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MEGHiVO
Mencshely, Nagyv6zsony 6s Pula Kcizs6g Onkorm6nyzatan^k k6pvisel6-testiilete
2018. decembet 10 -6n (h6tf6n) 17:00 6ni kezd,ettel egytittes 6s nyilv6nos testtileti iil6st
tart, melyre ezirton meghivom.
Helye: Nagyv6z sony, Rem6nyi Antal Rendezv 6nyh6z
1.

a Nagyvilzsonyi l(ozos Onkormilnyzatt Hivatal 2018. 6vi munk6j6rol (az anyag

Besz6mol6

k6s6bb kertil kikiild6sre)
Besz6moI6 a Nagyv6zsonyi Mesevfu 6voda 6s Boics6de 2018. 6vi nx.ill6jhr6I (az anyzgk6s6bb

kenil kikrild6sre)
3.

Javaslat

a

Nagyv6zsonyi

I(ozos onkorm6nyzai Hivatal

20i.9.

kolts6gvet6s6nek

megt6rgyalas6ra

4.

Javaslat a Nagyv6zsonyi

5.

A

Mesevir 6voda

6s

Bolcs5de 2079. 6vrkolts6gvet6s6nek megtfugyzI6sfua

kozos tulaidonban I6v6 Eg6.szs6gh6z 2019. 6vi kolts6gvet6s6nek megt6tgyal6sa (az

k6s6bb keriil kikiild6sre)

^rry^g

6.

Javaslt a 2019.6vre vonatkoz6an igazgat|,si szrinet elrendel6s6t6l (rendelett evezet)

7.

Rendelettetvezet Naglwizsonyi I(ozos Onkornr6nyzau Hivatalban dolgozri kozszolgilati
tisztvisel6k

201,9

.

6vt illetrn6nyalapj6rol

Egy6b aknr6lis iigyek

'abolcs

Jtinos

polgirmester

NV/,...../2018

Men/ ......

/

2018

Pul/...,../201.8

JELENLETI iV
A testiileti til6s id6pontja:

2018. december 10. 17.00 6ra egytittes nyilvrinos iil6s

A testiileti iil6s helyszine:

Nagyvlizsony, Rem6nyi Antal Rendezv6nyh6z

Jelen vannak:

Fibry

Szabolcs Jinos polgrirmester

Z6kiny Zsolt alpolgrirm ester
Stefanovitsn6 Sipos Mriria k6pvisel6
Szautner Antaln6 k6pvisel6
Wri genhoffer Kdrolyn6 k6pvisel6

Szegedi Liszl6 k6pvisel6

Hubai Jrinos k6pvisel6

Szenger

Istvfn Brflint polgfrmester

Holczer BalSzs alpolgirmester
Gettinger Szilvia k6pvisel6

Piller X'erenc k6pvisel6

Rauch Csaba polgdrmester

Polgir Gyula Norbert alpolgf rmester
Is6 Tiinde Karolin k6pvisel6
Lendvai Jrizsef k6pvisel6
Bereczlryn6 Lendvai Beatrix k6pvisel6

Szinesi Erna Eszter jegyzf

Horv6thn6 Sz6ll6si Rendta
jegyz6kiinywezet6
Meghivott vend6gek:
N6v
Szewezetr lnt6zm6nv
Molndrn6 Vajda Krisztina Nagyvizsonyi KOH
Vajda Csilla

Nagyv6zsonyi Mesev6r 6voda 6s Biilcs6de

il,&(,' 4/a
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JEGYZ6KONYV
mely k6sziiLlt Nagy'v6zsony, Pula, Mencshely I(ozs6g Onkorrr'6rryzfi egyiittes

k6pvisel6-

test'ri{et6nek 2018. december 70. napjin 17.00 6rakor megtartott nyilv6nos testiileti iiLl6s&61.

Az il6s helyszine: Nagyw6zsony, Rem6nyi Antal Rendezv6nyhlz
felen voltak

Nagyvdzsony kiizs6g tflszflt6l:.
F6bry Szabolcs J6nos Naglw6zsony I(ozs6g Onkorminyzat polg6rmestete
Z

lkilny

Z

s

ok

aIp oIg6me

s

ter

Szautnet Antah6 k6pvisel6

W6genhoffer Ilfu olyn6 k6pvisel6
HubaiJ6nos k6pvisel6
Sz

egedi L6szI6 k6pvisel6

Mencshely kiizs6g t6.sz6t6l:
Rauch

Cs

aba Mencshely l(oz s 69 Onkorm6ny zat p olgilrmestere

Polgfu Gy"l" Norbet alpolg6rmester
Lendvai J6zsef, k6pvisel6

Pula kiizs6g t6sz6t6l:
Szenger Istv6n

Holcz et

B

B6lntPula Kozs6g Onkormi ryz^t polgarmestere,

al6zs alpolg6tmestet

Gettinget Szilvia k6pvisel6

Kiiz6s Onkormeiny zati Hivatal

tlszltll

Szinesi Erna Eszter jegyz6

MoLr6m6 Y aida I(risztina plnziJrgyi vezet6
Horv6thn6 Sz6ll6si Ren6ta jegyz6konyvvezet6

Megbiuott uenddgek:

Y aida

C

silla 6vod av ezet6

St6hl Gyorgy

Lakoss6g

r6sz1r6I:

6v odav ezet6

n6.

3 f6

Fdbty Szabolcs J6nos polg6rmester

rir

koszontotte a megjelenteket 6s meg6llapitotta, hogy

Nagyv6zsony, Mencshely 6s Pula I(ozs6g Onkorm6nyzatainak testiilete

rs hat6tozatk6pes.
Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6-testii.lete 7 tag;1a koziil 4 f6 ielen volt,
Mencshely Kozs6g Onkorminyzatilnak k6pvisel5-testii'lete 5 tagtra koziiLl 3 f6 jelen volt, Pula
Kozs6g Onkorm6ny zata klpvisel5-testiilet e 4

tag;1a

koztil 3 f6 j elen volt.

F6bry Szabolcs J6nos polg6rmestet ut el6terjesztette az iil6s napirendj6t.
Mencshely Kozs6g Onkorm6nyzrt6nak k6pvisel6

szzvazattal, eTlenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil

-

testiilete a napirenddel kapcsolatban 3 igen

kiilon szimozott hatitozat

hozatafa n6tkiil

elfogad6s mellett dontott.

Pula Kozs6g Onkormilnyzztanak k6pvisel6

-

testiilete

szavazattal, eTTenszavazat 6.s tart6zkod6s n6lkiil

a

napirenddel kapcsolatban

3

igen

kiilon sz6mozott hatiltozat hozatala n6lkiil

elfogadis mellett dontott.
Nagyvizsony Kozs6g Onkorm6nyz^t6n^kk6pvisel5
szavazatta,I, elTenszavazat

-

testiilete a napirenddel kapcsolatban 4 igen

6s tatt6zkod6s n6lkiil kiilon sz6mozott hatiltozat hozatala n6lkiil

elfogad6s mellett dontott.

F6bry Szabolcs J6nos polg6rmester

ur

jegyz6konyv hitelesit6inek Szenger Istv6n Bilint

polg6tmester urat 6s Rauch Csaba polg6rmester urat javasolta.

Pula Kozs6g Onkorminyzatinak k6pvisel6
szem6ly6r6f mint )egyz6k6nyv hitelesit6

-

testiilete Szenger Isw6n Bilint polg6rmester rir

2 igen szavazattal,O ellenszavazat 6s 1, tzrt6zkodhssaf,

kiirlon szdmozott hat6tozat hozatala n6lkiil dontott.

Nagyv6zsony Kozs6g Onkormdnyzatfunak k6pvisel6-testi.ilete Szenger Isw6n Bdlint polgimester

ur szem6ly&6l, mint jegyz6k6nyv hitelesit6 4 igen szavazattal, elfenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil,

kiilon szilmozott hatat ozat hozatala n6lkiil dontott.

Mencshely Kozs6g Onkorm6nyzatanak k6pvisel6

-

testi.i{ete Szenger Isw6n

Bilint

polg6rmester

ur szem6ly6r6l, mint jegyz6konyv hitelesit6 3 igen szavazattal, elfenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil

kiilon szilmozott hatilrozat hozatala n6lkiil dontott.
Nagyv6zsony Kozs6g Onkorminyzztanak k6pvisel6-testiilete Rauch Csaba polg6rmester rit
szem6\y1r6l,

mint jegyz6konyv hitelesit6 4 igen sz^v^zatt^I,

elTenszavazat 6s tart6zkod6s n6lkiil,

kiilon szilmozott hatitozat hozatala n6lkiil dontott.
Mencshely I(ozs6g Onkorm6nyz^tan
szem6Iy6r6l,

k

k6pvisel6

-

testii{ete Rauch Csaba polgirmester.

it

mint jegyz6konyv hitelesit6 2 igen szavazattal,0 ellenszavazat 6s 7 tan6zkoddssil'

kiilon szfirnozott httar.ozat hozatala n6lkiil dontott.
Pula Kozs6g Onkorm6nyzztanak k6pvisel6-testiilete Rauch Csaba polg6rmester

mnt

jegyz5konyv hitelesit6

3 igen szavaztttal,

elfetszavazat

iu

szem6ly6t6l,

6s tart6zkodils n6lkiil, kiilon

szirnoz ott hatfir.o zat ho zatala n6lkiil dontott.

I.

Elfogadott napitend:
B esz

6mo16 a Na gyviz sonyi Kdzds

Onkorminy zati Hiv atal 2018. 6vi munkdj 616l

2.

Beszdmol6 al.Iagyvhzsonyi Mesev6t 6voda 6s Biilcs6de 2018. 6vi munk6jrir6l

3.

Javaslat

a Nagyvizsonyi Kiiziis Onkotm6nyzati Hivatal 2019. 6vi

kiilts 6 gvet6 s 6ne k me gtittgy al6s 6ta
4.

favaslat a Nagyv6zsonyi Mesevit 6voda 6s Biilcs6de 20t9.6vi kiilts6gvet6s6nek
nregthtgyal6.shta

5.

A kiiziis tnlaidonban l6v6 Eg6szs6ghhz2019.6vi kiilts6gvet6s6nek rraegtfitgyalhs^

Javaslat

a 2019. 6we

vonatkoz6an igazgathsi sziinet elrendel6s6r6l

(tendelettervezet)
7.

Rendelettervezet Nagyvdzsonyi Kiiziis Onkormdnyzati Hivatalban dolgoz6
kiizszolgi;JratitiszwiselSkzDtg.6viilletm6nyalapifit6l
Egy6b aktudlis iigyek

II. Napirend tdrgvalisa

l,

Beszimol6 aNagyvhzsonyi Kiiziis OnkorminyzatiHivatal20ls. 6vi munkdi6r6l
El6tegeszt6: Szinesi F;rna Eszter jegyz6

Fd.ll.ry Szabolcs

|6nos polgirmester

El6terjesztette a naptendet, majd 6tadta a sz6t Szinesi E,rl;;a Eszter. jegyz6 asszonynak.

Szinesi Ema Esztet iegyzf
Sok szeretettel iidvozol mindenkit. El6tkezett egy riyabb 6v v6ge, amikor is besz6mol6t kell tenni
a k6pvisel6 testtileteknek a

I(ozos Hivatal nnkij6r6L A 2018-as 6v nagyon rnozgaknas 6v volt

a

Kozos HivataI6let6ben,6 a negyedik jegyz6 ebben az 6vbet. Az els6 jegyz6 osszef6rhetetlens6gi

okok miatt lemondott tiszts6g6r6l, mert orsz6ggfl6.si k6pvisel6jeloltnek indult. M6jus kozep6n
6rkezett a m6sodik jegyz6, aki rrr6sf6l h6nap wt6n a bfu6r pAly6t v6Iasztotta, majd augusztusban
egy iogl v6gzetts6gf

h"lgy nyerte

eL

ezt

a.

tiszt6ge! de csal6di okokra hivatkozva visszal6pett. Ezt

kovet6en ujta" lctit6sta kedrlt a jegyz6i p6ly6zat, megp6Iy6zta, llvezte

a polg6tmesterek 6s a

testiiletek bizaJnit, bizik benne, hogy megszolg6lta 6s z jov6ben is meg foga szolg6lni. Ezirton is

koszoni zbizzlmat,tamogat6st, segits6get, mind a testiileteknek mind pedig ahivatal dolgoz6inak,

akik egy emberk6nt illlnak mogotte, segitik 6s tdmogatjik mindenben, orom egy ilyen csapatban

dolgozni. Term6szetesen vannak m6g neh6z id6szakok, de azon vattnak, hogy mindent
megoldjanak. Jelenleg 10 f5vel mrikodik a Ltivatal, egy pozici6 itres, ez az aljegyz6i pozici6, ami

piiyilztatils alatt van. Erkeznek

z

piIyilzat, anyagok, vannak 6rdekl6d6k 6s igyekeznek

legmegfelel6bb szem6lyt I<tvilIasztati etre

a pozict6n A hivatal 6let6ben a

a

munkakotok

ractotaltzalilsamegkezd6dott, egy 6llas helyet k6t r6szmunkaid6s 6l76sra bontottak. I{or6bban egy

f6l6tta el a mriszaki

6s

munkatgyi pozici6t, ez kiilon vdasztuttuk,igy u munkaiigy egy k6zben

mfikodik tovibb. Az igzzgztasi pozici6t elfit6 szem6ly augusztusban t6vozott a hivatalb6I6s ez a
megriresedett pozici6 tette lehet6v6, hogy ezt az egy

4

6rJs 6ll6st is meg tudt6k hirdetni. 2018.

jmu6r 7-t6laz ASP rendszerbevezet6se megtot6ng ahogy az el6terleszt6sben is olvashat6 voltak
technikai ptobl6m6k, az tnforrnalikat rendszer megnehezitette a dolgokat, hiszen az elektronikus
levelez6s 85 7o-ban ezerl a csatotn6n folyik 6s neh6z irgy dolgozni, hogy ez raerrr megfelel6en

mfkodik. A

201,8. 6v folyamfin 77 k6pvisel5 testiileti til6st 6s 2 bizotts6,gp iil6st

bonyolitottunk le

2018. november 30-ig. Ezeken az iil6seken Nagyv6zsony Kozs6gben 158 hatfuozat 6,s

1.0

onkorminyzai rcndelet, Pula l(ozs6gben 72 hatttozat 6s 5 onkorm6nyzai rcndelet, Mencshely
Kozs6gben pedig 79 hatatozat 6.s 7 onkorm6nyzatt rendelet sziiletett. Nagyon aktivak voltak

a

k6pvisel6-testiiletek 6s ezek

a szilmok a mai til6s ut6n tov6bb gyanpodnak. Az

adoigazgat6sr

tediletet kiilon kiemelr6, ahol l6that6 f6Ieg Naglw6zsony eset6ben, hogy az ad6fizet6.si mor6l
jelent6sen jar,ult.

A kintl6v5s6gek n6melyik ad6nemben mit kozehtenek a nul)a fel6.., ez

koszonhet6 a koll6gan6nek, aki hatitozottan l6p fel a kind6v6s6g kezel6s6ben.

Fibry

Szabolcs J6nos polg6rmester

Megkoszonte a tij6koztztist, kieg6sziten6 azza\, hogy az els6 f6l6v 6tmeneti id6szaka dr. WelletJakus Tam6s t6vozilshval megviselte

szempontb6l

a hivatal mfikod6s6t nemcsak emberi, hanem

szal<nar

is. Tobb hatirozatunk, jegyz6konyviink, kotelez6 dokumentumunk feltolt6se

jelent6s csrisz6sban volt. I{6rd6se, hogy minden kotelez6 dokumentum fent van az interneten
vagy ezzel m6g van feladat?

Szinesi Erna Esztet iegyzf

A

rendeletek naptak6szen fent vannak, Mencshely 6s Pula eset6ben 6rkezett torv6nyess6gi

felhiv6s, ott hat6id6ben rendezve lettek az eknarad6sok. Nagyv6zsotty eset6ben felhiv6s nem
6rkezett, de 6tn6zve z t:-ndszert tal6lthiinyossigokat 6s ezeket javitotta is.

Fibry Szabolcs J6nos polgirmestet
Orii{ neki, hogy sikeriiLlt rendezni az elmandilsokat, illetve kiilon or6m, hogy lehet6sl.glesz a t6l
folyam6n egy

ij

honlappal el6rukkolni, melynek kezel6se egyszerfibb, 6ttekinthet6bb lesz, igy a

kotelez6 dokumentumok is 6tl6that6an elhelyez6sre keriilhetnek.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzisz6l6s, k6rd6s nem 6rkezett
Kozs6g Onkorminyzat6nak polgdtmestere,

^z

Fi.ft:.ry Szabolcs J6nos

el6terjesztett hatfurozati javaslatot elfogad6sta

felterjesztette, melyt6l a megjelent kozs6gek k6pvisel6 testiiletei egyenk6nt szavaztak.

PULA KOZSEG ON TonUANyZATANAK

nnszen6r:

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma 3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma: 3 f6

Pula kozs6g Onkorminyzatilnak k6pvisel6
sz^vuz^tt^\ 0 ellenszavazat

6.s

-

testiilete

a

napirenddel kapcsolatosan

0 tatt6zkod6.ssalaz zlabbihzt6tozttothozta:

3

igen

73 /201E.

FII.10.) K6pvisel6 - testtileti hatdrozat:

Pula I(ozs6g Onkorm6nyzatinak k6pvisel6- testiilete

,,Beszdmol6 a

Nagyvizsonyi

Kiizris

Onkotmdnyzati Hivatal 2018. 6vi munkhi6t6l"
cirnfi, napttendi pontot meg!6rgyalta 6s a kovetkez6
hatSrozatothozta:
1.

/PaIa I{ozs6g Onkorminyzata k1pvtsel6 testiilete

az el6tegeszt6sben olvashat6 6s Szinesi Erna Eszter
jegyz6 asszony 6ttal sz6ban kieg6szitett besz6mol6t
az el6tegesztls szertni taftalommal elfogadta.

Hatfuidfiz azontal
Felel6s: Szinesi Ema Eszter jegyz6

NAGWAZ SONY KOZ SE G ONronuAxvzerANeK RE SZ E R6L:
Jelen I6v6 k6pvisel6-testiileti tagok szima: 4 f6

Dont6shozatilbat r6szt vev6k sz6ma:4 f6
Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzatdnak k6pvisel6
szavazattal,O ellenszavazat

6.s

-

testtilete a napitenddel kapcsolatosan 5 igen

0 tart6zkodilssal az alilbbihatilrozatothozta:

168 /2018.

6II.10.) K6pvisel6 - testiileti hat6tozat:

Nagyv6zsony Koz s6g Onkormdny zat6nak k6pvisel6-

teshil.ete ,,Besz6mol6

a

Nagyvdzsonyi Kdziis

Onkotmdnyzati Hivatal 2018. 6vi munkhjht6l"
cimri napirendi pontot meg!6rgyalta 6s a kovetkez6
hat6rozatothozta:
1..

/Nagyvizsony I(ozs6g Onkotm inyzzta k6pvisel6

testii.lete

az

el6teqesztl.sben olvashat6 6s Szinesi

Erna Eszter. jegyz6 asszony 6Ital sz6ban kieg6szitett
besz6mol6t az el6terlesztls szednti tartalornrnal
elfogadta.

Hathtidf: azonrlal
Felel6s: Szinesi Etna Eszter jegyz6

MENCSH ELY KoZSEC ONTO RMANYZATANAK RESZ ER6L:
Jelen I6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev5k sz6ma:3 f6
Mencshely kozs6g Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6

-

testiilete a napitenddel kapcsolatosan 3 igen

szavazattaL 0 ellenszavaz^t 6s 0 tart6zkodissal az alilbbihatzrozatothozta:

8l / 2018. (XI I. 10.) K6pvisel6 - tes

tiileti hathrozat:

Mencshely Kozs6g Onkotm6nyzatAnak k6pvisel6-

testirlete ,,Besz6mol6

a

Nagyv6zsonyi Kiiziis

Onkotmdnyzati Hivatal 2018. 6vi munkhifut6P'
cimri napitendi pontot megt6rgyalta 6s a kovetkez6
hatAtozatothozta;

1./Mencshely I(ozs6g Onkormilnyzata k6pvisel6
testiilete

az

el6tegeszt6,sben olvashat6

6s

Szinesi

Erna Eszter jegyz6 asszony 6hal sz6ban kieg6szitett
besz6mol6t

^z el6terlesztls szerinti

tattalommal

elfogadta.

Hat6tid6: azonnal
Felel6s: Szinesi Etna Eszter 1egyz6

2.

Beszdmol6 al-{agyvhzsonyi Mesevdt Ovoda 6s Biilcs6de 2018. 6vi munkdi6r6l

El6terleszt6 : F 6rbry S z ab olc s J 6no s p olgirme s tet

F6bry Szabolcs Jdnos polgfrmestet

Ismertette

a

napirendet, majd felk6rte

beszimol6ban olvasottakat.
Y aida

Csilla 6vodav ezet6

az

intlzm6nyvezet6ket,

hogy foglaljdk ossze a

Mivel2018. december 1.-t6l tolti be az 6voda vezet6s6nek feladatkor6t, igy St6hl Gyorgyn6t tartja
kompetensnek a k6td6sben.

St6hl Gyiitgynd 6vodapedag6gus (kotibbi v ezet6)

A

besz6mol6ban minden benne van, kieg6sziteti nem szeretrr6, ha van barrrtl k6,rd6s akkot

nagyon szivesen v6laszol.

A

lehet6s6get megragadva elkciszcin a testiilet tagSart6I 6s koszoni az

elmult 6vek egyiittmrikod6s6t.

F6bry Szabolcs Jinos polg6rmester

A Siini csoport gyermekl6tszilma augusztus

31.-6n 28 f6,

mig okt6bet 7-6n

1'4

f6. Mt

<>kozta ezt a

hirtelen l6tsz6m csokken6st?
St6hl Gyiitgynd 6vodapedag6gus (kor6bbi vezet6)

Mivel olyan sok volt a bolcs6dei jelentkez6 k6nytelenek voltak 2,5 6vesen 6taI<m a pSrermekeket
6vod6s csoportba, hogy fei tudi6k venni az ujabb jeientkez6ket a bolcs6d6be. Nagroll n gy ^z
ig6ny a.bolcs6d6re, ezett^zidei 6v december6ben is 6tkeriiltmilr 4 gyermek az 6vod6s csoportba.

S,zutnerAntalnd kdpuint| ass<oltJ / 7:21 drakor

megerkeTgtt aqiildsre, e77el a

ldts4lma

5

Nagyudqnryi kdpuiself-testi.ilet

fdre mddosult

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban tobb hozz6sz6l6s, k6td6s nem 6rkezett F6l>ry Szabolcs

hatitozai
Jinos Nagyv6zsony I(ozs6g Onkorm6nyzatanak polg6tmestere, az ismertetett
javaslatot elfogadilsra felterjesztette, melyr6l a megjelent kozs6gek k6pvisel6 testirletei egyenk6nt
szzvaztak

MENC SHELY KOZ SEG ONKORMAI$YZATANAK NB SZ BN6T:
f6
Jelen 16v6 k6pvisel6-testirleti tagok sz6ma:3
Dont6shozatalban r6szt vev6k szLna: 3 f6
Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatilnak k6pvisel6
szavazattal,O ellenszava zat

6.s

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen

0 tart6zkod6ssal az al6bbihatatozatothozta:

82 /2018.

(XII.10.) K6pviselS - testtileti hatrirozat:

Mencshely I{ozs6g Onkorm6nyzat6nak k6pvisel6-

testiilete,,Beszdmol6 a Nagyvhzsonyi MesevSr
Ovoda 6s Bdlcs6de 2018. 6vi munkdiht6P' cknfr.
napfuendi

pontot

megtargyalta 6,s

a koverkez6

hat6r.ozatothozta:

1./Mencshely I(ozs6g Onkormilnyzata k6pvisel6
testirlete az elStetleszt6sben olvashat6 6s Vajda Csilla

6s Stihl Gyorgyn6 6htal sz6ban
besz6mol6t

^z

kieg6szitett

el6tegesztls szednti tartalommal

elfogadta.

Hathtid6z azonnzl
Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester
Szinesi F;ma Eszter jegy z6

puLA rOzspc

oNronvAxvznrAser n6sz6n6r:

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok szima:3 f6

Dont6shozatafban r6szt vev6k sz6ma: 3 f6

Pula kozs6g OnkormLnyzatilna.k k6pvisel6

-

testiilete

a

napirenddel kapcsolatosan

szav^z^ft^\ 0 ellenszavazat 6s 0 tafi6zkodilssalaz al6bbt hatiltozatothozta:

7

4

/ 20t8.6II.10.) K6pvisel6 - testiileti hathrozatz

Pula I(ozs6g Onkotm6nyz^tinak k6pvisel6- testiilete

,,Beszdmol6 a Nagyvfuzsonyi Mesevdt 6voda 6s

Biilcs6de 2018. 6vi rnunkhi6t6l' cimfr, napirendi

pontot megtargyalta 6s a kovetkez6 hatarozatot
hozta:
1.

/Pula l(ozs6g Onkormdny zata k6pvisel6 testiilete

az el6tetleszt6sben olvashat6 6s Vajda Csilla 6s St6hl

Gyotgyn6 6ltal sz6ban kieg6szitett besz6mol6t
eI6terleszt6,s szerinti tartalommal elfogadta.

Hathid6: azonnal

az

3

igen

Felel6s: Szenger Istv6n B6lint polg6rmester
Szinesi Erna Eszter 1egyz6

NAGwAZsoI{Y KoZSEG ONTOnUATWZETANIT RESZER6L:
Jelen l6v6 k6pvisel6-tesCrileti tagok szdma;5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szima: 5 f6
Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzatilnakk6pvisel6

szavzzatttl 0 ellenszavazat

6.s

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

0 tart6zkod6ssal az alilbbihathr.ozatothozta

169 /2018.

(XII.10.) K6pvisel6 - testiileti hatirozat:

Nagyv6zsony I(ozs6g Onkorm6nyz^t6n^k k6pvisel6-

testii'lete,,Besz6mol6

a Nagyvhzsonyi Mesevit

6voda 6s Biitcs6de 2018. 6vi munkdi6t6f' drnfi
napirendi pontot megrirgyalta

6s a

kovetkez5

hatdrozatothozta;
7.

/Nagyv6zsony Kozs6g Onkormilnyztta k6pvisel6

testiilete az el6terleszt6sben olvashat6 6s Vajda Csilla

6s Stihl Gyorgyn6 6ltal sz6ban kieg6szitett
besz6mol6t az el6teqesztls szerinti tartalommal
elfogadta.

Hathid6: azonnal
Felel6s: Fitbty Szabolcs J6nos polg6rmester
Szinesi F;rnz- Eszter legy z5

3.

Javaslat

a Nagyvhzsonyi Kdziis Onkotmdnyzati Hivatal 20L9. 6vi

kiilts 6 gve t6 s 6nek me gthrgy al6s fu a
El6te{ eszt6 : Fibry

Sz

abolcs J6no s polg6tmestet

F6bry Szabolcs Jdnos polgdtmester

L0

Ismertette a napirendet, majd felk&te a fuvatal p6nzigyt yezet6jet az el6tetleszt6s r6szletes
ismetet6s6re 6s kieg6s zit6s6re.

Molnirn6 Yaida Krisztina p6nztigyi vezetf
Nagyon takat6kos 6s szfkos kolts6gvet6st teweztek a jov6 6vre, z b6rek eset6ben jelentkezik a
kotelez6 garantAlt minimdlb6r emel6se, mert 180.000 Ft helyett eI6rel6that6lag202.000 Ft lesz.
Szenger Istvdn B6tnt polgdrmester

A tervezett bev6teln6l a 108 milli6 Ft az 6llami normztrv6b6l

sz6rmzz6 bev6tel v^gy

^

fenntatt6

onkotm6nyzztok6?

Moln6m6 Yaida Krisztina p6nziigyi vezet1
Abban az osszegben benne v^n

konyha is, mert van t6rit6si dij bev6tele, amt 19-20 milli6 Ft
^
koriil szokott lenni, valamint 34 milli6 Ft-ot kapunk az 6llamt6l a hivatal mfikod6s6re 6s a
fennmarad6 t6.sz van a lakoss6g sz6rn6nak ar6nyibart sz|toszBra.

A konyhai bev6tel 19.300.000 Ft, tnt6zm6ny ftnanszttozisklntvan feltfntewe 88.822.330 Ft

6,s

az

onkorminyz^trLaljelenik meg^z illlami bev6tel ft,s2. Az6rt nincs sz6tszedve, hogy mennyi ebb6l
az |llq;o.rj Enanszirozils, mert azt Nagyv6zsony I(ozs6g Onkorm6nyzata kapia meg

^z

6voda 6s a

hivatal ut6n is.

Szenger Istvdn

Bflint polgfrmester

Mencshelynek, illetve Pul6nak mennyivel

keIJ,

hozz6jirulnia?

Molnfrn6 Vaida Krisztina p6nziigyi vezet6
Az mlg nincs sz6tboritva.
Fdbry Szabolcs Jdnos polgdrmester
Rem6nyei szeflnt a kia<16sok tekintet6ben ak6pz1si program segits6g6vel a papt-ir6szer ter6nlesz
megakarJ:tils.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban hozzdsz6l6s, k6rd6s nem 6rkezett Fdbry Szabolcs J6nos
Nagyvizsony l(ozs6g Onkorm6nyzztilflak polg6rmestere, az el6terjesztett hatilrozati javaslatot
azzal a kieg6szit6ssel, hogy Pula I(ozs6g Onkorm6nyz^t^ egy szciveges kieg6szit6st kap, ami

11

a

telepiil6si bontisokat kimutatja, elfogad6sta felterjesztette, melyt5l

a

megjelent kozs6gek

k6pvisel6 testiiletei egyenk6nt szavaztak

NAGYVAZSOI{Y KOZSEG ONTONUANYZATANAK RESZER6L:
Jelen 16v6 k6pvisel6-testiileti

t"gok szimz: 5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szirna: 5 f6
Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzatinakk6pvisel6
szavazatta\ 0 ellenszavazat

6.s

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

0 tart6zkod6ssal az al6bbihat6rozatothozta:

17012018. (XII.10.) K6pvisel6 - testti{eti hatdrozat:

Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6ny zatfunak k6pvisel6-

testiilete ,Javaslat a Nagyvfizsonyi Kiizds

Onkottnhnyzati Hivatal

2019.

6vi

kiilts6gvet6s6nek traegthtgyalfisdta" cfunfi
napirendi pontot rnegrargyalta 6s a kovetkez6
hatdrozatothozta:

1./ Nagyvizsony Kozs6g Onkorm6nyzatz
test'tilete

a

Nagyv6zsonyi

Hivatal 2019.

6i

I(ozos

k6pvtseIS

Orrkotrrrdrryzai

kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv

V.

sz.

mell6klete szetinti tattalommal elfogadta.

Hathtid6:

201 8. decembet 31.

Felel6s: F6bry Szabolcs J6nos polg6rmester

PULA KOZSEG ONTONUAT.TVZATANAK NPSZEN6T:
Jelen l6v6 k6pvisel6-testtileti tagok sz6ma:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma: 3 f6

Pula kozs6g Onkormilnyzatfinak k6pvisel6
szavazattal,0 ellenszavazat

6.s

-

testiilete

a

napirenddel kapcsolatosan

0 tart6zkod6.ssalaz ahbbihatAtozatothozta:

7512018. (XII.10.) K6ovisel6 -

t2

testiileti hatdrozat:

3 €.t

Pula I(ozs6g Onkotm6 rLyzatan^k k6pvisel5- test0lete

,Javaslat a Nagyvhzsonyi Kiiziis Onkotminyzati

Hivatal 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
megt4rgyaLfishtatt citn$ napirendi pontot
meg!6rgy alta 6s a kovetkez6 hat|r.ozatot hozta:

1.

/

Pu/ra

I(ozs6g Onkorm6ny zata k6pvtsel6 testiilete

a Nagyw6zsonyi

I(ozos Onkorm6ny zatt Htvatzl

201.9

.

6vi kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv V. sz. mell6klete
szerinti tartalommal elfogadta.
Hatfurj'd6: 201 8. december 31.

Felel6s: Szenger Istv6n B6lint polgirmestet

MENCSHELY KOZSEC ONTORMANYZATANAK NNSZEN6T'
Jelen l6v6 k6pvisel6-testirleti tagok sz6mz:3 f6

Dont6shozatalbm t6szt vev6k sz6ma: 3 f6
Mencshely kozs6g Onkorm6nyzatilnzk k6pvisel6

-

testii{ete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen

szavazattaf.0 ellenszavazat 6s 0 tatt6zkodissal az al6bbihatilrozatothozta:

83/2018. (XII.10.) K6pvisel6 - testii{eti hathrozat:
Mencshely Kozs6g Onkorm6nyzatan^k k6pvisel6-

a Nagyvdzsonyi Kiiziis
Onkormfnyzati Hivatal 2019, 6vi

testtilete ,Javaslat

kiilts6gvet6s6nek tnegthtgyalhshta" cimri
napirendi pontot meglfirgyalta 6s a kovetkez6
hatilrozatothozta:

1,./ Mencshely Kozs6g Onkorm6nyzzta
testiilete

a

k6pvrseL6

Nagyv6zsonyi Kozos Onkormilnyzzn

Hivatal 201,9. 6\i kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv V.
mell6klete szerinti tafialommal elfogadta.

Hathlidfiz 2018. december

31.

Felel6s: Rauch Csaba polgitmeste:r

13

sz.

4.

favaslat a Nagyvrizsonyi Mesevir 6voda

6s

Bit

20t9. 6vi kiilts 6gvet6s 6nek

megtfugyalhshta
El6tegeszt6 : F itbry S zab olc

sJ

6no s p olg6rme

s

ter

Fibry Szabolcs Jinos polgirmester
Ismettette a napirendet, majd iltadta a sz6t az 6voda
Y aida

Az

Csilla 6vodavezet6
lenne, hogy

elklszitett kolts6gvet6ssel kapcsolatban annyi ki

a nem

nevel6k)

munkakorben dolgoz6knak (dajkik" konyhai dolgoz6k,

a

pedagogus

minim6lb6t

emelked6se nem lett belekalkul6Ivt z szemllyt iuttat6sokba.

Fhbry Szabolcs J6nos polgdrmestet
Amennyiben bekovetkezk ez a kotelez6 b6remel6s akkot a

t6s m6dosit6s6vaI twdi6k a

testiiletek ezt orvosolli.

Szautner Antaltre k6pvisel6

Az 6vodz nemzetis6gi 6voda 6s anerraze0;s6gi kv6ta benne v
Y aida Csilla 6v odav ezet6

Igen.
6rkezett F6bry Szabolcs J6nos

Mivel a napitendi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozz6sz6l6s
Nagyv6zsony Kozs6,g 6nkotm6nyzat6nak polg6rmest ete,
elfogad6sn felte{esztette, melyt6l a megielent kozs6gek

^

ki

MENC S H F,LY K6ZSE G ONKO RMAI\TYZETANET
Jelen l6v6 k6pvisel6-tesCuleti tagok szima:3

tott hatfitozai javaslatot
testiiletei egyenk6nt szavaztak.

oI.::

f6

Dont6shozatalban t6szt vev6k szilrna: 3 f6
Mencshely kozs6g Onkotm6ny
sz^v

^z^tta"l.

0 ellens

z

ava

zatitak k6pvisel6 - testiilete

zat 6s 0 tatt6 zko dilssal az alilbbi hata

napirenddel kapcsolatosan 3 tgen
hoztz;

Mencshely I(ozs6g Onkotminyza

k6pvisel6-

testiilete ,Javaslat a N
Ovoda 6s Biilcs6de 2019. 6vi

rnegthtgyalilshta"

Mesevdt

cimrl

megdrgy^It^ 6s a kovetkez6hatarcza

1./

Mencshely I(ozs6g Onkorm6ny

testiilete

a

sz. mell6klete szednti

Hathid6:

k6pvisel6

Ovoda

Nagyv6zsonyi

Bolcs6de 2019. 6vt kolts6gvet6s6t

hozta:

6s

a

tattalommal

201 8. december 31.

Felel6s: Rauch Csaba polg6rmester

PULA KOZSEG

ONronruAwvzerANer RESZER6

Jelen l6v6 k6pvisel6-testi.ileti tagok szilmt:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szilma:3 f6

Pula kozs6g Onkorminyzatilnak k6pvisel6

-

kapcsolatosan

test'tilete a

szav^z^tta.l,0 ellenszavaz^t 6s 0 tatt6zkodilssal zz alabbt

Pula Kozs6g Onkotm6 nyzaitfufl^k

,Javaslat

5- testii{ete

a Nagyvdzsonyi

Biilcs6de 2019.
megt6tgyalfishta"

Ovoda

6s

6vi
pontot

cimfr,

megtargyalta 6s a kovetkez6ha

1./

Pv,la Kozs6g Onkotmdnyzata k6

a Nagyv6zsonyi Mesevfu 6voda

6s

16

testiir.lete

2079.

6vi kolts6gvet6s6t a jegyzSkonyv V. sz. mell6klete
szednti tartalommal elfogadta.

Hatfuidfiz 2018. december

31.

Felel6s: Szenget Isw6n Bilint

3

igen

NAGw{,z s oNy KozsE G ONro nuAwyznrANm nn sz en6r:
Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok szilma:5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szima:5 f6
Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzatinakk6pvisel6
szavazattnJ,0 ellenszavazat

6.s

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

0 tatt6zkod6ssal az al6bbihat|rozatothozta:

17112018.

(XII.10.) K6pvisel6 - testiileti hat6rozat:

Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6ny zat6nak k6pvisel6-

testtilete ,Javaslat

a Nagyvrizsonyi

Mesevir

6voda 6s Biilcs6de 2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek
megt6rgyalilshta" cimfi, napirendi pontot
megSilrgy alta 6,s a kovetkez6 hatilrozatot hozta:

1

.

/

N agyv itz sony I(ozs 69 Onkotm6ny zata, k6p*,rs eI6

testiilete

a

Nagyv6zsonyi Mesev6t Ovoda

6s

Bolcs6de 2019. 6w kolts6gvet6stt z jegyz6konyv VI.
sz. mell6klete szerinti tartalommal elfogadta.

Hathid6:

201 8. decembet 31.

Felel6s: FLbry Szabolcs J6nos polg6rmester

5.

A kiizirs tulaidonban l6v6 Eg6szs6ghhz 2019.6vi k<ilts6gvet6s6nek megtdrgyaldsa

El6terj eszt6 : F 6bry Szab olcs J 6nos

p

olg6rmestet

Fibry Szabolcs Jdnos polgdrmester
Ismertette a napirendet, majd 6tadta a sz6t Moln6m6 Yajda I(risztina p6nzigyivezet6nek.

Molrdrn6 Yaida Ktisztina p6nziigyi vezet6

A

kolts6gvet6s teljes eg6sz6ben

a fenntart6si dijakkal (962, vilany

tewezve az tdei 6v zlapjin. Jelent6sen csokkent a

giz

6s karbantart6si munk6k) lett

dtja, a kot6bbi 6vben 1 milli6 Ft volt

betewezve, most rigy tfiflik, hogy 600 ezerFt elegend5 lesz, mett novemberig a f.elhaszn6l6s 468

ezerFtvolt, ez ilapjfin keri.ilt

a kolts6gvet6s ossze6llit6sra.

16

Fibry
Az

Szabolcs J6nos polgdrmester

enetgetJkai kotszer6sit6snek l6that6zn ennyi eredm6nye volt.

A fogorvosi sz6kkel

kapcsolatos

fejleszt6s ehhez a kolts6gvet6shez tartoztk?

Moln6m6 Yaida Krisztina p6nziigyi vezetl
Ide tattozik, viszont nem 6rteke zett rrr6g 6raj6nlat a sz6kte, ez€rt a k6s6bbiekben keriil tervez6sre.

Mivel a napfuendi ponttal kapcsolatban tov6bbi 6rdemi k6rd6s, hozz6sz6l6s nem 6rkezett, F6bry
Szabolcs J6nos Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6nyzat6nak polg6rmesterc

a hatLrozai javaslatot

elfogaddsra felte{esztette, melyr6l a megjelent kozs6gek k6pvisel6 testiiletei egyenk6nt szavaztak.

pur-A rOz sec ONronrvrAwvzATANAK nEszEn6r:
Jelen l6v6 k6pvisel6-tesdileti tagok szima:3 f6

Dont6shozatalban t6szt vev6k szirna:3 f6

Pula kozs6g Onkorm6nyzatanak k6pvisel6
szay^zattal,O ellenszavazat

6,s

-

testii.lete

0 tart5zkod6s sal az

a

napirenddel kapcsolatosan

alilbbihatirozatothozta:

. 77120L8.

6II.10.) K6pvisel6 - testiileti hatdrozat:

Pula I(oz

g

s6

O

nkorm6 ny zat6rL^k k6pvis

el6

-

te

s

tiilete

,,A kdziis tulajdonban l6v6 Eg6szs6ghhz 2019. 6vi

kiilts6gvet6s6nek megtdrgyalhsa" cimfr, napirendi

pontot megtilrgyalta 6s

a kovetkez6

hatiltozatot

]aozta:

1,.

/ Pula Kozs6g Onkorm6ny zata k6pvtsel6 testiilete a

kozos tnlajdont k6pez5 Eg6szs6gh6z 201,9. 6vi
kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv

VII. mell6klete szerinti

tartalommal elfo gadta.

Hathid6:

201 8. december 31.

Felel6s: Szenger Isw6n B6lint polgirmester

T7

3

igen

NAGyvAz soNy rOz ss c ONro

nuAxyzerANex

ne sz

en6r:

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma: 5 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szilma 5 f6
Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzatinakk6pvisel6

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

szavazattal,0 ellenszavazat 6s 0 tart6zkodilssal az alilbbjhatiltozatothozta:
17212018.

(XII.10) K6pvisel6 - testiileti hathrozat:

Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6ny zatilnak k6pvisel6testi,i.lete

,,A kiiz<is tulajdonban l6v6 Egflszslglnhz

2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek rnegthtgyalhsa" cimt

napirendi poritot megtargyalta

6s a

kovetkez6

hatirozatothozta:
7.

/Nagyvilzsony I(ozs6g Onkorm 6nyzata k6pvisel6

a kozos tulajdont k6pez6 F,g6szs6,gh6z
2019. 6vi kolts6gvet6s6t a iegyz6konyv VII.

testii{ete

mell6klete szerinti tartalommal elfogadta.

Hathtidfi:

201 8. december 3 1.

Felel6s: Fihty Szabolcs J6nos polgirmestet

MENCSHELY KOZ SEC OUTO RMAIVYZATANAK RESZ ER6L:
Jelen 16v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev5k sz6mz: 3 f6

Mencshely kozs6g Onkotm6nyzatanak k6pvisel6

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen

sz^v^zltta\ 0 ellenszavazat 6s 0 tart6zkoddssal az alilbbihatirozatothozta:

85/20t8. fXII.10.) K6ovisel6 - testi.ileti hatdrozat:
Mencshely Kozs6g Onkorm6nyzat6nak k6pvisel5tesfrilete ,,A

kiiziis tulajdonban l6v6 Eg6.szs6.ghhz

2019. 6vi kiilts6gvet6s6nek rnegthtgyalilsa" citni

18

napirendi pontot megtatgyalta

6s a

kovetkez6

hatatozatothozta:

l./Mencshely I(ozs6g Onkotrn6nyzata

k6pvisel6

a kozos tulajdont k6pez6 Eg6szs6,gh6z
2019. 6vi kolts6gvet6s6t a jegyz6konyv VII.

testiilete

mell6klete szeintr tattalommal elfogadta.

Hathtid6:

201 8. decembet 31.

Felel6s: Rauch Csaba polg6tmestet

6. |avaslat a 20L9. 6vre vonatkoz6an igazgathsi sziinet

elrendel6s6t6l

(rendelettervezet)
F.I6tegeszt6: F 6bry Szabolcs J6nos polg6rmester

Fibry Szabolcs Jdnos polgdrmestet
Ismettette a napirendi pontoq majd 6tadta a sz6t Szinesi Erna Eszter jegyz6 asszonynak 6s k6rte,
hogy eg1,szitse ki az el6te{eszt6st.
Szinesi Ema Esztet jegyz6

A ny6ri

kozrgzzgathsi sztinet 201,9-ben augusztus 20-z el6tt. k6t h6t lesz, a t6lt igzzgztasi sziinet

pedig 2019. decembet 23-t612020. janufir 3-ig tart majd.
Ffubty Szabolcs Jdnos polg6rmester

Az id6pont a kot6bbi gyakodatnak megfelel6en keriilt megilllapitasra.

Mivel a nrp:r:endi ponttal kapcsolatban k6rd6s, hozzdsz6I6s nem 6tkezett F6bry Szabolcs J6nos

Nagyv6zsony Kozs6g Onkorm6nyzatznzk polg6tmestere,

^z

et6terleszt6,s szerinti

rendelettewezetet szavaz6sta felterjesztette, melyt6l a megjelent kozs6gek k6pvisel6 testii{etei
egyenk6nt szavaztak.

NAGwAZ SONY KOZ SEG ONTONVANYZATANAK
Jelen l6v6 k6pvisel5-tesdileti tagok sz6ma:5

f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6ma: 5 f6
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NE SZ

BR6T:

Nagyv6zsony kozs6g Onkorm6nyzzt6nakk6pvisel6

szavazattal, elfenszavazat
elrend.eldsilfl

"

- testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen
6s tart6zkod6s n6lkiil ,/4 2019. dne uonatko4lan igaqganlsi sqiinel

az alilbbi rendeletet alkotta meg:

NAGYVAZ SONY KOZ SE G ONTO NUAWVZATA KEPYI SEL6

- TESTULET ENEK

tendelete
a 2019. 6vre vonatkoz6an igazgathsi sziinet ekendel6s6t6l
(A jeg adki) ry u

M ENC

S

WL

n e //,i kk te)

H ELY K6ZSE G ONKO RMAI..TYZATANAK NE SZ E N6I,

:

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6rna:3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k sz6mz: 3 f6
Mencshely kozs6g Onkorm6nyzzt6nak k6pvisel6

-

szavazattz\ ellenszavazat 6s tart6zkodils n6lkiil

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 3 igen

,/4

20/

9.

dure aonatko4ian igaTgatdsi sqiinet

elrvndelishfl" az alilbbi rendeletet alkotta meg:

MENC SHELY KOZ

SE

G ONKO
8

RMAI{YZEIE TB PVI SEL6 -

TE

STULET ENEK

/ 2018. (.. ...) iinko trnhnyzati

rendelete
a 2019. 6vre vonatk oz6an igazgathsi sztinet elrendel6s6r6l
(A

j egy 76kd

nJt

u

WI.

m e I ld k le te)

PUI.A KOZSEG ONTONVAWVZATANAK NESZEN6T:
Jelen l6v6 k6pvisel6-testirleti tagok sz6ma:3 f.6

Dont6shozatalbm r6szt vev6k szilma:3 f6
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Pula kozs6g Onkorm6nyzztanak k6pvisel6
szavazatta\ e)fenszavazat
elrende lisddl

"

-

testiilete

6s tart6zkodis n6lkril ,,/J

a

20/

flapftenddel kapcsolatosan

g.

3

igen

dyre uonatkoqrian igaTganisi sqiinet

az aIilbbi rendeletet alkotta rneg:

PUI-A KOZSEG ONTONUAXYZATA KEPVISELo
6

- TESTULETENEK

/ 2018. (. . ...) iinko tnfinyzatt

tendelete
a 2019. 6vre vonatk oz6an igazgathsi sziinet elrendel6s6r6l
(A

7.

j

egy

adknJ a

WL m

e

/ldk k n)

Rendelettervezet Nagyvrizsonyi K<iziis Onkorm6nyzati Hivatalbatr dolgoz6
kdzszolgiiati

tis

z

wis e l6k 2019. 6vi ille tm6 ny alapifut6l

EI6tegeszt6: F6bty Szabolcs J6nos

F6bry Szabolcs J6nos polgdrmester
Ismertette a napfuendi pontot, majd felk6tte Szinesi Ema Eszter jegyz6 asszonyt, hogy ismertesse
a napirendi

ponttal kapcsolatos tudnival6kat.

Szinesi E;rrl;a Esztet

ie gy

z6

A kozponti kolts6gvet6s rendelkezikakozttsztvisel6i illetrn6nyalapr6l minden 6vben,
egy olyan rendelkez6st is, amiben az onkorm6rtyzatok elt6rhetnek

ett6l.Ezt

a

cle

tattalmaz

kot6bbi 6vekben is

megtett6k az onkorm6nyzatok, annak 6tdek6ben, hogy igy pr6b6Ijik akoznsztvrsel5ket tamogatti
abban, hogy a munk6jukat tov6bbra is magas szinvonalon l6ss6k el 6s ne hagyiSk el a pillyilt.

2019.

6i

tlTetnlnyzlapot

4

oh-kaI tewezt6k megemeLri, amit

a minim6lb6r

A

emelked6se is

indokoltt6 tesz. Elvileg lesz lehet6s 69 a korminyhivatalt6l egy p6ly|zati ketetb6l t6rnogatilstklmt
az tJletmlny kieg6szit6s6te,

er5l

egyel6re sz6beli tajlkoztat6st kapott.

az elhangzottak alapjLn fogzdjik el a rendelettervezetet.

Szenger

Iswin Bflint polg6rmester

Az illetrn6nyalappal kapcsolatbari szeretne b6vebb taj6koztatast kapni.
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I{6n

a testiilet tagtratt,hogy

Moln6m6 Yaida Kdsztina p6nziigyi vezetl
K6t kieg6szit6se lenne az elhangzottakkal kapcsolatban.201.6-ban volt el6szor, hogy a 65.000 Ftos illetrn6nyalapot elfogadtik a testiiletek,201.7-ben 1.l6tszimmal kevesebben voltak a,hivatalban,

igy ennek a fedezet|t megtakaritottilk. Az illetrn6ny fgy 6lI cissze a koztisztvisel6kn6l, )6ogy van az

illetn6ny alap 6s ara jonnek z szorz6k. A koz6pfokri

v6gzetts6,gfr. koztisztvisel5kn6l, akik nem

rendelkeznek legalSbb 16 6v kozszolgitai jogviszonnyal, azoknak ab6r6t m6g mindigg

a ganntillt

minim6lb6re eg6szitik ki a 65 ezer Ft-tal is.

Hubai Jdnos kdpuiseh

ilr

/ 7:30 flrakor negerke4ett aTiildsre,

egel a Nagyutiryoryi kepuisetf-testUkt tdts4ima 6

fdre mddosalt.

F6bry Szabolcs Jinos polg6rmester
Megkoszonte a ttj|koztatist 6s javasolja az iletn6nyalap vdltozttt6silnak elfogad6sat.

Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban 6rdemi k6rd6s, hozzdsz6Ias r.em ltkezettF6bry Szabolcs

J6nos Nagyv6zsony Kozs6g Onkormdnyzatilnak polg6rmestere, az e\hangzottak alapjin

a

tendelettervezetet szavazhsra felte{esztette, melyt6l a megjelent kozs6gek k6pvisel6 testiiletei
egyenk6nt szavaztak,

PULA KOZSEG

ONrOnuArwZerANer

RESZER6L:

Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok sz6ma: 3 f6

Dont6shozatalban r6szt vev6k szilma: 3 f5

Pula kozs6g Onkormilnyzatanak k6pvisel6
szzvazattal, ellensztvazat
i ile tn,i rU a Iapj d ni

l'

6s

-

tart6zkod6s

a napttenddel kapcsolatosan 3 igen
n6lkiil ,A kiiTsrylgilati tis4uisel6k 20/ 9. dvi
testtilete

az allbbi rendeletet alkotta meg:

PULA KOZSEG ONTONUAWYZAT KEPVISEL6
7

/2018. (.......) iinkorm6nyzati

rendelete
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- TESTULETENEK

a

k'zszolgdrati tiszwisel6k 2019. lviilletmdny arapi6t6l
(A

j

egy

a6kA nJj a XI. n e /ldk le re

NAGW{Z SONY KOZ SE G ONXONNAAWYZATANAK

RE SZ

ER6L:

Jelen i6v5 k6pvisel6-testi.ileti tagok sz6m a: 6 f6

Dont6shozatalbanr6szt vev6k sz6ma: 6 f6
Nagyvazsony kozs6g Onkorm6nyzat6nakk6pvisel6

sz^vaz^tt',\

7

-

testiilete a napirenddel kapcsolatosan 5 igen

tatt6zkod6ssal, ellenszavazat n6lkiil

,*4 ktiryrylgilati

20/

g.

dyi

illetndnlalEidnll' az alibbttendeletet alkona meg

NAGYVAZ S oNY

roz sE c oNronrvrArrivzer rBpvr SEL6 - TE STULET ENEK
12

/ 2018. (......) dnkorm6nyzati

rendelete
a kozszorgfirati tisztviser6k 2019. 6vi
(A

j

egy

illetm6ny alapi6t6l

76kt) ryt a XI. m e /ldk /e te)

MENCSHELY KoZSEG ONKORMANYZATANAK NBSZBN6T:
Jelen l6v6 k6pvisel6-testiileti tagok szfuna:3 f6

Dont6shozatalbanr6szt vev6k sz6ma: 3 f6
Mencshely kozs6g OnkotminyzatLnak k6pvisel5

szavazattzl, elfenszavazat

6s

tatt6zkod6s

-

testiilete a napfuenddel kapcsolatosan 3 igen

n6lkiil ,,11 kdryqolgikti ti:7yui:e/6k 20/ g.

illetndrytalEjndl' az al6bbt rendeletet alkotta meg:

MENCSHELY KoZSEG ONKORMANYZAT KEPVISEL6 TESTULETENEK
I

/ 2018. (. . ...) <inko trninyzati

rendelete
a kdzszolgillati tiszwisel6k 2019. 6vi
(A

j

egy qd kti nJ u

XL
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illetm6ny arapiht6l

m e /ld k le te )

iL,i

9.

EGyEB

erruAus ucyer

F6bty Szabolcs J6nos polg6tmestet ur mivel tobb 6rdemi k6rd6s, hozz6sz6l6s, javaslat

egy6b

napirendi Pontra nem volt, megkoszonte a tirskozs6gek k6pvisel5inek is a r6szv6te1t, a tev6keny
munk6t 6s az egytittrnfikod6st, ki.ilonos tekintettel a m6rcius 6s augusztus kozotti td6szakn.
Nagyon boldog kar6csonyt 6s 6ldott adventi td6szakotkiv6n minden csal6dnak, majd,az egyiittes
k6pvisel6 - testiileti iI6st 77:32 6rakor bez6tta..

K"m.f.

I

o
.t

)
\rr

\:;

Szenger

:'/

Iswin

jegyz5konyv hi

hitelesit6
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NAGYVÁZSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL
8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.
Telefon: 88/264-011;
Fax: 88/515-212
E-mail: info@nagyvazsony.hu

Szám: KÖH/……/2018.

ELŐTERJESZTÉS
Nagyvázsony, Mencshely és Pula község önkormányzata képviselő – testületeinek 2018.
december 10-i együttes nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról
Előadó: Szinesi Erna Eszter jegyző
Előkészítő: Szinesi Erna Eszter jegyző
Meghívott:

-

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:
Szinesi Erna Eszter
jegyző
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Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
A Közös Hivatal munkájáról Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 81. § (3) bekezdésének f.) pontjában foglaltak szerint a jegyzőnek
be kell számolnia a képviselő-testületek előtt.
A Közös Hivatal a képviselő – testületek által a közös hivatal alakításáról és fenntartásáról
megkötött megállapodás alapján végzi a feladatát A hivatal létszámában változás nem következett
be.
A hivatal létszáma a beszámoló készítés időpontjában 10 fő köztisztviselő (engedélyezett létszám
keret: 9,5 fő):
-

jegyző
aljegyző (részmunkaidő) jelenleg nem betöltött
igazgatási előadó 1 fő teljes és 1 fő részmunkaidős
pénzügyi előadó 3 fő teljes munkaidős
adóügyi eladó 1 fő teljes munkaidős
műszaki előadó 1fő teljes munkaidős
munkaügyi eladó 1 fő részmunkaidős
ügykezelő 1 fő teljes munkaidős

A 2018-es esztendő elejére a Közös Hivatal összetétele kialakult létszáma nem változott, az a
hatályos megállapodás szerint alakult. Személyi változások vonatkozásában mozgalmas évet
tudhat maga mögött a Hivatal. A 2018. évi Országgyűlési választásokon a Hivatal korábbi
jegyzője jelöltként indult, így kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését.
A soron következő jegyző alig másfél hónapos közös munka után jelentette be távozását a
Hivatal éléről. Ezt követően újabb jegyzői pályázat került meghirdetésre és a pályázatok elbírálását
követően a kiválasztás megtörtént, de a kiválasztott jelölt hivatalba lépése előtt visszalépett. Az
utoljára meghirdetett jegyzői pályázat eredményesen zárult és 2018. szeptember 17. napjától a
korábbi aljegyző áll a Hivatal élén. Az aljegyzői státusz jelenleg még betöltetlen, a nyilvános
pályáztatás folyamatban van.
A Hivatal más területén is történtek a személyi állományában változások. Augusztusban távozott
az egyik igazgatási ügyintézőnk. Helyette új munkatárs érkezett októbertől.
Az apparátusból egy fő anyakönyvi szakvizsgát fog tenni még az idei évben. Az apparátusból
jelenleg 2 fő tanul, egy igazgatásszervezői és egy közbeszerzési szaktanácsadói képzés
megszerzése van folyamatban. A közszolgálati tisztviselők éves szabadsága a jogszabály szerint
kiadásra kerül/t, erre folyamatosan oda kell figyelünk.
Az idei évben a Közös Hivatalnál a belső ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseken kívül
a MÁK, a Kormányhivatal szakigazgatási szervei folytattak le több esetben célellenőrzéseket.
Ezen ellenőrzések szabálytalanságot nem tártak fel. A 2017. évi Levéltár és a Kormányhivatal
általi az egész hivatalt átfogó célellenőrzése nyomán, az irattári anyagoknak levéltár felé történő
átadása folyamatban van és azoknak az iratoknak a selejtezése megtörtént, amelyeket nem kellett
átadni..
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Jelenleg a Közös Hivatal körülbelül 14 pályázat lebonyolításában vesz részt a közös hivatalt
létrehozó önkormányzatok számára. A Közös Hivatal felújítása a Belügyminisztérium által
támogatott pályázati forrásból még tavasszal megvalósult.
A Közös Hivatal a 2018. január 1-től bevezetett ASP rendszerre történő átállást kisebb technikai
zökkenőkkel teljesítette. Az informatikai rendszerben a harmadik negyedévben voltak
meghibásodások és nem működött megfelelően, sőt rövidőre teljesen leállt. Ezek a hibák mára
már megszűntek.
A nagyvázsonyi, mencshelyi és pulai polgárokat szolgáló elkötelezett munkánkhoz ezúton is
kérem a képviselő - testületek támogatását. Az eddigi bizalmat és támogatást pedig minden a
Közös Hivatalban dolgozó kolléga nevében megköszönöm.
Kérem a Tisztelt Képviselő - Testületeket, hogy a Közös Hivatal 2018. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
Nagyvázsony, 2018. december 8.

Szinesi Erna Eszter
jegyző
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I. számú melléklet
Anyakönyvi igazgatás, lakcím és népesség-nyilvántartás, hagyatéki, szociális ügyek
Szociális igazgatás:
Települési támogatás megállapítására a három településen 2018. november 30-ig 105 esetben
került sor (ebben benne van a temetési, születési és beiskolázási támogatások száma is).
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelmek száma a három település tekintetében
szintén 2018. november 30-ig 20 darab volt, amelyből 3 esteben történt elutasítás jövedelmi
helyzet miatt.
Anyakönyvi igazgatás:
Az állampolgárok anyakönyvi eseményeinek rögzítése 2014. július 1-től az EAK-ban
(Elektronikus Anyakönyv) történik. Sajnos a rendszer még most is sokszor lassú, általában a
leterheltségétől függ. A program bevezetésétől kezdve a papíralapú anyakönyvekbe bejegyzés
nem történhet, az esemény felrögzítésének tényén kívül. A meglevő bejegyzéseket az
elektronikus rendszerbe folyamatosan, és teljes körűen fel kell vinni akkor, ha az anyakönyvezett
személynek, vagy házastársának bármilyen anyakönyvi eseménye történik. Az Elektronikus
Anyakönyv-ben (EAK) kell rögzíteni a születést, házasságot, válást, házassági névmódosítást,
minisztériumi névváltozás kezdeményezését. Az apai elismeréseket is az EAK rendszerben kell
elkészíteni. Az általam felvett apai elismerő nyilatkozatot, a születés helyén az anyakönyvvezető a
központi rendszerben látja, ez alapján anyakönyvezi e gyermeket. Bár a bürokrácia csökkentését
várták a törvényhozók az új rendszertől, ezt mi nem mondhatjuk el, a többi anyakönyvvezető
szerint is több papír fogy, több időbe telik és bonyolultabb lett az ügyek elintézése.
2017-ben Nagyvázsonyban ismét született egy gyermek helyben.
Születés papíralapú
anyakönyvből felvitel: 94 esetben volt. 8 apai elismerő nyilatkozatot vettem fel. Házassági
közreműködés 11 esetben történt, házasság papíralapú anyakönyvből felvitele 23 esetben történ
meg. Válás felrögzítése 7 esetben történt. Helyben elhunytat 2017-ben eddig 4 esetben kellett
anyakönyvezni, papíralapú haláleseti bejegyzés felvitele 22 esetben fordult elő. Névváltozási
eljárás 5 esetben történt.
2017. március 1-től ingyenessé vált az anyakönyvi kivonatok kiállítása. Emiatt az ügyfelek
többsége azt a megoldást választja, hogy inkább új kivonatot kér, az otthoni keresgélés helyett.
Népesség nyilvántartás:
A népesség-nyilvántartás részben a járási hivatalok hatásköre is, a külföldi vonatkozású
eseményeket, bejelentkezéseket a Kormányablakban végzik. Náluk is lehet állandó lakcímet,
tartózkodási helyet létesíteni, megszüntetni, lakcímet fiktíváltatni. Emiatt a kettősség miatt,
automatikusan nem tudunk az új bejelentkezőkről.
A Cím- és körzetnyilvántartás program a 2017. évben is kiemelt szerepet játszott, mert a
címképzés jegyzői hatáskörbe került. A településeken lévő összes házat, lakást felül kell vizsgálni,
ellenőrizni, a nem létező házszámokat törölni, a hiányzókat felvinni. A meglévő helyrajzi
számokhoz az ingatlan nyilvántartási azonosítót, az ún: geokordinátákat, vagyis a GPS
azonosítókat (X; Y) egyenként fel kell tölteni. Az így létrehozott adatbázis töltődik át a
földhivatalok nyilvántartásába. Ez a munka jelenleg is folyik.
Hagyatéki eljárás.
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A hagyatéki és póthagyatéki eljárások száma évről évre egyre nagy ütemben nő. Ennek oka
valószínűleg az elektronikus ingatlan nyilvántartásban keresendő. A tulajdonosok jogos igénye,
hogy a területek tulajdonjoga rendezett legyen. Amióta hozzáféréssel rendelkezünk a Takarnet
rendszerhez, hagyatéki eljárás során rákeresek a tulajdonos adatai alapján az elhunyt tulajdonában
lévő ingatlanokra. Már több mint 86 főszám került iktatásra. A hagyatéki eljáráson nem csak a
községeinkben élt elhunytak ingatlan, és ingó vagyonának leltározásával, majd a közjegyzőknek
történő megküldését értjük, hanem a más településen elhunytak itt lakó hozzátartozóinak
meghallgatása is idetartozik, belföldi jogsegély keretében.

Általános feladat- és hatásköreink
1.1. A Képviselő-testület működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról
2018. évben is feladatunk volt a képviselő-testület és a bizottságok üléseinek előkészítése, a
testületi üléssel kapcsolatos szervezési feladatok ellátása.
Jelen előterjesztés készítésének időpontjáig 77 képviselő-testületi ülés és 2 bizottsági ülés anyagait
készítettük elő.
2018 november 30-ig Nagyvázsony község Önkormányzatának Képviselő-testülete 158
határozatot és 10 önkormányzati rendeletet, Pula 72 határozatot és 5 önkormányzati rendeletet
fogadott el, míg Mencshely község Önkormányzatának Képviselő – testülete 79 határozatot és 7
önkormányzati rendeletet hozott.
A testületi ülések anyagai előkészítése során szinte kivétel nélkül – kizárólag és szigorúan a
hatályos SZMSZ előírásainak megfelelve – írásbeli előterjesztésekkel segítjük a képviselői
felkészülést. Az előterjesztéseket többségében a jegyző és a köztisztviselők készítik elő, amely
tartalmazza az előterjesztés tárgyát, mellékleteit, a jogszabályi hivatkozásokat, valamint határozati
javaslatokat, amelyeket a jegyző törvényességi szempontból felülvizsgál.
A testületi ülések anyagait az ülést megelőzően elektronikus formában, illetve amely képviselők
úgy kérték, írásban juttattuk el a képviselőknek.
A testületi üléseken hozott határozatokról, illetve az ülésekről felvett jegyzőkönyveket
polgármesteri, jegyzői, jegyzőkönyv-hitelesítői aláírásokat követően – minden esetben – lehetőleg
határidőben továbbítottuk a Veszprém Megyei Kormányhivatal felé. Az idei évben többször
kaptunk törvényességi felhívást a határidők szigorúbb betartására. 4 esetben (nemzetiségi
önkormányzatok tekintetében) felügyeleti bírság kiszabására is sor került.
A jövőben még nagyobb odafigyelést fordítunk a jegyzőkönyvek és a kapcsolódó mellékleteik
határidőben történő továbbítására.
Az önkormányzati rendeleteket – minden esetben – kihirdetésüket követően rögzítettük a
Nemzeti Jogszabálytárban1 – a továbbiakban NJT – a jogszabályi előírások betartása mellett.
Az NJT rendszerben (www.njt.hu) lehetőség van Nagyvázsony, Mencshely és Pula község
Önkormányzata Képviselő-testülete rendeleteinek megtekintésére is.
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Hirdetményekkel kapcsolatos feladatok
Az adás-vételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésének szabályait 2014.
évtől a 2013 évi CXXII. törvény a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló, a 2013. évi
CCXII. az átmeneti szabályokról szóló törvény és a 474/2013. (XII.12. ) Korm. rendelet
szabályozza.
2014. évtől jelentősen megváltoztak a kifüggesztéssel kapcsolatos feladatok. A kifüggesztési
kérelmet az eladó, illetve jogi képviselője nyújthatja be, a törvényben kötelezően előírt formában
és adat tartalommal. A kérelemhez csatolni kell 4 db eredeti adás - vételi szerződést, amelyből 1
db – nak biztonsági okmányon szerkesztettnek kell lennie. A tartalmi vagy formai hibás kérelmet
benyújtó ügyfelet 5 napos határidő megállapításával hiánypótlásra szólítjuk fel. A benyújtott
kérelmet 15 napon belül kell a hirdető táblára kifüggeszteni és a kormányzati portálra
(magyarorszag.hu) feltölteni 60 napra. A határidő letelte után a záradékolt szerződéseket
iratjegyzékkel együtt meg kell küldeni jóváhagyásra a mezőgazdasági igazgatási szerv (Veszprém
Megyei Kormányhivatal) részére, a kérelmező ügyfél egyidejű értesítésével. A Veszprém Megyei
Kormányhivatal15 napon belül dönt a szerződés elfogadásáról, vagy elutasításáról. A
mezőgazdasági szakigazgatási szerv megkeresi a helyi földbizottságot (Nemzeti Agrárgazdasági
Kamra Veszprém Megyei Igazgatóság) állásfoglalásának beszerzése céljából. A helyi földbizottság
15 napon belül adja ki állásfoglalását, amelyet hirdetményi úton közöl (megküldi az önkormányzat
jegyzője részére további 5 napra kifüggesztésre.) Egy ügyirat ügyintézése csak ezután fejeződik
be.
2018. évben eddig közszemlére tétel ügyében 64 db alszámos ügyirat keletkezett, ebből
adás-vétel 19 db, állásfoglalás 19 db, míg egyéb hirdetményekből 26 db.
Az idei esztendőben az ügyiratforgalom a beszámoló elkészítéséig 2490 főszámon indult ügy és
ennek mindösszesen 5670 alszám keletkezett.
Adóigazgatási ügyek
Az önkormányzati adóhatóság feladatai közé tartozik a vonatkozó jogszabályok alapján az
önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások
nyilvántartása, elszámolása, az ezzel kapcsolatban felmerülő adatszolgáltatás biztosítása a helyi és
a megyei szervek felé. A számítógépes feldolgozást az Önkormányzati hatáskörbe tartozó adók
nyilvántartó rendszerével az év elejétől ASP Adó szakrendszerrel végezzük.
A Magyar Államkincstár felé rendszeresen, elektronikus úton történik az adatszolgáltatás és az
adatjavítás. Az adatok javítása következtében rendezve lettek az évek óta elhunytak utáni
kivetések, illetve az adózók hiányos azonosító adatai lettek pótolva.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján ellátja az önkormányzat akaratából fakadó, és a
képviselő-testület rendeletében meghatározott adófizetési kötelezettségek érvényesítésével
összefüggő adóhatósági teendőket, azaz megállapítja, nyilvántartja és beszedi a helyi adókat. Az
önkormányzat költségvetése javára nemcsak a helyi adókról szóló törvény alapján ír elő befizetést.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 81. és 82. §. rendelkezik az önkormányzati
adóhatóság hatásköréről és illetékességéről. Az adóhatóság jár el első fokon a helyi adók, a
belföldi rendszámú gépjárművek adója, a mező- és erdőgazdasági hasznosítású föld
bérbeadásából származó jövedelem adóztatásánál, valamint törvényben meghatározott esetben a
magánszemélyt terhelő adók módjára behajtandó köztartozások ügyében is. Helyi adóügyben az
az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót bevezette.
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Gépjárműadó vonatkozásában a lakóhely, székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatóság,
földbérlet esetén pedig a föld fekvése szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény szerint a helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal összefüggő
feladatokat szintén a települési önkormányzat végzi.
Az önkormányzatok által kivetett helyi adók:
Nagyvázsony Község Önkormányzata:
31-1 Építményadó
lakás esetén:
kereskedelmi egység esetén
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület
32-2

33-3
35-5
87-7
57-7

900.- Ft/m²
100.- Ft/m²
60.- Ft/m²,

Telekadó
I., II., V. övezet
III. övezet
IV. övezet

10.- Ft/m²
50.- Ft/m²
1.-Ft/m2

Magánszemélyek kommunális adója
Beszedett idegenforgalmi adó
Helyi iparűzési adó
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.

9.000,- Ft/év
300.- Ft/fő/éjszaka
2%
5.000.- Ft/nap

Mencshely Község Önkormányzata:
31-1 Építményadó
32-2 Telekadó
33-3 Magánszemélyek kommunális adója
35-5 Beszedett idegenforgalmi adó
87-7 Helyi iparűzési adó
57-7 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.

425.- Ft/m²
100.- Ft/m²
8.000.- Ft/év
300.- Ft/éjszaka/fő
1%
5.000.- Ft/nap

Pula Község Önkormányzata
33-3 Magánszemélyek kommunális adója
bejelentett lakóhellyel rend.
35-5 Beszedett idegenforgalmi adó
87-7 Helyi iparűzési adó
57-7 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.

12.000.- Ft/év
50 %
150.- Ft/éjszaka/fő
2%
5.000.- Ft/nap

A helyi adók, gépjárműadó megfizetési határideje: március 15. és szeptember 15., iparűzési adó
tárgyévi előleg befizetése szintén március 15. és szeptember 15., a bevallási és elszámolási
határideje május 31.
A befolyt gépjárműadó összegét 2013. január 1-től meg kell osztani. Az adó 60 %-a az állami
költségvetés bevétele, 40 %-a marad az önkormányzatnál. A gépjárműadó állományváltozások az
érintett hónapot követő hónap 20. napjától elérhetők a BM Nyilvántartások Vezetéséért Felelős
Helyettes Államtitkárság honlapján és azután lehetséges a feldolgozásuk.
Zárási munkákat negyedévente végzünk.
Az idegen helyről kimutatott tartozások behajtásának nagyobb részét a közlekedési
szabálysértések, közigazgatási bírságok be nem fizetése teszik ki.
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2018. november 30-ai állapot szerinti adatok
Nagyvázsony
Adózók száma adónemenként:
építményadó:
75
telekadó:
33
magánszemélyek komm.adója:
656
idegenforgalmi adó:
4
helyi iparűzési adó
190
gépjárműadó
644
Állományi számla megnevezése

Adótárgyak száma adónemenként:
121
99
663
27
180
964
Kötelezettség/ Teljesítés
követelés
előírása

Fennálló
követelés/
kötelezettség

Építményadó költségvetési évi követelése
Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési
évi követelése
Telekadó költségvetési évi követelése
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett
iparűzési adó költségvetési évi követelése
Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett
iparűzési adó költségvetési évi követelése
Központi
költségvetést
megillető
belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése
Helyi
önkormányzatokat
megillető
belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése
Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó
költségvetési évi követelése
Lakótelkek értékesítése miatti költségvetési évi
követelés

3503498
5560418

3411463
5477918

92035
82500

2283435
48446116

2156624
47314624

126811
1131492

305000

305000

0

6042681

5355166

687515

183565

183565

0

129900

129900

0

1181102

1181102

0

Mencshely
Adózók száma adónemenként:
építményadó:
153
telekadó:
9
magánszemélyek komm.adója:
114
helyi iparűzési adó
50
gépjárműadó
102
Állományi számla megnevezése

Adótárgyak száma adónemenként:
179
15
113
37
138
Kötelezettség/ Teljesítés
követelés
előírása

Fennálló
követelés/
kötelezettség

Építményadó költségvetési évi követelése
Magánszemélyek kommunális adójának költségvetési
évi követelése
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4210654
830000

4210654
830000

0
0

Telekadó költségvetési évi követelése
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett
iparűzési adó költségvetési évi követelése
Központi
költségvetést
megillető
belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése
Helyi
önkormányzatokat
megillető
belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése

963790
1359037

963790
761693

0
597344

2000392

751729

1248663

728860

9292

719568

Pula
Adózók száma adónemenként:
magánszemélyek komm.adója:
120
helyi iparűzési adó
31
gépjárműadó
63

Adótárgyak száma adónemenként:
127
27
86

Állományi számla megnevezése

Kötelezettség/ Teljesítés
követelés
előírása

Fennálló
követelés/
kötelezettség

Magánszemélyek
kommunális
adójának
költségvetési évi követelése
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett
iparűzési adó költségvetési évi követelése
Központi
költségvetést
megillető
belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi
gépjárműadó költségvetési évi követelése

957000

957000

0

1444728

1629529

-184801

250466

454707

-204241

572230

6604

565626

A behajtások következtében változás állt be az adózók magatartásában. Több adózónál sikerült
évek óta behajthatatlan követeléseket befizettetni, illetve részletfizetési megállapodásokat kötni.
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lrlese v6r Ovodo es Bttilcsdde
Nagyvdzsony Petofi u. l3-15.

2017-2018,,
6ves beszfmorl6

Int6zm6ny OM - azonositrfj a: 036956

Int0zmfinltvezet6:
Strihl Gyorgyn6

Le

Nevel6testiilet nev6ben
Schumacher J6zsefn6
helyettes

gitimr{ciris elj 6rris

:

- 6vodavozeto

A rlokumentum jellege: Nyilvdnos
Ph.

L

,, En tiszta

vagyo\ mint

az 69.

lin tiszta vagyok, mint a leveg6,
Azt nem is lehet l6tni.

Akkor engem sem lehet l6tni?
Az a semmi?

Akkor most megfestem magamat.
Akkor most nem is lehet semminek nevezni."

1.

Bevezet6 helyzetelemz6s

A

2017-2018-as nevrel6si

6v beszrimol6janalk

2017/2018-as nevel6si 6v munkatewfit, a

sztl6k partneri

e16gede11s6g mdr6s6nek

elkdszit6sekor felhaszn6ltam

a

KIR statisztikriit, belso kimutat6sokat,

a

eredmdnyeit, illetve a nevel6si 6v ellen6rz6si

terve alapjSn gytijttitt txpasztalatokat. A nevel6si dv sordn intdzm6nyrink mrik<jd6s6t
az

al6bbi
o

szab

ily zok hatin <> ztik

me g:

Tiirv6nyek:

- 2011. 6vi CXC tdrv6rry anemzeti k<iznevel6sr6l, illetve a t6rv6nyt m6dosit6 2012.
CXXN. tdrv6ny

-

1997.6vi XXXI' tdrvdny a gyermekek vddelm6rol ds

a

gyamngyi igazgatfsrol,

valamint az idevonatkoz:6 m6dosit6sok.

-

2008. 6vi XXXI. tcirv6ny az esdlyegyenl6sdg 6rv6nyesul6s6nek kcizoktat6sban

tcirt6n6 erlmozditdsar6l szolg6l6 egyes trirv6nyek rn6dosit6s6r6l.
o

Rendeletek:

- 20/2012. (V[I.31.) EN4MI rendelet a nevel6si-oktatrisi intdzmenyek mrik6d6s6rol
a kciznevel6si int6zm6ny ek n6vha

'

3

63 120 12.

(X[.

1

7.

ds

szniiat6r6l.

) konmdnyrendelet Az ov odai nevel6s orsz6gos alappro gramj rir6l.

2

-

48/2Q12'

(xxll'l2') EMMI rendelet a pedag6giai szakmai
szolgiitat6sokr6l,

pedag6giai szakmai szolgilltatitsokat ell6t6
intdzlmlnyekrril ds
szolgflltatds okon val 6 k o zremrikd d6 s fe lt6te I e i ro l.

- r5l20l3' (rr'26) tiMMI

rendelet

a

a

a

pedagogiai-szakmai

pedag;6giai szakszolgdltatd intdzmdnyek

mrik6d6sdr6l.

-

(Vm' 30.) Korm. rendelet a pedag6gusok el6meneteli rendszerdrol
6s a
kdzalkalmazottak jogtillisrir6l szolo r9g2. d:vi xxxlll
torvdny k6znevel6si
32612013'

inte zmeny ekb en t6rt6ntr v6 grehaj t ds6rol

- oktatrisi hivatal: Utmutat6 a pedag6gusok min<isitdsi
rendsz erlhez
- Kieg6szft6s az oktat6r;i Hivatal dltal kidolgozott
utmutal6 a pedag6gusok min6sit6si
rendszerdh ez felhasznLil 6i dokumentiici6 6rtelmezd
s6hez. Ovo dai nevel 6 s
- oktat6si hivatal: orszrrgos tanfehigyelet. K6ziko'yv
6vod6k szamtra
- A nevel6si munkrit meghat6roz6 bels6 szabilly,oz6k:
- Az 6vodai nevelds orsz6gos alapprogramja

- Helyi Pedag6giai Program
- Eves Munkaterv

- SZMSZ
- Gyako rno ki

S

zab iiy zat

-Ht.zirend

Az int6zm6ny ondl16 jogi szern6lyis6g, k6pviselet6t teljes hatiiskorben a fenntart6
dltal
megbizott int6zm6nyvezetS ldtja el. Alapfeladatunk az alapitd okiratban
meghatdrozott
6vodai nevel6s, amely a gyerntek nevel6s6hez szriksegers, a teljes 6vodai
6letet magdban
fogla16 foglalkozdsok keret6br-'n folyik. Az 6voddnk fogadni tudja

a ket 6s f6l6ves

/hdrom6ves gyermekeket eg6:;zen

a tankotelezetts6g kezdet6ig, 6s ell6tjuk a

gyermek

napkozbeni ell6tdsdval cisszefriggS feladatokat

is.

nevel6s orszdgos alapprogramjidra 6ptil5 es

32/2012. (x.g) EMMt rendelet- a sajdtos

a

Az r5vodai nevel6munkdnk az 6vodai

nevel6si ig6ny( gyermekek 6vodai nevel6s6nek irdrryelveinek figyelembev6televel
nevel6testtilet iiltal elfogadott 6s az int6zm6nyvezetd iiltal j6vdhagyott- helyi

a

6vodai

pedag6giai programun k alapjdn folyik.

3.

A 2ot7-!8-as

nevel6si 6vet

a jogszabdlyi elSirdsok 6s a

szabillyozo dokumentumaink

figyelembe v6tel6vel, a megel6z6 nevel6si id6szak eszrev6telei
alapjdn kcizdsen osszedllitott
6ves munkaterv megval6sft6s;6val tdltotttjk. lgy kozos 6rt6kek
ment6n, egys6ges nevel6si
szellemben v6gezttik nevel6si gyakorlatunkat. Hat6kony
kommunikdci6val 6s a feladatok
a16nyos delegiildsSval biztositottam a kcizcisen kitfzott
c6lok

fel6 halad6st 6s

a

megval6sitdst' 4 gyermekcsoportban l;ittuk el nevel6si feladatainkat.
A szril6k tcibbs6ge a
helyi 6vodiiba kivdnja elhelye;:ni gyermek6t. A kornyez6
telepr.il6sekr6l is jdrnak gyermekek
int6zm6nytinkbe. Az 6vodai csoportok az dtlagos l6tsz6mnak
megfelel6ek voltak.

2.Hely zetelemz6s, int6zm 6nyiink tdrgyi 6s szem 6lyi felt6telei

T6rgyi felt6telek

Int6zmdnytink 6vodai nevel6shez krithet<i, targyi feltdtelei a pedag6giai programunk

mell6kletek6nt csatolt eszk6zjegyz6knek megfelel6en biztosftott. Termeszetesen
folyamatos p6tl6sra szorulnak azok azeszkoz<ik, melyek id6kcjzben elhaszn6l6dnak.

Karbantartisok, felfjitf sok
Az 6v folyam6n kisebb karbantartdsi munkrikat v6geztettrink, mely az tilagmeg6v6st
szolgilta.

Arra tcireksziink, hogy a rendelkez6stinkre rill6 kdltsdgvet6sbol nagyon takar6kosan,
iitgondoltan tudjuk biztosftani int6zm6ny0nk mrikcid6s6t.
Intdzm6nytink az ,,Ordkiis Ziild Ovoda" cimmel rendelkezik ennek megfeleloen igyekezttink

a

krit6riumrendszer 6Ital felvinolt feladatok megval6sit ilshhoz sztiksdges eszkcjzciket
beszerezni. Az 6sz folyamrln rij udvari j6t6kok keniltek telepit6sre a gyermekek nagy
6r<im6re.

4.

Szem6lyi felt6telek

Ebben a nevel6si 6vben pedag6gus ldtszrimunk.

ajo

gszabiilynak me gfelelt.

Int6zm6nyvezet6-helyettes

A nevel6-oktat6 munkfutkdzvel:lentil segfto dajk6k szdma4 f6.
ovod6nk logopddiai
hasonl6an az erozo 6vhez, a \reszprdmi Nevel6si
Taniicsad6 6ltal finans

el1lt6s6t,

zirozotl logop6dus
l6tja el' A gyermekek ter6pirls foglalkoz6son heti k6t
alkalommal 6vod6nkban vesznek r6szt.
Int6zm6nyiinkben dolgoz6 6v6rr6k, gondoz6n5k, dajkrik, pedag6giai
asszisztens, 6s a kisegft6

munk6t vegzilk tudatosan, szakszer[ien 6s magas szinvonalon

lfijak el

mgnk6jukat.
Munkav6gz6srikre a gyermekkcizpontrisiig, a gyermeki szem6lyis
egtiszteletben tart6sa, a tenni
akar6s aiellemzo. Ez6rt munkaidejtikcin tril (minden ellenszolgiiltat6s
n6lktil) sokat 1ldoznak

szabadidejiikbol

is, hogy a

gyermekek szemdlyisdgfejlesztdse mindl teljesebb legyen
(kirtindukisok, ktizcis programoll szervez6se sztilokkel, gyermekekkel,
stb.), vagy

csak dppen
az6rt, mefi a csoport tetvezett ftladatai ezt megkiv6nj6k. Ismdt
sor kertilt a nevel6si 6vben a
ktizciss6gi szolgillatta jelentkez:6 kdzdpiskol6s fiatalok fogaddsara
A di6kok igyekeztek
pontos, pteciz munk6t vegezni, <is ezzel segiteni az ovodaimunk6latokat.
A Fekete Sereg tobb
alkalommal 6nk6ntes fiatalt kiilddtt hozzdtlk, amit ezitonis k6sz6ntink,
a gyermekek nagyon
megkedveltdk 6ket, segftettdk munkiinkat.

5.

Statisztikai adatok

Gyermekl6tszim okt.

Katica

Csiga

Brumi

Siini

csoport

csoport

csoport

csoport

1.

uyermektCtszim augusztus 31.
reJaro gyermekek sz6ma
rsKotaba tcpo gyermekek sz{lna

23

t9

I9

T4

z)

22

22

28

8

8

6

J

z)

0

0

l5

^a

Maximdlisan felvehet5 gyermekek sz5ma: 100 f6. 6vodai f6r6hely kihaszndlts6gunk
95 %-os
a nevel6si 6v v6g6re.

Bdlcs6de: enged6lyezettletszlma 12 fi|

160%-os felttiltcitts6ggel mrikod<jtt

.

, de az dv folyam6n tdbb esetben a csoport I40_

Igyekeztiink minden ig6n1.t kieldgiteni. Azokat

a

gyermekeket akik betdltdttdk a2 % 6vet 6thelyezttik az ovodai csoportba.

Int6zm6nytinkbe 6tlagos anyag;i helyzetbe l6v5 csalSdok gyermekei jdrnak, n6hdnyan neh6z
anyagi ktirtilm6nyek kcizott 6lnek. A legtdbb 6voddsunk ingyenesen 6tkezik. L0 gyermek
sztilei fizettek az 6tkez6s6rt. 2018.augusztus 31-6n 95 kisgyermek adatait figyelembe veve
megiillapfthatj

u

k, hogy:

- teljes csalSdban

6l: 84f6

- egysztil6s csalddban 6l: i.0 f6
- egy gyermek nevel5szUlSkn6l 'volt elhelyezve

A csalddban nevelt gyermekek s;z5mdnak alakuldsa:

- Egy gyermeket nevel6 csalddok szdma: 27
6.

- K6t gyermeket neveld csalddok
szdma: 30
- Hdrom gyermeket nevel6 csalddok
szdma: 29

- N6gy gyermeket nevel6 csaliidok szdma: 5
-

0t

vagy tcibb gyermeket nevel6 csal6dok

szdma:

4

Tcibbs6geben az 6p szerkezetfi csal6d
iellemz6. A gyermekek szocidlis kortilmenyei jelent6s
elt6r6seket mutat. Nagyon mr-'gvdltoztak a csalddok nevel6si
szokdsai, a klasszikus csalddi

6rt6kek kivesz6ben vannak. Az enyh6n s6ruilt vagy specidlis
foglalkoztatdst ig6nyl6
gyermekek szdma az el6z6 6vekhez viszonyitva
hasonl6an alakult.

3 .Ovodfnk szakmai munkrija

2017-2018-as nevel6si 6vben elsodleges cdlunk volt:

o
o

a gyermekek mirrdenek felett 6116 6rdekeinek tiszteletben tartdsbval
a nyugodt,
kiegyensrily ozott l6gkor biztosft6sa
tdrv6nyes ds szfnvonalas intdzm6nymrikcid6s biztosit6sa

Tov6bbi c6ljaink:

'

az 6voda szab6ly,oz6 dokumentumainak (PP, SZMSZ ds mell6kletei, Hrizirend)
egysdges 6rtelme:zdse, gyakorlati megval6sit6sa

'

a szervezet szaknai

szinvonalinaktovribbi erosftdse

Nevel6si dv kiemelt cdljai es feladatai:

.
c

az rij dokumentumok aktualitrisanak megorzdse

p(lyinati lehetos(igek felkutatiisa, felhaszniifna a

szak<rnai 6s

trirgyi felt6telek

javitasara

o

pedag6giai prograrnban megfogalm azott feladatok folyamatos megval6sit6sa

7.

'

sdtilk' kiftindulSsok szervezds6vel termdszeti
ds tiirsadalmi kdrnyezettink
megismerdse, termdszet szeretet6re, vddelm6re nevelds

' a

tdrvdnyi eltifr6soknak megfelel6 fejr6d6si napl6 vezetdse,
6s

me gfe

o

IeIo

ennek

en fel t! vente t6j eko ztat6 a s ztil 6knek

kiilcinds figyelr:net igdnyl6 gyermekek, tehets6ges gyermekek
felismerese.
feileszt6se

Neveldsi 6v sajritos feladatai:

t a

tanfeliigyeleti szakmai ellenorzdsek lebonyolit6sa ds

a

pedag6gusok

el6meneteli rendszer6nek alapj 6t kepezo minositdsi rendszer
miikddtet6se

o
'

s Z6ld 6'roda" pillyhzatelnyer6s6vel feladatoknak val6
megfelelds
a gyennekek kultur6lt viselked6s6nek alakitftsa, form6l6sa, a sztillokkel
val6
egytitt nevel6s er6sit6se
',Ordkd

' az 6voda

udvar6nak tov6bbi rendez6se, vir6gosit6sa, kdmyezet fokozott
v6delme, szelektlv hulladdkgyrij t6 s folytat6sa

A m6dosftott 6vodai nevel6s orszdgos
elvdrisoknak

6s a pedag6g;iai

alapprogramban megfogalmazott

programban megfogalmazotrl int6zm6nyi c6loknak val6

megfelel6s

A sikeres munkav6gz6shez kolcscinds bizalmon alapu16 szakmai
6s emberi kapcsolatokra van

sztiks6g' Rdbizom, 6sszerfien derlegdlom a feladatokat a munkatdrsaimra,
6s teret engedek a
kcizcis gondolkoddsnak. Hiszek a csapatmunka erej6ben.
Minden 6vben tobb nagy,on sikeres
kcizcis pedag6giai

feladatvdllalSsa

programot varl6sit meg ez a munkatSrsi k6zoss;6g. Mindenkinell
van sajSt

is, 6s

felel6ss6gem, hogy

a

szem6lyes felel6ss6ggel vehet r6szt megval6sitdsdban. Az 6n
megfelel6 embert a megfele16 feladatra megtaldljam, p terhel6s

egyenletes legyen. Segit6 kezet tudok ny0jtani nekik, ha szr.ikseges.
Kidolgozott krils5-belsd
szakmai kapcsolati formdkkal rerrdel kezti n k.

Bels6 szakmai kapcsolatok: Szervezeti kult0rdnkra jellemz6

a team munika, a

bels6

tuddsdtadds' A szakmai fejl6d6s szinterei a munkakozoss6gekben foly6 egytitt
5;ondotkodds

6s aktiv egytittm(kdd6s. Valamennyi 6vodapedag6gusunk tagja a munkakozoss6geknek.
Tdmogatom koll6gdim tovdbbk6pz6s6t, 6s nyitott vagyok egy6ni elk6pzel6seikre, hogy
lehet6s6get kapjanak 6nmaguk megval6sitdsdra, k6pess6geik kibontakoztat6sdra.

Ezek

felt6teleit biztositom szdmukra. Bfzom benntik, egy j6 munkatdrsi kdzoss6ghe;z tartozunk.
Ennek a j6l bevSlt bels6 kapcsolatrendszernek koszdnhetjr.ik, hogy valamennyi megtervezett
6vodai programunkat sikeresen 6s szinvonalasan sikerUlt megrendezni. Torekszem elismerni
munkav6gz6sUket azonnali, 6s a nevelesi 6v v6g6n tort6n6 ert6kel6semmel. Sztjks6ges, hogy
a munkatdrsakban meglegyen az elismertseg 6s a megel6gedetts;6g 6rzese.

A

pedag6giai programunkban megfogalmazott c6lok

6s nevel6si elvek

megval6sitdsa

6rdek6ben olyan feladatokat emeltilnk ki az 6ves munkatervtlnkben, melyeknel< a nevel6si
6v eg6sz6ben kUl6nos hangsrillyal kell megjelenni. Ered m6nyes megval6sitdsuk el6segitette

az 6rt6kkozpontri nevel6si..inket 6s

hat6kony

tanuldsi kornyezetet, ismeretdtaddsi

folya matokat ered m6nyezett.

Feladataink a pedag6giai- szakmai ellen6rz6sek: tanfe[igyeleti (is min6sit6si eljSrdsokra va16
felk6sztiles.

Az int6zm6nyvezet6s felelSsstlge a nevelStestiilet felk6szlt6se a tanfelUgyeleti ellendrz6,sre,

ennek 6rdek6ben az int6zm6nyi 6n6rt6kel6s jogkovet6 megs;:ervez6se is a ferladatom. A
pedag6gusok felelSss6ge abban 5ll, hogy a nevel6si, tev6kenys6g 6s foglalkozdsliitogatds, 6s

az azt k6vet6 interj0, valamint a dokumentumellen6rz6s sordn rlgy a bels5, nrint a krils6

ellenSrz6sn6l

felk6szti lts6gti

ket,

pedag6gia

i

kom pete ncidju

kat,

h

ivatdsszeretetri ket

bizonyitsdk, hiszen az eg6sz irrt6zm6nyr6l alkotott k6p az egyes pedag6gusok,

drs

a vezet6s

osszteljes(tmeny6t mutatja. lVlind a bels6, mind, pedig a krils6 szakmai ellen6r;zesek sordn
annak felt6rdsa folyik, milyen m6don 6s m6rt6kben jelennek meg a pedag6gus rnunkdjdban
az al6bbi szakmai tartalmak:

.

Az Sltaldnos pedag6giai szenrpontoknak va16 megfelel6s,

9

'

Az 6vodai nevel6s orszdgos arapprogram
never6sic6rjainak va16 megferer6s,

'

Az int6zm6ny pedag6giai prrcgramjdnak va16 megfelel6s.
Az int6zm6nyi on6rt6kel6s

o
o
o

Pedag6guskompetenciiik:
szakmai feladatok, szarktudomdnyos, szaktilrgyi,tantervi tudds
Pedag6giai folyamatok, tev6kenys6gek tervez6se 6s a megval6sitdsukhoz
kapcsol6d6

6nreflexi6k

o

A tanulds tdmogatdsa

A gyermek szem6lyisr5g6nek

fejleszt6se, az egy6ni biin6sm6d 6rv6nyestjl6se,

a

hStr5nyos helyzet(, saj6tos nevel6si ig6nyfi vagy beilleszked6si, tanul6si,
magatartdsi
neh6zs6ggel ktizd6 gyerrmek, tobbi gyermekkel egytitt t6rt6n6
sikeres nevel6s6hez,
oktat6sd hoz

sz ti

ks6ges megfe

le

r6 m6d sze rta n i fe I k6szri lts6g

A gyermek csoportok, kozciss6gek alakuldsdnak segit6se, fejleszt6se,
es6lyteremt6s,
nyitottsdg a ktilonboz6 tdrsadalmi-kulturdlis sokf6les6gre, integrdci6s tev6kenys6g

Pedag6giai folyamatok

6s a

gyermekek szem6lyis6gfejldd6s6nek folyamatos

6rt6kel6se, elemz6se

o

Kommunikdci6 6s szaknnai egytittm(k6d6s, prob16mamegoldds

o

Elkotelezetts6g 6s szakrnai felel6ss6gvdllalds a szakmai fejl6d6s6rt

Az int6zm6nyi tanfeltigyelet :;ikeresen lezajlott. A fejlesztend6 6s kiemelkedcj terr.iletek
meghatSrozSsra kertiltek az 6rt6kel6s sordn.

Gyakornokunk nagyon j6l teljersitett a mindsftes sordn, igy mdr pedag6gus L kateg6ridba

sorolhat6. Az elmillt nevel6si 6vben megszerezte

a n6met nemzetisegi diplomdt is. A

kcivetkez6 nevel6si 6vt6l mdr c;oportjdban alkalmazhatja a tanultakat 6s n6met nemzetisegi

csoportk6nt

m fi krid

,,Besz6lgess

veleml" Az elmilt egy, m5sf6l 6vtizedben jelent5sen megvdltozott az 6voddk

hetnek.

arculata, mi is egyre tobb nehe;zebben 6s a kordbbiakhoz k6pest mdsk6ppen kezelhet6, vagy
6ppen nem besz6l6 kisgyermekkel taliilkozunk. Nem mindegy, hogy mit "orokol" a gyermek -

milyen az idegrendszeri alkata; hogyan tdpliiljiik;
vannak-e testv6rei, hiinyadik gyermek
csalddban; milyen nem(; mily'en id6sek a sztilei; milyen
a csaldd szocio-kultur6lis

a

helyzete,

ebb6l ad6d6an milyen nevel6:;i elvei 6s szokdsai vannak -,
ezek mind a kisgyermekek kcizotti
ktilcinboz6s6gekhez vezetnek. A gyermek teljesitm6ny6t
alapvet den aza szocializdci6s kcizeg
hatdrozza meg, ahova szi,iletik 6s ahol nevelkedik. A tapasztalhat6
nyelvi deficit 6s az 6ltala
meghat6rozott gondolkod5si strat6gia hat6kony 6v6n6i beavatkoz6s
n6lkrjl hdtrdnnyd
vdlhat, mely az iskolds 6vekbern is 6rezteti hatdsdt. Az otthoni gyermeknevelesi
szokdsok a
csalSdokkal va16 egyrittmffkod6stinket alapvet5en befolyiisolj5k.
A kii16nbs6gek iithidaldsa
csak pedag6giai eszkdzokkel drrhet6 el. Az 6vodds korrl gyermekek
nagyon fog6konyak az
6ket kcirtilvev6 feln6ttekre, 6l bennrik egyfajta nyitotts5g, hogy elmondjdk,
mi tort6nik ve1ik.
Nem is gy6zzok 6ket meghallgatni itt az 6voddban, de a gyerekekkel
6s a szril6kkel folytatott
konzultSci6 azt mutatta, hogy otthon keveset besz6lgetnek a gyermekekkel,
akdr egymdssal

is'

Pedig hinni kell

a

gyernrekkel va16 besz6lget6s erej6ben

!

Eg6sz tovdbbi 6let6re,

tanulSsdra, kapcsolatok kialakitiis6ra hatdssal lesz, ha megtanuljdk helyesen
6s vdlasztekosan

kifejezni magukat. A szakmai munkakrjzciss6g is egyik kiemelt feladatdnak jelcilte
meg a
kommunikdci6 fontoss6gdnak, valamint a gyermekkel tctltott min6s6gi id6 illetve
a szabad
j6t6k biztositdsSnak hangsf lyozdsdt.
A sztil6k sok esetben tril6rt6kelik saj6t nevel6stik hat6konys6g6t, nagyon kommunikativnak

k6pzelik gyermektiket, igy erre nem is forditanak nagy

hangsflyt. Korrekci6: A

sztjldk

figyelm6nek felhivdsa az egyre fokoz6d6 l6tszdmban jelentkezd besz6dhibds, megk6sett
besz6dk6szs6g( gyermekre. Annak tudatos(tdsa, hogy ezek a pnobl6mdk az

!-3

6ves korig

tart6 csalddi nevel6ssel kikiiszobolhet6ek. Erre a nevel6si teruiletre a tovdbbiakban is
fokozottan figyelniink kelll A szabadj6t6k lehetds6g6nek biztositdsa a mindennapokban
tudatosan odafigyelttink arra, hogy a kisgyermekek belemertjlhessenek abba az 6lm6nybe,

amit rijra 6s fjra szfvesen 6t6lnenek, hiszen a szabadjdt6k biztositja a gyermekek szdmdra a
megfelel6, optimdlis felt6teleket a fejl6d6stikh6z. A j6l fejl5d6, 6s kiegyensflyozott
gyermekek osztcinosen megtaliiljiik 6s kivSlasztjiik

a nekik legink6bb megfeleld

orcimteli,

dnfejlesztS lehet6s6geket. Tudatosan tdrekedtrjnk min6l tdbb id6t hagyni a j6les6, ciromteli
jdt6kra, az onkiteljesed6sre. Fig;yeltiink a gyermekekre, 6s a nekik tetsz6,
6nmaguk sz6m6ra
l6nyeges tev6kenys6geket

tettlik lehet6v6. Hagytunk id6t arra, hogy

a

jdt6kukban szabadon

6lhess6k meg tapasztalataikat, 6s hagyjuk 6ket ddnteni abban, hogy

mi az, ami szdmukra

tt

fontos' M6gis azt tapasztaltuk, hogy a megfelel6
kcirnyezet kialakitiisa 6s a jdt6keszkcizcik
biztosftdsa mellett sem tud minden gyermek, irdnyitds
nelktil jdtszani. Teh6t,

fontos

feladatunk tovdbbra is, hogy erzeket a gyermekeket
megtanitsuk j6t 6s j6lj6tszanil A szabad
jiit6kos tev6kenys6gek lehet(is6g6nek tudatos
megteremt6se tov6bbi odafigyeldst kivdn
tSltink.

Az

a strat6giai c6ljainak megval6sul6s6t folyamatosan nyomon kdveti,
ciklikusan 6rt6keli 6s a tartalmi szab6lyoz6k, a kdrnyezet viitoz1sa,
valamint az
intdzmeny

intezmenyi eredmdnyel,l ismeretdben feli.ilvizsg6.lja, majd sziiksdg
eset6n v1ltonat a
c6lok el6rds6hez vezeto tev6kenysdgeken. A fenti folyamat az intezmeny
napi
gyakorlatriban j elen van.

- az intdzmeny a

pedag6giai programj6ban kittiz(itt celjait

a

kozponti tartalmi

szabiiyozokkal (ogsza1b6lyok, rendeletek, Ovodai nevelds orszagos alapprogramja)
dsszhangban fo galmazzil meg.

-

folyamatos

tv

intezmeny strat6giai c6lkittizdseinek megjelenit6se az operativ dves
tervez6s szintj6n.

- a

tervek 6s megval6sft6suk iisszhangj6nak, eredm6nyess6g6nek vizsgilata

az

intdzmenyi gyakorlat r ds;ze.

-

a tervekben (6ves terv, tov6bbk6pzdsi terv) j6l kdvethetok a pedag6giai program
kiemelt c6lj aira vonatko:26 r6szc6l ok, feladatok,

fe I elo

sdk.

A humiln er6forr6s k6pzdsi 6s fejleszt6si tervek elk6szft6se az eredmlnyek

ismeretdben,

azol<ta 6piilve, annak 6rdek(iben tdrt6nik, hogy a munkatrirsak szakmai tudrisa megfeleljen

az intezmeny jelenlegi 6s jtivobeni igdnyeinek, elviir6sainak. A nevel6st segito eszk<jziik
6s m6dszerek kiv6lasztfsa 6s alkalmazdsa rugalmasan, a pedag6giai priorit6sokkal
dsszhangban tcirt6nik.

Az

int6zm6nyi ellenoruesi terv,

a vezetoi 6ves munkatew reszlt

ellen6rz6sek eredm6nyeirol az &intetteket tilekoztatom.
azonnali me gbe

sz6

I6

s tdr gy 6I kep ezi.

t2

kepezi.

A

vezetoi

A napi probl6mdk szint1n az

A munkat6rsak munkak6ri

leirdsiiban meghatdrozott munkav6gz6s6nek
es 6nk6nt,
kcizciss6g6rt vdllalt feladatainak figyelemmel
kis6r6se, folyamatos visszacsatolds
megval6sftds16l' Tudatosan el6segitem

a
a

6s ellen6rzcim a pedag6giai programunkban

megfogalmazott 6rt6krendtjnl<,

a pedag6giai 6s nevel6si elveink be6pril6set a nevel6si-,
tanulSsi-tanft6si folyamatokbar. A gyermeki teljesitm6ny,
fejlettsdgi szint folyamatos es
hosszri tdvri nyomon kovet6srl adja meg az
alapjdt

a pedag6giai munkdnk tervez6s6nek,

melyet iiit6kba integrdlt spontdn 6s aktiv cselekv6ses
differencidlt tanul6si helyzetekben
segitrink el5' A nevel5testtilettel kcizosen dtdolgozott
csoportnapl6kban a nevel6s-oktatds
tervez6s6t az adott gyermellcsoportra lehet elk6sziteni.
A pedag6giai dokumentdci6t
ellen6rz6m, az ellen6rz6sek tapasztalatait megbesz6ljtik
az adot.t koll6gilval. Reszt veszek

a

csoportok Unneps6gein, egy6b rendezv6nyeiken, szril6i
6rtekezleteken. Minden csoportban
6vente legaldbb L alkalommal hospitdlds - a szakmai munkak6zoss6g
koordindldsdval,
Megfelel6 mennyis6g( 6s min6s6gf informdci6 gy(jtese,
elernz6se, a t6nyleges dllapot
cisszehasonlitdsa a nevelesi program c6l - feladatrendlszer6vel,

visszajelzes

6vodapedag6gusnak

a

munkil szinvonalS16l. Az ellen6rz6s terriletei es

dokumentumok vizsgSlata: 6ves terv, az 6ves terv

nevel6si

az

nn6dszerei:

heti tematikus tervre valo lebontdsa. A

terv, napirend, heti rend. Az elSfordul6 hibiik javitdsa, hidnyok

p6tldsa,

javaslatt6tel, segits6gnyrljtds, feladat meghatdrozds. (javaslat
onk6pz6sre, tovdbbk6pz6sre,
szakirodalom ajiSnl5s).

Szem6lyis69 -6s kiiziiss ilgfej leszt6s

Az intdzm€ny egyik legfontosabb feladata

a nevel6s, tanulasi-tanit6si folyamat sor6n a

szemdlyisdg-6s k<izdss6g kereteinek biztosit6sa. Felk6sziilrtnek kell lenni
a szemelyre
szabott nevelds-oktat6s feladatainak ell6t6s6ra, valamint a tanul6si neh6zs6gek

6s a
tev6kenys6g az
kezel6s6re

tehets6gek fejleszt6s6re, gondozhsfua.

int6z;m6ny hagyomrinyaival

6s a

A

krizdss6gfejleszt6

gyermekek

szem6lyes

kompetenci6inak fej lesztrJs6vel d,sszhangban tcirt6nik meg.

A gyermeki ert6kel6s az:, egyeni fejlesztdsi
egy6nre szabott 6rt6kel<!s

terveknek megfeleloen val6sul meg. Az

a fejl6ddsi napl6ban nyomon kovetheto, a

13

gyermekek

eredmdnyeirol fejlesztci

cdllal folyamatosan visszacsatolunk a

sztiloknek.

gondvisel6knek.

Az intezm6ny munk6j6ban kiemelt figyelmet kap az egyes gyermeki kompetenci6k
fejlesztdse. Azintlzm(inyben foly6 nevel6-oktat6 munka keretei az egyes gyermekek
szemdlyes 6s szoci6lisi k6szs6geinek, k6pessdgeinek figyelembe v6teldvel kertilnek

kialakitrlsra. Megfelel6 m6don tdrt6nik meg az egy6ni tanul6si m6dszerek, programok
bevezet6se 6s mrikcidtert6se, p6ld6ul a tehetsdggondoziis 6s felz6rk6 ztatds teriiletdn.

Az

intezm6nyben alkalmazott neveldsi

-

tanit6si-6s tanul6sszervezdsi elj6rrisok a

kiil<inbciz6 szoci6lis hlrtteni, k6pess6gri 6s 6rdekloddsri gyermekek egyiitt nevel6s6t,

tanuliis6t szolg6ljak. Az intdzm6nyben a gyermeki kdzdssdgek tevdkenys6ge tudatos

tervez6s alapjan zajIik:., alkalmankdnt megtcirt6nik kiils6 partnerek bevon6s is. A

kiemelt figyelmet ig6nylo gyermekek mindegyik6ndl rendelkeznek
6vodapedag6gusaink rnegfelelo inform6ci6kkal 6s az<>kat alkalmazzttk

a

nevelo,

fejleszto 6s oktat6 munk6jukban.

Az int6zm6ny vezetese 6s az drintett pedag6gus inform6ci6kkal rendelkezik minden
gyermek szoci6lis hely'zeteftL J6 kapcsolatot ripolunk a csal6dsegito munkatars6val,
v6d6n6vel 6s sztiks6g szerint ig6nybe vessztik segits6gtiket.

A

sziil6k

a megfeleJlo kereteken beltil

reszt vesznek

a kdzdss6gfejleszt6sben.

(tarsadalmi munka, 6vodab61, di6tords, jatsz6hazak Gyermeknap stb. )

Az egyes kdzdss6gfejl:szt6si kisdrleteink sor6n sajnos nnajdnem minden alkalommal
ugyanazok a sziil6k vesznek rdszt.Ezen a t6ren szeretn(:nk elorel6pdst eldrni 6s tobb

sziilot megnyemi erre a kis6rletre. Pr6b6ljuk a tov6bbiakban minden szi.ilo reszete
szem6lyesen 6tnyrijtani a meghiv6t.

Bels6 kapcsolatok, egyiittmiikiid6s, kommunikdci6

Az

intezm6ny belso l<apcsolatrendszerdnek k6zdppontj 6ban a t6mogat6 szewezeti

struktura 6ll, amely
alapszik.

A

nevelo

-

aL

pedag6gusok szakmai egyiittmrikddds6n

( munkakdzdssdg)

oktat6 munka egyik alapfelt6tele, hogy tervszeruen mrikodo,

folyamatos megirjul6sra k6pes innovativ kozossdg alakuljon ki az intezmdnyben. Ugy

6rzem, hogy

ez

rnegval6sult nevelotesttiletiinkben.

A

szervezeten beliili

inform6ci66raml6s hart6konyan kialakitott rendje szintdn alapja
t4

a

magas szinti

szakmai munkSnak' Nevel6testilletrink

heti gyakoris6ggal tart

megbesz6l6st,
munkakrizcissdgi foglalkoziist, hogy ennek
az elvhrinnak megtudjon felelni.
A szakmai munkakdzdssdg munkaterv szerint dolgozik,

mely rdsze az

munkatervn ek.

dves

Az int6zmdny munkat6rsai szLmira r6szben biztositott a munkaiukhoz

szriks6ges inform6ci6krroz 6s ismeretekh ez v
al6 hozz6f6r4s.

Az int0zm6ny kiilsd ka;lcsolatai

Az intdzmdny fontosnek tartja a ktlso partnerekre vonatkoz6 kapcsolati

rendszer6t.

ovodeink kihaszn6lja azokat a lehetos6geket, ahol krirnyezete
sz[m1rabemutathatja
eredmdnyeit 6s feladatvallaliisaival megjelenik
a szrikebb I tLgabb k6zoss6gek
(szakmai kdztiss6gek, sizelezetek, teleptil6sek)
dletdben. vidrlm hangulatbzur adtrik elo
gyermekeink a sziireti mrisorukat a Sztireti
mulats6g keret6ben. Rdszt vettiink
az

Adventi ordmdk rendeilvdnysorozaton. Orommel kdszontcittdk gyermekeink
a,, szdp
koniakat" a kar6csonyi iinnepsdgen. Megrendeztrik a SZM tagjaival
k6zcisen a 21.
6vodab6lunkat. Ndpt6ncos gyermekeink a Szent Gy<irgy
napi rende zv1nyenmutattiik
be repertoarjuk egy ki szrelet6t.

Pedag6giai munka feltrStelei

Int6zm6nytink mtikctd6sdnek minosdgdt nagym6rt6kben megha tfrozzaa
rendelkez6sre
6116 tSrgyi 6s humrin infi'astruktura, ezdrtktilon<isen
fontos az adottsLgok kcjzott

annak

sz6mbavdtele, hogy az tntezmeny rendelkez6sdre rill6 letretosdgeit
hogyan haszniija

ki. ovodrink

ds b<ilcsod6nk c6lja

az

egyittmtikdd6, motiv6l6 szakmai kcirnyezet

megtartdsa. Megtcirt6nt a munkatrirsak bevon6sa az

intlzmlny dcintdsi folyamataiba,

d<int6sek el6kdszft6s6be. Osztcindzztik 6s t6mogatjuk

az egy6ni, a csoportos 6s

szewezeti szintri tanulSsi lehetds6gek kihaszn6l6s ffi, akdpzlseken val6 rdszv6telt.
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a

A trirgyi. infrastrukturiilis felt6telek

Rendszeresen felm6rjtik

a

pedag6giai programunk megval6sft 6sahoz
sztiks6ges
infrastruktura megl6t6tL, rnSnydt 6s a rendelkezdstinkr
e dll6 krilts6gvet6si
keretb6l

i

gyeksztink ezeket

besz

erezni.

Szem6lyi felt6telek

6vodrlnkban, bdlcs6dd-nkben

a fenntart6

dnkormriny zatok biztosftjak
letszflmotagyermekek:zavartalannevelds6hez.

a

sziiks6ses

Szervez6si felt6telek

6vodapedag6gusaink gyrijtik 6s megosztj 5k a
gyakorlatokat az int€,zmr5nyen beltil 6s kfviil.

j5

tanul6sszervezdsi 6s pedag6giai

Koll6g6im a tovdbbrk6pz6sek tapasztalatait megosztjilk egym6ssal,
tovribbkdpz6si programokat szerveznek.

16.

belso

4.

A biilcsddei nevel6s tartalm6r6l

Bcilcs6ddnk feladata a 3 6ven aluli
gyermekek napkci zbeni ell[tdsa, gondoz6sa,
testi- szellemi
fejl6d6s6t el<lsegfto nevel6se. c6lia:
mindazon csaliidok ig6nLyeinek kiel6git6se,
akiknek
sziiksdgtik van arra, hogy napkdzben m6sok
gondoskodjanak gyermekeikr6l.

o

A gyermekek bcilcs6dei felv6tele az intezmeny
felvdtel i szabllyzata alapjfntcjrt6nik.
Az ell6tdsban r6szestil6 gyermekek a KENySZI
rendszerben r1gzitesrekertilnek,

napi jelentdsi kcitelezerttsdge van az intdzmdnynek
az ellatottakr6l.
rd

Ez

ds

alapjan

szesriltink 6llami nornLativ trimo gat6sban.

A bcilcsodei 6let megszewezlse, a,,Bcilcsodei nevelds-gondoziis
szakmai szabfilyai,, m6dszertani levdl, valamint a Gyvt. alapjdntcirtdnik.
Ezek hatirozzikmeg a bcilcs6de
mtikcid6s6nek szemdlyi ds t6rgyi feltdteleit.

Ezt egesziti ki a helyi

saj6tossiigokat figyelembe vevo Szakmai program.
Ebben
preferrilt helyet kap a sz:iilokkel val6 kapcsolattartiis
6s a gyermeki j6t6ktevdkenys6g
fej loddsdnek az el6segitdse (nagymozg6sok,

finommotorika

stb. ).

A sztil6kkel val6 j6 kapcsolattart6s 6rdek6ben:

adunk a b6lcs6dei 6letr6l.

csalddi d6lutrinokat szerveztink nyusziviir6 jftsz6hazban, gyermeknapkor,
neveldsi 6v v6g6n

uk a sztilol<et az alapitv iny i b6l szervezd s6be, lebonyo
lit6s6ba,
r6szt vesznek a btilcsode udvariinak, kertj6nek sz6pitdsdben.
B evonj

A j 6tdk a gyermekek min,Jennapi tev6ken y segehez
tartozik.
Az udvari j6t6ktevdken'gs6ghez adottak a lehetos6geink.

A fa mozgitsfejleszt6k

megfelel6en biztosidak a nagymozg6s fejlod6s6t.
Biztositott a homokoz6 valamint a
motorok ds a fut6bicikli ir; a picik r6sz6re_

17.

A gyermekeket szakk<lpzett gondoz6nok l6tj6k
el. Eletkoruk, ds tapasztalatuk

szdles

skdlrin mozog' Egy szakgondozono sokdves
tapasztalattal rendelkezik, mellette I fiatal
ki sgyermek gondoz6-n evelo, i smerkedik
a szakma gyakorlati oldal 6val.
B<ilcstid6nk feladata a 3 6ven aluli gyermekek napk6
zbeni elliltfisa, gondoz6sa, testi-

szellemi fejl6d6s6t elosegito neveldse. Celja: mindazon
csaladok ig6nyeinek
kiel6gitdse, akiknek szrtiksdgtik van arra, hogy napk
6zben m6sok gondoskodjanak
gyermekeikrol.
Btilcs6d6nkben Sltaliinoss6 viilt a fokozatos anyils
beszoktat6s, amely lehet6vd teszi a
gyermekek sz6mdra, hogy az idegen k<imyezettel,
a biztonsiigot jelent6 ddesanya
segitsdg6vel ismerkedj enek meg.

A

gondoz6nonek pedig; ez 6rtar lehetosdge

nyilik arra, hogy megfigyelje a gyermek

egy6ni szok6sait, fej letts6gi szintj 6t.

A

beszoktat6s

el6tti

sziil<ii 6rtekezlet segiti

a

bcilcsode-s z1il6

kozott kialakul6

ktizvetlen kapcsolatot, ds a gyermek szemllyre szabott nevel6s6t.

A ,,csal6dos" dsszejdvetelek az lrzelmi kotoddst, a kiegyensrilyozotts6got erositik.
A gondoz6n6k naponta tfijekoztatjak a sziil6ket a gyermekiikkel

kapcsolatos

esemdnyekrol, szriks6g eset6n pedig szivesen adnak tan6csot nevel6si,gondoz6si

probl6mrik megold6sahoz. c6lunk, hogy er6sitsiik

a sziilok 6s gyermekek

kompetenci6jdt.
J6l szewezett, folyamatos napirend biztositja a gyelmekek sz6m6r a az iiland6s6got,
az
<jn6ll6sod6si t<irekv6sek. er<isod6s6t, a tev6kenys6gek folyamatoss6g6t. A
napirend

rugalmasan alkalmazkc,dik

M

6letkori 6s egy6ni igdnyeikhez, sztiks6gleteikhez,

6vszakokhoz, otthoni napirendjtikhciz, de egyben a csoport igdnyeit is kiel6giti.

Ahizirend a sziilo fel6 hdzvetiti az intezmeny elv6r6sait

a folyamatos, zcikken6mentes

mrikdd6s 6rdek6ben_

Intdzmdnyiinkben SZMtl, ds Erdekk6pviseleti F6rum mrikcidik.

AzSZMK segiti a kapcsolattart6st a sztlok

6s a b<jlcsodei dolgoz6k kcizott. R6szt vesz

a rendezv enyek elok6szites6ben, lebonyolitris6ban.

Az Erdekk6pviseleti F6rumot 2011. szeptemberben hoztuk l6tre, a Gyvt. eloir6sainak
megfelel6en. C6lja: a bd,lcs6dei ell6tiisban r6szestilo gyermekek drdekeinek v6delme,
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kdpviselete,

a fenntal6 6s szril6 kdzdtti

A f6rum
mtikdddsi szabillyait az:,Erd,el<kepviseleti F6rum Mrikctddsi
Szabfiyzata tartalmazza.
Jelen neveldsi 6vben

egyrittmrikcjdds kiszdlesitdse.

- 6s eloz6leg sem, - senki nem 6lt panaszjoggal

egyik f6rumhoz

sem.

o d

bijlcs6de mrikcid6stit

hozztfiartozik
fozokonyh

o I

6j 6b

a

a Gyvt. szabillyozza, igy a

muLnk6nkhoz.

A

gyermekv6delem alapvetoen

gyermekek dtkez6s6t

dnkorm6nyzat

6l biztositi uk.

szakmai munkrit a bcjlcs6de szakmai vezet6je fogja dssze .

szerv ezi, ir any

az

itj a a bci l,o s o d6t s z akmai iriinye lveknek

me gfel

Az

eI6

Yezeti, illetve ellen6rzi a bdlcs6dei 6let minden tertilet6t

intezmeny vezetoje

en.

a

szakmai vezetovel

egytittmiik<idve.

Ezek mellett rendszeresen ellenorzdsekre keri.il sor:

csoportban 6vente kdt alkalommal.

A

szemdlyi feltdtelek saj6toss6gaib6l

ad6d6an az egys6ges nevel6si elvek megval6sul6s6t segitik.

vizsg6latokon, maj d konzult6ci6.

stb.).

o

A bcllcsode tdrv6nyes mrik<id6s6t az ANTSZ, 6s a Megyei Kormrinyhivatal ellenorzi.

1-9

Gyermekrendezv6nvek

A

nevel6si

6v sordn megval6sitott rendezv6nyek, programok a megtervezett
6s

kis

m6dositdsokkal megval6sitott 6vodai programok
kozcitt jelent5s szdmban taldlhat6k
olyanok' melyek a teljes 6vo'da egyrittes kozrem(kcides6t
igenyelt6k. Tudatosan ke^iltek
megtervezesre, az6rt hogy a,,mi 6voddnk"
6rz6,se,az osszetartoz6s
ne csak a gyermekekben,

6vodai dolgoz6kban alakuljon

Minden

6v

l<i,

de a szril5k 6s partnereink is 6rezz6k ezt.

6sz6n egdszs6g hetet szerveztink, ezzel

apr6srigainkban az eg6sizs6ges 6letm6d alapjait.

tr&P'

-

is

er6siteni kfvrinjuk

A h6t keret6n beltil volt:-

zcildsdg nap,- .mozg6sos,sportos d6lel6tt,- kirrindul6s

a

gyiimcilcs

halas tohoz. kozeli

erd6be,

Nagycsoportosainkkal ordei 6vodai programon vetttink
reszt a Balaton - felvid6ki
Erd6szeti Erdei iskoliiban, melyet akdrnyezeti nevel6s
es a z6ld,6voda keretein behil
val6sitottunk meg. Ezt a programot a sztilok 6s az alapitvdny
titmogathst1al tudtuk
megval6sitani.

A csoportok tdbb alkalommal kirandultak teleptil6stink

nevezetessdgeihe

z, kornyezo

mez5k, erdSk 6l6vildgit ismerhettdk me g.

Az 6v sor6n 3 alkalommal a Kab6c a bdbszinhaz j6tt 6vod6nkba, ahol szinvonalas
mrisort n6zhettek meg g)/ermekeink.

sziil6k r6szv6tel6vel lebon;'olitott rendezvdnyek, programok
M6rton nap
Ovodab6l

Nyuszi vdr6 jdtszohtn
Any6k napja
Gyermeknap
LVZaIO

Szi.il6 6rtekezletek
Fogad6 6r6k
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F

-

elzfrkfizta tri

fo gla lkozii

so

k

logopddiaifejlesztds
fejleszt6 pedag6gia

D6lutr{n ig6nybe vehet6 tehets6ggondoz6 fograrkozdsok

-

ndpi gyermekj6t6kok, ndpt6nc
j6t6kos mozg6sfejlesztds

katolikus hittan
drdmhfr

- j6t6kos, valliisos d6lutrin

Osszegz6s
,,

Arra tanits, hogy iin:i[6 lehessek, hogy biiszke

rehessek magamra.,,

(Maria Montessori)

osszessdg6ben

a 20Ill18-as

nevel6si dvben vegzett nevel6munk6t j6nak,

tartalmasnak, aktivnak 6rt6kelem.

igazoljdk, hogy mind rl

A

szakmai munka 6s az el6rt eredm enyek azt
nevelotestiilet, mind a nevel6 munk6t kcjzvetlentil sesito

alkalmazottak felel6ss6gtelj esen v egzikmunkrijukat.

A

kdvetkezS nevel6si

6v

feladata, innovativ m(don alkalmazkodnunk

kell

a

v6ltoz6sokhoz'IJjabb pedag6giai tartalmak be6pft6se, megtartva az ovodapedag6giai
6rt6keit.

Kciszcincim 6vodapedarg6gusaimnak, k
pedag6giai asszisztensiinknek, a munkiin

mindennapi zavartalan mrikcjddst biztosit

biztosfthatjuk

M

intd:rmdnyben nevelk

gondozdsht fej leszt6s6t, nevel6s6t.

Nagyv:izsony, 2018. szeptember

1

1.

Ph.

21.

Hivatal 2019 évi költségvetése

2018 évi előirányzat

2018.10.teljesítés 2019 évi terv

Fõkönyv: 0511013 - Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése
39 462 944 Ft
34 631 887 Ft
Fõkönyv: 0511063 - Jubileumi jutalom teljesítése
1 200 000 Ft
305 234 Ft
Fõkönyv: 0511073 - Béren kívüli juttatások teljesítése
3 000 000 Ft
1 391 207 Ft
Fõkönyv: 0511093 - Közlekedési költségtérítés teljesítése
1 800 000 Ft
1 280 302 Ft
Fõkönyv: 0511133 - Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése
800 000 Ft
378 207 Ft
Fõkönyv: 051223 - Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése
128 515 Ft
46 262 944 Ft
38 115 352 Ft
Fõkönyv: 05231 - Szociális hozzájárulási adó kiadásai
Fõkönyv: 05234 - Egészségügyi hozzájárulás kiadásai
Fõkönyv: 05237 - Munkáltatót terhelõ személyi jövedelemadó kiadásai

Fõkönyv: 053113 - Szakmai anyagok beszerzése teljesítése
Fõkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése
Fõkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése
Fõkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése
Fõkönyv: 053313 - Közüzemi díjak teljesítése
Fõkönyv: 053323 - Vásárolt élelmezés teljesítése
Fõkönyv: 053333 - Bérleti és lízingdíjak teljesítése
Fõkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítõ szolgáltatások teljesítése
Fõkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése
Fõkönyv: 053413 - Kiküldetések kiadásai teljesítése
Fõkönyv: 053513 - Mûködési célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése
Fõkönyv: 053523 - Fizetendõ általános forgalmi adó teljesítése
Fõkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése
Fõkönyv: 05613 - Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

8 498 734 Ft

8 498 734 Ft

6 763 915 Ft
629 523 Ft
550 579 Ft
7 944 017 Ft

120 000 Ft
800 000 Ft
900 000 Ft
260 000 Ft
700 000 Ft
1 350 000 Ft
50 000 Ft
1 000 000 Ft
2 500 000 Ft
300 000 Ft
1 200 000 Ft
400 000 Ft
30 000 Ft
200 000 Ft

117 194 Ft
787 096 Ft
901 691 Ft
251 253 Ft
689 170 Ft
1 329 280 Ft
20 000 Ft
924 381 Ft
2 450 497 Ft
287 365 Ft
1 128 182 Ft
397 000 Ft
27 577 Ft
188 740 Ft

45 639 813 Ft
2 000 000 Ft
1 300 000 Ft
350 000 Ft
49 289 813 Ft
8 048 217 Ft

8 048 217 Ft
100 000 Ft
800 000 Ft
600 000 Ft
250 000 Ft
700 000 Ft

1 000 000 Ft
2 500 000 Ft
300 000 Ft
1 200 000 Ft
50 000 Ft

Fõkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése
Fõkönyv: 05673 - Beruházási célú elõzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése

100 000 Ft
100 000 Ft

83 110 Ft
73 400 Ft

10 010 000 Ft

9 655 936 Ft

7 500 000 Ft

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Nagyvázsony Község Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Forintban!

1. sz. táblázat
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Bevételi jogcím
A
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

B

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

2019. évi előirányzat

19 300 000

19 300 000

Egyéb működési bevételek

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

19 300 000

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

12.
12.1.
12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.
13.1.
13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

88 822 330
88 822 330

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Nagyvázsony Község Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

88 822 330
108 122 330

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Nagyvázsony Község Közös Önkormányzati Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK
Forintban!

2. sz. táblázat
Sorszám

Kiadási jogcímek

2019. évi előirányzat

A
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

B
107 487 330
63 765 813
10 441 517
33 280 000

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás

2.13.

635 000
635 000

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.
9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

108 122 330

108 122 330

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

Forintban!
-88 822 330
88 822 330

2019. évi költségvetés

Szöveg
Személyi juttatások
Törvény szerinti illetmények
Egyéb kötelező illetmény pótlékok

Óvoda
51 240
-

Bölcsöde

Összesen:
60 203
-

8 963
-

Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás
13.havi illetmény
Jubileumi jutalom
Helyettesités,túlóra
Béren kívüli juttatás
Bankszámla költségtérítés

-

-

4 136

-

4 136
-

170

1 570
450
340
66 699

Keresetkieg.
Közlekedési költségtérités
Megbizási dij
Egyéb nem rendszeres juttatás
Összesen:

1 400
450
240
57 466

100
9 233

Munkaadót terhelő járulékok:
Szociális hozzájárulás (19,5%)
Szakképzési hozzájárulás (1,5%)

11 206

1 800

Összesen:

11 206

1 800

13 006
13 006

Személyi jutt.+munkaadói jár. összesen:

68 672

11 033

79 705

Dologi kiadások:
Beruházás:
MINDÖSSZESEN:

7 114
75 786

878
11 911

7 992
87 697

-

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda és Bölcsőde
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK
Forintban!

1. sz. táblázat
Sorszám

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Bevételi jogcím
A
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.5.-ből EU-s támogatás

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
Építményadó
Idegenforgalmi adó
Iparűzési adó
Talajterhelési díj
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.

2019. évi előirányzat

Egyéb működési bevételek

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.
12.1.
12.2.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.
13.1.
13.2.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

87 697 000
87 697 000

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda és Bölcsőde
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

87 697 000

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

87 697 000

1.1. melléklet a ........./2019. (.......) önkormányzati rendelethez

Mesevár Óvoda és Bölcsőde
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK
Forintban!

2. sz. táblázat
Sorszám

Kiadási jogcímek

2019. évi előirányzat

A
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.

B
87 697 000
66 699 000
13 006 000
7 992 000

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
- az 1.18-ból: - Általános tartalék
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
Beruházások
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2.5.-ből
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai

7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.
9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

87 697 000

87 697 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat
1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

Forintban!
-87 697 000
87 697 000

Részletező kódok listája
Egészségház 2019 évi költségvetési javaslata
Megnevezés

Megnevezés

Évszám
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Teljesítés

Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Szakmai anyagok beszerzése 2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Üzemeltetési anyagok beszerzése
2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
2018
60 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Közüzemi díjak
2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
gáz
2018
1 000 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
villamos energia
2018
500 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
víz-és csatorna díj
2018
60 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
2018
350 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
2018
70 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Egyéb szolgáltatások
2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Kiküldetések kiadásai
2018
120 000 Ft
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Működési célú előzetesen felszámított
2018 általános
500
forgalmi
000 Ftadó
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Egyéb dologi kiadások
2018
Egészségügyi - fogorvos, védőnő, háziorvos
Egyéb működési célú támogatások
2018
államháztartáson
- kívülre
Ft
2 660 000 Ft

170 000 Ft
120 000 Ft
200 000 Ft
359 500 Ft
600 000 Ft
200 000 Ft
120 500 Ft
270 000 Ft
76 808 Ft
60 000 Ft
53 520 Ft
365 000 Ft
63 486 Ft
52 000 Ft
2 710 814 Ft

153 402 Ft
61 545 Ft
172 439 Ft
191 549 Ft
468 355 Ft
135 738 Ft
115 558 Ft
33 600 Ft
76 808 Ft
1 181 Ft
57 320 Ft
355 912 Ft
127 000 Ft
1 950 407 Ft

oldal: 1/1
exportálva: 2018-12-07 10:04 (428798-NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MP)

2019 évi előirányzat

200 000,0 Ft
100 000,0 Ft
200 000,0 Ft
200 000,0 Ft
600 000,0 Ft
160 000,0 Ft
150 000,0 Ft
305 000,0 Ft
80 000,0 Ft
65 000,0 Ft
400 000,0 Ft
150 000,0 Ft
2 610 000,0 Ft

NAGYVÁZSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL JEGYZŐJÉTŐL
8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.
Telefon: 88/264-011;
Fax: 88/515-212
E-mail: info@nagyvazsony.hu

Szám:

KÖH/ …./ 2018.

ELŐTERJESZTÉS
Nagyvázsony, Pula és Mencshely községek Önkormányzat képviselőtestületeinek 2018. december 10-i nyílt együttes ülésére

Tárgy: A 2019. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről rendelet tervezet
Előadó:
Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter jegyző
Szinesi Erna Eszter jegyző

Meghívott: --A döntés meghozatala minősített többséget igényel.
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szinesi Erna Eszter
jegyző

2

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2018. (.….) önkormányzati rendelete a 2019. évre
vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről
Társadalmi-gazdasági hatása:
Az igazgatási szünet elrendelésének társadalmi, gazdasági kimutatható hatása nincs.
Költségvetési hatása: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti szabadságok kiadása.
Költségvetésre egyéb hatása nincs.
Környezeti, egészségi következményei: Köztisztviselők teljesítményének várható növekedése.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs plusz adminisztratív teher a rendelet megalkotása esetén.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: ki nem vett szabadságok folyamatos
felhalmozása. Esetleges költségvetési kihatás jogviszony megszűnés esetén.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás
Az igazgatási szünet megalkotásáról szóló rendelet megalkotásának célja a köztisztviselők Kttv. szerinti
szabadságának ütemezett, tervszerű kiadása úgy, hogy az a Közös Önkormányzati Hivatal munkáját ne akadályozza.
A település adottságából fakadóan igazgatási szünetet december hónapban célszerű elrendelni. Ebben az időben a
legkisebb az ügyfél forgalom. Az igazgatási szünet elrendelésére a Kttv. 232.§ ad lehetőséget az önkormányzat
számára, mely a következőket mondja ki:

232.§ (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának
figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes
szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
Az igazgatási szünet kiadásánál figyelemmel voltunk a 30/2012.(III.07.) Korm. rendeletre is mely a következőket
mondja ki:
„13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama
a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig tart,
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott
szabadság teljes egésze kiadható.
(3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján
kiadásra kerülő szabadságot.
14. § Az államigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja
ki, hogy biztosítsa a zavartalan

3
ügymenetet és feladatellátást, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal
folyamatos feladatellátást.

rendelkező

szervek

esetében a

15. § A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Kttv.
2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási szünet elrendelése esetén az e rendeletben
foglaltak figyelembevételét.”
Természetesen az igazgatási szünet ideje alatt is biztosítani szükséges a zavartalan ügymenetet és feladat ellátást.
Nagyvázsony, 2018. december 03.
Szinesi Erna Eszter
jegyző

……….. község Önkormányzata képviselő – testületének
…./2019. (…..)
rendelete
a 2019. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről
……….. község Önkormányzata Képviselő - testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az
alábbiakat rendeli el:
1.§
E rendelet hatálya kiterjed a Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban:
Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.
2.§
A Hivatal 2018. évi munkarendjében az igazgatási szünet
a.) a nyári időszakban 2019. augusztus 05. napjától augusztus 16. napjáig tart,
b.) a téli időszakban 2019. december 23. napjától 2020. január 3. napjáig tart.
Záró rendelkezések
3. §
(1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2020. január 5. napján hatályát veszti.
Szinesi Erna Eszter
jegyző

Fábry Szabolcs János
polgármester

Kihirdetve: ……….. községben 2018 ……….. napján.
Szinesi Erna Eszter
jegyző
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NAGYVÁZSONYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL
8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96.
Telefon: 88/264-011;
Fax: 88/515-212
E-mail: info@nagyvazsony.hu

Szám:
.

….... / 2018

ELŐTERJESZTÉS
Nagyvázsony, Pula és Mencshely község Önkormányzatok képviselőtestületeinek 2018. december 10-i nyílt együttes ülésére

Tárgy:
Javaslat A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
Előterjesztő: Szinesi Erna Eszter jegyző
Előkészítő:

Szinesi Erna Eszter jegyző

Meghívott: Melléklet:

rendelet tervezet

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Szinesi Erna Eszter
jegyző

2

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2017.(XII.15.) önkormányzati
rendeletével, Pula Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2017.(XII.15.)
önkormányzati rendeletével, míg Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
16/2017.(XII.15.) önkormányzati rendeletével a közszolgálati tisztviselők 2018. évi illetmény
alapját egységesen 65.000.- Ft-ban állapította meg.
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1)
bekezdése alapján :A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a
szerinti illetményalap 2019. évben 38 650 forint. . (2007 óta ezen összeg nem változott!)
Ebből kifolyólag csak a minimálbér és garantált bérminimum, illetve az ún. „előrelépés”
jelentene csak béremelést a Hivatal munkavállalóinak.
A Hivatal alkalmazottainak megtartása érdekében javasolom, hogy a Kttv-ben biztosított
lehetőségek alapján a köztisztviselők, ügykezelők és munkavállalók illetményeinek, személyi
alapbéreinek rendezését 2019. évben az alábbiak szerint. A 2017 és 2018 -as 65 000 Ft
illetményalap 4 % -al emelve 68 000 Ft illetményalap lenne 2019-ben.
A garantált bért tekintve ez 2017-ben: 12% -os bér emelést jelentett 2018-2019 szintén 12% os emelést jelent a gazdasági szférában, ezt pótolnánk az anyagi lehetőséghez képest.
Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdése szerint
a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019. évben - az önkormányzat saját
forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők
vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja
meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi
illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem
fizethető.
Az előadottak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közös hivatal
közszolgálati tisztviselőinek a 2019. évi illetmény alapjáról szóló önkormányzati rendelet
tervezetét megtárgyalni szíveskedjenek.

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet
tervezet címe:

–…….. község Önkormányzata Képviselő – testületének …/2018. (.….)
önkormányzati rendelete a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
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Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás: Környezeti,
egészségügyi
következmények:
Az illetményalap emelésével Összességében a
hosszú távon biztosítható aKözös Hivatal
nincs
Közös Hivatalban a szakképzett személyi
munkaerő.
előirányzata
növekszik.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: kizárólag ezen tárgyú
illetményalapot módosítani.

Adminisztratív Egyéb
terheket
hatás:
befolyásoló hatás:
egyszeri

nincs

rendelet esetében lehet az

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A rendelet
megalkotásának elmaradása esetén az illetményalap változatlan marad.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

rendelkezésre áll

Nagyvázsony, 2018. december 05
Szinesi Erna Eszter
jegyző

……….. község Önkormányzat képviselő – testületének
…./2018. (….) önkormányzati
rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

………………… község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2019. évi
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §.

4

A Nagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati
illetményalapját 2019. évben 68.000.- Ft-ban állapítja meg.

tisztviselőinek

2. §.
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt
rendelkezéseket 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.

polgármester

Szinesi Erna Eszter
jegyző

Jelen rendelet ……….. községben 2018. ….. napján kihirdetésre került!
Szinesi Erna Eszter
jegyző
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