KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

100/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. április 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása
HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete elfogadja Herczeg Jó zsef polgá rmester
napirendjavaslatá t az alá bbiak szerint:

Nyı́lt ü lé s
1. 2012. é vi VEÉ A felhaszná lá s elszá molá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester
2. 2013. é vi Vı́zü gyi EÉ pı́té si Alap terhé re vé gzendő munká k
Elő terjesztő : Polgá rmester
3. Ivó vı́zminő sé g-javı́tó projekt testü leti dö nté st igé nylő ké rdé sei II.
Elő terjesztő : Polgá rmester
4. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2012. é vi kö ltsé gveté sé nek gazdá lkodá sá ró l
beszá moló
2012. é vi Pé nzmaradvá ny jó vá hagyá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester
5. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2012. é vi egyszerű sı́tett beszá moló ja
Elő terjesztő : Polgá rmester
6. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2014. é vi kö ltsé gveté si koncepció ja
Elő terjesztő : Polgá rmester
7. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2013. é vi kö ltsé gveté sé rő l szó ló
4/2013.(III.11.) sz. ö nkormá nyzati rendeleté nek mó dosı́tá sa (I.)
Elő terjesztő : Polgá rmester
8. Gyevié p NKft. 2012. é vi beszá moló já nak elfogadá sa
Elő terjesztő : Gyevié p NKft. ü gyvezető
9. Gyevitur Kft. 2012. é vi Mé rleg beszá moló ja
Elő terjesztő : OÖ krö s Erika ü gyvezető
10. Gyevitur Kft. Kö zbeszerzé si szabá lyzata
Elő terjesztő : Polgá rmester
11. Gyevitur Kft. 2013. é vi Kö zbeszerzé si terve
Elő terjesztő : OÖ krö s Erika ü gyvezető
12. AKTV Kft. 2012. é vi beszá moló já nak elfogadá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester
13. A Szivá rvá ny OÓ voda há zirendjé nek felü lvizsgá lata
Elő terjesztő : Polgá rmester
14. A Szivá rvá ny OÓ voda Szervezeti é s Mű kö dé si Szabá lyzatá nak (SZMSZ)
felü lvizsgá lata
Elő terjesztő : Polgá rmester
15. Beszá moló a 2013. I. negyedé vi szociá lis ellá tá sokró l
Elő terjesztő : Polgá rmester
16. „Kamerarendszer lé tesı́té se Algyő n” c. pá lyá zat benyú jtá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester

17. Telepü lé si szilá rdhulladé k gazdá lkodá si rendszerek tová bbfejleszté se tá rgyú
KEOP-1.1.1/B pá lyá zattal kapcsolatos ö nerő re vonatkozó dö nté s
Elő terjesztő : Polgá rmester
18. „Sporttelepek felú jı́tá si program” c. pá lyá zathoz ö nerő biztosı́tá sa Elő terjesztő :
Polgá rmester
19. Tá jé koztató a 2013. é vi mé hnyak-rá k elleni vé dő oltá si program kö ltsé geirő l II.
Elő terjesztő : Polgá rmester
20. Tá jé koztató az elő ző ü lé s ó ta tö rté nt esemé nyekrő l
Elő terjesztő : Polgá rmester
21. Egyebek, bejelenté sek

Zá rt ü lé s
22. Algyő , Bú vá r u. 9. em. 3., em. 5. é s fszt. 6. szá m alatti kö ltsé galapú bé rlaká sokra
benyú jtott pá lyá zatok elbı́rá lá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester
23. Algyő 01720 hrsz-ú ingatlan haszná latba adá sa
Elő terjesztő : Polgá rmester
EÉ rtesı́té st kap:
1) Herczeg Jó zsef polgá rmester
2) Dr. Varga Ildikó jegyző
3) Irattá r

K. m. f
Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
101/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
2012. évi VÉA felhasználás elszámolása

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete 2013. á prilis 24. napjá n tartott ü lé sé n
megtá rgyalta Herczeg Jó zsef polgá rmester „2012. é vi VEÉ A felhaszná lá s elszá molá sa”
tá rgyú elő terjeszté sé t é s a kö vetkező hatá rozatot hozza:

1. A Ké pviselő -testü let jó vá hagyó lag tudomá sul veszi é s jó vá hagyja a Szegedi Vı́zmű Zrt
2012. é vi VEÉ A felhaszná lá s elszá molá sá ró l ké szı́tett tá jé koztató já t.
2. A Ké pviselő -testü let tudomá sul veszi, hogy a 2012. kö ltsé gveté si é vre jó vá hagyott
pé nzü gyi keretbő l nem kerü lt felhaszná lá sra 12.645.890,- Ft.

Errő l é rtesı́té st kap:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. UÜzemelteté si csoport
4. Adó é s Pé nzü gyi csoport
5. Szegedi Vı́zmű Zrt.
6. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
102/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
2013. évi Vízügyi Építési Alap terhére végzendő munkák
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete megtá rgyalta Herczeg Jó zsef polgá rmester
„2013. é vi Vı́zü gyi EÉ pı́té si Alap terhé re vé gzendő munká k” tá rgyú elő terjeszté sé t é s az
alá bbi hatá rozatot hozta:
1. A Ké pviselő -testü let a Szegedi Vı́zmű á ltal ké szı́tett javaslatot elfogadta, az alá bbi
mó dosı́tá sokkal:
- a tervezett „EÉ pü let diszpé cser helysé g, konyha belső felú jı́tá sa, bú torzat
cseré je” helyett a vı́zhá ló zat rekonstrukció s munká k kö zü l a „kö zkifolyó k
felú jı́tá sa, cseré je” való suljon meg 1.290.060,- forint é rté kben,
- a tervezett csatorna rekonstrukció s munká k kö zü l a „Té glá s u. 4. szá mú
há zhoz há zi á temelő é pı́té se” helyett kezdő djö n meg a Szennyvı́ztisztı́tó
telep, tisztı́tott szennyvı́z á temelő gé pé szeti rekonstrukció ja bruttó
3.000.000,- forint erejé ig.
2. A Ké pviselő -testü let 19.290.000,- Ft elő irá nyzattal jó vá hagyja a 2013. é vi Vı́zü gyi
EÉ pı́té si Alap munká it.
Errő l é rtesı́té st kap:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Szegedi Vı́zmű Zrt.
4. UÜ zemelteté si csoport
5. Pé nzü gyi é s Adó csoport
6. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
103/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Ivóvízminőség-javító projekt testületi döntést igénylő kérdései II.
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester
„Ivóvízminőség-javító projekt testületi döntést igénylő kérdései II.” tárgyú előterjesztését és
az alábbi határozatot hozza:
− A Ké pviselő -testü let tudomá sul veszi „Szeged – Algyő ” Ivó vı́zminő sé g – javı́tó
OÖ nkormá nyzati Tá rsulá s ivó vı́zminő sé g-javı́tó projektjé nek aktuá lis á llá sá ró l
szó ló tá jé koztató t.
− A Ké pviselő -testü let jó vá hagyja a hatá rozat mellé kleté t ké pező né gyoldalú
(Szeged Megyei Jogú Vá ros OÖ nkormá nyzata, Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzata,
Szeged-Algyő Ivó vı́zminő sé g-javı́tó OÖ nkormá nyzati Tá rsulá s, é s a Szegedi Vı́zmű
Zrt. kö zö tti) megá llapodá st é s felhatalmazza a Polgá rmestert annak alá ı́rá sá ra.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Errő l é rtesı́té st kap:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Csongrá d Megyei Kormá nyhivatal
4. UÜ zemelteté si csoport
5. Adó é s Pé nzü gyi csoport
6. Szeged Megyei Jogú Vá ros OÖ nkormá nyzata
7. Szeged-Algyő Ivó vı́zminő sé g-javı́tó OÖ nkormá nyzati Tá rsulá s
8. Szegedi Vı́zmű Zrt.
9. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

Kmf.

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

103/2013 (IV. 24.) Kt. sz. hatá rozat mellé klete

MEGÁLLAPODÁS
mely lé trejö tt

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Szé chenyi té r 10.)
Algyő Nagyközség Önkormányzata (6750 Algyő , Kasté lykert u. 40.)
Szeged-Algyő Ivóvízminőség-javító
Szé chenyi té r 10.)

Önkormányzati

Társulás

(6720

Szeged,

Szegedi Vízmű Zrt. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.)
tová bbiakban együ ttesen Felek kö zö tt, az alulı́rott helyen é s napon, az alá bbiak szerint.
A Szeged-Algyő

Ivó vı́zminő sé g-javı́tó

OÖ nkormá nyzati Tá rsulá s beruhá zá sá ban

folyamatban van a KEOP-1.3.0/09-11-2011-0018. szá mú , „Szeged-Algyő Ivó vı́zminő sé gjavı́tó projekt” megvaló sı́tá sa. A pá lyá zat alapjá n lé trejö vő eszkö zö k – a jelenleg is
meglé vő ivó vı́z szolgá ltatá st biztosı́tó eszkö zö kkel együ tt – biztosı́tjá k Szeged é s Algyő
kö zigazgatá si terü leté n az egé szsé ges ivó vı́z ellá tá st. A projekt má r ü zemelő
vı́zikö zmű vek é rté knö velő felú jı́tá sá val, rekonstrukció já val é s bő vı́té sé vel a meglé vő

eszkö zrendszerrel nyú jtott kö zszolgá ltatá s minő sé gé nek javı́tá sá t kı́vá nja elé rni. A
projekt benyú jtá sa folyamá n a pá lyá zó k abbó l az elhatá rozá sbó l indultak ki, hogy a
lé trejö tt eszkö zö ket bé rbeadá s ú tjá n bocsá tjá k az ivó vı́z szolgá ltatá st vé gző gazdá lkodó

szervezet rendelkezé sé re. Ezen elhatá rozá sukat jelen szerző dé sben megerő sı́tik. A
megá llapodá st alá ı́ró k kijelentik, hogy a hatá lyos vı́zikö zmű - szolgá ltatá sró l szó ló 2011.

é vi CCIX. tö rvé ny 29. – 31. § szerint fogjá k a vagyont hasznosı́tani, tehá t ellené rté k

fejé ben (bé rleti vagy haszná lati dı́j ellené ben) az ü zemelteté si jogot á tadni, illetve
á tvenni.

A hatá lyos vı́zikö zmű -szolgá ltatá sró l szó ló 2011. é vi CCIX. tö rvé ny 8. §-a alapjá n, a
beruhá zá s kereté ben lé trejö vő ú j, valamint egyes má r meglé vő vı́zikö zmű -rendszerbe
tartozó elemek felú jı́tá sá val megvaló suló vagyonelemek tulajdonjoga a vı́zikö zmű

ü zembe helyezé sé nek idő pontjá ban az ellá tá sé rt felelő sre (a sajá t kö zigazgatá si terü letet
ellá tó kö zü zemi rendszeren megvaló sultak fü ggvé nyé ben, jelen esetben vagy Szeged

Megyei Jogú Vá ros OÖ nkormá nyzatá ra vagy Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzatá ra) a 8. §
(4) bekezdé se szerint á truhá zá sra kerü l.

Ennek kö vetkezté ben az ú j, ill. rá aktivá lt vagyonelemeket mind Szeged Megyei Jogú
Vá ros OÖ nkormá nyzata, mind Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzata - az é rvé nyben lé vő

bé rleti konstrukció s hosszú tá vú ü zemelteté si szerző dé seikben foglaltak szerint - az

ü zembe helyezé s idő pontjá ban ü zemelteté sre á tadja a Szegedi Vı́zmű Zrt.-nek, mely a

fejlesztett/felú jı́tott rendszerrel té rı́té s ellené ben kö zü zemi ivó vı́z-szolgá ltatá st vé gez a
ké t é rintett ö nkormá nyzat kö zigazgatá si terü leté n.

Felek a Megá llapodá st elolvasá s é s kö zö s é rtelmezé s utá n, mint akaratukkal mindenben
megegyező t jó vá hagyó an alá ı́rtá k.

Szeged, 2013. …............................

…...........................................................
Szeged Megyei Jogú Vá ros OÖ nkormá nyzata
ké pviseleté ben
Dr. Botka Lá szló
polgá rmester
helyett
Dr. Solymos Lá szló
alpolgá rmester

…...........................................................
Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzata
ké pviseleté ben
polgá rmester

…...........................................................
Szeged-Algyő Ivó vı́zminő sé g-javı́tó
OÖ nkormá nyzati Tá rsulá s
Dr. Botka Lá szló

…...........................................................
Szegedi Vı́zmű Zrt.
Istó kovics Zoltá n
vezé rigazgató

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
104/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012.
gazdálkodásáról beszámoló
2012. évi Pénzmaradvány jóváhagyása

évi

költségvetésének

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő Testü lete az OÖ nkormá nyzat 2012. é vi
kö ltsé gveté sé nek vé grehajtá sá ró l szó ló beszá moló t annak ré szletes megtá rgyalá sa utá n
az alá bbiak szerint fogadja el, illetve hagyja jó vá :
1. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete a 2012. é vi kö ltsé gveté s
vé grehajtá sá ró l szó ló beszá moló t 4.566.939 eFt bevé teli, é s 2.431.687 eFt
kiadá ssal hagyja jó vá .

2. A Ké pviselő -testü let a 2012. é vi pé nzmaradvá ny ö sszegé t 2.070.608 eFt ö sszeggel
fogadja el, valamint ezzel az Inté zmé nyek zá rszá madá sá ban jelentkező
pé nzmaradvá ny ö sszege elvoná sra kerü l.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pé nzü gyi csoportvezető
4. Irattá r helyben

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
105/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség
beszámolója

Önkormányzat

2012.

évi

egyszerűsített

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésén megtárgyalta a
Polgármester „Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített beszámolója”
tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1.) A Ké pviselő -testü let Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat ö sszevont adatait
tartalmazó 2012. é vi egyszerű sı́tett é ves kö ltsé gveté si beszá moló t a hatá rozat
mellé kletei szerint fogadja el.

2.) A Ké pviselő -testü let felhı́vja a Jegyző t, tegye meg a szü ksé ges inté zkedé st a
beszá moló kö zzé té telé hez, valamint a beszá moló é s a kö nyvvizsgá ló i jelenté s
AÁ llami Szá mvevő szé knek tö rté nő megkü ldé sé hez.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pé nzü gyi csoportvezető
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

105/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat 1. szá mú mellé klete

Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlege

ESZKOÖ ZOÖ K
A) BEFEKTETETT ESZKOÖ ZOÖ K
I. Immateriá lis javak
II. Tá rgyi eszkö zö k
III. Befektetett pé nzü gyi
eszkö zö k
IV. UÜ zemelteté sre, kezelé sre
á tadott, koncesszió ba,
vagyonkezelé sbe adott, illetve
vagyonkezelé sbe vett
eszkö zö k
B) FORGOÓESZKOÖ ZOÖ K
I. Ké szletek
II. Kö vetelé sek
III. EÉ rté kpapı́rok
IV. Pé nzeszkö zö k
V. Egyé b aktı́v pé nzü gyi
elszá molá sok
Eszközök összesen

FORRAÁ SOK

D) SAJAÁT TOŐ KE
1. Induló tő ke
2. Tő kevá ltozá sok
3. EÉ rté kelé si tartalé k
E) TARTALEÉ KOK
I. Kö ltsé gveté si tartalé kok
II. Vá llalkozá si tartalé kok
F) KOÖ TELEZETTSEÉ GEK
I. Hosszú lejá ratú
kö telezettsé gek
II. Rö vid lejá ratú
kö telezettsé gek
III. Egyé b passzı́v pé nzü gyi
elszá molá sok
Források összesen

Elő ző é vi
kö ltsé gveté si
beszá moló
zá ró adatai

8.027.617
5.584
5.366.305
65.474
2.590.254

1.824.810
64
20.925
0
1.753.131
50.690

9.852.427

Elő ző é vi
kö ltsé gveté si
beszá moló
zá ró adatai
7.040.546
4.779.685
2.260.861
0
1.798.091
1.798.091
0
1.013.790
964.268
43.792

5.730

9.852.427

Elő ző é vi
Auditá lá si
Tá rgyé vi
auditá lt
elté ré sek egyszerű sı́tet kö ltsé gveté si
beszá moló
(+)
t
beszá moló
zá ró adatai
8.027.617
8.128.361
5.584
5.564
5.366.305
5.507.010
65.474
84.710
-

2.590.254

2.531.077

-

1.824.810
64
20.925
0
1.753.131
50.690

2.112.403
28
35.257
0
2.041.170
35.948

-

9.852.427

10.240.764

Elő ző é vi
Auditá lá si
Tá rgyé vi
auditá lt
elté ré sek egyszerű sı́tet kö ltsé gveté si
beszá moló
(+)
t
beszá moló
zá ró adatai
-

7.040.546
4.779.685
2.260861
0
1.798.091
1.798.091
0
1.013.790
964.268

7.168.587
4.779.685
2.388.902
0
2.069.542
2.069.542
0
1.002.635
849.492

-

5.730

7.576

-

43.792

9.852.427

Ezer forintban
Tá rgyé vi
Auditá lá si
auditá lt
elté ré sek
egyszerű sı́
(+)
tett
beszá moló
zá ró adatai
- 8.128.361
5.564
- 5.507.010
84.710

145.567

10.240.764

-

2.531.077

-

2.112.403
28
35.257
0
2.041.170
35.948

- 10.240.764
Ezer forintban
Tá rgyé vi
Auditá lá si
auditá lt
elté ré sek egyszerű sı́tet
(+)
t
beszá moló
zá ró adatai
-

7.168.587
4.779.685
2.388.902
0
2.069.542
2.069.542
0
1.002.635
849.492

-

7.576

-

145.567

10.240.764

105/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat 2. szá mú mellé klete

Algyő Nagyközség Önkormányzat
Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Megnevezés

2012. é v

Szemé lyi juttatá sok
Munkaadó kat terhelő já rulé kok
Dologi é s egyé b folyó kiadá sok
Kamat kiadá sok
Irá nyı́tó szerv alá tartozó kv-i szerveknek folyó sı́tott mű kö dé si tá mogatá sok
Tá mogatá sé rté kű mű kö dé si kiadá sok
Mű kö dé si cé lú garancia é s kezessé gvá llalá sbó l szá rmazó kifizeté s á llamh.
belü lre
Mű kö dé si cé lú pé nzeszkö z á tadá s á llamhá ztartá son kı́vü lre
Mű kö dé si cé lú garancia é s kezessé gvá llalá sbó l szá rmazó kifizeté s á h. kı́vü lre
Elő ző é vi mű kö dé si cé lú pé nzmaradvá ny á tadá sa
Tá rsadalom,- szociá lpolitikai é s egyé b juttatá s, tá mogatá s
Ellá tottak pé nzbeli juttatá sai
Működési költségvetési kiadások ( 01 + …..+12)
Inté zmé nyi beruhá zá si kiadá sok
Felú jı́tá s
Felü gyelet alá tartozó kö ltsé gveté si szervnek folyó sı́tott felhalmozá si
tá mogatá s
Tá mogatá sé rté kű felhalmozá si kiadá s
Felhalmozá si cé lú garancia é s kezessé gvá ll.bó l szá rmazó kifizeté s á llamhá zt.
belü lre
Felhalmozá si cé lú pé nzeszkö z á tadá s á llamhá ztartá son kı́vü lre
Felhalmozá si cé lú garancia é s kezessé gvá ll.bó l szá rmazó kifizeté s á llamhá zt.
kı́vü lre
Elő ző é vi felhalmozá si cé lú pé nzmaradvá ny á tadá sa
Egyé b inté zmé nyi felhalmozá si kiadá sok
Kö zponti beruhá zá si kiadá sok
Laká stá mogatá s
Laká sé pı́té s
Felhalmozási kiadások összesen ( 14 + …..+ 25 )
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése
Tartalékok, maradvány elszámolása
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Költségvetési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ( 29+30+31)
Mű kö dé si kö ltsé gveté s bevé telei
Felhalmozá si bevé telek
Tá mogatá si kö lcsö nö k igé nybevé tele, visszaté rü lé se
Kö ltsé gveté si tá mogatá s
Finanszírozási bevételek
Költségvetési bevételeke összesen: Alap és vállalkozási tevékenység
közötti elszámolások
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
Bevételek összesen:
Pé nzforgalom né lkü li bevé telek
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ( 40+41)

Előirányzat (eFt)
Eredeti
Módosított
409.491
414.797
112.690
114.330
456.238
494.985
10.000
8.006
656.141
706.016
7.112
10.114
0
0

Teljesítés
eFt
398.476
105.579
386.936
8.006
677.930
8.370
0

183.095
0
0
62.720
1.606
1.899.093
1.312.432
116.382
0

185.439
0
0
63.120
1.611
1.267.786
1.312.473
142.316
0

171.494
0
0
61.028
1.611
1.133.128
250.005
109.319
0

42.979
0

108.577
0

74.760
0

0
0

0
0
0
0
0
1.474.793
18.000
477.474
0
3.866.360
0
3.866.360
1.376.202
54.281
0
835.877
0
2.266.360
0
2.266.360
1.600.000
3.866.360

0
0

0
0
0
0
0
1.563.366
193.261
563.410
0
4.318.455
0
4.318.455
1.454.661
104.265
2.000
909.852
0
2.470.778
0
2.470.778
1.847.677
4.318.455

0
0

0
0
0
0
0
434.084
192.915
0
0
2.466.429
-14.472
2.431.687
1.618.352
53.337
164.425
881.766
1.382
2.719.262
0
2.719.262
1.847.677
4.566.939

105/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat 3. szá mú mellé klete

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat egyszerű sı́tett pé nzmaradvá nykimutatá sa
Sorszá
m
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Megnevezé s
Zá ró pé nzké szlet
Forgatá si cé lú pé nzü gyi
mű veletek egyenlege
Egyé b aktı́v é s passzı́v
pé nzü gyi elszá molá sok
ö sszevont zá ró egyenlege
(+)
Elő ző é v(ek)ben ké pzett
tartalé kok maradvá nya (-)
Vá llalkozá si tevé kenysé g
pé nzforgalmi eredmé nye (-)
Tá rgyé vi helyesbı́tett
pé nzmaradvá ny (1+2-3-4)
Finanszı́rozá sbó l szá rmazó
korrekció k (+)
Pé nzmaradvá nyt terhelő
elvoná sok (+)
A vá llalkozá si tevé kenysé g
eredmé nyé bő l
alaptevé kenysé g ellá tá sá ra
felhaszná lt ö sszeg
Kö ltsé gveté si
pé nzmaradvá nyt kü lö n
jogszabá ly alapjá n
mó dosı́tó té tel (+)
Mó dosı́tott pé nzmaradvá ny
(5+6+7+8+9)
A 10. sorbó l az
- egé szsé gbiztosı́tá si
alapbó l folyó sı́tott
pé nzmaradvá ny
- Kö telezettsé ggel terhelt
pé nzmaradvá ny
- Szabad pé nzmaradvá ny

Ezer forintban
Elő ző é vi
Tá rgyé vi
Elő ző é vi
Auditá lá si
Tá rgyé vi
Auditá lá si
auditá lt
auditá lt
kö ltsé gveté si
elté ré sek egyszerű sı́tet kö ltsé gveté si elté ré sek egyszerű sı́tet
beszá moló
beszá moló
(+)
(+)
t
t
zá ró adatai
beszá moló
beszá moló
zá ró adatai
zá ró adatai
1.753.010
1.753.010
1.753.010
1.753.010
45.081

-

45.081

45.081

-

45.081

-

-

-

-

-

-

1.798.091

-

1.798.091

1.798.091

-

1.798.091

-

-

-

-

-

-

49.586

-

-

-

49.586

-

-

49.586

-

-

-

49.586

-

-

-

-

-

-

-

1.847.677

-

1.847.677

1.847.677

-

1.847.677

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.847.677

1.847.677

1.847.677

1.847.677

105/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat 4. szá mú mellé klete

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat egyszerű sı́tett eredmé ny kimutatá sa
Sorszá m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megnevezé s
Vá llalkozá si tevé kenysé g
szakfeladaton elszá molt
bevé telei
Vá llalkozá si tevé kenysé g
szakfeladaton elszá molt
kiadá sai (-)
Vá llalkozá si tevé kenysé g
pé nzforgalmi eredmé nye
(1-2)
Vá llalkozá si
tevé kenysé get terhelő
é rté kcsö kkené si leı́rá s ()
Alaptevé kenysé g
ellá tá sá ra felhaszná lt é s
felhaszná lni tervezett
eredmé ny (-)
Pé nzforgalmi eredmé nyt
kü lö n jogszabá ly alapjá n
mó dosı́tó egyé b té tel (+)
Vá llalkozá si tevé kenysé g
mó dosı́tott pé nzforgalmi
eredmé nye (3-4-5+6)
Vá llalkozá si
tevé kenysé get terhelő
befizeté si kö telezettsé g
Tartalé kba helyezhető
ö sszeg

Elő ző é vi
kö ltsé gveté si
beszá moló
zá ró adatai
0

Auditá lá si
elté ré sek
(+)

Elő ző é vi
auditá lt
Tá rgyé vi
egyszerű sı́tett kö ltsé gveté si
beszá moló
beszá moló
zá ró adatai

Auditá lá si
elté ré sek
(+)

Ezer forintban
Tá rgyé vi
auditá lt
egyszerű sı́tett
beszá moló
zá ró adatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
106/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete megtá rgyalta Herczeg Jó zsef
polgá rmester „Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2014. é vi kö ltsé gveté si koncepció ja” tá rgyú
elő terjeszté sé t é s az alá bbi dö nté st hozta:

1.) A vé gleges kö ltsé gveté s ö sszeá llı́tá sa sorá n a kö vetkező alapelvek é rvé nyesü lé sé t kell
biztosı́tani:
a) A Ké pviselő -testü let 2014. é vre nem tervez gondozá si dı́j bevezeté st a bö lcső dei
ellá tá sná l.
b) A té rı́té si é s bé rleti dı́jak emelé se legfeljebb az elő ző é vi inflá ció nagysá gá nak
megfelelő mé rté kben tö rté nhet.
c) A szemé lyi juttatá sok nem haladhatjá k meg a 2013. é vi egyszeri kiadá sokkal é s
szerkezeti vá ltoztatá sokkal szintre hozá sokkal korrigá lt bé rtö meget (kö telező soros
elő relé pé sek, jubileumi jutalmak, fenntartó i dö nté sek, jogszabá lyi vá ltozá sok).
d) Az önkormányzat fenntartásában működő intézményi rendszer módosítását,
fenntartói jogok átadását (társulás vagy egyház részére), illetve új intézmény,
gazdasági társaság alapítását nem tervezi a Képviselő-testület.
e) Az inté zmé nyek dologi kiadá sai tervezé sé né l a 2013. é vi elő irá nyzat mé rté ké n belü l
kell szá molni. Indokolt á ltalá nos mű kö dé si tartalé k ké pzé se, viszont az inté zmé nyek
dologi kiadá sainak 5%-á t zá rolni kell.
f) A kö ltsé gveté si tá mogatá sok, alapok é s pé nzeszkö zá tadá sok fejezetné l, a 2014. é vben
is indokolt té telekné l a 2013. é vi kö ltsé gveté si elő irá nyzattal kell szá molni,
feladatelmaradá s/feladatnö vekedé s eseté n ará nyos csö kkenté ssel/nö vekedé ssel.
g) A Gyevié p NKft. ö nkormá nyzati tá mogatá sá nak ö sszegé t csö kkenteni kell azzal, hogy
az elő ző é vihez viszonyı́tva legalá bb 10 %-os nö vekedé st é r el a kü lső , 3. szemé lyektő l
szá rmazó bevé tel ö sszegé ben.
h) Szociá lis kiadá sok teré n a 2013. é vben hatá lyos szabá lyoknak megfelelő ellá tá sok
tervezhető ek a 2013. é vi szinten.
i) A helyi gyermekvá llalá s tá mogatá sá ra programot kell kidolgozni, mely 2014. é vtő l
bevezethető .
Felelő s:
Hatá ridő :

Polgá rmester
folyamatos, / 2014. é vi kö ltsé gveté si rendelet tervezet benyú jtá sá nak
idő pontja

2.) A bevé telek megalapozá sa é rdeké ben el kell ké szı́teni a helyi adó rendeletek
felü lvizsgá latá ra vonatkozó elő terjeszté st.
Felelő s:
Jegyző
Hatá ridő :
2013. októ ber havi Ké pviselő -testü leti ü lé s
3.) Indokolt tartalé kok ké pzé se az alá bbi jogcı́meken, a 2013. é vi Kö ltsé gveté sben szereplő
nagysá grendben.
- AÁltalá nos mű kö dé si tartalé k
- Adó kocká zati tartalé k
- Fejleszté si tartalé k
- Pá lyá zati sajá t erő alapok

4.)

- Ingatlanforgalmazá si Alap
- Beruhá zá s elő ké szı́té si Alap
Felelő s:
Jegyző
Hatá ridő :
folyamatos, / 2014. é vi kö ltsé gveté si rendelet tervezet benyú jtá sá nak
idő pontja
a) A fejleszté si kiadá sokat az elnyert pá lyá zatok eseté ben teljes ö sszeggel, a benyú jtott,
de elbı́rá lá s alatt lé vő pá lyá zatok eseté ben csak ö nerő megké pzé sé vel indokolt
tervezni.
b) A fejleszté si koncepció á ltal elfogadott, é s szü ksé gesnek lá tott beruhá zá sok,
fontossá gi sorrendjé nek figyelembevé telé vel a kö ltsé gveté s ké szı́té sé ig, azok
kö ltsé gvonzatá t meg kell hatá rozni, á rajá nlatok megké ré sé vel.
c) A beruhá zá sok jó vá hagyá sá val egyidejű leg megté rü lé si szá mı́tá sokat kell vé gezni,
illetve be kell mutatni az ü zemelteté s becsü lt kö ltsé geit.
d) 2014. é vben tervezett kiemelt beruhá zá s az ú tfelú jı́tá s é s a já rdaprogram folytatá sa
Felelő s:
Polgá rmester
Hatá ridő :
folyamatos, / 2014. é vi kö ltsé gveté si rendelet tervezet benyú jtá sá nak
idő pontja

5.) Adó ssá gkezelé s teré n a 2013. é vivel azonos nagysá grendű má rciusi é s szeptemberi
tö rleszté st figyelem bevé ve (fü ggetlenü l a tő ke ö sszegé nek 50 %-os mé rté kű á llami
á tvá llalá sá tó l), cé l az adó ssá g futamidejé nek csö kkenté se.
Felelő s: jegyző
Hatá ridő :
má jusi testü leti ü lé s/ folyamatos, az adó ssá gkonszolidá ció ra vonatkozó
megá llapodá s elő ké szı́té se sorá n
6.) A Ké pviselő -testü let vagyontá rgyak 2014. é vi é rté kesı́té sé t nem tervezi, kivé ve a
selejtezé sre kerü lő , ö nkormá nyzati feladatellá tá shoz nem szü ksé ges tá rgyi eszkö zö ket.
Felelő s:
Jegyző
Hatá ridő :
folyamatos, / 2014. é vi kö ltsé gveté si rendelet tervezet benyú jtá sá nak
idő pontja
7.) Az ö nkormá nyzat az ingatlanokra vonatkozó an ké ri a folyamatos hirdeté st bé rbeadá s
cé ljá bó l.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Pé nzü gyi- é s Adó csoport vezető
5. Inté zmé nyvezető k
6. Pá lyá zati csoport
7. Telepü lé sü zemelteté si csoport
8. Gazdasá gi tá rsasá gok ü gyvezető i
9. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

107/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Algyő Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
4/2013. (III.27.) Ör. módosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete 2013. á prilis 24. napjá n tartott
ü lé sé n megtá rgyalta Herczeg Jó zsef polgá rmester „Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat
2013. é vi kö ltsé gveté sé rő l szó ló 4/2013. (III.27.) OÖ r. mó dosı́tá sa” tá rgyú elő terjeszté sé t
é s az alá bbi dö nté st hozta:

1. A Ké pviselő -testü let ké ri, hogy az elő terjeszté s 3. oldal Inté zmé nyi
finanszı́rozá s/2 havi teljesı́té s alapjá n Algyő i Polg. Hiv. Inté zmé nyi
finanszı́rozá s/Algyő i Polgá rmesteri Hivatal 2.069.000,- Ft ö sszege kerü ljö n
kivezeté sre, melynek megfelelő en csö kken a kö ltsé gveté s kiadá si é s bevé teli
fő ö sszege.
2. A Ké pviselő -testü let a rendelet 8. szá mú mellé klet 1.8 Helyi kö zutak
fenntartá sá val, ü zemelteté sé vel kapcsolatos feladatok kiemelt elő irá nyzatá ra
tová bbi 100 millió forintot biztosı́t az AÁ ltalá nos Fejleszté si Tartalé k Elő irá nyzat
terhé re, az alá bbi megosztá s szerint:
- 1.8.2.1.1. Belterü leti utak felú jı́tá sa
80 millió forint
- 1.8.2.2.1. Já rdaprogram (ú j já rda é pı́té se)
20 millió forint
3. A Ké pviselő -testü let ké ri, hogy az AÁ ltalá nos Fejleszté si Tartalé k Elő irá nyzatró l 50
millió forint kerü ljö n á tvezeté sre a 8. szá mú mellé klet 1.3.2.2.7. Beruhá zá s
Elő ké szı́té si Alap javá ra.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Pé nzü gyi- é s Adó csoport vezető
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
108/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. tagi kölcsön ügye

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete ú gy hatá roz, hogy a
Beruhá zá s Elő ké szı́tő Alap terhé re 50 millió forintot biztosı́t a Gyevitur Kft. szá má ra
melybő l:
- 40 millió forintot tő ketartalé kba helyez a tervező i dı́jakra,
- 10 millió forintot á tad kamatmentes tagi kö lcsö nké nt 2013. december 31.
napjá ig tö rté nő visszafizeté ssel, a tagi kö lcsö n cé lja a tervező i dı́jak AÁ FA
ö sszegé nek finanszı́rozá sa.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Ková cs Erika csoportvezető (Pé nzü gyi é s Adó csoport)
4. OÖ krö s Erika ü gyvezető (Gyevitur Kft.)
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
109/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend módosítás

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete ú gy hatá roz, hogy az „Algyő
Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat 2013. é vi kö ltsé gveté sé rő l szó ló 4/2013.(III.11.) sz.
ö nkormá nyzati rendeleté nek mó dosı́tá sa (I.)” tá rgyú napirend megtá rgyalá sá t kö vető en
hozza meg dö nté sé t a „Gyevitur Kft. 2012. é vi Mé rleg beszá moló ja”, a „Gyevitur Kft.
Kö zbeszerzé si szabá lyzata” é s a „Gyevitur Kft. 2013. é vi Kö zbeszerzé si terve”
elő terjeszté seket illető en.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
110/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. 2013. évi Mérleg beszámolója

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait
gyakorló testület, 2013. április 24-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József
polgármester a „Gyevitur Kft 2013. évi Mérleg beszámolója” tárgyban készült
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete az elő terjeszté s szerinti tartalommal
elfogadja a Gyevitur Kft 2012. é vi mé rleg beszá moló já t.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyevitur Kft ü gyvezető
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
111/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
GYEVITUR Kft. Közbeszerzési szabályzata

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait
gyakorló testület, 2013. április 24-én megtartott ülésén megtárgyalta Herczeg József
polgármester a „GYEVITUR Kft. Közbeszerzési szabályzata” tárgyban készült
előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete „GYEVITUR Kft. Kö zbeszerzé si, ill
beszerzé si eljá rá sok szabá lyairó l” cı́mű dokumentumot a hatá rozat mellé klete
szerinti tartalommal elfogadja.

Errő l é rtestü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. OÖ krö s Erika ü gyvezető (Gyevitur Kft.)
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

111/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat mellé klete

GYEVITUR KFT.

A KÖZBESZERZÉSI ILL. BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYAIRÓL
A Gyevitur Kft. (a tová bbiakban: Kft.) a kö zbeszerzé sekrő l szó ló 2011. é vi CVIII. tö rvé ny
(a tová bbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdé sé ben kapott felhatalmazá ssal é lve, a
kö zbeszerzé si eljá rá sok lefolytatá sá ra vonatkozó an az alá bbi szabá lyzatot alkotja. A
szabá lyzat kiterjed a kö zbeszerzé si é rté khatá r alatti beszerzé sek eljá rá srendjé nek
meghatá rozá sá ra is.
I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
E szabá lyzat cé lja, hogy – a Kbt.-ben foglalt szabá lyok keretei kö zö tt – a Kft.
kö zbeszerzé seinek ill. beszerzé seinek szá má ra é s é rté ké re figyelemmel megá llapı́tsa
azokat a sajá tos szabá lyokat, melyeket a Kft. kö ltsé gveté sé nek terhé re megvaló sı́tott
kö zbeszerzé sek ill. beszerzé sek sorá n alkalmazni kell.
2.§

(1)

A szabá lyzat hatá lya a kö vetkező szervezetnek a (2) bekezdé s szerinti
beszerzé seire terjed ki:

(2)

A közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező, ha az árubeszerzés, szolgáltatás
megrendelés, valamint építési beruházás értéke eléri, vagy meghaladja a Kbt.-ben
meghatározott nemzeti értékhatárt, melynek mindenkori értékét minden évben a
költségvetési törvény határoz meg.

(3)
(4)

a) Gyevitur Kft. (6750 Algyő, Téglás u. 151.) – a Kft. a Kbt. 6.§ (1) bekezdés c)
pontja alapján tartozik a Kbt. hatálya alá

Az é ves kö ltsé gveté srő l szó ló ö nkormá nyzati rendeletben a kö zbeszerzé si
é rté khatá rt el nem é rő beszerzé sekre is elő ı́rható kö zbeszerzé si eljá rá s
kö telezettsé ge.

E szabá lyzat kö zbeszerzé si é rté khatá rokat el nem é rő ill. a Kbt. hatá lya aló l kivont
beszerzé sekre vonatkozó ré szeit valamennyi nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó
beszerzé sné l alkalmazni kell.
3. §

(1)

A kö zbeszerzé si tö rvé ny alá tartozó eljá rá sok, valamint a 2.§ (4) bekezdé se
szerinti beszerzé si eljá rá sok (a tová bbiakban: beszerzé si eljá rá sok) irá nyı́tá sa é s
az eljá rá sok eredmé nyé rő l való dö nté s az ü gyvezető , a dö nté s elő ké szı́té s a
Kö zbeszerzé si Bizottsá g (Kbt. szerinti bı́rá ló bizottsá g) hatá skö re. A kö zbeszerzé si

(2)
(3)

é s a beszerzé si eljá rá sok megindı́tá sá ró l Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzatá nak
Ké pviselő -testü lete (a tová bbiakban: ké pviselő testü let) dö nt.

Minden kö zbeszerzé si eljá rá sban az alapelv a verseny tisztasá ga, a nyilvá nossá g,
az esé lyegyenlő sé g, az egyenlő bá ná smó d, a jó hiszemű sé g é s tisztessé g, valamint
a rendelteté sszerű joggyakorlá s.
A kö zbeszerzé si eljá rá sokban az eljá ró szemé lyek a jelen szabá lyzatban rö gzı́tett
feladatok ellá tá sá é rt tartoznak felelő ssé ggel.
4.§

(1)

Jelen szabályzat alkalmazása szempontjából ajánlatkérőként a Kft. által indított
eljárásban az ügyvezető jár el.

(3)

A közbeszerzési eljárások lebonyolításában az eljárást előkészítő az ügyvezető, ill.
az eljárás lebonyolításával megbízott szakcég. Az eljárást lezáró döntéshozó az
ügyvezető.

(2)

(4)
(5)

(6)

A Kbt. 122. § (7)-(8) bekezdésében foglalt hirdetmény közzététele nélküli
eljárásban a meghívni kívánt minimum 3 gazdasági szereplő megnevezése a
Képviselő-testület feladata.

Az ügyvezető az eljárást lezáró döntés meghozatala előtt a tervezett döntésről
köteles személyes konzultáció keretében egyeztetni Algyő Nagyközség
Polgármesterével (a továbbiakban: polgármester).

Az ügyvezető döntési hatásköre:
- a Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített
eljárást megindító hirdetmény/ Ajánlati/Ajánlattételi/ /Részvételi
felhívás elfogadása
- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített
ajánlati/ajánlattételi/részvételi dokumentáció elfogadása
- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített
kiegészítő tájékoztatás elfogadása, a tájékoztatás aláírásával
- A Közbeszerzési Bizottság vagy a közbeszerzési szakértő által készített
hiánypótlási felhívás, számítási hiba javítás ill. indokolás kérés elfogadása,
a hiánypótlási felhívás, számítási hiba javítás ill. indokolás kérés
aláírásával
- a Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján döntés az eljárás
eredményéről vagy eredménytelenségéről, a polgármesterrel történt
előzetes egyeztetést követően.
A Közbeszerzési Bizottság létszáma páratlan és minimum 3 fő. A bizottság
legalább két tagja Algyő Nagyközség Önkormányzatának képviselője, akiket a
polgármester jelöl ki. A bizottság tagjainak szakmai összetételére a Kbt. 22. §
előírásai vonatkoznak, azaz a Közbeszerzési Bizottság tagjait úgy kell
összeállítani, hogy a bizottság rendelkezzen:
- a közbeszerzés tárgya szerinti

(7)

(8)

- jogi
- közbeszerzési és
- pénzügyi ismeretekkel.
A Bizottsá g legalá bb ké t tagja Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzatá nak ké pviselő je,
akiket Algyő Nagykö zsé g Polgá rmestere jelö li ki.

A tagok kiválasztása az ügyvezető, illetve az önkormányzati képviselő tagok
esetében a polgármester feladata. Az ügyvezető és a polgármester nem lehet a
Közbeszerzési Bizottság tagja. A Közbeszerzési Bizottság döntési hatásköre:
- az eljárásból kizárt ajánlattevők megjelölése
- az érvénytelen ajánlatok kiválasztása.

A Közbeszerzési Bizottság döntés-előkészítési hatásköre:
- a közbeszerzési eljárást lezáró döntést előkészítő döntési javaslat
elkészítése írásos formában
Minden, a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzésnél a
beruházást előkészítő az ügyvezető, ill. az eljárás lebonyolításával megbízott
szakcég. Az eljárást lezáró döntéshozó az ügyvezető. Minden 1.000.000 Ft értéket
elérő beszerzésnél minimum három ajánlattevőtől kell írásos ajánlatot kérni.
5. §

A Közbeszerzési Bizottság eljárási rendje
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

A Közbeszerzési Bizottság ülését az ügyvezető hívja össze. A Közbeszerzési
Bizottság határozatképes, ha azon a 4. § (4) bekezdésben szereplő négy
szakértelem képviseltetve van.

A Közbeszerzési Bizottság - külsős közbeszerzési szakértő igénybevétele esetén a
szakértő - köteles meghatározni a benyújtott ajánlatok kapcsán hiánypótlások
(Kbt. 67.§), a számítási hibajavítások (Kbt. 68.§) és az indokoláskérések (Kbt. 69.70.§) körét és az ajánlattevőket felhívni annak teljesítésére.
A Közbeszerzési Bizottság - külsős közbeszerzési szakértő igénybevétele esetén a
szakértő - köteles a benyújtott ajánlatok, ill. a beérkezett hiánypótlások,
felvilágosítások és indoklások birtokában elvégezni az ajánlatok alkalmassági
vizsgálatát és megállapítani az esetleges kizárási és érvénytelenségi indokokat és
javaslatot tenni az ajánlatok értékelésére és a nyertes személyére, elvégezni a
számítási hibák javítását, mindezt írásos szakvélemény formájában.
A Közbeszerzési Bizottság ülésén a tagok megvitatják a kizárási és
érvénytelenségi indokokat, ill. az érvényes ajánlatok értékelését.

Az ülés végén a Közbeszerzési Bizottság minden tagja elkészíti az egyéni bírálati
lapját. Az egyéni bírálati lapok összesítésével, egyszerű többség figyelembe
vételével a Közbeszerzési Bizottság a döntéshozó részére írásbeli szakvéleményt
és döntési javaslatot készít.

(6)

Közbeszerzési Bizottság köteles a bírálati eljárásban a kötelezően előírt okiratok
meglétét ellenőrizni, a jogszabály előírásainak megfelelően elvégezni a bírálati
eljárás teljes dokumentálását.
6. §

Összeférhetetlenség
(1)
(2)

Az ajánlatkérő nevében eljáró vagy az eljárásba bevonni kívánt személyek az
eljárás megindításakor írásban nyilatkoznak, hogy személyükben nem állnak
fenn a Kbt. 24. §-a szerinti összeférhetetlenségi okok.
Az
eljárásba
bevont
személyeknek
az
eljárás
összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatot kell tenniük.

megkezdésekor

II. fejezet

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
Az ajánlatkérő a Kbt. 33.§ előírásainak megfelelően lehetőség szerint minden év
március 31. napig köteles közbeszerzési tervet készíteni. A közbeszerzési tervtől való eltérést
a változás felmerülésekor át kell vezetni, megadva a módosítás indokát.
7.§
(1)
(2)
(3)
(4)

Kö zbeszerzé si terv ké szı́té se é vente kö telező , annak elké szı́té sé ért az ü gyvezető
felel.

A kö zbeszerzé si terv elké szı́té se elő tt is indı́tható kö zbeszerzé si eljá rá s, amelyet a
tervben megfelelő en szerepeltetni kell.
A kö zbeszerzé si terv nem vonja maga utá n az abban megadott kö zbeszerzé sre
vonatkozó eljá rá s lefolytatá sá nak kö telezettsé gé t.

Az eljá rá sok lefolytatá sa sorá n – amennyiben az relevá ns - figyelembe kell venni
az Euró pai Regioná lis fejleszté si Alapbó l, az Euró pai Szociá lis Alapbó l é s a
Kohé zió s Alapbó l szá rmazó tá mogatá sok felhaszná lá sá nak rendjé rő l szó ló
hatá lyos jogszabá lyokat.
8.§

(1)
(2)

Az eljárást megindító hirdetményt/ajánlati/ajánlattételi felhívást – meghívásos
eljárás esetében a részvételi felhívást – külön jogszabályban meghatározott minta
szerint a Közbeszerzési Bizottság - külsős közbeszerzési szakértő igénybevétele
esetén a szakértő - készíti el, a felhívást az ügyvezetőnek el kell fogadnia.
Az ajá nlatké rő a felhı́vá sban kö teles meghatá rozni az á ltala vá lasztott elbı́rá lá si
szempontokat.

(3)

(4)
(5)

A kivá lasztá s szempontjai első sorban:

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

kedvező bb ajá nlati á r
kedvező bb szavatossá gi é s jó tá llá si felté telek
kedvező bb hatá ridő
kö rnyezetvé delem
munkané lkü liek foglalkoztatá sa

Az ajá nlatté teli dokumentá ció megvá sá rlá si á rá t annak elő á llı́tá si kö ltsé gé nek
figyelembevé telé vel az ü gyvezető hagyja jó vá .

Az ajá nlatké rő – a Kbt. 122. § (7)-(8) bekezdé sé ben foglalt hirdetmé ny
kö zzé té tele né lkü li eljá rá stó l eltekintve – a kö zbeszerzé si eljá rá sban való
ré szvé telt kö teles ajá nlati biztosı́té k adá sá hoz kö tni, amelyet az ajá nlattevő nek az
ajá nlata benyú jtá sá val egyidejű leg vagy az ajá nlatké rő á ltal az ajá nlati felhı́vá sban
meghatá rozott idő pontig, az ott megjelö lt mó don é s mé rté kben kell az ajá nlatké rő
rendelkezé sé re bocsá tania. Az ajá nlattevő nek igazolnia kell, hogy a biztosı́té kot az
ajá nlatké rő rendelkezé sé re bocsá totta.
9. §

(1)
(2)
(3)

Az ajá nlatokat lezá rt borı́té kban kell leadni abban az esetben is, ha azt az
ajá nlattevő szemé lyesen nyú jtja be.

Az ajá nlattevő ré szé re – amennyiben ajá nlatá t szemé lyesen nyú jtja be – az ajá nlat
á tvé telé rő l elismervé nyt kell adni. Az á tvé teli elismervé nynek tartalmaznia kell az
á tvé tel idő pontjá t, az á tvevő nevé t é s ké zjegyé t, valamint annak elismeré sé t, hogy
az ajá nlat benyú jtá sa lezá rt, sé rtetlen borı́té kban tö rté nt.
A beé rkezett ajá nlatok borı́té kjá n fel kell tü ntetni a beé rkezé s, idő pontjá t tová bbá
rö gzı́teni kell, hogy a borı́té k sé rtetlenü l é rkezett-e, valamint fel kell jegyezni az
ajá nlat sorszá má t.
10. §

(1)
(2)
(3)

A beadá si hatá ridő n tú l beé rkezett ajá nlatok é rvé nytelenek, a tová bbi eljá rá sban
nem vehetnek ré szt. Ilyen esetben az ajá nlatot tartalmazó borı́té kot felbontani
sem szabad.

Az ajá nlatokat a Kö zbeszerzé si Bizottsá g egy vagy tö bb tagja - kü lső s
kö zbeszerzé si szaké rtő igé nybevé tele eseté n a szaké rtő - bontja fel az
ajá nlattevő k jelenlé té ben.
Az ajá nlatok felbontá sá ró l é s ismerteté sé rő l az ajá nlatké rő nek jegyző kö nyvet kell
ké szı́tenie, amely tartalmazza:
a) az ajá nlatok felbontá sá nak helyé t, idejé t, a jelenlevő k nevé t, megjelené skori
minő sé gé t;
b) a hatá ridő ben benyú jtott ajá nlatok szá má t;
c) az ajá nlattevő k nevé t, szé khelyé t,
d) a felolvasó lapon szereplő szá mszerű sı́thető adatokat (azaz az ajá nlattevő k

megajá nlá sait);
e) egyé b lé nyegesnek ı́té lt té nyeket, kö rü lmé nyeket.
11. §

(1)
(2)

(3)

(4)

A beé rkezett ajá nlatok é rté kelé sé nek szakmai elő ké szı́té se a Kö zbeszerzé si
Bizottsá g feladata. Ajá nlatké rő a szakmai elő ké szı́té shez szaké rtő t is igé nybe
vehet.

A Kö zbeszerzé si Bizottsá g - adott esetben a kü lső s kö zbeszerzé si szaké rtő
szakvé lemé nye alapjá n - a beé rkezett ajá nlatokat egyé ni bı́rá lati lapon é rté keli,
amely é rté kelé s valamennyi ajá nlattevő tekinteté ben tartalmazza kü lö nö sen
a) annak megá llapı́tá sá t, hogy:
• az ajá nlat megfelel-e az ajá nlati felhı́vá sban é s a dokumentá ció ban
meghatá rozott felté teleknek
• az ajá nlattevő ill. az alvá llalkozó az elő ı́rt alkalmassá gi felté telek alapjá n
alkalmas vagy alkalmatlan a szerző dé s teljesı́té sé re;
• az ajá nlat é rvé nytelen-e
• az ajá nlattevő t ki kell-e zá rni az eljá rá sbó l
b) az ajá nlatké rő á ltal ké rt egyé b szakvé lemé nyt;
c.) az ajá nlati/ajá nlatté teli felhı́vá sban kö zzé tett bı́rá lati szempontok szerinti
é rté kelé st.

A szakvé lemé ny elké szı́té sé t kö vető en a Kö zbeszerzé si Bizottsá g ı́rá sban á llá st
foglal arró l, hogy az ajá nlatké ré sben megfogalmazott szempontokat figyelembe
vé ve
a) melyik az ö sszessé gé ben legelő nyö sebb vagy a legalacsonyabb
ellenszolgá ltatá st tartalmazó ajá nlat
b) a beé rkezett ajá nlatok é rté kelé se sorrend szerint hogyan alakult.

A kö zbeszerzé si eljá rá s teljes kö rű adminisztrá ció já nak elvé gzé sé ért az ü gyvezető
felel. Az eljá rá si esemé nyekre az Algyő i Kö zö s OÖ nkormá nyzati Hivatal kijelö lt
helysé geiben vagy a Kft. szé khelyé n kerü l sor.
III. fejezet

A BELSŐ ELLENŐRZÉS, FELELŐSSÉG RENDJE
13.§
A Kbt. é s jelen hatá rozat é rvé nyesü lé sé t a munkafolyamatba é pı́tetten é s a belső
ellenő rzé s ú tjá n folyamatosan vizsgá lni kell.
IV. fejezet

A DOKUMENTÁLÁS RENDJE
14. §
(1)

Minden kö zbeszerzé si ill. beszerzé si eljá rá st – annak elő ké szı́té sé tő l az eljá rá s

(2)

alapjá n kö tö tt szerző dé s teljesı́té sé ig – ı́rá sban kell dokumentá lni.

A kö zbeszerzé si eljá rá s elő ké szı́té sé vel, lefolytatá sá val é s a szerző dé s
teljesı́té sé vel kapcsolatban keletkezett ö sszes iratot a kö zbeszerzé si eljá rá s
lezá rulá sá tó l, illető leg a szerző dé s teljesı́té sé tő l szá mı́tott ö t é vig a Kft.-nek meg
kell ő riznie. Ha a kö zbeszerzé ssel kapcsolatban jogorvoslati eljá rá s indult, az
iratokat annak jogerő s befejezé sé ig, de legalá bb ö t é vig kell megő rizni.
V. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
15. §
(1)
(2)

E hatá rozat kihirdeté se napjá n lé p hatá lyba.

A hatá rozat rendelkezé seit a hatá lybalé pé st kö vető en kezdő dő kö zbeszerzé si, ill.
beszerzé si eljá rá sokra kell elő szö r alkalmazni.

Algyő , 2013. …………………..

…………...…………………
OÖ krö s Erika
ü gyvezető

ZÁRADÉK
A Kö zbeszerzé si Szabá lyzatot a Ké pviselő -testü let 111/2013.(IV.24.) Kt. szá mú
hatá rozatá val jó vá hagyta

Algyő , 2013. …………………..

…………...…………………
Dr. Varga Ildikó
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
112/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Gyevitur Kft. 2013. évi Közbeszerzési terve

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. április 24-én megtartott ülésén
megtárgyalta Herczeg József polgármester a „Gyevitur Kft 2013. évi Közbeszerzési terve”
tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a hatá rozat mellé kleté nek megfelelő
tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft 2013. é vi Kö zbeszerzé si tervé t.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Gyevitur Kft ü gyvezető
4. Irattá r helyben

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

Gyevitur Kft
6750 Algyő, Téglás u. 151.
Adószám:13678412-2-06

112/2013.(IV.24.) Kt. hatá rozat mellé klete

2013. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

I. Építési beruházások
Beszerzés
meghatározása,
megnevezése

Borbá la Fü rdő OÖ ltö ző szá rny
bő vı́té se
Borbá la Fü rdő 1200 m2-es
é lmé nymedence é pı́té se
Szabadidő kö zpont terü leté n
meglé vő szá lló é pü let
bő vı́té sé nek é s
korszerű sı́té sé nek
kivitelezé si munká latai
Szabadidő kö zpont terü leté n
meglé vő konyhaé pü let
bő vı́té sé nek é s
korszerű sı́té sé nek
kivitelezé si munká latai

Az eljárás
SzerződésSzerződés
megindítáSzerződéses
kötés
teljesítésének
sának
összeg
tervezett
tervezett
tervezett
nettó
Fttárgya
fajtája
időpontja
időpontja
időpontja
ban
Nemzeti értékhatárt elérő beszerzések (Harmadik rész, 119. §)

A tervezett közbeszerzés

EÉ pı́té s
EÉ pı́té s

Nyı́lt eljá rá s
Kbt. 119. §
Nyı́lt eljá rá s
Kbt. 119. §

Beszerzés
becsült nettó
értéke
Ft-ban

300.000.000,-Ft 2013. má jus

560.000.000,-Ft 2013. jú nius

2013.
augusztus
2013.
szeptember

2014. má jus
2014.má jus

EÉ pı́té s

Nyı́lt eljá rá s
Kbt. 119. §

250.000.000,-Ft 2013. má jus

2013.
augusztus

2014. má jus

EÉ pı́té s

Nyı́lt eljá rá s
Kbt.119.§

200.000.000,-Ft 2013. má jus

2013.
augusztus

2014. má jus

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Második rész, 38. §)

II. Árubeszerzés
Beszerzés meghatározása,
megnevezése

A tervezett közbeszerzés
tárgya

fajtája

Beszerzés
becsült nettó
értéke
Ft-ban

Az eljárás
megindítás
á-nak
időpontja

Szerződés
Szerződés- Szerződéses
teljesítéséne
kötés
összeg
k várható
időpontja nettó Ft-ban
időpontja

Nemzeti értékhatárt elérő beszerzések (Harmadik rész, 119. §)

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Második rész, 38. §)

III. Szolgáltatás beszerzések
Beszerzés meghatározása,
megnevezése

A tervezett közbeszerzés
tárgya

fajtája

Beszerzés
Az eljárás
becsült nettó megindításáértéke
nak
Ft-ban
időpontja

Szerződéskötés
időpontja

Szerződés
Szerződéses
teljesítéséösszeg
nek várható
nettó Ft-ban
időpontja

Nemzeti értékhatárt elérő beszerzések (Harmadik rész, 119. §)
Borbá la Fü rdő terü leté n
lé tesı́tendő kü lté ri
é lmé nymedence teljes kö rű
engedé lyes é s kivitelezé si
tervdokumentá ció já nak
elké szı́té se

Szabadidő kö zpont terü leté n
meglé vő szá lló é pü let
bő vı́té se é s korszerű sı́té se
kivitelezé si
tervdokumentá ció já nak
elké szı́té se
Szabadidő kö zpont terü leté n
meglé vő konyhaé pü let
bő vı́té se é s korszerű sı́té se
kivitelezé si
tervdokumentá ció já nak
elké szı́té se

tervezé s

tervezé s

tervezé s

Hirdetmé ny
né lkü li
tá rgyalá sos
eljá rá s
(Kbt.122§
7. bekezdé s a.)
pont.)
Hirdetmé ny
né lkü li
tá rgyalá sos
eljá rá s
(Kbt.122§
7. bekezdé s a.)
pont.)
Hirdetmé ny
né lkü li
tá rgyalá sos
eljá rá s
(Kbt.122§
7. bekezdé s a.)
pont.)

14.382.000 Ft

2012.010.09

2012.11.19

14.382.000
Ft

2013.04.15

11.980.000 Ft

2013.01.22

2013. 02.26

11.980.000

2013.04.17

12.950.000 Ft

2013.01.22

2013.02.26

12.950.000

2013.04.17

Közösségi értékhatárt elérő, illetve meghaladó beszerzések (Második rész, 38. §)

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
113/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Napirend módosítás

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete ú gy hatá roz, hogy a
„Gyevitur Kft. 2013. é vi Kö zbeszerzé si terve” tá rgyú elő terjeszté s megtá rgyalá sa utá n
hozza meg dö nté sé t az AKTV Kft. 2012. é vi Egyszerű sı́tett é ves beszá moló já nak
elfogadá sá ró l.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

114/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Az AKTV Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadása
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, megtá rgyalta a gazdasá gi tá rsasá g 2012. é vre vonatkozó Egyszerű sı́tett é ves
beszá moló já t, é s az alá bbi hatá rozatot hozta:

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete elfogadja az AKTV Kft. –Kö nyvvizsgá ló é s a
Felü gyelő Bizottsá g á ltal megerő sı́tett – 2012. é vi Egyszerű sı́tett é ves
beszá moló já t az alá bbiak szerint:
- az AKTV Kft. 2012. é vi mé rlegé nek fő ö sszege: 130.221.000,- Ft
2. Az AKTV Kft. 2012. é vi adó kö teles eredmé nye 60.634.000,- Ft bevé tel, valamint
55.428.000,- Ft rá fordı́tá s eredmé nyeké nt 5.206.000,- Ft.
3. A Ké pviselő -testü let elfogadja az eredmé ny felosztá sá ra vonatkozó ü gyvezető i
javaslatot, mely szerint 521.000,- Ft adó fizeté si kö telezettsé g teljesı́té sé t
kö vető en a mé rleg szerinti eredmé ny 4.685.000,- Ft, amely eredmé nytartalé kba
kerü l.
4. A Ké pviselő -testü let felké ri Ballai ü gyvezető t arra, hogy mutassa be elké pzelé seit
arra vonatkozó an, hogy hosszú tá von miké nt nö velhető az AKTV Kft. bevé tele.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Ballai Ferenc ü gyvezető (AKTV Kft.)
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
115/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
A Gyeviép NKft. 2012. évi beszámolójának elfogadása

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete, mint a Gyevié p NKft. tulajdonosi jogait gyakorló
testü let, megtá rgyalta a gazdasá gi tá rsasá g 2012. é vre vonatkozó Egyszerű sı́tett é ves
beszá moló já t, é s az alá bbi hatá rozatot hozta:
1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete elfogadja a Gyevié p NKft. –Kö nyvvizsgá ló é s a
Felü gyelő Bizottsá g á ltal megerő sı́tett – 2012. é vi Egyszerű sı́tett é ves beszá moló já t
az alá bbiak szerint:
- a Gyevié p NKft. 2012. é vi mé rlegé nek fő ö sszege: 184.622.000,- Ft
- a Gyevié p NKft. 2012. é vi mé rleg szerinti eredmé nye: - 3.476.000,-Ft

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Katona Antal ü gyvezető (Gyevié p NKft.)
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
116/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
A Gyeviép Nonprofit Kft ügyvezetőjének munkabére

HATÁROZAT

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a Gyevié p NKft. ü gyvezető je munkabé ré t
2013. má jus 1. napjá tó l havi bruttó 350.000 forintban á llapı́tja meg.

2. A Ké pviselő -testü let felké ri az ü gyvezető t 1. pontban foglaltak vé grehajtá sá val
kapcsolatos inté zkedé sek megté telé re.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Katona Antal ü gyvezető (Gyevié p NKft.)
4. Szemé lyü gyi elő adó
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
117/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Az AKTV Kft. ügyvezetőjének jutalma

HATÁROZAT

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete az AKTV Kft. ü gyvezető je szá má ra egyhavi
munkabé ré nek megfelelő jutalmat á llapı́t meg.

2. A Ké pviselő -testü let felké ri az ü gyvezető t 1. pontban foglaltak vé grehajtá sá val
kapcsolatos inté zkedé sek megté telé re.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Ballai Ferenc ü gyvezető (AKTV Kft.)
4. Szemé lyü gyi elő adó
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
118/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
A Gyevitur Kft ügyvezetőjének munkabére

HATÁROZAT

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a Gyevitur Kft. ü gyvezető je munkabé ré t
2013. má jus 1. napjá tó l havi bruttó 325.000 forintban á llapı́tja meg.

2. A Ké pviselő -testü let felké ri az ü gyvezető t 1. pontban foglaltak vé grehajtá sá val
kapcsolatos inté zkedé sek megté telé re.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. OÖ krö s Erika ü gyvezető (Gyevitur Kft.)
4. Szemé lyü gyi elő adó
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
119/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
A Szivárvány Óvoda házirendjének felülvizsgálata

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a 2012. á prilis 24. napjá n tartott ü lé sé n
megtá rgyalta Herczeg Jó zsef polgá rmester „A Szivá rvá ny OÓ voda há zirendjé nek
felü lvizsgá lata” tá rgyú elő terjeszté st é s az alá bbi hatá rozatot hozza:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a jóváhagyja Szivárvány Óvoda házirendjét a
jelen határozat mellékletét képező szövegezéssel.
2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete felkéri az Intézményvezetőt, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt házirendet a jogszabályokban foglalt rendelkezések szerint hozza
nyilvánosságra.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Ozsvá th Lá szló né inté zmé nyvezető (Szivá rvá ny OÓ voda)
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

119/2013.(IV.24.) Kt. határozat melléklete

HÁZIREND
2013
Szivárvány Óvoda
6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

HÁZIREND
Intézmény OM - azonosítója: 029493

Készítette: …………………………………
óvodavezető

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:
…/2013. (….) határozatszámon
elfogadta:

Véleménynyilvánítók:
…………………………………………..

………………………………………

Szü lő i Szervezet nevé ben né valá ı́rá s

Nevelőtestület nevében

……………………………………………………
szakalkalmazottak nevében névaláírás

…/2013. (….) határozatszámon jóváhagyta:
…………………………………………………….
óvodavezető
Ph.
Egyetértését kinyilvánító:
…………………………………………………
fenntartó nevében névaláírás

Hatályos: a kihirdetés napjától 2013.............................
A dokumentum jellege: Nyilvá nos
Megtalálható: az ó voda honlapjá n, gazdasá gi irodá ban
Verziószám:
1./.............. eredeti példány
Iktatószám:

2013
A Házirend jogszabályi háttere
- A nemzeti kö znevelé srő l szó ló 2011. é vi CXC. tö rvé ny
- 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelé si-oktatá si inté zmé nyek mű kö dé sé rő l
é s a kö znevelé si inté zmé nyek né vhaszná latá ró l
- 1997. é vi XXXI. tv. a Gyermek vé delemrő l é s gyá mü gyi igazgatá sró l

Bevezető rendelkezések
A kö znevelé si tö rvé ny 25.§ (2) bekezdé s, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet
5.§ (1) alapjá n a Szivá rvá ny OÓ voda– (melynek szé khelye: Algyő , Kasté lykert u. 17) az
alábbi rendelkezések alapján alkotta meg há zirendjé t.

A házirend hatálya
Időbeli hatálya:
A Há zirend az inté zmé nyvezető jó vá hagyá sá val lé p hatá lyba a kihirdeté s napjá n é s
hatá rozatlan idő re szó l. Ezzel egy idő ben hatá lyá t veszti a 142/2012.(IV.25) Kt.
hatá rozattal a fenntartó á ltal jó vá hagyott Há zirend.
Felülvizsgálata: é venké nt, illetve jogszabá lyvá ltozá snak megfelelő en.
Módosítása: az inté zmé nyvezető hatá skö re, kezdemé nyezheti a nevelő testü let é s a
KT elnö k é s a Szü lő i Szervezet
A kihirdetés napja: ........................................
A Házirend személyi hatálya kiterjed:
• Az ó vodá val jogviszonyban á lló minden alkalmazottra.
• Az ó vodá val jogviszonyban á lló gyermekekre.
• Az inté zmé nnyel jogviszonyban nem á lló , de az inté zmé ny terü leté n munká t vé gző kre,
illetve azokra, akik ré szt vesznek az ó voda feladatainak megvaló sı́tá sá ban.
• A szü lő kre (azokon a terü leteken, ahol é rintettek).
A Házirend területi hatálya kiterjed:
• Az ó voda terü leté re.
• Az ó voda á ltal szervezett - a nevelé si program vé grehajtá sá hoz kapcsoló dó - ó vodá n
kı́vü li programokra.
• Az inté zmé ny ké pviselete szerinti alkalmaira, kü lső kapcsolati alkalmaira.
A Há zirend a kü lö nbö ző jogszabá lyokban megfogalmazott jogok, kö telessé gek
é rvé nyesü lé sé nek helyi gyakorlata, az inté zmé ny sajá t mű kö dé sé nek belső szabá lyzó ja.
Megvaló sı́tá sá val biztosı́tja a pedagó giai programban foglalt cé lok elé ré sé t, betartá sa
kö telező a tá rsadalmi együ tté lé s szabá lyainak megfelelő en az ó vodakö zö ssé g é s a szü lő i
kö zö ssé g minden tagja szá má ra.
A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A há zirendben foglaltaknak megtartá sá t a munkaviszonyra vonatkozó rendelkezé sek
megszegé sé re vonatkozó eljá rá sok alkalmazá sá val lehet kiké nyszerı́teni a
pedagó gusoktó l é s má s alkalmazottaktó l.
A há zirendben foglaltak megsé rté se mindenkire né zve ugyanolyan jogkö vetkezmé nnyel
já r, mint a jogszabá lyok megsé rté se.
Jogorvoslati lehetőség
A há zirend megsé rté sé vel hozott inté zmé nyi dö nté s ellen a szü lő , jogorvoslattal é lhet.
Az ó voda, dö nté se, inté zkedé se, illetve az inté zkedé sek elmulasztá sa ellen a szü lő eljá rá st
indı́that.
Az eljá rá s kezdemé nyezé sé re lehető sé g van azon az alapon is, hogy a meghozott dö nté s,
inté zkedé s vagy az inté zkedé s elmulasztá sa ellenté tes a nevelé si-oktatá si inté zmé ny
há zirendjé ben foglaltakkal.

Kedves Szülők!

E belső szabá lyozó dokumentumunk ké szı́té sé né l a jogszabá lyi elvá rá sokat, az elmú lt
é vek gyakorlatá ra é pı́tve az OÖ nö k elvá rá sait, jogait é s kö telezettsé geit, valamint
gyermekeik mindenekfelett á lló é rdekeit vettü k figyelembe. Ké rjü k, hogy az alá bbiakban
megfogalmazott há zirendet figyelmesen olvassá k vé gig, é s a gyermekek valamint az
eredmé nyes együ ttmű kö dé s é rdeké ben tö rekedjenek a benne foglaltak betartá sá ra! A
há zirendü nkben megfogalmazott szabá lyok az ó vodá nkba tö rté nő jogszerű belé pé stő l az
inté zmé ny elhagyá sá ig terjedő idő re, illetve – é vente, a szü lő kkel tö rté nő megá llapodá s
szerint – a nevelé si idő n tú l, vagy az inté zmé ny é pü leté n kı́vü l szervezett programok
ideje alatt é rvé nyesek.
Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására,
nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és
szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a
gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a
köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
Nevelé si alapelveink kö zö tt meghatá rozó : a gyermeki jogok é s szemé lyisé g tisztelete,
elfogadá sa, szeretete é s megbecsü lé se, mely a gyermekek egyé ni ké pessé geinek
kibontakoztatá sá t jelenti.

OÓ vodá nkban a nevelő munka a mindenkor é rvé nyben lé vő Kö znevelé si tö rvé ny, az OÓ vodai
nevelé s orszá gos alapprogramja, a Pedagó giai Program a Szervezeti é s Mű kö dé si
Szabá lyzat, szerint folyik, mely dokumentumok nyilvá nosak é s az OÖ nö k szá má ra
elé rhető k a www.algyoiovi.hu honlapunkon. A mű kö dé sü nket szabá lyozó
dokumentumainkban foglaltak megvaló sı́tá sá hoz az ó voda é s a csalá d sokoldalú ,
bizalomra é pü lő együ ttmű kö dé se szü ksé ges.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák
végig, a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek
partnereink a benne foglaltak érvényesülésében.
Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!
Algyő, 2013. április 09.

……………………………………………
intézményvezető

1. Általános információk az óvodáról
Az intézmény hivatalos elnevezése:
Szivá rvá ny OÓ voda
Az intézmény címe székhelye és elérhetősége:
6750 Algyő , Kasté lykert u. 17
Telefon:
62/517-194
E-mail:
OÓvoda logó ja
szivarvanyovi@algyo.hu
Web: www.algyoiovi.hu
Óvodavezető:
Ozsvá th Lá szló né
Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzata
Fenntartó
6750 Algyő , Kasté lykert u. 40.
logó ja
Telefon:
62/517-517
Az óvoda férőhelyszáma: 196 fő
Az óvoda csoportjainak száma: 8
Az intézményvezetés tagjai:
- Inté zmé nyvezető : Ozsvá th Lá szló né
- Inté zmé nyvezető helyettes: Ková csné Budai EÉ va
- Szakmai munkakö zö ssé g vezető k: Gö rö g Annamá ria, Szé ná siné Juhá sz Brigitta,
Szalainé Tombá cz Erika
Fogadó órájuk: előre egyeztetett időpontban
Az óvodatitkár neve: Maká n Ferencné
Elérhetősége: 62/517-194
Fejlesztést segítő szakemberek:
- Logopé dus: Keré nyi Gá borné
- Gyó gytestnevelő : Juhá sz-Szé lpá l Rita
Elérhetősége: a hirdető tá blá n megtalá lható
Az óvoda működési köre: Algyő kö zigazgatá si terü lete
Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok:

2011. é vi CXC tö rvé ny a nemzeti kö znevelé srő l
363/2012. (XII.17.). é vi kormá nyrendelet Az ó vodai nevelé s alapprogramja
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelé si-oktatá si inté zmé nyek mű kö dé sé rő l é s a kö znevelé si
inté zmé nyek né vhaszná latá ró l
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti kö znevelé srő l szó ló tö rvé ny vé grehajtá sá ró l
Pedagó giai Program

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajá tos nevelé si igé nyű gyermekek ó vodai nevelé sé nek
irá nyelve kiadá sá ró l
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagó giai szakszolgá lati inté zmé nyek mű kö dé sé rő l

2. Az intézmény nyitva tartása
Inté zmé nyü nk hé tfő tő l pé ntekig, ö t napos munkarendben, folyamatosan mű kö dik.
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 5.30-17.00 óráig, napi 11.30 óra.
Az ü nnepekkel kapcsolatos nyitvatartá si rendet inté zmé nyü nk é vente, a jogszabá lyban
meghatá rozottak szerint szervezi.
Az ó voda nyitá sá t kö vető en, valamint a zá rá st megelő ző en a gyermekek lé tszá má tó l
fü ggő en ö sszevont csoportok mű kö dnek:
- reggel 5.30-7.00 - ó rá ig
- dé lutá n 16.00-17.00 - ó rá ig
Az ü gyeletek nevelé si é vente kialakı́tott rendjé t a nevelé si é v kezdé sekor az ó vó nő k
ismertetik a szü lő kkel, é s a faliú jsá gokon ı́rá sbeli tá jé koztatá st is kö zzé tesznek.
A gyermekekkel az inté zmé ny teljes nyitva tartá sa alatt - a csoportok heti é s
napirendjé nek megfelelő en - ó vodapedagó gus foglalkozik.
A nevelési év szeptember 1-tő l augusztus 31-ig tart, mely ké t ré szbő l á ll:
a) Szervezett nevelé si, tanulá si idő szak: szeptember 1-tő l má jus 31-ig
b) Nyá ri idő szak:
jú nius 1-tő l augusztus 31-ig

2.1. Zárva tartás eljárásrendje

Az ó voda é pü leteinek ü zemelteté se a fenntartó á ltal meghatá rozott nyári zárva tartás
alatt szü netel. Ekkor tö rté nik az é ves felú jı́tá s, karbantartá s, nagytakarı́tá s. Ez idő alatt az
ó vodá ban meghatá rozott napon ü gyelet tartá sa kö telező dé lelő tt 800-1300 ó rá ig. Az
ü gyeleti napot a fenntartó hatá rozza meg. A nyá ri zá rva tartá s alatt a hivatalos ü gyeket
az inté zmé ny vezető je, illetve az á ltala kijelö lt szemé ly inté zi. Nevelé si é vben a hivatalos
ü gyek inté zé se az ó vodavezető , illetve az ó vodatitká r ü gyinté ző irodá já ban tö rté nik 800–
1530 kö zö tt.
A nyári zárás időpontjáról legké ső bb februá r 15-ig, hirdetmé ny formá já ban (faliú jsá g)
tá jé koztatjuk a szü lő ket, melynek tudomá sul vé telé t alá ı́rá sukkal szü ksé ges hitelesı́teni.
Az é pü letek nyá ri nagytakarı́tá si, karbantartá si é s felú jı́tá si munká latainak zavartalan
lebonyolı́tá sa miatt - szü ksé g é s igé ny szerint – a kijelö lt ó vodaé pü letben fogadjuk a
gyermekeket. IÍ gy elő fordul, hogy a gyermekek fogadá sá ra az é ppen ü gyeletet ellá tó
„nyá ri vendé gfogadó ” ó vodaé pü letü nkben kerü l sor, mely – megfelelő szü lő i tá mogatá st
is é lvezve - minden bizonnyal kedvező en hat a gyermekek tá rsas kapcsolatainak,
kommuniká ció s é s egyé b ké szsé geinek fejlő dé sé re.
A téli zárva tartásról a fenntartó dö nt. A dö nté srő l legké ső bb november 01.-ig
hirdetmé ny formá já ban (faliú jsá g) tá jé koztatjuk a szü lő ket, melynek tudomá sul vé telé t
alá ı́rá sukkal szü ksé ges hitelesı́teni.
2.2. Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje

Az iskolai ő sz, té li é s tavaszi szü netek, illetve nagyobb hiá nyzá sok eseté n a nevelé si é v

kö zben az ó vodai é let zavartalan mű kö dé sé t biztosı́tva, de az é sszerű sé g é s takaré kossá g
jegyé ben ı́rá sban felmé rjü k a vá rható lé tszá mot. Amennyiben a gyermekek lé tszá ma
csoportonké nt a 20 fő t nem é ri el, é lü nk a csoportok ö sszevoná sá nak lehető sé gé vel,
ü gyelet biztosı́tá sá val. Rendkı́vü li esetben (pl. pedagó gushiá nyzá s) csoportö sszevoná st a
tö rvé nyes
lé tszá mkeret
betartá sá val
é s
a
nevelő testü let
vé lemé nyé nek
figyelembevé telé vel az ó vodavezető rendelhet el. Huzamosabb idő re tö rté nő
csoportö sszevoná s eseté n az ó vodavezető kö teles tá jé koztatni a fenntartó t.
Lé tszá mtó l fü ggetlenü l nem vonható ö ssze az a gyermekcsoport, ahol zá rlattal já ró
fertő ző megbetegedé s van.
A nyá ri idő szakban alacsony lé tszá m eseté n ö sszevont csoporttal mű kö dhet az ó voda.
(Az ö sszevont csoport lé tszá ma: maximum 25 fő ).
2.3. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje

A tö rvé nyi elő ı́rá soknak megfelelő en inté zmé nyü nk nevelé si é vente öt munkanap
erejé ig, nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igé nyt tartó k
szá má ra ü gyeleti ellá tá st biztosı́tunk. A nevelé s né lkü li munkanapokat a nevelő testü let
szakmai tová bbké pzé sé re, valamint az inté zmé ny mű kö dé sé vel kapcsolatos tervezé si é s
é rté kelé si feladatok ellá tá sá ra haszná ljuk fel.
A nevelé s né lkü li napok idő pontjá ró l az é ves munkatervben a nevelé si é v rendje
fejezetben tá jé kozó dhatnak az ó voda honlapjá n. A szü lő k legké ső bb hé t nappal elő bb, az
esetek tö bbsé gé ben má r az é tkezé si té rı́té si dı́j befizeté sé nek idő pontjá ban, vagy
hirdetmé ny formá já ban (faliú jsá g) is é rtesı́té st napnak.
Rendkı́vü li szü net elrendelé sé re a fenntartó engedé lyé vel egé szsé gü gyi okokbó l,
termé szeti vagy má s katasztró fa eseté n kerü lhet sor.

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

3.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje
Mikor részesülhet a gyermek óvodai ellátásban?
Három éves kortól mindaddig, amı́g a gyermek elé ri az iskolá ba lé pé shez szü ksé ges
fejlettsé get.
Az ó voda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik é leté vé t a felvé telé tő l szá mı́tott fé l
é ven belü l betö lti, felté ve, hogy minden, a kö rzeté ben é lő há romé ves é s anná l idő sebb
gyermek ó vodai felvé teli ké relme teljesı́tett, é s mé g van ü res ó vodai fé rő hely.
Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába
járni (5 éves), ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor:
a) a felvételhez szükséges kort betöltötte
b) teljesen egészséges (kivéve a sajátos nevelési igényű gyermekeket)
c) az étkezési térítési díjat szülője előre, minimum egy hónappal megrendelte
és befizette.

Az óvodába történő felvétel a beiratkozá ssal, a felvé teli adatlap kitö lté se utá n, é s az
é tkezé si ellá tá sé rt já ró té rı́té si dı́j befizeté sé vel vá lik é rvé nyessé .
Az ó vodai felvé tellel jogviszony keletkezik az ó voda é s a nevelé sre á tvett gyermek
(szü lő je, gyá mja) kö zö tt, amelyet a há zirend szabá lyoz. E naptó l illetik meg az ó vodá s
gyermeket a há zirendben foglalt jogok é s kö telessé gek. Az ó vodai felvé tel, á tvé tel
jelentkezé s alapjá n tö rté nik. A fenntartó á ltal meghatá rozott jelentkezé si hatá ridő t
legalá bb 30 nappal a jelentkezé s elő tt nyilvá nossá gra hozzuk.
A jelentkezé s a gyermek é s a szü lő szemé lyes megjelené sé vel tö rté nik. A jelentkezé si
idő pont elő tt lehető sé get biztosı́tunk az ó vodai é let megtekinté sé re. Tú ljelentkezé s
eseté n 2014. szeptember 01.-ig elő nyben ré szesü lnek azok a gyermekek, akinek
rendszeres gyermekvé delmi tá mogatá sró l szó ló hatá rozata van, szü lei dolgoznak,
valamint testvé re má r az inté zmé nyü nkbe já r.
A lé tszá m betelté t kö vető en a jelentkező gyermekeket az ó voda vezető je elő jegyzé sbe
veszi, é s megü resedő hely eseté n jelentkezé si sorrendben –telefonon é rtesı́ti a szü lő ket.
A felvé telrő l a tö rvé nyi elő ı́rá sok é rtelmé ben az inté zmé ny vezető je, tú ljelentkezé s
eseté n az e feladatra alakult bizottsá g dö nt.
Az ó vodá ba felvett gyermekek csoportba való beosztá sá ró l a szü lő k é s az
ó vodapedagó gusok vé lemé nyé nek kiké ré se mellett az ó vodavezető dö nt.
A szü lő gyermeke ó vodai felvé telé t, á tvé telé t bá rmikor ké rheti, a gyermekek felvé tele a
nevelé si é vben folyamatos.
Más óvodából történő átjelentkezés esetén a korá bbi ó vodá bó l a gyermek
egé szsé gü gyi tö rzslapjá t, fejlő dé si lapjá t/napló já t, é s az ó voda igazolá sá t szü ksé ges
csatolni az ó vodá nkba tö rté nő beiratkozá skor.
3.2. A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok
•
•
•
•
•

a gyermek szemé lyazonosı́tá sá ra alkalmas, a gyermek nevé re kiá llı́tott szemé lyi
azonosı́tó t (szü leté si anyakö nyvi kivonata, annak igazolá sá ra, hogy betö ltö tte a
harmadik é leté vé t)
lakcı́met igazoló ható sá gi igazolvá nyt
a gyermek TAJ ká rtyá ja
a szü lő szemé lyi azonosı́tó é s lakcı́met igazoló ható sá gi igazolvá nya
a gyermek oltá si kö nyve, annak igazolá sá ra, hogy a kö telező oltá sokat megkapta.

3.3. Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának
eljárásrendje

Az ó voda kö teles felvenni, á tvenni azt a gyermeket, aki kö teles ó vodá ba já rni (5 é ves), ha
lakó helye, ennek hiá nyá ban tartó zkodá si helye a kö rzeté ben talá lható .
A szü lő az ó vodai nevelé sben tö rté nő ré szvé telre jogszabá ly alapjá n kö telezett
gyermeké t kö teles beı́ratni az ö nkormá nyzat á ltal kö zzé tett kö zlemé nyben vagy
hirdetmé nyben meghatá rozott idő pontban. A napi né gy ó rá ban ó vodai nevelé sre
kö telezett gyermek (5 é ves) szü lő je, amennyiben gyermeke az ó vodakö telezettsé gé t

kü lfö ldö n teljesı́ti, kö teles arró l a beiratkozá s idejé nek utolsó hatá rnapjá t kö vető tizenö t
napon belü l ı́rá sban é rtesı́teni a gyermek lakó helye, annak hiá nyá ban tartó zkodá si helye
szerint illeté kes jegyző t.
a) 2013. december 31-ig a gyermek abban az é vben, amelyben az ö tö dik é leté vé t
betö lti, a nevelé si é v kezdő napjá tó l napi 4 ó rá t kö teles ó vodai nevelé sben ré szt
venni.
b) 2014. január 1-től a gyermek abban az é vben, amelynek augusztus 31. napjá ig a
harmadik é leté vé t betö lti, a nevelé si é v kezdő napjá tó l legalá bb napi né gy ó rá ban
ó vodai foglalkozá son kö teles ré szt venni.
c) Az az ó vodakö teles gyermek, aki halmozottan há trá nyos helyzetű napi 6 ó rá ban
ó vodai foglalkozá son kö teles ré szt venni.

Az ó voda nevelő testü lete ké ri, hogy az ó vodakö teles korú gyermekeket legké ső bb 8h-ig
hozzá k be az ó vodá ba az iskolaalkalmassá g elé ré sé nek az é rdeké ben.
3.4. A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje

OÓ vodá nk a fenntartó i elvá rá soknak eleget té ve alapı́tó okirata szerint fogadja azokat a
gyermekeket, akik a szaké rtő i bizottsá g szakvé lemé nye alapjá n
a) mozgá sszervi, é rzé kszervi, é rtelmi vagy beszé dfogyaté kos, tö bb
fogyaté kossá g együ ttes elő fordulá sa eseté n halmozottan fogyaté kos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyé b psziché s fejlő dé si zavarral (sú lyos
tanulá si, figyelem- vagy magatartá sszabá lyozá si zavarral) kü zd,
b) a beilleszkedé si, tanulá si, magatartá si nehé zsé ggel kü zdő gyermeket, aki
olyan kü lö nleges bá ná smó dot igé nylő gyermek, aki a szaké rtő i bizottsá g
szaké rtő i vé lemé nye alapjá n az é letkorá hoz viszonyı́tottan jelentő sen
alulteljesı́t,
c) tá rsas kapcsolati problé má kkal, tanulá si, magatartá sszabá lyozá si
hiá nyossá gokkal kü zd, kö zö ssé gbe való beilleszkedé se, tová bbá
szemé lyisé gfejlő dé se nehezı́tett vagy sajá tos tendenciá kat mutat, de nem
minő sü l sajá tos nevelé si igé nyű nek.
Az ó vodai beiratkozá skor szü ksé ges a szaké rtő i bizottsá g szakvé lemé nyé nek
bemutatá sa, annak é rdeké ben, hogy szá má ra a megfelelő egyé ni fejleszté shez a
szakembert biztosı́tani tudjuk.
3. 5. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje

Az ó voda vezető je az ó vodai felvé teli, á tvé teli ké relem elbı́rá lá sá ró l, a dö nté st
megalapozó indokolá ssal, a fellebbezé sre vonatkozó tá jé koztatá ssal 15 munkanapon
belü l é rtesı́ti a szü lő t, tová bbá az ó vodai nevelé sre kö telezett gyermek felvé tele, á tvé tele
eseté n indokolá s né lkü l é rtesı́ti az elő ző ó voda vezető jé t is.
Az ó vodavezető á ltal első fokon hozott elutası́tó hatá rozat ellenei jogorvoslati ké relmet,
má sodfokra a jegyző nek cı́mezve az inté zmé nyvezető nek kell benyú jtani 15 napon belü l.
3.6. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje

a) A jegyző a szü lő ké relmé re az ó vodavezető , valamint a vé dő nő egyeté rté sé vel, a

gyermek jogos é rdeké t szem elő tt tartva, 2014. 09. 01. - tő l az ö tö dik é leté v
betö lté sé ig felmenté st adhat a kö telező ó vodai nevelé sben való ré szvé tel aló l, ha a
gyermek csalá di kö rü lmé nyei, ké pessé geinek kibontakoztatá sa, sajá tos helyzete
indokolja.
b) A gyermek ö t é ves korá tó l a kö telező ó vodai nevelé s aló l az ó vodavezető
felmenté st adhat a szü lő (gyá m) ı́rá sos ké relme (csalá di kö rü lmé nyek,
ké pessé gkibontakoztatá s, sajá tos helyzet) alapjá n, melyet az ó voda vezető jé nek
ı́rá sban nyú jt be, aki dö nté sé rő l hatá rozatot hoz, é s megkü ld a szü lő nek. Az
ó vodapedagó gusok a felvé teli é s mulasztá si napló ban rö gzı́tik a felmenté s té nyé t
é s a hatá rozat szá má t. A kö telező ó vodai nevelé s fejlesztő nevelé sben is
teljesı́thető .

3.7. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje

Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:
a) ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a
gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke
melyik óvodába távozik),
b) ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő
kimaradására,
c) az étkezési térítési díj felszólításra történő befizetésének elmulasztása esetén
2014. 09.01-ig,
d) ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
e) megszűnik az óvodai elhelyezés – a köznevelési törvény 74. § (3)
bekezdésében foglaltak kivételével –, ha a gyermek az óvodából
igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt
legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás
következményeire.

A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda, írásban értesíti a gyermek
állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzőjét.

4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és
igazolásának eljárásrendje
Ké rjü k a szü lő ket, hogy gyermekü k bá rmilyen tá vol maradá sá t szı́veskedjenek
bejelenteni.
a) Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az
óvodát.
b) Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a
többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti

a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan
jelentsék be a pedagógusnak.
c) Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség
miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is. Ennek elmaradása esetén a
pedagógus nem veheti be a gyermeket, a többi kisgyermek egészségének
védelme érdekében. Ennek megvalósulását az óvónőknek a felvételi és
hiányzási naplóban dokumentálni szükséges
d) A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási
ellenőrzés keretében vizsgálja.
e) Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha
- a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi el
az óvodába,
- a gyermek beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint
igazolja,
- a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott
kötelezettségének eleget tenni.
a)
Az öt éves gyermek három napon túli távolmaradását csak az
óvodavezető engedélyezheti.
b)
Fertő ző betegsé g eseté n a szü lő nek bejelenté si kö telezettsé ge van az ó voda
vezető jé né l.
c)
Nem betegsé gbő l adó dó hiá nyzá st a szü lő nek elő zetesen, vagy az ó vodai
foglalkozá sok megkezdé se elő tt (szemé lyesen, telefonon, vagy ı́rá sban) jelentenie
kell.

5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje

a) Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
b) Ha a gyermek tankötelesként vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési
évben tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzőt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a
gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet
készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a
gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet
megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
c) Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult,
- a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az
óvodában kell tartózkodnia,

-

-

az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt
a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően – a
jegyző által meghatározott időpontban – tájékoztatja a jegyzőt azoknak a
napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az
óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január–június, illetve a július–
december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja
az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a
mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket,
értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik.

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

A törvény értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy
az óvoda a nyitva tartástól kezdődően a zárásig „foglalkozásokból” áll, s nem pedig
felügyeleti feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok
nyugalma, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel
830- óráig kell beérkezniük saját csoportjaikba.
A gyermekek nevelé se folyamatos napirend alapjá n tö rté nik, mely az jelenti, hogy az
ó vodapedagó gus a foglalkozá sokat, a gyermekek já té ká hoz, mindennapi
tevé kenysé gé hez kapcsolja. Zavarja tehá t a napirendet, ha egy ké ső n é rkező gyermek
á tvé telé vel meg kell szakı́tania a gyermekekkel való foglalkozá sá t. A napirend
megismeré se a szü lő k szá má ra fontos feladat, ugyanis az ó vodá ba é rkezé s é s az onnan
való tá vozá s rendjé t meghatá rozza. A szü lő csak a napirend zavará sa né lkü l hozhatja
ké ső bb, vagy viheti el hamarabb a gyermeké t. Ké rjü k, tá jé kozó djanak gyermekü k
csoportjá nak napirendjé rő l.
A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha
az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben
tartása mellett teszik:
Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el
gyermeküket:

Reggel 6-830-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk és a folyosón ügyeletet
biztosítunk.
Délben 1230-1300-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk és a folyosón ügyeletet
biztosítunk. Ez idő alatt vihetik el azok a szülők a gyermekeiket, akik 4 és 6 órát
tartózkodnak az intézményben, továbbá azok, akik délben ebéd után szeretnék elvinni
gyermeküket.
Délután 1530-tól folyamatosan nyitva tartjuk az intézményt a megfelelő biztonsági
szabályokat betartva.

Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az
előzőekben megfogalmazott eljárásrendet.

Mindezeken túl a házirend tartalmazza az óvoda általános napirendjét, továbbá a
csoportszobákhoz tartozó hirdetőtáblán a csoportok egyéni napirendjét, melyet az
óvodapedagógusok a gyermekek életkorának megfelelően készítenek el. A gyermekek
napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően változatos.
Ezért kérjük, hogy az óvodapedagógussal egyeztessenek, ha gyermeküket valamilyen
oknál fogva a házirend szabályozásától eltérően hozzák az óvodába.
Ké rjü k, hogy gyermekeiket minden esetben kı́sé rjé k be az ó vodá ba é s adjá k á t az
ó vodapedagó gusnak, dajka né ninek, tá vozá skor szinté n az ó vodapedagó gustó l ké rjé k ki.
Az ó voda kapujá n vagy bejá rati ajtajá n gyermekeiket egyedü l ne engedjé k be é s ki sem.
Az ó voda fő bejá rata a gyermekek biztonsá ga é rdeké ben minden esetben kallantyú
beakasztá sá val csukó dik.
A gyermeket az ó vodá bó l a szü lő , illetve csak az á ltala megbı́zott szemé lyek ké rhetik ki. A
megbı́zá sró l a szü lő , illetve az á ltala megbı́zott szemé ly kö teles az ó vó nő ket ı́rá sban
é rtesı́teni.
A szü lő ı́rá sos engedé lye szü ksé ges ahhoz, hogy az ó vodapedagó gusok a gyermeket
testvé rrel vagy szá mukra idegennel haza engedjé k. Az ı́rá sos engedé lyt a szü lő nek kell
á tadni az ó vó nő nek. Az ó vó nő á ltal kiadott gyermeké rt, tová bbiakban a szü lő , vagy az
é rte jö vő szemé ly a felelő s.
Vá lá s eseté n a bı́ró sá gi vagy gyá mhivatali ható sá gi hatá rozatban foglaltak szerint kö teles
az ó voda a gyermeket kiadni. Hatá rozat hiá nyá ban az ó voda kö teles mindké t szü lő
szá má ra a szü lő i jogoknak megfelelő en eljá rni.
Amennyiben a csalá d ö nhibá já n kı́vü l, vagy má s okbó l nem tud a gyermek hazavitelé rő l a
zá rá s idejé ig gondoskodni, az ó vó nő kö teles a Csalá dsegı́tő é s Gyermekjó lé ti Szolgá lat
segı́tsé gé t igé nybe venni.
Idegenek kı́sé ret né lkü l nem tartó zkodhatnak az ó vodá ban. Az ó vodá s korú gyermekek a
teljes nyitva tartá s idejé ben jogosultak az ó vodá ban tartó zkodni.
Általános, keretjellegű napirendünk
Időpont
5.30-7.00
7.00-9.30

Tevékenység
Játék, szabadon választott tevékenység
Folyamatos játéktevékenység, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek,
folyamatos reggeli

9.30- 10.30
10.3011.30
11.3012.30
12.3014.30
14.3016.00
16.0017.00

Játékba integrált, párhuzamosan tervezett tanulási tevékenységek
Udvari játék, séta, futás
Ebéd
Pihenés
Uzsonna, játék, egyéni és mikrocsoportos tevékenységek
Összevont csoportban játék

Az ó voda rugalmas napirendjé t meghatá rozzá k a helyi szoká sok, rendezvé nyek, idő já rá si
viszonyok. A napirend szervezé sé t a csoportvezető ó vodapedagó gusok vé gzik, a
napirendtő l való jelentő s idő beli elté ré st az ó vodavezető engedé lyezheti.

7. Gyermekek az óvodában

7.1. A gyermek joga, hogy…
a) az ó vodá ban, biztonsá gban é s egé szsé ges kö rnyezetben neveljé k: ó vodai
é letrendjé t pihenő idő , szabad idő , megfelelő testmozgá s beé pı́té sé vel, é tkezé si
lehető sé g biztosı́tá sá val é letkorá nak é s fejlettsé gé nek megfelelő en alakı́tsá k ki,
b) szemé lyisé gé t, emberi mé ltó sá gá t, é s jogait tiszteletben kell tartani, é s szá má ra
fizikai é s lelki erő szakkal szemben vé delmet kell biztosı́tani,
c) szemé lyisé gi jogait, cselekvé si szabadsá gá t é s magá né leté hez való jogá t az ó voda
tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlá s azonban nem korlá tozhat má sokat e
jogainak é rvé nyesı́té sé ben.
d) ké pessé geinek, é rdeklő dé sé nek, adottsá gainak megfelelő nevelé sben ré szesü ljö n,
e) adottsá gá nak megfelelő megkü lö nbö ztetett ellá tá sban ré szesü ljö n, illetve
f) az ó voda vagy szü lei kö zbenjá rá sá val - pedagó giai szakszolgá lat segı́tsé gé rt
forduljon,
g) rendszeres egé szsé gü gyi felü gyeletben é s ellá tá sban ré szesü ljö n.

7.2. A gyermekek kötelessége

a) az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
a tankötelezettség kezdetéről
• az óvoda vezetője,
• ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a
szakértői bizottság,
• az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az
iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt,
b) óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
c) a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
d) elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más
alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot,
tevékenységet vagy balesetet észlelt,
e) hogy betartsa az ó voda helyisé gei é s az ó vodá hoz tartozó terü letek haszná lati
rendjé t,
f) megő rizze, illető leg az elő ı́rá soknak megfelelő en kezelje az ó vodá ban haszná lt
já té kokat é s eszkö zö ket, ó vja az ó voda lé tesı́tmé nyeit é s eszkö zeit,
g) hogy az ó voda valamennyi dolgozó ja é s ó vodá stá rsai emberi mé ltó sá gá t é s jogait
tiszteletben tartsa.

8. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések
8.1. A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:
a) az egé szsé gü k é s testi é psé gü k vé delmé re vonatkozó elő ı́rá sokat,
b) a tevé kenysé geikkel együ tt já ró veszé lyforrá sokat, a tilos é s az elvá rható
magatartá sformá t az ó vodai nevelé si é v megkezdé sekor, illetve szü ksé g szerint
(kirá ndulá sok é s egyé b programok, ú j gyermek é rkezé sé t kö vető en, udvarra
menetel elő tt, stb.) é letkoruknak é s fejlettsé gi szintjü knek megfelelő en
ismertetjü k, betartatjuk, melynek té nyé t é s tartalmá t a csoportnapló kban
dokumentá ljuk.
Ké rjü k a szü lő ket a szabá lyok kö zö s foganatosı́tá sá ra é s betartatá sá ra:

8.2. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

é tkezé s utá ni fogmosá s sajá t fogmosó felszerelé ssel
é tkezé s elő tti, WC haszná lat utá ni ké zmosá s
sajá t tö rö lkö ző haszná lata
a WC rendelteté sszerű haszná lata
é tkezé sekné l a szü ksé ges mennyisé gű é tel elfogyasztá sa
szomjú sá g csillapı́tá sá ra nem csak az é tkezé shez felszolgá lt ital, illetve ivó vı́z
fogyasztá sa
ebé d utá ni á gyon pihené s, alvá s
friss levegő n tö rté nő mozgá sban való aktı́v ré szvé tel
cukor é s egyé b é dessé get a gyermek nem hozhat be az ó vodá ba csak kivé teles
esetben, ha erre kü lö n engedé lyt kapott
a csoportszobá ba vá ltó cipő ben lé phet be

8.3. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
a) a helyisé gek é s az udvar rendjé nek betartá sa
b) a já té kok, evő eszkö zö k rendelteté sszerű haszná lata
c) az orrnyı́lá sba é s szá jba idegen anyagokat nem vihet be
d) alvá sidő ben csak az ó vó nő á ltal engedé lyezett tá rgyat tarthatja magá ná l
e) a csoportszobá bó l csak engedé llyel a szü lő vagy a dajka felü gyelete mellett lé phet
az engedé lyezett helyisé gbe
f) az udvaron tartó zkodá s sorá n csak a já tszó ré szen tartó zkodhat
g) az é pü letbő l csak a szü lő vel (tö rvé nyes ké pviselő vel) lé phet ki, miutá n
bejelentette az ó vó nő nek, s csak akkor, ha az ó vó a bejelenté st tudomá sul vette
h) tá rsá t vagy tá rsai já té ká t nem zavarhatja
i) tá rsai testi é psé gé t nem veszé lyeztetheti, fizikai bá ntalmazá st é s lelki terrort,
fenyegeté st nem alkalmazhat

Kérjük, hogy:
a) EÉ rkezé skor a szü lő k szemé lyesen adjá k á t gyermekeiket a vele foglalkozó
ó vó nő nek, dajka né ninek, illetve ugyanilyen mó don jelezzé k tá vozá si
szá ndé kukat. Felelő ssé get csak ebben az esetben tudunk vá llalni.
b) A gyermekek vé delme é rdeké ben a bejá rati kapu „zá rá nak” haszná lata
valamennyi dolgozó é s szü lő feladata.
c) A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú
személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét
csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.
d) A balesetek megelő zé se é rdeké ben ké rjü k, hogy gyermekeik ne viseljenek a
mindennapokban é kszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszé lyes
helyzeteket teremthet.

Az ó voda mű kö dé se sorá n az illeté kes szakható sá gok (AÁ NTSZ, munkavé delmi
szakható sá g, tű zvé delmi szakható sá g) á ltal meghatá rozott szabá lyokat be kell tartani.
Az ó vodá ban bekö vetkezett rendkı́vü li esemé ny (tű z é s bombariadó , termé szeti
katasztró fa, terror-tá madá s) eseté n a gyermekek elvá rható magatartá si, viselkedé si
szabá lya:
•
a rendkı́vü li esemé nyné l haszná lt jelzé s hallatá ra (kolomp) a gyermekek
kö telesek az ő ket ellá tó felnő ttek utası́tá sait maradé ktalanul vé grehajtani,
ké pessé geikhez mé rten a lehető legrö videbb idő alatt teljesı́teni.

Baleset, tű z é s bombariadó eseté n a tű zriadó tervben meghatá rozott menekü lé si
ú tvonalon hagyjá k el a gyerekek é s a felnő ttek az inté zmé ny é pü leté t.
Az inté zmé ny dolgozó ira vonatkozó vé dő – ó vó elő ı́rá sokat az SZMSZ tartalmazza.

Az ó vodá ba já ró minden gyermeknek é s szü leiknek feladatá t ké pezi az ide vonatkozó
szabá lyok betartá sa:
a) A gyermek felnő tt felü gyelete né lkü l nem lehet, ı́gy ha a szü lő az ó vodá ban
gyermeké t a pedagó gustó l á tvette, a tová bbiakban, teljes felelő ssé ggel felel annak
testi é psé gé ért, abban az esetben, ha mé g az ó voda terü leté n belü l tartó zkodik.
b) Az ó voda csak megfelelő sé gi jellel ellá tott já té kokat vá sá rolhat, ezé rt ké rjü k, hogy
otthonró l is csak ilyen já té kokat hozzanak be gyermekeik.
8.4. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében

a) A szü lő gyermeké t á tö ltö zteté s utá n az ó vó nő nek adja á t.
b) A gyermek egyedü l nem jö het az ó vodá ba, mé g a kaputó l sem.
c) Dé lutá ni udvari é let eseté n ké rjü k, hogy a szü lő menjen oda a pedagó gushoz,
vegye á t gyermeké t, é s csak ezutá n tá vozzanak el az ó vodá bó l.
d) Az ó vodai é let sorá n a gyermekek csak felnő tt kı́sé rettel mehetnek le az udvarra,
illetve fel a mosdó ba, ahol szinté n felnő tt felü gyeletet kell biztosı́tani.

e) Ké rjü k, a szü lő ket, hogy a balesetek elkerü lé se é rdeké ben gyermekü k á tvé tele
utá n az ó voda udvará t já tszó té ri tevé kenysé gre ne haszná ljá k.
f) Ha a szü lő olyan haszná lati eszkö zt, já té kot, berendezé si tá rgyat é szlel az
ó vodá ban, amely megrongá ló dott, vagy balesetveszé lyt hordoz ké rjü k, azonnal
jelezze az ó voda, vezető jé nek.
g) Ké rjü k a szü lő k munkahelyi é s laká scı́mé t, valamint telefonszá má t, annak
vá ltozá sait szı́veskedjenek bejelenteni a csoportos ó vodapedagó gusoknak, hogy
baleset, vagy betegsé g esté n azonnal é rtesı́teni tudjuk OÖ nö ket.
h) Baleset eseté n OÖ nö kkel egy idő ben azonnal é rtesı́tjü k az ó voda orvosá t, vagy
szü ksé g szerint a mentő ket.

9. A beiskolázás óvodai eljárásrendje
A tanköteles korú gyermekek szülőjével egyénenként elbeszélgetünk az iskolára való
felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve
állapítjuk meg. Egészségügyi testi, lelki, szociális, és értelmi fejlettséget a nagycsoportos
gyermekkel foglalkozó óvónők, óvodánk logopédusa, valamint az óvodánk orvosa
állapítják meg. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Amennyiben
a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor határozatban kerül rögzítésre.
Kérdéses esetekben kérjük a Nevelési Tanácsadó, illetve ha szükséges szakértői
bizottság iskolaérettségi vizsgálatát. A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a
gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni.
A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő
követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg.

A SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek iskolai tanulmányainak megkezdéséhez az SNI
típust vizsgáló szakértői bizottság véleményét minden esetben meg kell kérni.

A 7. é leté vü ket betö ltö tt gyermekek ó vodá ban maradá sá hoz nevelő testü leti dö nté s,
szü lő i beleegyezé s é s Nevelé si Taná csadó vagy egyé b szakszolgá lati vé lemé ny szü ksé ges.
A szü lő nek az iskolai beı́ratá sok idő szaká ban tankö teles gyermeké t minden esetben be
kell ı́ratnia az á ltala vá lasztott á ltalá nos iskola első é vfolyamá ra.
A beiskolázáshoz szükséges az óvodai szakvélemény, melyen a csoportos óvónő:
 igazolja, hogy a gyermek elé rte az iskolá ba szü ksé ges fejlettsé get, vagy
 javasolja a gyermek tová bbi ó vodai nevelé sben való ré szvé telé t, vagy
 javasolja, hogy a szü lő a gyermeket az iskolá ba lé pé shez szü ksé ges fejlettsé g
megá llapı́tá sa cé ljá bó l Nevelé si Taná csadó ba vigye, vagy
 javasolja, hogy a szü lő a gyermeket szaké rtő i bizottsá g elé vigye annak
megá llapı́tá sa cé ljá bó l, hogy a gyermeknek szü ksé ges - e sajá tos iskolai oktatá s,
ill. a gyermek elé rte - e az iskolá ba lé pé shez szü ksé ges fejlettsé get.
Az ó vodai szakvé lemé ny eredeti pé ldá nyá t a szü lő kapja meg, mely a gyermek iskolai

beı́ratá sá hoz szü ksé ges dokumentum.
A má solati pé ldá nyá t az ó vodai irattá rban kell megő rizni. Az ó vodai szakvé lemé nyt a
szü lő é s az ó vodavezető alá ı́rá sa hitelesı́ti.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 ó vodai szakvé lemé ny,
 a Nevelé si Taná csadó ba utalt gyermekekrő l, a Nevelé si Taná csadó á ltal kiá llı́tott
szakvé lemé ny,
 a Szaké rtő i Bizottsá ghoz utalt gyermekekné l a Szaké rtő i Bizottsá g á ltal kiadott
szakvé lemé ny
Ha a szülő gyermekét nem a lakóhelye szerinti körzetes általános iskolába
szeretné beíratni:
1. A gyermeket először mindig a lakóhely szerint illetékes iskolába kell beíratni.
2. A körzetes iskolából kikérő lapot kell kérnie, melyet az iskola tölt ki.
3. A választott iskolába a már felsorolt dokumentumokkal és a körzeti iskola
kikérő lapjával iratkozhat be.
4. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az iskolaérettség
kritériumait óvodánk helyi nevelési programjában találhatják meg. (E
dokumentumok a csoportok előterében vannak kifüggesztve.)

10. Szülők az óvodában
10.1. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakításának eljárásrendje
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,
szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de
legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat a durvaságot mellőzve,
erőszakmentesen oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az
alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos,
negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott
dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az
esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.
10.2. Együttműködés

Annak é rdeké ben, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelő bb mó dszer szerint neveljü k,
szü ksé g van igazi együ ttmű kö dé sre, nyitottsá gra, é s ő szintesé gre. Komolyabb problé ma,
konfliktus, vagy ellenté t eseté n mindenké ppen keressé k fel az ó vodapedagó gust, illetve
szü ksé g szerint az ó vodavezető t, é s velü k kö zö sen pró bá ljá k megoldani a konkré t
helyzetet. A szü lő knek lehető sé gü k van rá – é s mi pedagó gusok igé nyeljü k is -, hogy az
ó vodá ban folyó pedagó giai munka kialakı́tá sá ban a megfelelő fó rumokon aktı́van ré szt
vegyenek, ö tleteikkel segı́tsé k elő a kö zö s gondolkodá st. Ennek é rdeké ben ó vodá nkban…

10.3. A szülők joga különösen, hogy:
a) megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon
az abban foglaltakról,
b) gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
d) kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak
munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és
mint megválasztható személy részt vegyen,
e) írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az
óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon
belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen
érdemi választ kapjon,
f) az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával a nap bármely
szakában részt vegyen a foglalkozásokon,
g) az ó voda á ltal meghatá rozott felté telek mellett ké rje a nem kö telező
szolgá ltatá sok megszervezé sé t,
h) a szü lő k kö zö ssé gé nek tagjaké nt meghatá rozza azt a legmagasabb ö sszeget,
amelyet a fenntartó á ltal megá llapı́tott ellá tá si dı́jon felü li szolgá ltatá sok kö ré be
tartozó program megvaló sı́tá sá ná l nem lehet tú llé pni,
i) a gyermekek nagyobb csoportjá t é rintő bá rmely ké rdé sben tá jé koztatá st ké rhet
az ó vodavezető tő l, az e kö rbe tartozó ü gyek tá rgyalá sakor ké pviselő je
taná cskozá si joggal ré szt vehet a nevelő testü let é rtekezletein.
j) hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban
meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes
étkezésben, tanszerellátásban részesüljön,
k) halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjeként gyermeke óvodába
járatásához - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
törvényben meghatározottak szerint - anyagi támogatást kapjon
l) személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
m) az oktatási jogok biztosához forduljon.
10.4. A szülő kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke é rtelmi, testi, é rzelmi é s erkö lcsi fejlő dé sé hez szü ksé ges
felté telekrő l é s arró l, hogy gyermeke teljesı́tse kö telessé geit, tová bbá megadjon
ehhez minden tő le elvá rható segı́tsé get, együ ttmű kö dve az ó vodá val, figyelemmel
kı́sé rje gyermeke fejlő dé sé t,
b) rendszeres kapcsolatot tartson a gyermeké vel foglalkozó ó vodapedagó gusokkal,
c) há rom é ves kortó l biztosı́tsa gyermeke ó vodai nevelé sben való ré szvé telé t,
tová bbá ö t é ves kortó l tankö telezettsé gé nek teljesı́té sé t,
d) tiszteletben tartsa az ó voda pedagó gusai, alkalmazottai emberi mé ltó sá gá t é s
jogait, tiszteletet tanú sı́tson irá ntuk,

e) elő segı́tse gyermeké nek a kö zö ssé gbe való beilleszkedé sé t, az ó voda rendjé nek, a
kö zö ssé gi é let magatartá si szabá lyainak elsajá tı́tatá sá t,
f) megtegye a szü ksé ges inté zkedé seket gyermeke jogainak é rvé nyesı́té se
é rdeké ben,
g) gyermeké vel megjelenjen a nevelé si taná csadá son, tová bbá biztosı́tsa
gyermeké nek az ó vodapszicholó gusi vizsgá laton é s a fejlesztő foglalkozá sokon
való
ré szvé telé t, ha a gyermeké vel foglalkozó
ó vodapedagó gusok
kezdemé nyezé sé re, a nevelő testü let erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében
foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás
keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására,
h) az é tkezé si té rı́té si dı́jat az ó voda á ltal kijelö lt idő pontban pontosan fizesse be,
i) a rendszeres gyermekvé delmi tá mogatá sban ré szesü lő szü lő gondosan figyelje a
szociá lis iroda á ltal kiadott hatá rozat lejá rati dá tumá t annak é rdeké ben, hogy a
kö vetkező
hatá rozatot idő ben be tudja mutatni az ingyenessé g
folyamatossá gá nak megtartá sa é rdeké ben,
j) a rendszeres gyermekvé delmi tá mogatá sban ré szesü lő szü lő gyermeke hiá nyzá sa
eseté n minden esetben mondja le gyermeke é tkezé sé t a hiá nyzott napokra,
k) é vente ké tszer ré szt vegyen a gyermeke fejlő dé sé rő l szó ló ó vodapedagó gusi
tá jé koztató n é s az ott elhangzottakat alá ı́rá sá val dokumentá lja.

10.5. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:
a) Szü lő i é rtekezletek, ré tegszü lő i programok, elő adá sok, esetmegbeszé lé sek.
b) Já tszó dé lutá nok, nyı́lt napok, kö zö s rendezvé nyek.
c) Az ó vó nő kkel tö rté nő rö vid, esetenké nti megbeszé lé s, problé mafeltá ró , elemző
segı́tsé gadá s
d) Csalá di beszé lgeté s: fogadó ó rá k, csalá dlá togatá sok
e) A gyermekek é vi ké t alkalommal tö rté nő é rté kelé sé nek (erő ssé gek é s fejlesztendő
terü letek) megbeszé lé se, taná csadá s
f) Partneri elé gedettsé g mé ré s é vente.
g) Az inté zmé nyvezető munká já nak é rté kelé se a vezető megbı́zá sá nak má sodik é s
negyedik é vé ben ké rdő ı́ves felmé ré s alapjá n.

10.6. Kapcsolattartás:
Ké rjü k OÖ nö ket, hogy gyerekü kkel kapcsolatos, esetleg magá njellegű beszé lgeté sekre az
ó vodapedagó gusok figyelmé t munká ja kö zben hosszabb idő re ne vonjá k el a
gyerekcsoporttó l, mert ez kö nnyen balesetet idé zhet elő , é s zavarhatja a nevelé s
folyamatá t. Gyermekü kkel kapcsolatosan informá ció t csak a sajá t ó vodapedagó gusaiktó l
vagy az ó vodavezető tő l ké rjenek.

11. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje

11.1. Általános szabályok az óvoda helyiségeinek használatára
Az ó voda helyisé geit, berendezé si é s felszerelé si tá rgyait nyitvatartá si idő ben az ó vodá ba
felvett gyermekek haszná lhatjá k.

A csoportszobá kban szü lő k, vendé gek, hozzá tartozó k csoportosan csak kizá ró lag az
engedé lyezett alkalmakkor tartó zkodhatnak (pl. nyı́lt nap, ü nnepé lyek, fogadó ó rá k,
é rtekezletek, já tszó dé lutá nok, stb.).
Igé ny szerint - az ó vodapedagó gusok egyeté rté sé vel é s a csoport zavará sa né lkü l - a
szü lő k a nap bá rmely szaká ban bekapcsoló dhatnak gyermekek ó vodai é leté be,
tevé kenysé geikbe. A gyermekek é s a szü lő k csoportszobá ban tö rté nő
benntartó zkodá sá hoz vá ltó cipő , vagy (szü lő k eseté ben) lá bzsá k haszná lata szü ksé ges.
Az ó voda helysé geit - kivé ve a pedagó giai program szerint szervezett ü nnepeket é s egyé b
rendezvé nyeket - má s, nem nevelé si cé lra á tengedni kizá ró lag a gyermekek tá vollé té ben,
az ó vodavezető , valamint a fenntartó ké pviselő jé nek engedé lyé vel lehet. Az ó voda
helyisé geit - az Alapı́tó Okiratnak megfelelő en pá rtnak, vagy pá rthoz kö tő dő
szervezetnek á tengedni csak a fenntartó utası́tá sá ra a gyermekek tá vollé té ben nyitva
tartá si idő kı́vü l lehet. A helysé gek tisztasá gá nak fenntartá sa, a berendezé si tá rgyak
é psé gé nek megő rzé se az ó vodai dolgozó k, szü lő k é s gyermekeik szá má ra egyará nt
kö telezettsé g é s elvá rá s.
11.2. Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használati eljárásrendje

Pedagó giai programunk kü ldeté sé nek megfelelve munká nk fontos eleme a hozzá nk já ró
gyermekek szü leinek, csalá dtagjainak bevoná sa az ó voda é leté be, illetve a szü lő k segı́tő
tá mogatá sa nevelé si é s egyé b vonatkozá sokban.
A higié né s szoká sokat é s szabá lyokat betartva a szü lő k az inté zmé ny alá bbi helyisé geit
haszná lhatjá k:
• A csoportok foglalkoztató termei a rendelkezé sre á lló lá bzsá kok, vagy otthonró l
hozott vá ltó cipő haszná latá val.
• A szü lő k szá má ra kijelö lt mosdó helyisé g
• Az ó voda udvara.

12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

Inté zmé nyü nk mű kö dteté se sorá n az AÁ llami Né pegé szsé gü gyi é s Tisztiorvosi Szolgá lat
á ltal meghatá rozott szabá lyokat szigorú an be kell tartani.
a) Az ó vodá ban csak teljesen egé szsé ges gyermekek tartó zkodhatnak!
b) A gyermekek ó vodá ba lé pé sekor – a jelentkezé s sorá n – a szü lő nek tá jé koztatá st
kell adnia gyermeke rejtett betegsé ge felő l. Amennyiben ez ké ső bb jut az é rintett
ó vodapedagó gus tudomá sá ra, é lhetü nk az orvosi, pszicholó gusi kivizsgá lá s
indı́tvá nyozá sá val.
c) Az ó vodá ban megbetegedő lá zas gyermeket a szü lő nek az é rtesı́té stő l szá mı́tott
legrö videbb idő n belü l haza kell vinnie.
d) A gyermekek ré szé re gyó gyszer csak tartó s betegsé g eseté n, orvosi javaslat é s
szakvé lemé ny (pl. asztma) alapjá n adható be az ó vodá ban.

e) Lá zas, beteg, megfá zott, gyó gyszert fogyasztó , lá badozó gyermeket a sajá t, é s
ó vodá stá rsai egé szsé gé nek vé delmé ben nem vehetü nk be. Ilyen esetben az
ó vodapedagó gus kö telessé ge a gyermek á tvé telé nek megtagadá sa.
f) Betegsé g utá n az ó vodapedagó gus csak orvosi igazolá ssal együ tt veheti á t a
gyó gyult gyermeket. Az orvosi igazolá snak tartalmaznia szü ksé ges, hogy a
gyermek há ny napot mettő l-meddig volt beteg.
g) Fertő ző gyermekbetegsé g eseté n, az ó vodá t azonnal é rtesı́teni kell a tová bbi
megbetegedé sek elkerü lé se é rdeké ben szü ksé ges preventı́v inté zkedé sek miatt
(Fokozott elő vigyá zatossá g, fertő tlenı́té s, vé dő oltá s miatt).
h) Az ó voda a gyermek fejtetvessé ge eseté n - az aktuá lis egé szsé gvé delmi
rendelkezé sek alapjá n – já r el.

13. A gyermekek felszerelései és eszközei

Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések
szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk
a szülőket:
a) Az ó vodá ba gyermekeiket tisztá n, egé szsé gesen é s gondozottan hozzá k be
szü leik.
b) Vá ltó cipő a csoportszobai tartó zkodá shoz (jó l szellő ző , megfelelő lá btartá st
biztosı́tó lá bbeli)
c) Udvari já tszó ruha é s cipő
d) Testnevelé s foglalkozá shoz ké nyelmes ruha (rö vidnadrá g, pó ló , kislá nyoknak
lehet dressz, tornacipő )
e) Egy-ké t vá ltá s alsó nemű é s idő já rá snak megfelelő vá ltó ruha.
f) A gyermekek ruhá ja é s cipő je gyakran ö sszecseré lő dhet, é ppen ezé rt
biztonsá gé rzetü k fokozá sa, é s a kö nnyebb felismeré s é rdeké ben is ké rjü k jellel
ellá tni ruhá ikat é s cipő iket.
g) Az ó vodai ü nnepek é s egyé b rendezvé nyek alkalmá val szü ksé ges ü nneplő , vagy
egyé b má s ruhá zat szü ksé gessé gé rő l a szü lő ket tá jé koztatjuk. OÓ vodá nkban
egysé ges pó ló kat viselü nk hagyomá nyos ü nnepeinken a kö zö ssé ghez való
tartozá s erő sı́té se é rdeké ben. UÜ nnepeinken minden esetben szorgalmazzuk az
ó voda logó já t tartalmazó pó ló viselé sé t. A pó ló megvá sá rlá sá ró l az ó voda
gondoskodik.
h) A speciá lis foglalkoztatá s eszkö zeit (logopé diai fejleszté s, vı́zhez szoktató ú szá s,
stb.) az é rintett szü lő k az adott szakemberrel egyeztetik.
i) Az ó vodai nevelé shez nem szü ksé ges eszkö zö k behozatalá t ké rjü k mellő zni.
Amennyiben erre sor kerü l, fontosnak tartjuk é s ké rjü k bejelenteni, vagy á tadni a
gyermekkel foglalkozó ó vodapedagó gusnak. EÉ rté kes tá rgyaké rt, behozott é s viselt
é kszeré rt – az ó voda dolgozó i nem vá llalnak felelő ssé get. Az é kszerek eltű né se
eseté n az ó voda nem tartozik ká rté rı́té si felelő ssé ggel.
j) A gyermekek gyó gyszert, pé nzt, tű zgyú jtó eszkö zö ket, telefont, vá gó -szú ró
eszkö zö ket az ó vodá ba nem hozhatnak.

k) A szü lő k gyermekeik ré szé re az ú n. „befogadá s-beszoktatá s” ideje alatt cumit,
cumisü veget, vagy egyé b szemé lyes holmit, tá rgyat behozhatnak.
l) Kedvenc já té keszkö z bemutatá sra behozható , de ha a já té kba is bevonjá k, akkor
az ó vodai já té keszkö zö khö z hasonló an kezelendő k (mindenki já tszhat vele a nap
folyamá n), megrongá ló dá suk eseté n azonban az ó voda ká rfelelő ssé get é s
ká rté rı́té st nem vá llal.
m) Az utcai kö zlekedé shez haszná lt gyermek keré kpá rokat az ó vodá ban a kijelö lt
helyen lehet tá rolni, ő rzé sü ket az ó voda nem tudja biztosı́tani, ı́gy
megrongá ló dá suk, eltű né sü k eseté n az inté zmé nyt ká rfelelő ssé g é s ká rté rı́té s
nem terheli.
n) A testá polá shoz szü ksé ges szemé lyes tá rgyak (fé sű , fogkefe) tisztá ntartá sá ró l az
ó voda dolgozó i, cseré jü k biztosı́tá sá ró l pedig az ó vodapedagó gusok jelzé sei
alapjá n a szü lő k gondoskodnak.

14. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

A gyermekek napi há romszori é tkezé sé nek megszervezé se az ó voda feladata, mely
é lelmiszerekbő l az é telmintá t kö telesek vagyunk 48 ó rá n á t megő rizni (ANTSZ) kivé tel:
szü leté snapi, né vnapi kı́ná lá s, kirá ndulá sok alkalmá val kiegé szı́tő tı́zó rai, az egé sz
csoport szá má ra vitamin pó tlá sá ra szolgá ló plusz gyü mö lcs, zö ldsé g.
Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, melyet - naponta
gyümölccsel és zöldséggel egészítünk ki.
A szü ksé gleteknek megfelelő – a csoportok tö bbsé gé ben folyamatosan szervezett –
Reggeli 9.30- ó rá ig tart. Ebé d:12.30- ó rá ig Uzsonna: 15.00- ó rá ig kerü l elfogyasztá sra.
Ké rjü k, hogy az ó voda terü leté n ne kı́ná ljá k gyermekeiket é dessé ggel, é s egyé b
é lelmiszerekkel.
A vitamin pó tlá sá ra szolgá ló plusz gyü mö lcs, zö ldsé g inté zmé nybe való behozatalá ró l
ké rjü k leadni a vá sá rlá s helyé nek megjelö lé sé t biztosı́tó szá mlá t. (HACCP elő ı́rá snak
megfelelő en)

15. A térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje

A Szü lő gyermeke ré szé re egy hó nappal korá bban rendeli meg az é tkezé st, mely
szolgá ltatá sé rt é tkezé si té rı́té si dı́jat fizet. A té rı́té si dı́j mé rté ké t az ó voda fenntartó ja
kö ltsé gveté si é venké nt á llapı́tja meg. Az esedé kes té rı́té si dı́jró l a szü lő ket tá jé koztatjuk.

15.1. A befizetések eljárásrendje
a) A befizeté s idő pontjá nak pontos dá tumá t – havonta egy nap - az ó vodá ban jó l
lá tható helyre, legké ső bb egy hé ttel korá bban, az erre rendszeresı́tett hirdető n
fü ggesztjü k ki. Befizeté sre ezen a napon van lehető sé g. Ké rjü k ö nö ket a befizeté si
idő pont betartá sá ra.
b) A havi té rı́té si dı́j ö sszege a hivatalos munkanapok szá ma alapjá n kerü l
megá llapı́tá sra.
c) A befizeté s ké szpé nzes fizeté ssel teljesı́thető .

d) Befizeté sre a jelzett napokon dé lelő tt 7.00- dé lutá n 17.00- ó rá ig van lehető sé g.

15.2. Étkezési igény lejelentése – az esetleges visszafizetés eljárásrendje
a) A gyermek tá volmaradá sá nak bejelenté se nem vonja automatikusan maga utá n az
é tkezé s lemondá sá t is – é tkezé s lemondá sa a szü lő igé nye alapjá n tö rté nik.
b) Hiá nyzá s eseté n az é tkezé st ı́rá sban, valamint telefonon az ó vodatitká rná l lehet
lemondani minden nap 1000- ó rá ig. Az ó voda telefonszá ma: 62/517-194
c) A lejelenté s 24-ó rá s eltolá ssal lé p hatá lyba, é s a lerendelé st kö vető má sodik havi
befizeté sné l ı́rható jó vá . A mennyiben a jó vá ı́rá s nem lehetsé ges, a tú lfizeté s
ö sszegé t az ó voda, ké szpé nzben visszafizeti.
d) A teljes hé t lejelenté sé re legké ső bb az elő ző hé t pé nteken, 1000- ó rá ig van
lehető sé g.
e) Be nem jelentett hiá nyzá s eseté n a szü lő a té rı́té si dı́j visszafizeté sé re nem tarthat
igé nyt.
f) Az ó vodapedagó gusok a szü lő ktő l pé nzt nem vehetnek á t, ı́gy a szü lő felelő ssé ge,
hogy a meghatá rozott napon eleget tegyen kö telezettsé gé nek.
g) Az ingyenes é tkezé st igé nybe vevő szü lő kö telessé ge az é tkezé s lemondá sa a
gyermek hiá nyzá sa eseté n a 62/517-194 telefonszá mon.
h) Ha a gyermek kimarad az ó vodá bó l, illetve má s ó voda á tvette, vagy iskolá ba lé pett
akkor az ó voda visszafizeti a visszajá ró té rı́té si dı́jat a szü lő nek
15.3. A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
A szü lő ket mindenkori jogszabá lyok figyelembe vé telé vel kü lö nbö ző kedvezmé nyek
illetik
meg. A té rı́té si dı́j ö sszege egysé ges, 3 vagy tö bb gyermek eseté n a szü lő nyilatkozata
alapjá n 50%-ra mé rsé klő dik, tová bbá egyé b az á llam á ltal biztosı́tott kedvezmé nyek –
melynek jogossá gá t az elő ı́rt igazolá sokkal kell alá tá masztani.
15.4. A térítési díj csökkentés kérésének jogcímei 50%-os térítési kedvezményben
részesül:
a) három vagy több gyermekes család (születési anyakönyvi kivonat), valamint
b) tartós betegségben szenvedő (szakorvosi vélemény) gyermek esetén a szülő nyilatkozata és az igazolásra szóló dokumentumok bemutatása alapján
c) a sajá tos nevelé si igé nyű gyermeket nevelő csalá d.

15.5. A térítési díj csökkentés kérésének jogcímei 100%-os térítési
kedvezményben részesül:
a) 100%-os té rı́té si dı́jkedvezmé nyre jogosult: aki gyermeke utá n rendszeres
gyermekvé delmi kedvezmé nyben ré szesü l. Az erre való igé ny benyú jtá sá nak
mó dja: beiratkozá skor/vá ltozá skor a kedvezmé nyre jogosultsá got igazoló
dokumentum leadá sá val (a tá mogatá st folyó sı́tó szociá lis iroda hatá rozatá nak
bemutatá sá val). A jogosultságot évente érvényesíttetni szükséges.

15.6. A nem normatív, egyéni mérlegelés alapján (jogszabályi rendelkezésen túl)
kedvezményben részesül:
a) Az ó voda az ö nkormá nyzat á ltal biztosı́tott szociá lis keret terhé re az
ö nkormá nyzati rendelettel ö sszhangban tová bbi kedvezmé nyben ré szesı́theti a
szü lő t, mely nevelé si é vente ké tszer kerü l elbı́rá lá sra.
A szociális rászorultság megállapításának mértéke az óvodavezető
kompetenciája, melyhez kikéri az óvodapedagógusok véleményét is a
családlátogatások tapasztalatairól. A szociális helyzettől függően intézményi
szintű elbírálással korlátozott számban van lehetőség térítési kedvezmény
megállapításához, melynek igénylésére az óvodatitkártól kért és kapott
nyomtatvány kitöltésével nyílik lehetőség, a térítési kedvezmény mértékét a
fenntartó állapítja meg.

15.7. Az igénylés módja

A szü lő ezen irá nyú szá ndé ká t az inté zmé nyvezető felé ı́rá sban ké rheti az indok vilá gos,
egyé rtelmű megjelö lé sé vel, ill. nyilatkozattal.
15.8. Étkezés kirándulások alkalmával

Egé sz napos kirá ndulá s alkalmá val az ó voda biztosı́tja a gyermek szá má ra a napi
há romszori é tkezé st. Az ó vodá bó l tá vol lé vő csoportoknak hideg é lelmet tartalmazó
uzsonnacsomagokat ké szı́t a konyha. Dé lelő tti kirá ndulá son ré sztvevő csoportok
szá má ra biztosı́tott a meleg ebé d, ill. uzsonna.

15.9. Étel érzékeny gyermekek étkeztetésének eljárásrendje
Ha a szervezett é tkezteté s keretein belü l az é tel beszerzé se nem megoldható , a dié tá ra
szoruló otthoná ban ké szı́tett é tel is beengedhető az alá bbi felté telekkel:
A szü lő az é telt jó l zá ró dó , melegı́té sre alkalmas, tiszta edé nyben viszi az inté zmé nybe.
Az inté zmé ny biztosı́tja a hű té st igé nylő ké szé tel 0 + 5 C kö zö tti hő mé rsé kleten tö rté nő
tá rolá sá t az egyedi é tkezteté st igé nybevevő k szá má nak fü ggvé nyé ben kellő kapacitá sú
hű tő berendezé sben.
Az é telt jellegé nek megfelelő hő mé rsé kleten kell kiszolgá lni.
Az é tel á tforró sı́tá sá ra megfelelő berendezé s, pl: mikrohullá mú sü tő kell, hogy
rendelkezé sre á lljon. Az é telt kö zvetlenü l fogyasztá s elő tt á tforró sı́tva a tá lalá st vé gző
szemé lyzet adja ki a gyermek ré szé re é s gondoskodik annak felü gyeleté rő l, hogy abbó l
má s gyermek ne fogyaszthasson.
Az é telmaradé kot a hagyomá nyos é telek maradé ká val együ tt az elő ı́rá soknak
megfelelő en kell kezelni.
Az edé ny mosogatá sá t a szoká sos elő ı́rá soknak megfelelő en kell vé gezni. A szü lő a
felté teleket tudomá sul veszi, a felelő ssé get vá llalja é s errő l ı́rá sban nyilatkozik. A
tá laló konyhá n ilyen tı́pusú tevé kenysé g vé gzé sé hez az AÁ NTSZ engedé lye szü ksé ges.

16. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje
Az intézményvezető felelős:
a) a gyermeki jogok é rvé nyesü lé sé nek ellenő rzé sé ért, jogsé relem eseté n a megfelelő
inté zkedé sek meghozatalá é rt,
b) a gyermeki jogok é rvé nyesü lé sé nek fé lé ves é s nevelé si é v vé gi nevelé si
é rtekezleten tö rté nő é rté kelé sé ért, a szü lő i kö zö ssé g azon jogá nak
é rvé nyesü lé sé ért, hogy a gyermeki jogok é rvé nyesü lé sé nek megfigyelé sé vel
kapcsolatos é szrevé teleiket a nevelő testü leti é rtekezleten elő terjesszé k, é s a
fenntartó hoz tová bbı́tsá k.

16.1. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és
joggyakorlásának eljárásrendje:

ellátásban részesülés

A gyermekek egé szsé gü gyi ellá tá sá t é s az egyé b iskola-egé szsé gü gyi feladatokat vé gző
szervezet, az ó vodavezető vel egyeztetett rend szerint, együ ttmű kö dve vé gzi a preventı́v
munká t. A vé dő nő feladatkö ré be tartozó feladatokat szabá lyozza. Segı́ti az ó voda
pedagó giai programjá t ké pező testi, lelki, mentá lis egé szsé g fejleszté se, a magatartá si
fü ggő sé g, a szenvedé lybetegsé g kialakulá sá hoz vezető szerek fogyasztá sá nak é s a
gyermeket, veszé lyeztető bá ntalmazá snak a megelő zé sé t. Az inté zmé ny teljes kö rű
egé szsé gfejleszté ssel kapcsolatos feladatait koordiná lt, nyomon kö vethető é s mé rhető ,
é rté kelhető mó don kell megtervezni a helyi pedagó giai program ré szé t ké pező
egé szsé gfejleszté si program kereté ben. Az inté zmé ny á ltal mű kö dtetett teljes kö rű
egé szsé gfejleszté s olyan folyamat, amelynek eredmé nyeké ppen a pedagó gusok
inté zmé nyben vé gzett tevé kenysé ge, a helyi pedagó giai programot é s szervezeti
mű kö dé st, a gyermek, é s a szü lő ré szvé telé t az ó voda é leté ben ú gy befolyá solja, hogy az,
a gyermek, egé szsé gi á llapotá nak kedvező irá nyú vá ltozá sá t idé zze elő . Az inté zmé ny a
nevelé si é v kezdetekor ı́rá sban ké ri a szü lő hozzá já rulá sá t a rendszeres egé szsé gü gyi
felü gyelet ellá tá sa kö ré be tartozó orvosi vizsgá latok gyermeké n tö rté nő lefolytatá sá hoz.
A teljes kö rű egé szsé gfejleszté s cé lja, hogy az ó vodá ban eltö ltö tt idő ben minden gyermek
ré szesü ljö n a teljes testi-lelki jó llé té t, egé szsé gé t, egé szsé gi á llapotá t haté konyan
fejlesztő , a nevelé si-oktatá si inté zmé ny mindennapjaiban rendszerszerű en mű kö dő
egé szsé gfejlesztő tevé kenysé gekben. A szü lő i hozzá já rulá st az ó vodapedagó gusok a
csoportnapló ban lefű zve dokumentá ljá k. A vizsgá lat idő pontjá ró l 7 nappal a vizsgá latot
megelő ző en é rtesı́tik a szü lő t. Az ó voda vezető je gondoskodik arró l, hogy az orvos é s
vé dő nő munká já hoz a szü ksé ges felté teleket biztosı́tsa: vizsgá lati hely, idő , ó vó nő i
felü gyelet.
A vé dő oltá sok az ó vodá ban nem adható k be.
A nevelé si é v sorá n meghatá rozott idő pontban é s szü ksé g szerint gyermekorvos é s
vé dő nő lá togatja az ó vodá nkat. Nevelé si é venké nt minden gyermek - a szü lő ı́rá sbeli
beleegyezé sé vel - egy alkalommal ré szt vesz:
��Fogá szati
��Szemé szeti

��Hallá svizsgá laton
A beiskolá zá s elő tti belgyó gyá szati vizsgá latra a gyermek há ziorvosá ná l szü lő i felü gyelet
mellett kerü l sor.
16.2. Az óvoda egészségvédelmi szabályai
•

•
•
•
•

Az ó voda mű kö dteté se sorá n az AÁ llami Né pegé szsé gü gyi é s Tisztiorvos
Szolgá lattal meghatá rozott szabá lyokat szigorú an be kell tartani: tá lalá s,
fertő tlenı́té s, takarı́tá s, mosogatá s é s mosá s sorá n.
Csoport é s egyé b foglalkoztató szobá ban szü lő csak cipő vé dő haszná latá val vagy
vá ltó cipő ben tartó zkodhat.
Az ó voda konyhá já ba illetve, melegı́tő konyhá já ba csakis a konyhai dolgozó k
lé phetnek be, vagy az a lá togató , aki é rvé nyes egé szsé gü gyi kö nyvvel rendelkezik,
A csoportszobá ba szü lő csak egé szsé gesen tartó zkodhat.
Az inté zmé ny valamennyi alkalmazottjá ra kö telező az é vente megtartott
foglalkozá s egé szsé gü gyi vizsgá laton való ré szvé tel, ennek szabá lyozá sa az
inté zmé nyi munkavé delmi szabá lyzatban talá lható .

16.3. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem

A kö zé tkezteté ssel kapcsolatos rendelkezé sek szerint, az ó vodá ba há zilag ké szı́tett é telt
behozni é s azt a gyermekeknek feltá lalni nem szabad.
A gyermekek né vnapi é s szü leté snapi kö szö nté sé t gyü mö lcsö k, esetleg a
kereskedelemben kapható , bevizsgá lt apró sü temé nyek felhaszná lá sá val ajá nlott
megszervezni. Az ó vodá ban csokolá dé t, é dessé geket, ü dı́tő ket, szö rpö ket az ü nnepi
alkalmak kivé telé vel behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők
fogyasztását kerülni ajánljuk.
16. 4. Orvosi ellátás
Az iskola egé szsé gü gyi vizsgá latokat az ó vodá sok egé szsé gü gyi ellá tá sá t biztosı́tó
é venké nti vizsgá latok kereté ben vé gzi el a gyermekorvos, fogorvos é s a vé dő nő .
A vizsgá latokon való ré szvé telt – a szü lő k elő zetes hozzá já rulá sá t beszerezve - minden
gyermek szá má ra biztosı́tani kell.

A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje
a) Az óvodába járó gyerekek intézményen belüli egészségügyi gondozását a
fenntartó által kijelölt orvos és védőnő látja el.
b) Az óvoda orvosa (nevét a mindenkori munkaterv tartalmazza) évente vizsgálja a
gyerekeket, ha szükséges szakorvosi rendelőbe irányítja.
c) A védőnő havi rendszerességgel, illetve szükség és igény szerint látogatja az
óvodát, vezeti ez egészségügyi törzskönyveket, tetvességi vizsgálatot végez,
figyelemmel kíséri a védőoltások meglétét, szemészeti és hallásvizsgálati szűrést
végez.
d) Szakorvos végez évente fogorvosi vizsgálatot.

16.5. Egyéb rendelkezések
a) A konyhá ban é s mosdó helyisé gekben - egé szsé gü gyi szempontbó l - csak az ó voda
dolgozó i tartó zkodhatnak!
b) A gyermekeket felü gyelet né lkü l hagyni szigorú an tilos!
c) Az ó voda é pü leté ben é s azon kı́vü l 5 mé ter tá volsá gban dohá nyozni tilos!

17. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő
megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz
fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend

Az ó voda gyermekek fejlő dé sé t folyamatosan nyomon kö veti: é rtelmi, beszé d-, hallá s-,
lá tá s-, mozgá sfejlő dé sé nek eredmé nyé t - szü ksé g szerint, de legalá bb fé lé venké nt rö gzı́ti. Rö gzı́ti tová bbá a gyermek fejlő dé sé t szolgá ló inté zkedé seket, megá llapı́tá sokat,
javaslatokat. Az eredmé nyek megı́té lé sé ben é s az inté zkedé sek meghatá rozá sá ban a
csoportos ó vodapedagó gusait szü ksé g szerint a szakszolgá lat munkatá rsai (logopé dus,
gyó gypedagó gus, pszicholó gus) segı́tik, annak é rdeké ben, hogy a gyermek á llapotá nak é s
szemé lyes adottsá gá nak megfelelő ellá tá sban ré szesü lhessen.
a) Szü ksé g szerint, de legalá bb fé l é venké nt a tapasztalatokat a csoportos ó vó nő
megosztja a szü lő vel, a szü lő szá má ra javaslatot tesz az otthon elvé gezhető
feladatokra a fejleszté s folyamatossá gá nak é rdeké ben;
b) A szü lő az ó vodapedagó gusoktó l mó dszertani taná csot, szakkö nyvi segı́tsé get
ké rhet. A gyermekcsoportban hospitá lhat a nap bá rmely idő szaká ban.
c) A pedagó gus indokolt esetben kezdemé nyezi a szü lő né l a szakszolgá lat
igé nybevé telé t.
d) A szakszolgá lati javaslat bemutatá sá tó l kezdő dő en a gyermek a dé lelő tti
idő szakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő gyó gypedagó gusi fejleszté sben
ré szesü l.

18. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának
elvei

18.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái
Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk.
A jutalmazá s kiterjedhet –a gyermek magatartá sá ra, beszé dé re, cselekedeté re.
A bá torı́tó nevelé s, az erő szakmentes kommuniká ció elveit alkalmazzuk.
A jutalmazá s ,a „jó ” megerő sı́té sé re szolgá l.
A gyermek fejlő dé sé t mindig ö nmagá hoz, sajá t teljesı́tő ké pessé gé hez mé rten é rté keljü k.
A jutalmazás formái:
a) szó beli dicsé ret né gyszemkö zt
b) szó beli dicsé ret a csoporttá rsak elő tt
c) szó beli dicsé ret a szü lő jelenlé té ben

d) rajzpá lyá zatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifü ggeszté se a
csoportszoba „Bü szké k vagyunk rá d” oldalá ra
e) simogatá s, ö lbe vevé s, puszi, pillantá s, gesztus, mimika,
f) csoport kö zö ssé gé t é rintő en: mesé lé s, diafilmné zé s, já té k, tá nc, zenehallgatá s

18.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái

A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztalá son é s visszatartá son
tú l, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazá sá t kizá ró lag pedagó giai
megfontolá sok vezetik, sohasem az indulatok.
Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, fejlő dé sé t
há trá ltatja, pl.: testi fenyı́té s, é tel, levegő zé s, kirá ndulá s megvoná s, megalá zá s,
megszé gyenı́té s, kipellengé rezé s, fenyegeté s, ijesztgeté s, megfé lemlı́té s. A bü nteté s
mindig a cselekedet, é s nem a gyermek elı́té lé sé t fejezze ki.
A büntetés formái:
a) rosszalló tekintet, elutasító gesztus,
b) szóbeli figyelmeztetés
c) határozott tiltás
d) leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét,
majd megbeszélés
e) bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
f) más tevékenységbe való áthelyezés
g) bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
h) a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés

18.3. A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei
a) következetesség
b) rendszeresség;
c) minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell
alkalmazni
Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők
otthon is erősítsék gyermekeikben.

19. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló
eljárásrend
Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportját a szülői érdekérvényesítés és
joggyakorlás szempontjából az alábbiak szerint határozzuk meg:
a) az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális tanévi létszámának 25%-a,
b) intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.
c) a fakultációkon résztvevő gyermekek 15%-a.
A szülők a fentiekben meghatározott arányszám alapján a gyermekek nagyobb
csoportjának érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek, az óvoda vezetőjétől. A

tájékoztatás kérésének formája történhet szóban, vagy írásban. Az óvodavezető a szülők
megkeresésének időpontjától 15 napon belül intézkedik a tájékoztatás kérésének
tartalma alapján a válasz megadásáról.
Csoportos igény, illetve érdekérvényesítés

Panaszjog
A szü lő az ó voda szolgá ltatá saival kapcsolatosan panasz jogá val é lhet.
Jogorvoslati lehetőségek
Inté zmé nyvezető
Jegyző (tö rvé ny, jogszabá ly sé rté s vagy mé ltá nytalansá g eseté n)
Bı́ró sá g

20. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló
eljárásrend

Az ó vodá ba felvett gyermek fejlő dé sé t a „Fejlő dé s nyomon kö veté se” dokumentumban
rö gzı́tjü k. A fejlő dé s nyomon kö veté se az alá bbi terü letekre terjed ki: é rtelmi, beszé d,
hallá s, lá tá s, mozgá sfejlő dé s. Rö gzı́té sre kerü lnek: a gyermek fejleszté si feladatai:
inté zkedé sek, megá llapı́tá sok, javaslatok, fejleszté si tervek.
Az ó voda indokolt esetben kezdemé nyezi a szü lő né l a szakszolgá lat igé nybe vé telé t. A
fejleszté si javaslatokat, illetve a Fejlő dé si napló bejegyzé seit é vente ké tszer ismertetjü k a
szü lő vel, aki azt alá ı́rá sá val igazolja az erre rendszeresı́tett forma nyomtatvá nyon.
A fejleszté si javaslat elké szı́té sé t a szü lő az iskolá ba lé pé st megelő ző há rom, illetve az
iskola
megkezdé st kö vető hat hó napon belü l ké rheti. A fejleszté si javaslatot az ó voda kö teles
á tadni
a szü lő nek. A fejlő dé si napló tartalmá t, vezeté sé nek szabá lyozá sá t a Pedagó giai Program
tartalmazza.

21. A gyermekek személyes adatai tárolásának az adatok
módosításának eljárásrendje

21.1. Az óvoda adatkezelési szabályzata alapján az alábbi adatokat tartja nyilván
A gyermek neve, szü leté si helye é s ideje, neme, á llampolgá rsá ga, lakó helyé nek,
tartó zkodá si helyé nek cı́me, tá rsadalombiztosı́tá si azonosı́tó jele, nem magyar
á llampolgá r eseté n a Magyarorszá g terü leté n való tartó zkodá s jogcı́me é s a
tartó zkodá sra jogosı́tó okirat megnevezé se, szá ma.
A gyermek:
•

szü lő je, tö rvé nyes ké pviselő je neve, lakó helye, tartó zkodá si helye, telefonszá ma,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

a gyermek ó vodai fejlő dé sé vel kapcsolatos adatok,
a gyermek ó vodai jogviszonyá val kapcsolatos adatok
felvé telivel kapcsolatos adatok,
az a kö znevelé si alapfeladat, amelyre a jogviszony irá nyul,
jogviszony szü netelé sé vel, megszű né sé vel kapcsolatos adatok,
a gyermek, mulasztá sá val kapcsolatos adatok,
kiemelt figyelmet igé nylő gyermekre vonatkozó adatok,
a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
a gyermek, oktatá si azonosı́tó szá ma

A gyermekek adatainak kezelé sé vel kapcsolatban a szü lő i szervezetet vé lemé nyezé si jog
illeti meg.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az
adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az ö nké ntes adatszolgá ltatá sra
vonatkozó szü lő i engedé lyt az elé vü lé si idő vé gé ig nyilvá n kell tartani.
21.2. A megfelelő tájékoztatás eljárásrendje

1. A szü lő kkel az adatkezelé s megkezdé se elő tt kö zö lni kell hogy az adatkezelé s a
hozzá já rulá sá n alapul-e vagy kö telező .
2. Egyé rtelmű en é s ré szletesen tá jé koztatni kell az adatai kezelé sé vel kapcsolatos
minden té nyrő l, ı́gy kü lö nö sen az adatkezelé s cé ljá ró l é s jogalapjá ró l, az
adatkezelé sre é s az adatfeldolgozá sra jogosult szemé lyé rő l, az adatkezelé s
idő tartamá ró l, illetve arró l, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
3. A tá jé koztatá snak ki kell terjednie az é rintett adatkezelé ssel kapcsolatos jogaira
é s jogorvoslati lehető sé geire is.

21.3. A személyhez fűződő jogok sérelme esetén a jogérvényesítés formái

A szemé lyhez fű ző dő jogok a tö rvé ny vé delme alatt á llnak, sé relmü k eseté n a
jogsé relmet szenvedett szemé ly az esetleges jogsé rté sek eseté ben a Nemzeti
Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá g (NAIH) ható sá ghoz – é s a bı́ró sá ghoz –
lehet fordulni. Az adatvé delem é s az informá ció szabadsá g teré n a NAIH já r el.
21.4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A szü lő tiltakozhat szemé lyes adatá nak kezelé se ellen, ha a szemé lyes adatok kezelé se
vagy tová bbı́tá sa kizá ró lag az adatkezelő re vonatkozó jogi kö telezettsé g teljesı́té sé hez
vagy az adatkezelő , adatá tvevő vagy harmadik szemé ly jogos é rdeké nek
é rvé nyesı́té sé hez szü ksé ges, kivé ve kö telező adatkezelé s eseté n. A tiltakozá st ı́rá sban
kell benyú jtani az ó vodavezető hö z.
Az ó vodavezető a tiltakozá st a ké relem benyú jtá sá tó l szá mı́tott legrö videbb idő n belü l,
de legfeljebb 15 napon belü l megvizsgá lja, annak megalapozottsá ga ké rdé sé ben dö nté st
hoz, é s dö nté sé rő l a ké relmező t ı́rá sban tá jé koztatja.

21.5. Bírósági jogérvényesítés
Ha az ó voda adatkezelé sé ben a szü lő , a jogainak megsé rté sé t vé lelmezi, az adatkezelő
ó voda ellen, a Nemzeti Adatvé delmi é s Informá ció szabadsá g Ható sá ghoz é s a bı́ró sá ghoz
fordulhat. A bı́ró sá g az ü gyben soron kı́vü l já r el.
A szü lő vel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó á ltal okozott ká ré rt. Az
adatkezelő mentesü l a felelő ssé g aló l, ha bizonyı́tja, hogy a ká rt az adatkezelé s kö ré n
kı́vü l eső elhá rı́thatatlan ok idé zte elő .
A szülő gyermeke személyes adatainak kezeléséről, tárolásáról, annak valóságáról
egyéni kérelme esetén bármikor betekinthet.
21.6. Az óvoda
eljárásrendje

által

nyilvántartott

személyes

adatok

helyesbítésének

 Amennyiben a szülő önkéntesen szolgáltatott adatait töröltetni szeretné, azt az
óvodavezetőnek írásban kell bejelentenie, aki a kérelmet továbbítja a gyermek
adatait kezelő alkalmazottaknak.
 A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban
bejelenteni az adatot kezelő óvodavezetőnek, aki intézkedik az adatok
módosításáról.

22. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje

A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai
életrendet figyelembe véve a foglalkozások rendjében szervezzük meg.
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első
hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Amennyiben az egyház
megkeresi az óvodát, az igényeket az óvodatitkárnál lehet leadni, aki összesíti és
továbbítja az egyház képviselőjének. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a
kialakított szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben.
Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai
foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.

23. A szülők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának
eljárásrendje

Óvodánk arra törekszik, hogy a nevelés folyamatában a magasabb jogszabályokban
meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a magas elvárások
szerint eleget tegyen a szülőknek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek
megfelelően.

Ezeket a jogokat vagy kötelezettségeket csak akkor tudjuk rendeltetésének megfelelően
gyakorolni, ha mind a két fél (óvoda-szülők) tájékoztatja egymást az adott körülmények
fennállásáról.
23.1. Óvodánkban a szülő joga:
• hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt
nyilvánítson minden kérdésről, a gyermekét nevelő és oktató pedagógus
munkájáról, az óvoda működéséről, továbbá, hogy
•

tájékoztatást kapjon a gyermekét érintő kérdésekről, valamint e körben
javaslatot tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az
óvoda szülői szervezetéhez, és arra a megkereséstől számított harminc napon
belül, érdemi választ kapjon.

23.2. A véleménynyilvánítás lehetőségei:
• a mű kö dé s rendje, a gyermekek fogadá sa
• a vezető k inté zmé nyben való benntartó zkodá sa
• belé pé s é s benntartó zkodá s rendje, azok ré szé re, akik nem á llnak
jogviszonyban az ó vodá val
• a vezető k é s a szü lő i szervezet kö zö tti kapcsolattartá s mó dja,
• kü lső kapcsolatok rendszere, formá ja, mó dja
• az ü nnepé lyek, megemlé kezé sek rendje
• rendszeres egé szsé gü gyi felü gyelet é s ellá tá s
• az adatkezelé si szabá lyzat elfogadá sakor gyermekeik szemé lyes adatainak
kezelé sé vel kapcsolatban
• a szü lő ket anyagilag is é rintő ü gyekben
• a gyermekek nagyobb csoportjá t é rintő ké rdé sekben
• a szü lő i é rtekezlet napirendjé nek meghatá rozá sá ban
• az ó voda é s a csalá d kapcsolattartá si rendjé nek kialakı́tá sá ban
• a munkatervnek a szü lő ket is é rintő ré szé ben
• a hit é s vallá soktatá s helyé nek é s idejé nek meghatá rozá sá ban
• vezető i pá lyá zatná l
• az inté zmé ny megszü nteté sé vel, á tszervezé sé vel, feladatá nak megvá ltoztatá sá val,
nevé nek megá llapı́tá sá val, kö ltsé gveté sé nek meghatá rozá sá val é s mó dosı́tá sá val,
vezető jé nek megbı́zá sá val é s megbı́zá sá nak visszavoná sá val kapcsolatosan
• a vezető irá nyı́tó tevé kenysé gé nek ké té venké nti é rté kelé se

23.3. A véleménynyilvánítás időpontja
• SZMSZ, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása, módosítása.

23.4. A véleménynyilvánítás fórumai
• szülői értekezletek

•
•
•
•

fogadóórák

elégedettségmérési lapok kitöltése

szülői szervezetben való aktív részvétel

nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek.

23.5. A véleménynyilvánítás formája
• írásban a vezető felé
•
•

szóban az óvodapedagógus felé

szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten

A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük
meg a szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15
nap áll a szülők rendelkezésére.

23.6. A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje
Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában
áll megismerni az óvoda dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A pedagógiai
program, a szervezeti és működési szabályzat illetőleg a házirend hozzáférhetőségét az
alábbiak szerint biztosítjuk:
• honlap
• beiratkozáskor
• igény szerint
23.7. A tájékoztatással összefüggő igények jelzésének és a tájékoztatás
eljárásrendje
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
A szü lő k bá rmely szü lő i é rtekezleten tá jé koztatá st ké rhetnek az ó voda vezető jé tő l,
vezető -helyettesé tő l é s a csoportos ó vodapedagó gusoktó l.
• A Pedagó giai Programmal kapcsolatos ké rdé seket a nevelé si é v ideje alatt bá rki,
bá rmikor feltehet az inté zmé ny vezető jé nek, aki azokra az ü gyinté zé si hatá ridő n
belü l (15 nap) é rdemi vá laszt ad. Ennek pontos idő pontja a szü lő vel tö rté nő
elő zetes egyezteté s alapjá n kerü l meghatá rozá sra.
• Szó beli é rdeklő dé sre, szó beli tá jé koztatá st kaphat az ó voda ké pviseleté re jogosult
szemé lyektő l.
• IÍrá sbeli ké ré s a nevelé si é v ideje alatt bá rmikor benyú jtható az ó vodavezető helyettesnek cı́mezve, aki az ü gyinté zé si hatá ridő n belü l ı́rá sbeli tá jé koztatá st
nyú jt.

Tájékoztatás a Házirendről

Az ó vodapedagó gusok minden nevelé si é v első szü lő i é rtekezleten tá jé koztatá st adnak a

há zirendrő l. Az ú j beiratkozó kiscsoportos gyermekek szü leinek a beiratkozá skor a
Há zirend fé nymá solt pé ldá nyait - az á tvé telt szü lő á ltal tö rté nő alá ı́rá sá val - á tadjuk. A
Há zirend é s az é ves munkaterv kü lö nö sen ennek, esemé ny naptá ra elhelyezé sre kerü l a
gazdasá gi irodá ban is.

A dokumentumok elhelyezé sé rő l é s a szó beli tá jé koztatá s megké ré sé nek mó djá ró l a
szü lő k a nevelé si é v kezdé sekor tá jé koztatá st kapnak az ó vodavezető tő l.
Az ó voda lehető sé get biztosı́t arra, hogy a szü lő k az ó vodai beiratkozá s elő tti nyı́lt
napokon is vá laszt kapjanak ké rdé seikre.
Tájékoztatás a tanulmányi segédletekről, taneszkö zö krő l, ruhá zati é s má s
felszerelé sekrő l, amelyekre a kö vetkező nevelé si é vben a nevelő munká hoz szü ksé g lesz.
Felelős: ó vodavezető
Időpont: a megelő ző nevelé si é v é vzá ró szü lő i é rtekezlete
Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás

A kö znevelé si tö rvé ny é s annak vé grehajtá si rendeletei ı́rja elő az ó voda szá má ra, hogy
amennyiben az inté zmé nynek van honlapja, azon az alapdokumentumok kö zü l mit kell
nyilvá nossá gra hozni. Az errő l szó ló tá jé koztatá st az ó voda vezető je a nevelé si é v első
szü lő i é rtekezleté n teszi meg.

24. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon
való részvétel eljárásrendje

24.1. Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatások
A szolgá ltatá sok irá nti igé nyek kielé gı́té sé né l első dleges szempontké nt a gyermek
é rdekeit tartjuk szem elő tt. A szolgá ltatá sokkal kapcsolatos szü lő i igé nyek felmé ré se
minden é v szeptemberé ben tö rté nik. Az igé nyeket a csoportos ó vó nő kné l lehet ı́rá sban
jelezni.
A szolgá ltatá sok té rı́té sé nek befizeté se havonta, a szolgá ltatá st tartó szemé lyné l tö rté nik.

24.2. Az igénybevétel eljárásrendje

• a szü lő ö nké ntes elhatá rozá sá n alapuló elő zetes, ı́rá sos nyilatkozatban kö zli, hogy
gyermeke felü gyeleté t a tanfolyam idejé re olyan szemé lyre bı́zza, aki nem az
ó voda alkalmazottja
• tudomá sul veszi, hogy ezen idő alatt az ó vodá t nem terheli felelő ssé g
• a vezető é s a szolgá ltatá st nyú jtó kö zö tti együ ttmű kö dé s felté teleit meghatá rozó
dokumentum elké szı́té se vezető i feladat
A tanfolyamokkal kapcsolatban az inté zmé ny semmilyen kö telezettsé get nem vá llal.
Az ó vodá ban bá rmilyen kü lső szolgá ltatá st csak pedagó gus vé gzettsé gű szemé ly tarthat.

24.3. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje
Az alkalomszerű té rı́té ses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb
összeget, az ó voda szü lő i szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első
szü lő i é rtekezleten á llapı́t meg. Ennek elfogadá sá ró l a szü lő k hatá rozat formá já ban
dö ntenek. A dö nté s é rtelmé ben az elfogadott programokat a szü lő k finanszı́rozzá k. A
hatá rozat nyomtatott formá já t az ó voda irattá rá ban helyezzü k el.
Ilyen programok:
• Bá bszı́nhá z
• Irodalmi, zené s gyermekmű sorok
• Lá togatá s tá jhá zakba, né pi kismestersé gek szı́nhelyeire
• Kirá ndulá sok
• A csoportok esemé nyterveihez kapcsoló dó programok, foglalkozá sok
24.4. Térítésmentes szolgáltatások
•

•

•
•

A logopédiai szolgáltatás: minden ö t é vet betö ltö tt gyermekkel a logopé dus é v
elejé n szű ré st vé gez. Szü ksé g eseté n beszé djavı́tó é s dyslexia megelő ző
foglalkozá sokat tart a gyermekeknek. A foglalkozá sokon való ré szvé telt
té rı́té smentesen biztosı́tjuk.
A tanulá si ké pessé geket vizsgá ló é s má s szaké rtő i bizottsá g szakvé lemé nyé vel
rendelkező kisgyermek eseté ben az alapı́tó okiratunknak megfelelő en biztosı́tjuk
a fejlesztő foglalkozá sokat utazó gyó gypedagó gus bevoná sá val.
A pedagó giai programban megfogalmazott foglalkozá sok, programok, az ó voda
eszkö zeinek haszná lata.
Tehetséggondozó műhelyek: Ingyenes szolgá ltatá ské nt, az ó vodapedagó gusok,
a tehetsé ggondozá s é s az esé lyegyenlő sé g megteremté se cé ljá bó l, já té kos kü lö n
tehetsé gfejlesztő foglalkozá sokat tartanak a 6 é ves gyermekeknek.

25. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

Az inté zmé nyben reklá mtevé kenysé get folytatni tilos, kivé ve, ha a reklá m a
gyermekeknek szó l é s az egé szsé ges é letmó ddal, a kö rnyezetvé delemmel, vagy
tá rsadalmi, kö zé leti, kulturá lis tevé kenysé ggel fü gg ö ssze.

25.1. A reklámtevékenység engedélyeztetése:
• A megengedett jellegű reklá m, szó ró lap elhelyezé sé t minden esetben az
ó vodavezető , vagy a vezető – helyettes jó vá hagyá sa utá n lehet az ó vodá ban
kifü ggeszteni.
• A jó vá hagyá s sorá n figyelembe kell venni a Ké pviselő – testü let hatá rozatá t, mely
az ingyenes sajtó termé kek terjeszté sé t szabá lyozza az inté zmé nyekben.
Az engedé ly kiadá sa ı́rá sban tö rté nik, melyben meg kell jelö lni:

•

a reklá mtevé kenysé g folytatá sá ra engedé lyt ké rő , é s e tevé kenysé g folytatá sá ra
jogosult szemé ly, szerv megnevezé sé t, cı́mé t;
• a reklá mtevé kenysé g egyé rtelmű leı́rá sá t, a reklá mtevé kenysé g formá já t, mó djá t;
• a reklá mtevé kenysé g folytatá sá nak hatá ridejé t, illetve egyé b idő tartam
kikö té seket.
Az engedé ly legalá bb ké t pé ldá nyban ké szü l, melynek egyik pé ldá nyá t az inté zmé ny ő rzi,
má sik pé ldá nya á tadá sra kerü l az engedé lyké rő nek.
Az inté zmé nyvezető az engedé ly visszavoná sá ra bá rmikor jogosult.
25.2. Az intézményi hirdetőtábla használatának szabályai

A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki
hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az
óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a
faliújságra a vezető engedélye nélkül.
Politikai hirdetmé nyek, vallá si hovatartozá sra vonatkozó hirdetmé nyek kifü ggeszté se
szigorú an tilos. A vezető , illetve a vezető helyettes kö telessé ge a hirdető tá bla rendszeres
napi ellenő rzé se.

26. Alapítványi működés

OÓ vodá nkban 1999.11.30. ó ta alapı́tvá ny mű kö dik minő sé gi munká nk segı́té sé re.
Számlaszáma: 57600125-11007056
Az alapı́tvá ny gazdá lkodá sá val kapcsolatban a kurató rium elnö ke, minden é v
októ beré ben tá jé koztatja a szü lő i szervezetet, valamint kö zzé teszi azt az ó voda
honlapjá n.
KEÁRJUÜK, AMENNYIBEN MOÁDJUKBAN AÁLL TAÁMOGASSAÁK AZ OÁVODAÁT, CSOPORTJAINKAT
FELAJAÁ NLAÁ SAIKKAL, ADOÓ JUK 1 %- VAL.

27. Az óvodába behozható játékok használatának eljárásrendje

Az ó vodá ban rendszeresen „já té knapot” tartunk, amikor a gyermekek behozhatnak
otthonró l is já té kokat. Ké rjü k, hogy ezeken a napokon csak olyan já té kokat hozzanak be
a gyermekek, amelyek nem veszé lyeztetik a testi é psé gü ket, é s megfelelnek az ó vodai
já té kokkal szemben tá masztott minő sé gi elvá rá soknak, illetve olyanokat, amelyeket nem
fé ltenek az esetleges megrongá ló dá stó l.
Nagy értékű (10000 Ft feletti) játékeszköz óvodába történő behozatalát
nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek, otthonról mégis
behozza és azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más
értékes ékszer elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési
felelősség nem terheli.

Legitimációs záradék
Nyilatkozatok
A Szü lő i Szervezet a Há zirend elfogadá sá hoz magasabb jogszabá lyban meghatá rozott

ké rdé sek rendelkezé sé hez a vé lemé nyezé si jogá t korlá tozá s né lkü l, a jogszabá lyban
meghatá rozott hatá ridő biztosı́tá sá val gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban
ellenveté st nem fogalmazott meg.
Kelt: 2013. á prilis 15.

…………………………………………
A Szü lő i Szervezet elnö ke

A Szivá rvá ny OÓ voda Nevelő testü lete hatá rozatké pes ü lé sé n ké szü lt jegyző kö nyvben

szereplő

100 %-os igenlő elfogadó hatá rozat alapjá n 2013. á prilis 11. napjá n a Há zirendet
elfogadta. Az elfogadá s té nyé t a Nevelő testü let ké pviselő i az alá bbiakban hitelesı́tő
alá ı́rá sukkal tanú sı́tjá k.

…………………………………………
nevelő testü let ké pviselő je
…………………………………………
nevelő testü let ké pviselő je
Kelt: 2013. á prilis 11.

……………………………………………
nevelő testü let ké pviselő je
……………………………………………
nevelő testü let ké pviselő je

Ph

……………………………………………
ó vodavezető

Az inté zmé ny fenntartó ja Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzata 2013. á prilis hó 24. napjá n
a Há zirend dokumentumot jó vá hagyta, mely ezzel egy idő ben lé p hatá lyba.
Dá tum:
Ph.

Az elfogadott Há zirend kihirdeté sé nek napja:

..................................................................
Polgá rmester

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

120/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
A Szivárvány Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ)
felülvizsgálata
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete 2013. á prilis 24-i ü lé sé n megtá rgyalta
Herczeg Jó zsef polgá rmester „A Szivá rvá ny OÓ voda Szervezeti é s Mű kö dé si
Szabá lyzatá nak (SZMSZ) felü lvizsgá lata” tá rgyú elő terjeszté sé t é s az alá bbi hatá rozatot
hozza:
1. A Ké pviselő -testü let elfogadja a hatá rozat a 2. pontban szereplő felté telekkel a
hatá rozat 1. szá mú mellé kleté t ké pező Szivá rvá ny OÓ voda Szervezeti é s Mű kö dé si
Szabá lyzatá t (tová bbiakban SZMSZ) azzal, hogy a hatá rozat elfogadá sá val egy
idő ben hatá lyá t veszti a 118/2009.(VI.24.) Kt. hatá rozattal jó vá hagyott szervezeti
é s mű kö dé si szabá lyzat.

2. A Ké pviselő -testü let nem já rul hozzá az elő terjeszté s szerinti, az SZMSZ I. ré sz 17.
pontjá nak utolsó bekezdé sé ben megfogalmazott, az SZMSZ III. ré sz 3.6.6 pontja é s
a III. ré sz 3.6.7 pont c., d., e., f. pontja szerinti lé tszá mbő vı́té shez, é s ké ri a
Szivá rvá ny OÓ voda dolgozó i lé tszá má nak feladatará nyos vizsgá latá t a 2013/2014es nevelé si é vre beiratkozottak szá ma figyelembe vé telé vel.
Felelő s:
Angyal Zsolt aljegyző
Hatá ridő :
2013. má jus 31.
3. A Ké pviselő -testü let hozzá já rul heti 8 ó ra idő tartamban egy fő ó vodapszicholó gus
alkalmazá sá hoz 2013. má jus 1. napjá tó l.

4. A Ké pviselő -testü let felké ri a Szivá rvá ny OÓ voda vezető jé t, vezesse á t az SZMSZben a 2. é s 3. pont szerinti dö nté st.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Angyal Zsolt aljegyző
4. Ozsvá th Lá szló né ó vodavezető
5. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
121/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Beszámoló a 2013. évi I. negyedévi szociális ellátásokról

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a 2013. á prilis 24. napjá n megtartott
ü lé sé n megtá rgyalta Herczeg Jó zsef polgá rmester „Beszá moló a 2013. é vi I. negyedé vi
szociá lis ellá tá sokró l” tá rgyú elő terjeszté sé t é s az alá bbi hatá rozatot hozta:
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a 2013. é vi I. negyedé vi szociá lis ellá tá sokró l szó ló
beszá moló t elfogadja.
Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Igazgatá si é s szociá lis csoport
4. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
122/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
„Kamerarendszer létesítése Algyőn” c. pályázat benyújtása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. április 24. napján tartott ülésén
megtárgyalta Herczeg József polgármester „Kamerarendszer létesítése Algyőn” c.
pályázat benyújtása tárgyban készült előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1. Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete tá mogatja a 8/2013. (III.29.) BM rendelet
szerinti pá lyá zat benyú jtá sá t a „Kö zbiztonsá g nö velé sé t szolgá ló fejleszté sek
megvaló sı́tá sa” cé lterü letre é s biztosı́tja a szü ksé ges OÖ nerő t (20%), a pá lyá zatok
sajá t erő alapja terhé re.
2. A Ké pviselő -testü let vá llalja, hogy az ö nkormá nyzat az é pı́té shez kapcsoló dó
tá mogatá si ö sszeg legalá bb 5%-á nak mé rté ké ig hatá rozott idejű
kö zfoglalkoztatá si jogviszony kereté ben kö zfoglalkoztatottat alkalmaz,
amennyiben é pı́té si beruhá zá si té telek merü lnek fel.
3. A Ké pviselő -testü let a pá lyá zat tartalmá t az alá bbiak szerint fogadja el: 4 db kö zú t
menté n (Kasté lykert utca 167. sz., Té glá s utca 162. sz., Té glá s utca 1.sz., Vá sá rhelyi
utca 80. sz.) 8 db té rfigyelő kamerarendszer lé tesı́té se. A kamerá k á ltal rö gzı́tett
adatok a Szegedi Rendő rkapitá nysá gra kerü lnek tová bbı́tá sra. A 8 db kamera
kü lté ri ká belrejtő s fé m há zban, szü netmentes tá pegysé ggel ellá tott szerver
szá mı́tó gé p a rö gzı́tő szoftver futtatá sá ra. Mikrohullá mú 1 db vevő antenna, 4 db
adó antenna. Fejleszté s tá rgya mé g a kamerá kat ellá tó elektromos há ló zat
kié pı́té se, a kamerá k é s adó antenná k tá pellá tá sá t biztosı́tó tá pegysé g, engedé lyes
tervek elké szı́té se, oszlopá llı́tá sok fö ldmunká ja, rendszer beá llı́tá sa, ü zembe
helyezé se, a kiszolgá ló szemé lyzet oktatá sa.
4. A projekt ö sszkö ltsé ge: bruttó 12.500.000 Ft
A projekt teljes kö ltsé gé re vonatkozó ö nkormá nyzati ö nré sz ö sszege é s forrá sa:
br. 2.500.000 Ft, az ö nkormá nyzat bankszá mlá já n ké szpé nzben á ll rendelkezé sre
A kö zponti kö ltsé gveté sbő l szá rmazó tá mogatá s igé nyelt ö sszege: 10.000.000 Ft

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Telepü lé sü zemelteté si Csoport
4. Fejleszté si csoport
5. Pé nzü gyi é s Adó csoport
6. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
123/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
„Települési
szilárdhulladék
gazdálkodási
továbbfejlesztése tárgyú KEOP-1.1.1/B pályázattal
önerőre vonatkozó döntés”

rendszerek
kapcsolatos

HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete 2013. á prilis 24. napjá n megtá rgyalta
Herczeg Jó zsef polgá rmester „Telepü lé si szilá rdhulladé k gazdá lkodá si rendszerek
tová bbfejleszté se tá rgyú KEOP-1.1.1/B pá lyá zattal kapcsolatos ö nerő re vonatkozó
dö nté s” tá rgyú elő terjeszté sé t é s a kö vetkező hatá rozatot hozza:

1. Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -tesü lete a „KEOP-1.1.1/B/10-11-20130006 kó dszá mú , a „A Dé l-alfö ldi Té rsé gi Hulladé kgazdá lkodá si Tá rsulá s telepü lé si
szilá rdhulladé k-gazdá lkodá si rendszeré nek tová bbfejleszté se” cı́mű pá lyá zat
megvaló sı́tá sá hoz a szü ksé ges ö nerő t, 3.355.433,- forintot a pá lyá zati ü temezé snek
megfelelő ö sszegben biztosı́tja a 2013. é vi é s 2014. é vi kö ltsé gveté sé ben.
Felelős:
Polgármester
Határidő: projekt támogatási döntéséről szóló értesítést követő soros Képviselőtestületi ülés

2. A KEOP-1.1.1/B pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató alapján az
önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.) pontjában, valamint az Ávr.
24.§ (1). bek. a.) és b.) pontjában foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.
Felelős: Polgármester
Határidő: haladéktalanul

Erről értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal
4. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Irattár

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
124/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Előterjesztés tárgyalásának elhalasztása

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete az Algyő i Sportkö r elnö ké nek tá vollé té ben
elhalasztja a „Sporttelepek felú jı́tá si program” c. pá lyá zathoz ö nerő biztosı́tá sa tá rgyú
elő terjeszté sben tö rté nő dö nté shozatalt.
Erről értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

125/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Képviselő szavazásból történő kizárása

HATÁROZAT

Algyő Nagykö zsé g OÖ nkormá nyzat Ké pviselő -testü lete szemé lyes é rintettsé gé re
való tekintettel a „Tá jé koztató a 2013. é vi mé hnyak-rá k elleni vé dő oltá si program
kö ltsé geirő l II.” tá rgyú elő terjeszté s szavazá sá bó l kizá rja Dr. Roczkó Andrá s ké pviselő t.
Erről értesül:
1. Herczeg József polgármester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattár

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l

126/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató a 2013. évi méhnyak-rák elleni védőoltási program
költségeiről II.
HATÁROZAT
Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete a 2013. á prilis 24-i ü lé sé n megtá rgyalta
Herczeg Jó zsef polgá rmester „Tá jé koztató a 2013. é vi mé hnyak-rá k elleni vé dő oltá si
program kö ltsé geirő l II.’ tá rgyú elő terjeszté st é s az alá bbi dö nté st hozza:

1.) Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete ú gy dö nt, hogy a beé rkezett á rajá nlattevő k
kö zü l a Gyevi Patika á rajá nlatá t vá lasztja az algyő i mé hnyak-rá k elleni vé dő oltá si
program 2013. é vi lefolytatá sa kapcsá n. Egyú ttal felké ri a Polgá rmestert a
megá llapodá s megkö té sé re.
2.) Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete felké ri a Jegyző t, hogy a 2013. é vi
kö ltsé gveté sné l vegye figyelembe a mé hnyak-rá k program kö ltsé geit.

3.) Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü lete felké ri a Jegyző t, hogy a HPV vakcina kezelé se
é s beadá sa kapcsá n a dr. Molná r Má ria é s Tá rsa Bt.-vel a 2013. é vre szó ló
megá llapodá st kö sse meg.
Errő l é rtestü l:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Herczeg Jó zsef polgá rmester
Dr. Varga Ildikó jegyző
Angyal Zsolt aljegyző
Ková cs Erika pé nzü gyi é s adó csoport vezető
Dr. Gyö rgy Antal elnö k (Pé nzü gyi é s Humá n Bizottsá g)
Dr. Molná r Má ria csecsemő - é s gyermek szakorvos (dr. Molná r Má ria é s Tá rsa Bt.)
A nyertes á rajá nlat tevő
Jankovicsné Veres Katalin szakmai koordiná tor (egé szsé gü gyi csoport)
Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
127/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

HATÁROZAT

Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta Herczeg József polgármester
előterjesztését az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, és az alábbi
határozatot hozta:
1. A Ké pviselő -testü let tudomá sul veszi é s elfogadja az elő ző ü lé s ó ta tö rté nt
fontosabb esemé nyekrő l szó ló tá jé koztató t.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

KIVONAT

Algyő Nagykö zsé g Ké pviselő -testü let 2013. á prilis 24. napjá n megtartott soros nyı́lt
ü lé sé nek jegyző kö nyvé bő l
132/2013.(IV.24.) Kt. határozat
Tárgy:
„Sporttelepek felújítási program” c. pályázathoz önerő biztosítása
HATÁROZAT
Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a 2013. április 24. napján tartott ülésén
megtárgyalta a Herczeg József polgármester „Sporttelepek felújítási program” c.
pályázathoz önerő biztosítása tárgyában készült előterjesztését és a következő
határozatot hozza:

1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja az Algyői Sportkör
„Sporttelepek felújítási program” elnevezésű TAO előminősítéses pályázaton való
részvételéhez, melynek keretében egy 150 férőhelyes mobil lelátó és 6.16*10.14
m-es szertárbővítés mozgáskorlátozott illemhely és új pénztár kialakítására
pályázik.
2. A Képviselő-testület megbízza a Gyeviép NKft-t, hogy Fogas Péter tervező
elképzelései alapján kérjen be árajánlatot legalább három kivitelező cégtől,
valamint felkéri a TÜK Bizottságot, hogy döntsön a legkedvezőbb árról, amely
alapján az 1. pont szerinti beruházás megvalósítható.
3. A Képviselő-testület felkéri a TÜK Bizottságot, hogy döntésének eredményéről
tájékoztassa a testületet a 2013. május havi testületi ülésen. Amennyiben a
beruházás tervezett összege elfogadható az önkormányzat számára, akkor forrást
helyez annak megvalósítására.

Errő l é rtesü l:
1. Herczeg Jó zsef polgá rmester
2. Dr. Varga Ildikó jegyző
3. Fejleszté si csoport
4. Algyő i Sportkö r
5. Gyevié p NKft.
6. TUÜ K Bizottsá g elnö ke
7. Pé nzü gyi é s Adó csoport
8. Irattá r

Herczeg Jó zsef sk.
polgá rmester

A kivonat hitelé ül:

K. m. f

Dr. Varga Ildikó sk.
jegyző

