója, kezelője, ennek hiányában tulajdonosa, aki a házszámtábla beszerzéséről,
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kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról nem
gondoskodik.

III. Fejezet
Záró rendelkezés
1. Hatályba léptető rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.
(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásoknál kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 37/2014.
(XI.28.) önkormányzati rendelete.

Tiszavasvári, 2018. július 26.

Badics
Ildikó
jegyző

Sipos Ibolya
általános helyettesítésre megbízott
alpolgármester

Kihirdetve: 2018. július 27.

Badics Ildikó
jegyző
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A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről
szóló 18/2018. (VII.27.) önk. rendelet
1. Általános indoklás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 51. § (4) bekezdése felhatalmazást adott 2012-ben a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy rendeletben határozza meg a tiltott, közösségellenes magatartásokat,
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni közigazgatási bírság kiszabásának szabályait.
Ezen felhatalmazás alapján alkotta meg Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, a helyszíni és közigazgatási
bírság kiszabásának szabályairól szóló 21/2012. (VII.02.) számú önkormányzati rendeletét.
Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB. határozatban megállapította, hogy az Mötv. 51.
§ (4) bekezdése, valamint a 143. § (4) bekezdés e) pontja a jogalkotási felhatalmazás
hiányosságai, a jogalkotással szembeni megfelelő garanciák hiánya és a bizonytalan tartalmú
fogalomhasználat miatt alaptörvény-ellenes, ezért azokat 2012. november 15-ei hatállyal
megsemmisítette. Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Képviselő-testület 2012.
november 15.-ével hatályon kívül helyezte a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról,
a helyszíni és közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 21/2012. (VII.2.)
önkormányzati rendeletét. Ezt követően 2013. január 1. napján újabb jogalkotási
felhatalmazás lépett életbe. Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
rögzíti a helyi önkormányzat azon jogát, hogy a helyi közügyek intézése körében törvény
keretei között rendeletet alkosson. Az Mötv. 8. § (1) bekezdése b) pontja alapján a helyi
közösség tagjai a helyi önkormányzat alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi
együttélés alapvető szabályait. Az Mötv. 8. § (2) bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdés d)
pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben határozza
meg a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményei. Hatályba lépett Tiszavasvári Város Önkormányzata közösségi együttélés
alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 37/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendelete. A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt
indult eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kellett alkalmazni. 2018. január
1-jén hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.), amely már nem tartalmaz anyagi jogi rendelkezéseket, egyidejűleg
hatályon kívül helyezte a Ket.-et, amely addig a közigazgatási bírság anyagi jogi
rendelkezéseit tartalmazta. A közigazgatási bírság anyagi jogi szabályozása megteremtése
céljával új törvényt született, mely a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017.
évi CXXV. törvény, amely az Ákr. hatálybalépésével, illetve a Ket. hatályon kívül
helyezésével összhangban, 2018. január 1-jén lépett volna hatályba. Azonban a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépése végül 2019. január 1-jére változott,
s így nem volt biztosított a jogalkalmazás folytonossága, mert bár az új eljárásjogi
szabályozás hatályba lépett, viszont az új anyagi jogi szabályozás nem. Erre való tekintettel
szükségessé vált az Ákr. hatálybalépése és az új, a közigazgatási szabályszegések szankcióiról
szóló törvény hatálybalépése közti időintervallumra valamilyen „áthidaló - átmeneti jellegű”
szabályozás kialakítása. E probléma megoldására fogadta el az Országgyűlés a közigazgatási
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 3 közigazgatási eljárásjog
reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvényt, amely az új szankciós törvény 2019.
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január 1-i hatálybalépésével összhangban önmaga 2019. január 2. napján történő hatályon
kívül helyezéséről is rendelkezik.
2. Részletes indoklás
1.-2. §-hoz
Meghatározza a rendelet hatályát, valamint az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.
3- 6. §-hoz
A közösségi együttélés alapvető szabályai megsértése esetén alkalmazható szankciókat,
valamint az alkalmazandó eljárási szabályokat tartalmazza. A közigazgatási bírság és a
helyszíni bírság megfizetésének módját határozza meg. A rendeletünkben foglalt
magatartások miatti eljárások önkormányzati hatósági ügynek minősülnek, az eljárás
lefolytatására az új közigazgatási törvény, az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi CL. törvény nem szabályozza a közigazgatási bírság intézményét, helyette a
jogalkotó megalkotta a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV.
törvényt, mely 2019. január 1. napjával lép hatályba. A jogszabály rendelkezései szerint,
így az átmenetet képező 2018-as évben a 2018. január 1. napjától hatályos közigazgatási
szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog
reformjaival összefüggésben egyes törvények módosításáról és egy jogszabályok hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, mely
törvény 2019. január 2. napján hatályát veszti. A közigazgatási szabályszegések
szankcióiról 2017. évi CXXV. törvény 11. § (5)-(6) bekezdései, valamint 12. §-a
értelmében „11. § (5) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a
kiszabott helyszíni bírság összege nem lehet magasabb, mint az ugyanezen tényállás mellett
megállapítható közigazgatási bírság legmagasabb összegének negyede. (6) Önkormányzati
rendelet alapján kiszabható helyszíni bírság felső határa természetes személyek esetén
ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
ötszázezer forint lehet. 12. § A kiszabott közigazgatási bírság összege nem lehet alacsonyabb,
mint az adók módjára történő végrehajtás szabályai szerinti legkisebb behajtható összeg.”
Tekintve, hogy ezek a rendelkezések 2019. január 1. napján lépnek hatályba szükséges a
jelenlegi szabályozás ezekhez igazítása, azzal, hogy a magasabb szintű jogszabály
hatályba lépésével fenti rendelkezések önkormányzati rendeletből történő hatályon kívül
helyezéséről már most rendelkezni szükséges. Tekintve, hogy az önkormányzati rendelet
magasabb szintű jogszabállyal nem lehet ellentétes annak rendelkezéseit nem ismételheti meg.
A bírságok (közigazgatási, helyszíni) mértéke fenti szabályozásoknak megfelelően került
meghatározásra.
A helyszíni bírságra vonatkozó szabályozást tartalmazza a közigazgatási
szabályszegések szankcióiról 2017. évi CXXV. törvény alapján:
„27. § (1) E törvény alkalmazásában fiatalkorú az, aki a szabálysértés elkövetésekor a
tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadikat még nem.
(2) Fiatalkorú esetén
a) a szabálysértési elzárás leghosszabb tartama harminc nap, halmazati büntetés esetén
negyvenöt nap,
b) a pénzbírság legmagasabb összege ötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértések esetén százezer forint,
c) a helyszíni bírság legmagasabb összege huszonötezer forint…..”
(3) Fiatalkorúval szemben pénzbírságot vagy helyszíni bírságot csak akkor lehet kiszabni, ha
a fiatalkorú annak megfizetését vállalja. Helyszíni bírság törvényes képviselő jelenléte nélkül
nem szabható ki.
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(4) A 23. §-ban foglalt rendelkezés a fiatalkorúakkal szemben nem alkalmazható.
(5) Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, illetve a 142. § (1)
bekezdése akkor alkalmazható, ha a határozat meghozatalakor betöltötte a tizenhatodik
életévét.
7-9. §-hoz
Azon egyes magatartásokat tartalmazza, amelyek a közösségi együttélés alapvető szabályai
megsértésének minősülnek.
Ezek az alábbiak:
Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
A köztisztaság fenntartása
Házszámtábla kihelyezése.
10. §-hoz
A hatályba lépésről, valamint hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

167

Tárgy (7.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés
a
települési
önkormányzatok
rendkívüli
önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy van-e már kalkuláció, hogy milyen nagyságrendben kérné az
önkormányzat ezt a támogatást?
Girus András osztályvezető:
Válaszul elmondta, hogy nem tudják előre kalkulálni ezt. A július 31-én fennálló hátralékos
szállítóállomány alapján fogják tudni igénybe venni a támogatást.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
200/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó
igény benyújtásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó igény benyújtásával kapcsolatosan az
alábbi határozatot hozza:
1. A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
számú melléklete I. 10. alpontja alapján pályázatot nyújt be rendkívüli önkormányzati
támogatás elnyerése érdekében.
2. Felhatalmazza az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert és a jegyzőt a
pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
Badics Ildikó
jegyző
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Tárgy (8.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a 2018. évi önkormányzati költségvetésben szereplő öt
felújítási munkához szükséges hitel felvételéről szóló döntések
módosításáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester az első határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
201/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A Varázsceruza óvoda III. ütemű felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel
felvételéről szóló 167/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázsceruza óvoda III. ütemű
felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 167/2018.(VI.28.) Kt.
számú határozat kiegészítéséről az alábbi döntést hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázsceruza óvoda III. ütemű
felújítási kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 167/2018.(VI.28.) Kt.
számú határozatot az alábbi 7.ponttal egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy amennyiben a beruházás várható összköltsége
meghaladja a hitelkérelemben szereplő összeget, a különbözetet az Önkormányzat saját
forrásból biztosítja.”
2. A 167/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot a kiegészítés kivételével változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy jelen határozatban
foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal

Felelős:
Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a második határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
202/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A Minimanó óvoda elektromos felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak
biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló 168/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat
kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Minimanó óvoda elektromos
felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről
szóló 168/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről az alábbi döntést hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Minimanó óvoda elektromos
felújítása, festése és fűtéskorszerűsítése kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről
szóló 168/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy amennyiben a beruházás várható összköltsége
meghaladja a hitelkérelemben szereplő összeget, a különbözetet az Önkormányzat saját
forrásból biztosítja.”
2. A 168/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot a kiegészítés kivételével változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy jelen határozatban
foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a harmadik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
203/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A Magiszter Alapítvány tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak
biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló
169/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magiszter Alapítvány
tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel
felvételéről szóló 169/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről az alábbi döntést
hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magiszter Alapítvány
tornatermének tetőszigetelése és ablakcseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel
felvételéről szóló 169/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy amennyiben a beruházás várható összköltsége
meghaladja a hitelkérelemben szereplő összeget, a különbözetet az Önkormányzat saját
forrásból biztosítja.”
2. A 169/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot a kiegészítés kivételével változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy jelen határozatban
foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a negyedik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
204/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A Gépállomás utca 3. szám alatti ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró
cseréje kiadásainak biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló
170/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gépállomás utca 3. szám alatti
ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához
szükséges hitel felvételéről szóló 170/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről az
alábbi döntést hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gépállomás utca 3. szám alatti
ingatlan tetőszigetelése, villámvédelme és nyílászáró cseréje kiadásainak biztosításához
szükséges hitel felvételéről szóló 170/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot az alábbi 7. ponttal
egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy amennyiben a beruházás várható összköltsége
meghaladja a hitelkérelemben szereplő összeget, a különbözetet az Önkormányzat saját
forrásból biztosítja.”
2. A 170/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot a kiegészítés kivételével változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy jelen határozatban
foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester az ötödik határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a
következő határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
205/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A Kornisné Központ végleges engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási
kiadások biztosításához szükséges hitel felvételéről szóló
171/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Központ végleges
engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel
felvételéről szóló 171/2018.(VI.28.) Kt. számú határozat kiegészítéséről az alábbi döntést
hozza:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kornisné Központ végleges
engedélyének a megszerzéséhez kapcsolódó felújítási kiadások biztosításához szükséges hitel
felvételéről szóló 171/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki:
„7. A Képviselő-testület nyilatkozza, hogy amennyiben a beruházás várható összköltsége
meghaladja a hitelkérelemben szereplő összeget, a különbözetet az Önkormányzat saját
forrásból biztosítja.”
2. A 171/2018.(VI.28.) Kt. számú határozatot a kiegészítés kivételével változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy jelen határozatban
foglaltakról az OTP Bank Nyrt.-t tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Tárgy (9.np.):

Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési
támogatásáról szóló 140/2018 (V.31.) Kt. számú határozat
módosításáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Berbécs Ibolya köztisztviselő

Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Kérdésként vetette fel, hogy ezt a dátummódosítást kérte a Kft. ügyvezetője írásban vagy
szóban?
Girus András osztályvezető:
Nem kérte a Kft. ügyvezetője írásban. A módosítás azért volt szükséges, mert a korábbi
testületi ülésen július 31-ét határozta meg számára, hogy elkészítse az üzleti tervet.
Ugyanakkor az is benne volt, hogy a júliusi Képviselő-testületi ülésre kerüljön be az anyag,
így ellentmondásban volt ez a kettő egymással.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
206/2018.(VII.26.) Kt. számú
határozata
(amely a 11/2018.(VII.26.) számú alapítói határozatnak minősül)
A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti
tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018.(V.31) Kt. számú
határozat módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 140/2018.(V.31.) Kt. számú
határozatot az alábbiak szerint módosítja:
1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszavasvári Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti tervéről és 2018. évi működési
támogatásáról szóló 140/2018.(V.31.) Kt. számú határozat 2. pontját az alábbiakra
módosítja:
„A Képviselő-testület az 1. pontban említett indokok alapján felkéri a Kft. ügyvezetőjét
arra, hogy a határozattervezetben szereplő 2018. évi üzleti tervet vizsgálja felül,
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dolgozza át, és azt legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig juttassa el az általános
helyettesítésre megbízott alpolgármesterhez.”
2. A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti
tervéről és 2018. évi működési támogatásáról szóló 140/2018.(V.31.) Kt. számú
határozat 2. pontjához kapcsolódó 2018. július 31.-i határidőt módosítja 2018.
szeptember 1. -re.
3. A határozat egyéb pontjait változatlan tartalommal fenntartja.
4. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy a Kft.
ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős:
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Sipos Ibolya általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester

Tárgy (10.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az egészségügyi feladatellátás
átvételével kapcsolatos feladatokról
Sipos Ibolya alpolgármester
Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

önkormányzati

Hozzászólások:
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy a Munkatörvénykönyve szerint lehetőség van arra, hogy a védőnők
közalkalmazottak legyenek, akkor miért nem az szerepel az előterjesztésben?
Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető:
Válaszul elmondta, hogy jelenleg is a Munkatörvénykönyve szerini munkaviszony keretében
vannak alkalmazva a védőnők.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a következő
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
207/2018.(VII.26.) Kt. számú
határozata
Az egészségügyi feladatellátás önkormányzati átvételével kapcsolatos feladatokról
(amely a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. taggyűlése vonatkozásában a
12/2018.(VII.26.) számú alapítói határozatnak minősül)
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete, úgyis mint a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 3:109 § (2) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX tv. 107. §-ában foglalt hatáskörében eljárva Az egészségügyi feladatellátás
önkormányzati átvételével kapcsolatos feladatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1.Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 162/2018. (VI.28.) Kt. számú
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: Kinyilatkozza, hogy a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. által ellátott feladatokat 2018. november 1. napjától Tiszavasvári
Város Önkormányzatán keresztül kívánja ellátni.
2.Felkéri a jegyzőt, hogy az egészségügyi kormányzati funkciók tekintetében készítse elő
Tiszavasvári Város Önkormányzata képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendelet módosítását és terjessze azt a képviselő-testület elé.
Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: Badics Ildikó jegyző

176

3.Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. alkalmazásában álló Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó
munkavállalók Tiszavasvári Város Önkormányzatánál történő foglalkoztatását Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkaviszony keretében állapítja meg.
4.A Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. legfőbb szerveként, mint átadó munkáltató és
mint átvevő munkáltató arról dönt, hogy az Mt. 38.§ (2) bekezdésében foglaltakról az átadó
munkáltató gondoskodik. Felkéri a Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a munkáltató személyében bekövetkező változás miatt - legkésőbb az átszállást
megelőzően tizenöt nappal - a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének írásban
tegyen eleget a munkavállalók felé az Mt. 38.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Tiszavasvári Egészségügyi Nonprofit Kft
ügyvezetője

5.Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy a munkáltató
személyében bekövetkező változás miatt a jogszabályban előírt tájékoztatási
kötelezettségének tegyen eleget a munkavállalók felé.
Határidő: esedékességkor

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott alpolgármester

6.Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy a Tiszavasvári
Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét jelen határozatról tájékoztassa. A 2013. évi V. tv.
(Ptk.) 3:109 § (4) bek. alapján az egyszemélyes társaság legfőbb szerv hatáskörébe tartozó
kérdésekben az alapító döntése az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá
Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott alpolgármester

177

Tárgy (11. np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés többletkapacitás befogadás kezdeményezéséről
Sipos Ibolya alpolgármester
Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető

Gazdagné dr. Tóth Mariann osztályvezető:
A kiküldött módosított határozat-tervezet elfogadását javasolta a képviselő-testületnek.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy a többletkapacitást miért kardiológiára vagy azon belül kérték meg?
Miközben az Egészségügyi Kft. májusi beszámolója szerint is csak általános belgyógyászati
óraszámmal rendelkeznek. Így csak az általános belgyógyászaton belül kérhetnek új szakmára
vagy külön új szakmára. A másik kérdése pedig, hogy a többletkapacitás beadásához
rendelkeznek-e már a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálattal,
illetve az érintett szakterület szerinti szakmai kollégium véleményével? Ezek be lettek-e már
kérve? Ha igen, akkor azt megismerhetnék-e?
Dr. Rojkó László képviselő:
Válaszul elmondta, hogy külön szakmára lett beadva, nem a belgyógyászaton belül. Kikérték
a véleményt ezzel kapcsolatosan, és maximálisan támogatták az ötletet.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Hozzáfűzte, hogy a pénzügyi hatásvizsgálatot és a szakmai anyagot a két szolgáltató tudja
elkészíteni, mert ő rendelkezik adattal az eddigi ellátotti létszám tekintetében, és az
igénylések tekintetében is. Mindkettővel egyeztetve 2018.07.31-ig ez elkészül, és az
önkormányzat fogja benyújtani a kérelmet a szükséges bizottságokhoz is ennek az anyagnak
az ismeretében.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
A szakmai kollégium véleménye szükséges a beadáshoz, mert anélkül nem fogják tárgyalni
szeptemberben.
Badics Ildikó jegyző:
Ez világos a számukra, mivel már ezt egyszer végig csinálta a hivatal.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy 5 nap alatt van lehetőség beszerezni ezeket?
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Abból dolgoznak, amit kapnak. Előző napon kapták meg a Rehabilitációs Team Kft. kérelmét
az óraszám igényről is, pedig már többször egyeztettek ez ügyben.
Ráduly Zsolt képviselő:
Megint egy olyan dologgal álnak szemben, hogy szavazzák meg, amit még nem tudnak, majd
lesz valahogy alapon.
Badics Ildikó jegyző:
Képviselői szemmel ezen most mi múlik? A város nyerhet kapacitást.
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Dr. Rojkó László képviselő:
Miért nem a város érdekeit tartják szem előtt? Ha nincs szükség a városnak külön
kardiológiára, akkor hagyják az egészet. Aki volt már a járóbeteg szakrendelőben, az látja,
hogy kicsi, zsúfolt, tehát szükséges a változás. Az orvosok egymást követik. Ha a személyével
van a probléma, akkor hagyják az egészet, de a város ezzel veszít.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Úgy látja, hogy a városnak ezekre a változásokra nagy szüksége van. Mindannyian
tapasztalták már a járóbeteg szakrendelő korlátozottságát. Javasolta dr. Rojkó László
képviselőnek, hogy a személyes támadás ne vegye el a kedvét attól, amit eltervezett.
Dr. Rojkó László képviselő:
Nem veszi el a kedvét, mert örök életében sportolt. Igazából azt nem érti, hogy képviselőként
miért nem azt nézik, hogy mi jó a városnak, hanem az ő személyét kifogásolják.
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető:
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a többletkapacitást elfogadási bizottságnak a
döntését a NEAK készíti elő. Többször történt egyeztetés az illetékesekkel, és az ő
eljárásukban is van lehetőség hiánypótlási eljárás keretében a szakmai kollégiumok
véleményét még csatolni. A korábbi kutató munka eredményeként már tudják a közvetlen
kapcsolatokat, így bíznak abban, hogy időben meg fogják kapni ezeket.
Ráduly Zsolt képviselő:
Ezzel kellett volna kezdeni, és akkor nem alakul ki a vita.
Balázsi Csilla képviselő:
Azért ilyen szkeptikusak ezzel az egésszel, mert ha jól emlékszik ez a 4. ilyen előterjesztés,
hogy a kapacitás óraszámnövelésről szavaznak. Egyik sem jutott el arra a szakaszra, tehát
nem valósult meg.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Elmondta, hogy a tavalyi évben a TIVESZ Kft. által nem lett megküldve az egyik
bizottságnak a kérelem, és ezért nem tudták már megmenteni. Így, hogy az önkormányzathoz
visszakerült ez a feladat, illetve, hogy a két másik szolgáltató együttműködik, reménykednek
abban, hogy már a megfelelő helyekre tudják majd eljuttatni ezeket a kérelmeket időben és
pontosan.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Nem azért kérdezte meg, mert nem akarja megszavazni. Mióta képviselőként jelen van, azt
kezdeményezi, hogy többletkapacitást kérjenek, mert az fog segíteni a városon. Tehát
támogatja, de ha a NEAK honlapját valaki megnézi, akkor látni fogja, hogy a 2017.
szeptemberi ülésnél le van írva, hogy miért nem tárgyalták. Ezért kérdezett rá, hogy most elő
lett-e készítve, vagy csak megint megszavazzák, és nem lesz belőle semmi.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Amit tud az önkormányzat, azt elvégzi. Egy örökölt feladata van dr. Rojkó Lászlónak, és még
a váltást is elemeznie kellett.
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Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
208/2018.(VII.26.) Kt. számú
határozata
Többletkapacitás befogadás kezdeményezése
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi ellátórendszer
fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az alábbi
határozatot hozza:
1.)Úgy dönt, hogy kezdeményezi a
a) tiszavasvári járóbeteg szakellátás szakorvosi óraszámainak heti 12 órával
történő megemelését, a kardiológia szakma óraszámainak növelése érdekében, az
alábbi megosztás szerint: heti 6 óra kardiológia, heti 3 óra angiológia és heti 3 óra
prevenciós szakrendelés.
b) fizioterápia és gyógytorna óraszámainak emelését heti 29 órával az alábbi
megosztás szerint: fizioterápia 6 többletóra, gyógytorna 23 többletóra
2. )Felkéri a
a) Rojkó-Med Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. a) pontban meghatározott óraszámemelés
érdekében az engedélyezéshez szükséges kérelmet és a kérelmet alátámasztó
dokumentációt – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban foglalt
határidőket figyelembe véve – készítse el.
b) Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. b) pontban meghatározott
óraszámemelés érdekében az engedélyezéshez szükséges kérelmet és a kérelmet
alátámasztó dokumentációt – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban
foglalt határidőket figyelembe véve – készítse el.
3.) Felhatalmazza az alpolgármestert 2. pontban meghatározott kérelem aláírására és ezen
kérelem alapján az engedélyezési eljárás során szükséges nyilatkozatok megtételére és az
illetékes hatóság felé történő benyújtására.
4.) Felkéri az alpolgármestert jelent határozatról haladéktalanul tájékoztassa a Rojkó-Med
Kft. ügyvezetőjét és a Rehabilitációs Team Kft. ügyvezetőjét.
Határidő: azonnal, illetve 2018. július 31.

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott alpolgármester
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Tárgy (12.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Rojkó-Med Kft. járóbeteg, háziorvosi és háziorvosi
ügyeleti feladatellátásával kapcsolatos használati szerződés
módosításáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Hozzászólás:
Balázsi Csilla képviselő:
Elmondta, hogy a körzetében lakókat nagyon erősen fogja érinteni ez a döntés azzal, ha a
háziorvosi betegellátás felkerül a városközpontba, mivel a körzetben a lakossági összetétel
igen idős korosztály. Az egészséges gyermekek ellátásával kapcsolatosan már korábban is
voltak félelmei, mikor ott a földszinten alakították ki a védőnői ellátást. Ha most egy
háziorvosi praxis fog működni ott a földszinten, akkor a védőnői szolgálatba bejáró
egészséges gyerekek, csecsemők nagyobb kockázatnak lesznek kitéve. Véleménye szerint a
lakosság sem fogja ezt jó szívvel venni, hogy egy háziorvosi praxis megszünjön, és úgy látja,
elég nagy hely van ott, hogy kialakítható még bármilyen szakrendelő. Azt sem tudják, hogy
alakul majd az ügyelet átköltöztetése a járóbeteg szakrendelőbe. Nem személyes támadásnak
gondolja, de amikor küzdenek a háziorvosok a rendelőknek a minőségével, akkor majd azt
fogják visszahallani, hogy Rojkó doktor egy felújított, szép orvosi rendelőt kapott.
dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Válaszul elmondta, hogy azt a rendelőt saját maga újította fel a saját pénzéből. A Kabay János
utcán is látta, hogy milyen áldatlan állapot van, így azt is felújította. Mivel a Családok
Átmeneti Otthona és az Idősek Átmeneti Otthona is megszűnt ott, így az egész épület fűtését
neki kell egymaga fizetnie, mert nem lehet leválasztani. Az ő rendelőjébe kerülne át a
nőgyógyászat, pontosan azért, hogy ne legyenek egyben a terhes tanácsadáskor a terhesek a
betegekkel. Jelen pillanatban is ott járnak fel a betegek a védőnői tanácsadás előtt.
Badics Ildikó jegyző:
Megjegyezte, hogy a védőnők előtt van egy várótér. A mai világban, mikor már időpontra
megy mindenki vizsgálatra, tudják kezelni, hogy ne legyen tumultus.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megjegyezte, hogy egy hétfő délelőtti rendelésre el kell menni, megnézni, hogy ott esélytelen
lesz feljutni a rendelőkhöz. Biztosítani kellene még a babakocsiknak egy fedett részt, ahol
nem áznak, mert jelenleg a folyosón tárolják azokat. Ott van a labor is, ahova várnak a
betegek. Nincs annyi ülőhely, ami a labornak elegendő lenne. Ha még erre rátesznek egy
jelentős létszámú körzetnek a betegeit, kint fognak várni a betegek az utcán. A másik része,
ami aggályos, az ügyeletnek az átköltöztetése a járóbeteg szakrendelőbe. Meg kell felelni
bizonyos feltételeknek. A minimum rendelet meghatározza azt is, hogy az ügyeleti résznek
milyen helyiségekből hogyan kell állni. A járóbeteg szakrendelőben azt sem tudják
biztosítani, mert már akkor kicsi volt, amikor kialakításra került. Támogatná azt, hogy a
járóbeteg egy része átköltözzön a Kabay utca 23. szám alatti részre, mert az egy teljesen
különálló rész, és ahhoz nem kell a háziorvosi részt felköltöztetni az ügyelethez, az ügyeletet
pedig a járóbetegbe. Így jelen formájában ezt az előterjesztést nem tudja támogatni.
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dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Az előzőekre reagálva elmondta, hogy a babakocsikat nem ott kell tárolni. Az, hogy mi zajlik
az emeleten, az nem probléma? Hogy a gyerekorvos mellett rendel a másik orvos. Megint
csak azt látja, hogy a személyével van probléma.
Balázsi Csilla képviselő:
Meglátása szerint megint csak azt tudja mondani, hogy elegendő hely lenne ott a háziorvosi
ellátás mellet is kialakítani szakrendelőket.
dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Ahhoz, hogy teljesen komplex megvalósuljon ez a dolog, így van realitása. Nincs ott annyi
helyiség, hiszen kell raktárhelyiséget is kialakítani.
Ráduly Zsolt képviselő:
Annak idején, mikor kérdezte, hogy mi a Családok Átmeneti Otthonával kapcsolatban a terv.
Azt a választ kapta, hogy majd eldönti az önkormányzat, hogy mire hasznosítja. Az egésszel
csak annyi a baja, hogy annak idején kapott egy választ, hogy majd el lesz döntve. Megint itt
ülnek, és a képviselő társakkal nem lett egyeztetve, csak egy utólagos információt kaptak.
Lehetett volna egy lakossági fórumot is csinálni.
dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Nem ért egyet az előzőekkel, mert volt egy pályázat a járóbeteg átalakítására, és akkor került
át hozzá ez az egész. Mikor megadták a járóbetegre a működési engedélyt, akkor mentek át
megnézni a Kabay János úti ingatlant, akkor javasolták neki, hogy az az ingatlan jobban
megfelelne a járóbeteg szakrendelőnek.
Ostorháziné dr. Kórik Zsuzsanna aljegyző:
Személyesen kint volt a helyszínen, és a tárgyi feltételek és a személyi feltételek is
megfelelőek voltak, viszont a helyiségekkel kapcsolatban voltak kifogások az élhetőség
szempontjából. Teljes mértékben támogatták az azonnali változtatást. Ez májusban volt,
mikor az átadás miatt voltak kint az ÁNTSZ munkatársai.
Ráduly Zsolt képviselő:
Véleménye szerint május óta lehetett volna összehívni egy bejárást, ahol ismertették volna a
terveket velük képviselőkkel.
Szőke Zoltán képviselő:
Javasolta, hogy halgassák meg a várost. Több lakossági megkeresés érkezett hozzá a múlt
héten, hogy támogatná-e, hogy ne történjen meg a járóbeteg átköltözése a Kabay János útra.
Nem értette, hogy ezt miért gondolják úgy, hogy ez meg fog történni. Akkor még azt tudta,
hogy mozgáskorlátozott WC kerül majd kialakításra, de átköltözésről nem tudott. Akkor
lebeszélte ezeket az embereket bármilyen aláírásgyűjtési tervükről. Ezek után szembesült a
kiküldött anyagban, hogy egy ilyen kezdeményezés van. Ismételten kérte a kéviselő-testületet,
hogy kérdezzék meg a város véleményét ezzel az üggyel kapcsolatosan. Amit legtöbben
problémaként felvetettek, az az, hogy ha még olyan körülmények között is, de most egy
helyen van minden.
dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Megjegyezte, hogy sajnos azt nem tudják megcsinálni, hogy minden lakosnak jó legyen.
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Munkácsi Mihály alpolgármester:
Többen keresték már meg őt is ezzel kapcsolatban, Tiszalökről, Tiszadadáról, hogy most
leszálnak a buszról, és egyből ott van a járóbeteg szakrendelő. A lakosság igényét kell
figyelembe venni. Azután hogy lesz, meg lesz oldalva a szállításuk? Meg kell nézni, hogy a
jelenlegi helyen mit lehet kihozni belőle.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Megjegyezte, hogy kb. 100 méterre van a vasútállomás a Kabay János úti épülettől.
Másrészről pedig a tiszavasvári lakosság igényeinek szeretnének megfelelni, persze nagyon
jó, hogy tudnak jönni Tiszalökről, Tiszadadáról, Tiszadobról, de az önkormányzat már
többször kérte ezeket a településeket, hogy járuljanak hozzá a járóbeteg szakrendelő
fenntartásához, és eddig még semmivel nem járultak hozzá.
Munkácsi Mihály alpolgármester:
Mint Járás központ minden településsel foglalkozni kell.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Megkérdezte, hogy hogy lesz a járóbeteg szakrendelőből központi orvosi ügyelet, mivel erre
is elég nehezen kapta meg a működési engedélyt.
dr. Rojkó László a Rojkó-Med Kft. ügyvezetője:
Nyilvánvalóan előtte át lett gondolva, hogy megvalósítható-e vagy sem. Szakemberekkel lett
egyeztetve, az ÁNTSZ már megnézte, és minden rendben van.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet név szerinti szavazásra bocsátotta.
Bakné Répási Ágnes: TARTÓZKODÁS
Balázsi Csilla: NEM
dr. Rojkó László: TARTÓZKODÁS
Kovácsné Nagy Julianna: IGEN
Munkácsi Mihály: TARTÓZKODÁS
Ráduly Zsolt: TARTÓZKODÁS
Sipos Ibolya: IGEN
Szabó Krisztián: IGEN
Szőke Zoltán: TARTÓZKODÁS
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 5 tartózkodással és 1 nem szavazattal többségi igen
szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásáról.

183

Tárgy (13.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi
támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Petruskáné dr. Legeza Tímea osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
209/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés utólagos
jóváhagyásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A fogyatékos személyek
otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról” szóló
előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
I. A határozat 1. melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság (székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. adószám:
15802107-2-41, képviseli : Benedek István Zsolt mb. főigazgató) és Tiszavasvári Város
Önkormányzata (székhely: 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám, adószám: 157324682-15, bankszámla száma: 11744144-15404761, képviseli: Sipos Ibolya alpolgármester)
közötti, a fogyatékos személyek otthonára vonatkozó feladat-ellátási szerződést a II.
pontban foglaltak figyelembevételével.
II. Fenntartja a „Fogyatékos személyek otthonának 2018. évi finanszírozása, nyilatkozat
szerződéses összeg elfogadásáról, szerződéskötési szándékról” szóló 109/2018. (IV.26.) Kt.
számú határozatban foglalt alábbi nyilatkozatát:
Kifejezi szerződéskötési szándékát, azonban az SZGYF fenti hivatkozási számú
megkeresésben, „A 2018. évre meghatározott működési támogatás összege: 117 975 264
Ft.” szövegrészben 2018. január 01- 2018. december 31. napjáig terjedő finanszírozási
időszakra meghatározott összeg helyett az alábbi összesen: 143 818 214 Ft, azaz
egyszáznegyvenhárom millió nyolcszáztizennyolcezer kettőszáztizennégy forint
finanszírozási összeggel javasolja megkötni a szerződést,
azzal a módosítással, hogy a jelen határozat I. pontjában megjelölt, jelen határozat 1.
mellékletében foglalt 117.975.264 Ft támogatási összegről szóló támogatási alapszerződés
utólagos jóváhagyásával egyidejűleg, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kedvező
döntése esetén kezdeményezi a 25.842.950 Ft különbözeti összeg vonatkozásában az
alapszerződés módosítását.
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Határidő:
I.
II.

pont tekintetében: azonnal
pont tekintetében: esedékességkor
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Felelős: Sipos Ibolya
általános helyettesítéssel megbízott
alpolgármester

1. melléklet „A fogyatékos személyek otthonára vonatkozó 2018. évi támogatási szerződés utólagos

jóváhagyásáról” szóló 209 /2018. (VII.26.) Kt. sz. határozathoz

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

Tárgy (14.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött
hulladékszállítási szerződés módosításáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Témafelelős szóbeli kiegészítése:
Erdei Kolett témafelelős szóbeli kiegészítése:
A kiküldött határozat-tervezetben javasolta törölni az 1. pontot a további egyeztetések
érdekében.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta azzal, hogy az 1. pont
törlésre kerül a további egyeztetések érdekében.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
210/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött
hulladékszállítási szerződés módosításáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Köztisztasági feladatok ellátása
céljából megkötött hulladékszállítási szerződés módosításáról szóló előterjesztéssel
kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
1.1. Dönt arról, hogy az alábbiak szerint módosított, jelen határozat 1. mellékletét képező
hulladékszállítási szerződést módosító okiratot elfogadja:
Helymeghatározás

Konténerek
száma
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

Erdő u.
Keskeny u.
Kun Béla u.
Bereznai u.
Víz u.
Józsefháza
Széles
Vágóhíd u.

1.2. Felkéri a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására.
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II. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a közbeszerzési szakértőt, és
Kompár László egyéni vállalkozót.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítéssel
megbízott alpolgármester

210/2018. (VII.26.) Kt. számú határozat melléklete:

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉST MÓDOSÍTÓ OKIRAT
amely létrejött egyrészről Tiszavasvári Város Önkormányzata (székhely: 4440
Tiszavasvári, Városháza tér 4. képviseli: Sipos Ibolya alpolgármester), mint megrendelő
(a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről Kompár László egyéni vállalkozó (székhely: 444 Tiszavasvári, Berzsenyi
Dániel utca 6. képviseli: Kompár László), mint Hulladékszállító (a továbbiakban:
Hulladékszállító)
továbbiakban Megrendelő és Hulladékszállító együtt: Felek között alulírott napon, időben
és helyen, az alábbi feltételek szerint:
I. Előzmények
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztasági feladatok
ellátása céljából lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként Kompár László egyéni
vállalkozóval a 251/2017.(X.26.) Kt. számú határozatával jóváhagyott, 2017. november
27. napján kelt konténeres hulladékszállítási szerződést kötött.
II. Szerződés tárgya
Gyűjtőedény telepítési helyszínének módosítása.
II.1. Szerződő felek tekintettel jelen szerződés I.) pontjában foglaltakra vonatkozóan a
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 251/2017. (X.26.) Kt. számú
határozatával jóváhagyott, 2017. november 27. napján kelt konténeres hulladékszállítási
szerződés 1.4. pontját az alábbiak szerint módosítják:
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1.4. A gyűjtőedény telepítési helye:
Helymeghatározás (Tiszavasvári)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Erdő u.
Keskeny u.
Kun Béla u.
Bereznai u.
Víz u.
Józsefháza
Széles utca
Vágóhíd u.

Konténerek
száma
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db

III. Felek rögzítik, hogy a szállítási szerződés jelen módosítással nem érintett részei
változatlan tartalommal továbbra is érvényben és hatályban maradnak.
IV.1. Jelen szállítási szerződés módosítását Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestülete „Köztisztasági feladatok ellátása céljából megkötött hulladékszállítási szerződés
módosításáról” szóló …./2018. (VII.26.) Kt. számú határozattal jóváhagyta és
feljogosította Tiszavasvári Város Önkormányzata Polgármesterét jelen szerződés aláírására.
IV.2. Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírják.

Tiszavasvári, 2018. július

……………………………………..
Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseli Sipos Ibolya alpolgármester
Megrendelő

……………………………………..
Kompár László
egyéni vállalkozó
Hulladékszállító
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Tárgy (15.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés az általános iskola jövőjével kapcsolatos ismételt
önkormányzati kezdeményezésről
Sipos Ibolya alpolgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Továbbra is fenntartja, hogy ez egy idejétmúlt előterjesztés. A határozat-tervezet első pontjára
előző testületi ülésen Tankerület vezető asszony megadta a választ, a második pont pedig nem
igaz, mivel sem elvándorlás nincs, sem pedig pedagógus munkanélküliség nem fenyegeti az
iskolát. Alapítványi iskola pedig van a városban. A Vasvári Hírmondóban megjelenő levél
elferdíti a valóságot, amire később fog is majd válaszolni. Továbbá megkérdezte, hogy mi az
a szülői kezdeményezés, ami mögé az önkormányzat majd beáll, ugyanis az előterjesztésből
az nem derült ki.
Badics Ildikó jegyző:
Voltak szülők az ügyfélfogadásán, és azt kérték, hogyha az iskola nem tesz semmit, akkor az
önkormányzat próbáljon segítséget nyújtani, és az alapítványi dolgokat is felvetették.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással többségi igen
szavazat hiányában nem hozott döntést a határozat-tervezet elfogadásáról.
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Tárgy (16.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés polgármesteri biztosítás felmondásáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Girus András osztályvezető

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
211/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
Polgármesteri biztosítás felmondása
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Allianz Hungária Zrt.-vel kötött
AHB726027331 kötvényszámú biztosítási szerződéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1. Hozzájárul az Allianz Hungária Zrt.-vel kötött biztosítási szerződés 2018. július 31.
nappal történő felmondásához.
2. Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy fentiekről az
Allianz Hungária Zrt.-t tájékoztassa, és tegye meg a szükséges intézkedéseket és
nyilatkozatokat a szerződés felmondása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Tárgy (17.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a Tiszavasvári Város Önkormányzata
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Fenyvesi-Nagy Emese köztisztviselő

Helyi

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
212/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ alapján az
alábbi határozatot hozza:
1. A határozat melléklete szerinti tartalommal dönt Tiszavasvári Város Önkormányzata
Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) elfogadásáról 2018-2023-ig tartó
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 programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzésére a
programban részletezettek szerint.
3. Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a HEP végrehajtásában tevékenyen
közreműködő résztvevők, partnerek felelősök által a HEP aláírásáról.
4. Felkéri az alpolgármestert, hogy határidőben gondoskodjon a HEP Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére történő eljuttatásáról, amely az honlapján
közzéteszi. Felkéri továbbá, hogy gondoskodjon a HEP helyben szokásos módon
történő közzétételéről, azaz kifüggesztéséről az önkormányzati hirdetőtáblán, valamint
közzétételéről az önkormányzat honlapján.
Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános
helyettesítésre megbízott
alpolgármester
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Tárgy (18.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés a TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről
Sipos Ibolya alpolgármester
Gáll Attila köztisztviselő

Mivel kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos Ibolya
alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETE
213/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
A TOP-7.1.1-16 pályázat kulcsprojektjéről

Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1.

Kifejezi szándékát, hogy pályázatot nyújt be a TOP-7.1.1-16-H-029-1 kódszámú,
„Találkozások tere” című helyi felhívásra.

2.

Felkéri az általános helyettesítésre megbízott alpolgármestert, hogy
gondoskodjon a pályázati dokumentáció előkészítéséről,
folytassa le a fejlesztés helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdoni viszonyának
rendezéséhez szükséges egyeztetéseket,
készítse elő a rendezett tulajdoni viszonyok igazolásához szükséges
dokumentumokat,
a végleges műszaki tartalom és projekt költségvetés ismeretében a pályázati
dokumentációt jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: azonnal, illetve esedékességkor Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Tárgy (19.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Előterjesztés Tiszavasvári Települési
tagjának megválasztásáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

Értéktár

Bizottság

új

Hozzászólások:
Ráduly Zsolt képviselő:
Megkérdezte, hogy nem ismeri az úriembert, tudhatnak-e meg róla valamit?
Sipos Ibolya alpolgármester:
Válaszul elmondta, hogy a Múzeumban dolgozik, nem tiszavasvári lakos.
Ráduly Zsolt képviselő:
Nem találtak esetleg tiszavasvári lakost?
Sipos Ibolya alpolgármester:
Más jelentkező nem volt, és örömmel vállalta ezt a munkát.
Mivel további kérdés és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, Sipos
Ibolya alpolgármester a határozat-tervezetet szavazásra bocsátotta.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
214/2018. (VII.26.) Kt. számú
határozata
Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság új tagjának megválasztásáról
Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a ,,Tiszavasvári Települési Értéktár
Bizottság új tagjának megválasztásáról, tájékoztató a bizottság 2018. II. félévi munkájáról”
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi a döntést hozza:
1. Elfogadja Aleváné Siteri Éva lemondását a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság
tagságáról, helyette megválasztja Abrudbányai - Győri Tamást 2018. augusztus 01.
napjával.
2. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Települési Értéktár Bizottság
megválasztott tagját.
Határidő: azonnal

Felelős: Sipos Ibolya általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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Tárgy (20.np.):
Előadó:
Témafelelős:

Tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. I.
félévi munkájáról
Sipos Ibolya alpolgármester
Erdei Kolett köztisztviselő

A tájékoztatót tartalmazó előterjesztésről a képviselő-testületnek határozatot nem kell
hoznia, a tudomásul vétel a szavazati arányok feltüntetésével kerül rögzítésre a
jegyzőkönyvben.
A döntéshozatalban részt vett 9 fő.
A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta „a Tiszavasvári Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi munkájáról” szóló
tájékoztatót.

Tárgy (21.np.):

Egyebek

Ráduly Zsolt képviselő:
Meglepődve tapasztalta, hogy egy bizonyos Horváth Ádám a szerkesztője a Vasvári
Hírmondónak. Úgy gondolja, hogy illett volna bemutatni, legalább a testületnek. Az ő
felelőssége az, hogy a valóságnak megfelelő tényszerű adatokat közöljön a Vasvári Hírmondó
felületén.
Badics Ildikó jegyző:
A kiadó a tárgyi és személyi feltételekért felel, és a szerkesztő felel a tartalomért.
Ráduly Zsolt képviselő:
Mióta van felelős szerkesztői beosztásban?
Badics Ildikó jegyző:
Amióta az előző szerkesztőnek megszűnt a jogviszonya, vagyis június 21-től szól a
megbízása.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Felhívta a figyelmét a szerkesztőnek, hogy az újság elején megjelent egy cikk, miszerint az
üdülőtelepen eltűnt a szemét, és nem látta azoknak a személyeknek a nevét, akiknek ez igazán
köszönhető volt. Jegyző asszonyt látta a képen, de igazán ez Munkácsi Mihály
alpolgármesternek és Szabó Andrásnak köszönhető. A korrekt tájékoztatáshoz ez is
hozzátartozna.
Badics Ildikó jegyző:
Úgy gondolja, hogy ami a városban történik, az nem verseny kérdése. Az a kép egy akkori
állapotnak a rögzítéséről szólt, és ezt tartalmazza az újság.
Szőke Zoltán képviselő:
Visszatérve a szerkesztő személyére, megkérdezte, hogy hogyan került erre a pozícióra?
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Badics Ildikó jegyző:
A referenciáiról nem tud beszámolni, azt majd írásban fogják megküldeni a testület részére.
Szőke Zoltán képviselő:
A kapcsolat felvétel hogyan történt?
Badics Ildikó jegyző:
Közös volt.
Szőke Zoltán képviselő:
Megkérdezte, hogy a Vasvári Hírmondó online felületét is a Horváth Ádám szerkeszti-e?
Badics Ildikó jegyző:
A megbízási szerződésében benne van ennek a felületnek a kezelése is.
Szőke Zoltán képviselő:
Lakossági visszajelzések alapján kérdezte meg, hogy kiket és milyen alapon tesz tiltó listára a
szerkesztő a hozzászólásokat követően? Eléggé hangulatkeltő hírdetés jelent meg a felületen
2018. július 20-án egy álláslehetőségről. Közfoglalkoztatási program keretében hírdetett
csoportvezetői állást. Véleménye szerint ez nem a Vasvári Hírmondó feladata, ennek megvan
a folyamata. Van jónéhány pozitív hír is Tiszavasváriban, amit ezen a felületen lehetne
közölni.
dr. Rojkó László képviselő:
Reagálva arra, hogy ki alkalmazta és milyen formában a szerkesztőt, azt kérdezte, hogy akkor,
ha orvost alkalmaz, majd előtte kérje ki a véleményét a képviselőknek és mutassa be?
Ráduly Zsolt képviselő:
Az SZMSZ felolvasásával kérte a szerkesztőnek ezen ügyre vonatkozóan munkájának
kivizsgálását, pontatlan vagy hamis információk közléséért.
Munkácsi Mihály alpolgármester:
Elmondta, hogy hozzá is sok negatív visszajelzés érkezett a Vasvári Hírmondóval
kapcsolatosan. Javasolta, hogy amennyiben az SZMSZ lehetővé teszi, amennyiben nem,
akkor kéri az SZMSZ módosítását, hogy állítsanak fel egy háromtagú szerkesztői bizottságot.
Tagjainak ajánlja Sipos Ibolya alpolgármester asszonyt, Szőke Zoltán képviselőt és saját
magát.
Badics Ildikó jegyző:
Nem kell módosítani az SZMSZ-t, mert benne van.
Sipos Ibolya alpolgármester:
Nem érti a kialakult helyzetet, mert senkitől nem kapott visszajelzést, hogy az utolsó szám
ekkora konfliktust keltet volna.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Több megkeresés is érkezett hozzá egy üggyel kapcsolatban, ezért úgy döntött, hogy már nem
hagyja szó nélkül, majd felolvasta egy névtelen levél tartalmát. Kérte, hogy indítson az
önkormányzat belső vizsgálatot a megnevezett közmunkavezető ellen, és ha a vádak
bebizonyosodnak, akkor javasolja munkaviszonyának azonnali megszüntetését. Arra kérte az

313

önkormányzatot, hogy ez a belső ellenőrzés minél hamarabbi lefolytatását tegye meg, és
ennek eredményéről a testületet tájékoztassa.
Badics Ildikó jegyző:
A képviselő-testület nem vonhatja el senkinek a jogkörét. A közmunka a TIVA-SZOLG Kft.hez tartozik.
Balázsi Csilla képviselő:
A lakótelepi játszótéren elromlott a csúszda, megkeresték, aki annak idején beszerelte ezeket
a játékokat. Jelenleg várják az árajánlatát a beszerzésnek, addig kéri a szülők és gyerekek
türelmét.
Bakné Répási Ágnes képviselő:
Javasolta, hogy a többi játszótér állapotát is mérjék fel a városban.
Dessewffy Zsolt:
Először is a család üdvözletét adta át. A Dessewffy kripta felújítása végett van most jelen.
Szeptember elejére terveztek egy szentelést és egy újratemetést is. A Nemzeti Örökség
Intézete, aki felbecsülhetetlen segítséget nyújtott, saját protok listája alapján hívja majd meg
az érintetteket. Úgy gondolja, hogy ez Tiszavasvárinak mindenképp az előnyére válhat, hiszen
megkapja a lehetőséget, hogy ne csak járás központ legyen, hanem kulturális központ is.
Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést Sipos Ibolya alpolgármester
bezárta. A Képviselő-testület zárt üléssel folytatta a munkáját.

k.m.f.
Badics Ildikó
jegyző

Sipos Ibolya
általános helyettesítésre
megbízott alpolgármester
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