ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testület
2012. június 28.
napján tartandó rendes üléséhez

1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízhálózat bővítés-projektmenedzsment szervezet jelentéseinek elfogadása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

„Kondoros település szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és
hatékonyság növelés a meglévõ szennyvíztisztító telepen” címûKEOP-1.2.0/2F/09-20100021 azonosító számú pályázat 1. és 2. negyedéves jelentését az alábbiakban ismertetem:
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízhálózat-bővítés Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó beszámolójának
elfogadása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosítószámon nyilvántartott, "Kondoros település
szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a
meglévő szennyvíztisztító telepen" című projekthez kapcsolódó, "Kondoros Nagyközség
Önkormányzata részére mélyépítési keretmegállapodás" tárgyában kiírandó közbeszerzési
eljárás előkészítésével kapcsolatosan elvégzett közbeszerzés szakértői tevékenységeket az
alábbi táblázat foglalja össze:

Tevékenység

Teljesítés időpontja

Az Energia Központ N. Kft., mint
Közreműködő
Szervezet
(KSZ)
észrevételeinek megküldése

2012.05.03.

Az észrevételek alapján a közbeszerzési
eljárás dokumentumainak javítása és
megküldése a KSZ részére

2012.05.07.

A KSZ jóváhagyásának
észrevételeinek beérkezése

NFÜ

2012.05.16.

A módosított közbeszerzési dokumentáció
megküldése az NFÜ részére

2012.05.30.

Az NFÜ első tanúsítványának kézhezvétele

2012.06.06.

Az eljárás dokumentumainak véglegesítése
és újbóli tanúsításra történő megküldése

2012.06.20.

Jóváhagyó tanúsítvány várható megküldése
az NFÜ részéről

2012.06.28.

és

a
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A 4/2011 (I.28) Korm. rendelet szerint az eljárás folyamatba épített ellenőrzése a jogszabályi
előírásoknak megfelelően történik. A beérkezett észrevételekre szakértőink a lehető
legrövidebb időn belül módosították az eljárás dokumentumait és visszaküldték az illetékes
eljáró szervezet részére.

Megjegyezzük, hogy a keretmegállapodásos eljárás első és második szakaszihoz szükséges
dokumentumok ellenőrzései egymástól elváltak, mivel a konzultációs (második) szakasz
műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatosan a közreműködő szervezet több felülvizsgálatot
és módosítást írt elő, amelyek elvégzése és a műszaki dokumentumokon történő átvezetése
folyamatban van. Ezek a módosítások a keretmegállapodásos eljárás első szakaszának
elindítását nem befolyásolják.
A következő táblázatban összefoglaltuk az eljárás lebonyolításának várható ütemezését:

Tevékenységek

Eljárási
napok
száma

Eljárás tervezett
dátumai

Keretmegállapodásos
eljárás felhívásának
feladása

2012. június 29.

Ajánlattételi határidő
lejárata, bontás

45

2012. augusztus 13.

Hiánypótlási felhívás
kiküldése

5

2012. augusztus 18.

Hiánypótlás benyújtása

5

2012. augusztus 23.

Értékelés és bizottsági ülés

5

2012. augusztus 28.

15

2012. szeptember 12.

1

2012. szeptember 13.

10

2012. szeptember 23.

1

2012. szeptember 24.

Ajánlattételi határidő lejárata

10

2012. október 4.

Értékelés

10

2012. október 14.

KFF jóváhagyás

15

2012. október 29.

Szerződéskötés

1

2012. október 30.

KFF jóváhagyás
Eredményhirdetés
Szerződéskötés
Konzultációs felhívás
megküldése
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Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete a „Kondoros település szennyvízhálózatának
bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévõ
szennyvíztisztító telepen” címû, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú pályázat
hivatalos közbeszerzési tanácsadójának beszámolóját elfogadja.

Kondoros, 2012. június 22.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Általános Iskola tevékenységéről beszámoló
Laurinyeczné Trnyik Judit
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk tantestülete 2011. június 25-én záró-tantestületi értekezletén értékeli 2011/2012-es tanév munkáját a
mellékelt beszámoló alapján.

A beszámolómat az e tanévre kitűzött feladatok tükrében készítettem el.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Kondoros, 2012. június 20.

Laurinyeczné Trnyík Judit
igazgató

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja a Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév beszámolóját.

Felelős: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató
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Zsindely Ferencné jegyző
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tájékoztató a Betyár Napok nagyrendezvény előkészítéséről
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A XII. alkalommal megrendezésre kerülő önkormányzati nagyrendezvény előkészületeiről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket:
Az önkormányzat éves nagyrendezvényét
Ø

a folklór, lovas hagyományokat megőrizve;

Ø

a gasztronómiai eseményeket némileg átalakítva;

Ø

a Szent Istváni ünnepség és cipóosztás helyszínét megváltoztatva;

Ø

szerényebb mértékű színpadi szórakoztató műsort biztosítva;

Ø

a helyi fiatalok zenei bemutatkozásának nagyobb teret adva;

Ø

a széleskörű összefogás, támogatás erejére számítva

készítjük elő.

Tervezett események, programok:
Az augusztus 18-19-én megvalósuló rendezvénysorozat
első napja a Vásártéren, Sportpályán, Művelődési Házban és a Tájházban kerül megrendezésre,
amelynek főbb programcsoportjai:
-

A Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület meghívásos lovas napja

-

Gasztronómiai események

-

Sport- és egyéb programok

-

Színpadi programok

második napján a Kondorosi Csárda és a mellette lévő rendezvényterek, Evangélikus Templom,
Művelődési Ház/Konferencia Terem és a Tájház adnak helyszínt a kulturális programoknak, Szent Istváni
ünnepségnek, illetve a sajátos betyár romantikát őrző folklór és egyéb gasztronómiai eseményeknek.
A részletes programtervezet 1. sz. mellékletként csatolva.
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A rendezvény szervezés:
A Betyár Napok előkészítését hagyományosan széles körű (szervezetek, intézmények, magánszemélyek)
egyeztetésekkel szervezzük. Az érintett kör egyeztető megbeszélésre június 19-én került sor, a vállalt
tevékenységek sorát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A testvértelepülések hivatalos látogatásainak egyeztetése,esetleges programok beillesztése még nem történt meg a
Betyár Napi programtervezetbe.
Hasonlóan nem történt egyeztetés a Betyár Napok díszvendégének jelenlétére vonatkozóan.

Előre látóan kell gondolnunk a rendezvény várható infrastrukturális és egyéb gondjaira, az alábbiakhoz kérjük a
Képviselő-testület megoldási javaslatait, segítségét:
-

Előző két évben a Megyei Önkormányzat komoly segítséget biztosított sátrak, sörpadok, asztalok;

Költségkímélő tervezés miatt, saját színpaddal oldjuk meg a rendezvényt, első nap a vásártéren
ideiglenes színpadállítás szükséges (teherautó plató – Széhenyi István Lótenyésztési Egyesület) második
nap programjai a mobil színpadon lesznek, a csárda melletti attrakciós téren.
A rendezvény utáni nap augusztus 20. nemzeti ünnepünk, a rendezett falukép megőrzése (szemét),
csak külső munkaerő bevonásával történhet, a költségvetés tervezet erre finanszírozást nem biztosít;
Javasoljuk, az elmúlt évi, bár személyi sérülést nem okozó balesetből tanulva, a körhinta, ugráló vár
fogadásának elkerülését (a program előkészületeknél erősen fókuszáltunk a szabadidős gyerek
programokra).

Finanszírozás
A rendezvény tervezett költségvetésének várható végösszege

3.874.000 Ft

Bevételek tervezése
Az intézmény éves költségvetésében rendelkezésre álló összeg

2.187.000 Ft

Tervezett szponzori támogatások

1.687.000 Ft

Kiadások tervezése
Kulturális programok,

1.457.000 Ft

Gasztronómiai programok (közös főzés, kenyérszentelés)

620.000 Ft

Szolgáltatások

1.325.000 Ft

Egyéb (anyagköltség, ajándék, fellépő csoportok és segítők vendéglátása)

472.000 Ft

A körülményeket és lehetőségeket figyelembe véve, a szerényebb mértékű tervezett rendezvénysorozat
összköltségvetése 1.000.000 forinttal kevesebb, mint az elmúlt évi.
Az előkészítés során, a Kondorosért Alapítvány részéről érkezett pályázati lehetőség kínált gazdagabb
programtervezést, sajnos az információk alapján a benyújtott pályázat el lett utasítva.
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Az előzetes egyeztetés során a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat, aki ez alkalommal is biztosítja a
gasztronómia főzőattrakciót, jelezte, hogy központi támogatás megvonása miatt, 178.000 Ft többletköltséggel tudja a
szolgáltatást biztosítani, ami ennek ellenére még mindig nagyon kedvező ajánlat az elmúlt időszak óriásbográcsos
főzéséhez képest.

A fesztiválokat érintő jogszabályi változások miatt jelentős kiadási tétel lett volna a rendezvény biztosítás,
amennyiben a szolgáltatás számlázásra kerül, de Dankó Béla polgármester úr közbenjárásával a Secret-Őr Kft.
ingyenesen biztosítja, helyi önkéntes segítők közreműködésével.

A költségvetés tervezet jelenleg egyensúlyban van, bízunk benne, a teljesítés is hasonlóan alakul, amennyiben az
anyagi támogatások összege az elmúlt évi lesz.
Az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló forrás mellé igyekszünk ismét támogatókat keresni.

A Kondorosi Takarékszövetkezet továbbiakban is a rendezvény legnagyobb szponzorként ez alkalommal is
kiemelkedő támogatást nyújt.
A Kondorosért Alapítvány ez évben komoly segítséget kínált.

Az elmúlt évhez hasonlóan ez alkalommal is számítunk a Képviselő-testület tagjainak anyagi támogatására. Ezúton
kérem Önöket, hogy a tervezés előkészítés érdekében, a 3. sz. mellékleten szíveskedjenek jelezni ez évi támogatási
szándékukat.

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
A Betyár Napok előkészületeinek elkövetkezendő időszakában és a rendezvény megvalósulásakor számítunk
további támogatásukra, legyen az anyagi vagy bármilyen más jellegű segítség. Továbbiakban hagyományosan
személyes egyeztetésekre kerül majd sor, az érintettekkel a helyszínbejárás tervezett időpontja, augusztus 14.
Kérem a Betyár Napok előkészületeiről szóló tájékoztató megvitatását, illetve elfogadását.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,
a 2012. augusztus 18-19-én megvalósuló XII. Betyár Napok koordinálásával
megbízott Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény tájékoztatóját
elfogadja.
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Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Godáné Nagy Márta intézményvezető

Kondoros, 2012. június 20.

Godáné Nagy Márta
Intézményvezető

1. sz. melléklet
Tervezett események, programok:

A rendezvény első napján – 2012. augusztus 18. szombat
/Sportpálya/

A Széchenyi István Lótenyésztési Egyesület meghívásos lovasnapja
11

9 óra

XII. Betyár Napok ünnepélyes megnyitója

10 óra

XII Meghívásos, szabadidős fogathajtás és lovas bemutatók
V. Vadászhajtás a VERKER vándorkupáért

17 óra

Ünnepélyes eredményhirdetés, fogatok bevonulásával
Csikós és lovasbemutatók

Gasztronómiai események
7 óra

VII szabadtéri főzőattrakció
·
Gulyáságyúban ebédkészítés, a Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat és a helyi
főzőcsapat jóvoltából
·

„Rózsa Sándor kedvencei” – főzőversenyek benevezettek részvételével

12 óra

Ünnepi ebédosztás

13 óra

Gasztronómiai versenyek eredményhirdetése

Sport- és egyéb programok
6 óra

II. Betyár Napi vegyes halfogó verseny a Téglagyári Tónál
Kisszerszámos Horgász Egyesület
Eredményhirdetés: 12 órakor a tónál, díjátadás: 13 órakor a Vásártéren

8 óra

Hagyományos kutyaszépség verseny

9 óra

IX. Betyár Kupa
az KNKK meghívásos kézilabda versenye, a Sportcsarnokban

9 óra

II. Betyár Napi Női Futball Torna - egyeztetés alatt

9 óra

„Töltődj fel!”- sport jóga

10 óra

I. Teniszverseny BN vándorkupa

10 óra

Gyermek szabadidős programok a sportpályán és a tájházban

12.30 óra

Női labdarugó torna eredményhirdetés, díjátadás

13 óra

Tornabemutató - Hungarotel Torna Klub – egyeztetés alatt

16 óra

I. Görkorcsolya verseny BN vándorkupa

18 óra

Betyáros próba

18.30

Csikós bemutató - Kovács Gábor szervezésével

19 óra

Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója az Állatvásártéren
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Színpadi program
Tenisz és görkorcsolya versenyek eredményhirdetése
19.30 - 24 óra „Hadd szóljon....!” - fiatalok a fiatalokért, zenés szórakoztató est
(Helyi és a testvértelepülés rock zenekarai)

A rendezvény második napján – 2011. augusztus 19. vasárnap
/Csárda melletti attrakciós tér/

9 óra

Betyárzászló felvonás és település kulcsátadó ceremónia

9.30 óra

Betyárkori ünnepi menet
10 óra
Községi megemlékezés az államalapításról, kenyérszentelés ökomenikus egyházi
szertartás az evangélikus templomban.
Képviselő-testület felajánlásával cipóosztás a Hősök terén.
Meghirdetett gasztronómiai versengések (8.30 órára várjuk a benevezőket)
a Kondorosi Csárdában:
- házi pálinka verseny
- nyári saláta és savanyúság verseny
a Művelődési Házban
- Hazafias Ízek Versenye

9-18 óráig

Kondorosi Foltbetyár Klub kiállítása és foltvarró műhelye a Kondorosi
Csárdában.

A délelőtt folyamán Betyáros látványosságok a Kondorosi Csárda előtt
-„Asszonyverés” betyár, csikós bemutatók a Kondorosi Csárda előtt,
- Rózsa Sándor hasonmások, csárdabeli szépasszonyok, betyárszépek részvételével
Kora délutáni órákban, helyi csoportok és meghívott vendégeik bemutatkozása
12 óra

Gasztronómiai eredményhirdetések

13 óra

Kondoros kulturális értékei – helyi művészeti csoportok bemutatkozása
Többsincs Óvoda – Pillangó szlovák csoport, Mini Tini Aerobic,
Petőfi István Általános Iskola Néptánccsoportja

14 óra

Népi játékok a katolikus templom előtt

14 óra

Ciprus - görög néptánc együttes
13

15 órától

IX. Polgármesterek Nemzetközi Fogathajtása

A Betyár Napok színpadán:
17 óra

Rózsa Pávakör és vendégei

18 óra

Dupla Kávé

19 óra

Nagycsaládos Egyesület - tombola húzás

19.30 óra

„Akikre büszkék vagyunk” – Evangélikus templom

20.30 óra

Eredményhirdetés, kulcsátadás

21 órától

Hevesi Tamás sztárvendég

22 órától

Hevesi Happy Band utcabál

22 óra

Tűzijáték

A rendezvény mindkét napján:
-

Testvértelepülések vendégeinek fogadása
-

Művelődési Házban
Kondorikumok
Alkotói kiállítás
Filmvetítés BN-ok, település nevezetességei, Rózsa Sándor film

-

Kondorosi Csárdában

Vendéglátás
-

Hősök terén
Bemutatkozó sátrak

2.

Szervezet/intézmény/

sz. melléklet

Vállalt tevékenység

magánszemély neve
Széchenyi István Lótenyésztési
Egyesület

Társszervező
Egész napos meghívásos lovasnap
előkészítése, szervezése, lebonyolítása.
Polgármester fogathajtás lebonyolítása.

G-M Alapítvány a Tehetségekért

Ajándékcsomagok készítése.

Helytörténeti Baráti Kör

Kenyérszelet és cipócsomagolás.
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IKSZT

Helyszín biztosítás ÖK vendégek részére

Kertbarát Kör

Pálinka zsűrizés, zsűri munkájának
segítése, kiszolgálása. Nyári saláta és
savanyúság készítés, zsűrizés és segítés.
Kenyérszelet és cipócsomagolás.

Kondoros és Környéke Polgári
Együttműködés Egyesület

Szállás biztosítása a településre érkező
vendégek számára.

Kondorosi Foltbetyárok Klub

A rendezvény ideje alatt foltvarró műhely és
kiállítás a Kondorosi Csárdában 19-én.

Kondorosi Női Kézilabda Klub

Betyár Kupa lebonyolítása.

*Kondorosi Nagycsaládosok Egyesülete

Téglajegy árusítás.

Kondorosi Kick-Boksz Egyesület

Biztosítási –rendezési feladatok vállalása.

Kondorosi Polgárőr Egyesület

A rendezvény biztosítása.

*Kondorosi Testedzők Egyesülete

Sport mérkőzések lebonyolítása.

Kondorosért Alapítvány

BN támogatók pénzügyi lebonyolítója,
szabadidős gyermekprogramok biztosítása.
Tájházi programok.

Kondorosi Citerazenekar

Hangulatteremtés a rendezvény több
időszakában.

*Kondorosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A rendezvény biztosítása, bemutató.

Körös-szögi Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye

A ciprusi néptánc csoportnak öltöző
biztosítás.

Mini Tini Aerobic

Fellépés a rendezvényen.

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Hazafias Ízek Versenyén és savanyúságsaláta versenyen való részvétel.
Kenyérszelet és cipócsomagolás.

Nullszéria

Rendezvény marketing

Nyugdíjas Klub

Hazafias Ízek Versenye – zsűrizés
Kenyérszelet és cipócsomagolás.

Rózsa Pávakör

Fellépés a rendezvényen, vendég
pávakörök fogadása.

Szlovák Önkormányzat és a Szlovák Klub

Közös főzés, kondorosi főzőcsapat, pálinka
verseny zsűrijében részvétel,
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vendég pávakörök fogadása.
Petőfi István Általános Iskola

Néptánc csoport önálló fellépése,
görkorcsolya verseny lebonyolítása.
Eszközök biztosítása.

Polgármesteri Hivatal

Engedélyek bonyolítása. Pénzügyi
segítségnyújtás. Ök-i vendégek fogadása.

TESZI

Infrastruktúra előkészítése,
rendezvény utáni rendezés.

*Tegyünk Egymásért Szeretet Klub

Kiállítások őrzése a Művelődési Házban.

Többsincs Óvoda

Szlovák gyermekcsoport fellépése.

Katolikus Egyház

Ökumenikus kenyérszentelés.

Evangélikus Egyház

Ökumenikus kenyérszentelés.
Énekkar közreműködése. „Akikre büszkék
vagyunk” program lebonyolítás.

*Hetednapi Adventista Egyház

Egészséges étkezési stand állítás,
ételbemutatók kóstolók.

Bánáti Zsuzsa

Kutyaszépségverseny lebonyolítása,
zsűrizése.

Kovács Gábor

Csikós bemutató.

Sárkány Mihály

Hazafias Ízek Versenye – zsűrizés

Tímár András – Kondorosi Csárda

Gasztronómiai programok, zsűrizés,
kiállítás, vendéglátás.

* A 2012. június 19-i egyeztető megbeszélésen nem jelent meg, viszont az év elején programjai között, illetve
személyes egyeztetés során, jelezett feladatvállalást. További egyeztetés szükséges.
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……………………………….

3. sz. melléklet

Képviselő neve

A XII. alkalommal megrendezendő Betyár Napok programelemeinek megvalósításához kérjük, a Képviselőtestület tagjainak egyéni támogatását.

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!
Amennyiben Ön a Betyár Napot képviselői alapjából felajánlásával támogatni kívánja, az alábbiakban szíveskedjék
összegszerűen megjelölni a támogatni kívánt programot.

A program megnevezése

Támogatási összeg

Közös főzés

Kenyér szentelés

Öltözék vásárlás

gyermek

felnőtt

Gasztronómiai versenyek díjazása

birkap.szabadtűznél készült
ételek
Hazafias Ízek Versenye

pálinka

saláta-savanyúság

Rózsa S. hasonmásverseny díjazása

„Betyárszépe”verseny díjazása

„Csárdabeli szépasszony”
Verseny díjazása
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Kutyaszépség verseny díjazása

Betyáros fotók verseny díjazása

Együttműködő szándékát ezúton köszönjük!

Kérjük a jelen támogatói nyilatkozatot 2012. július 6-ig, a Dérczy Ferenc Könyvtárba szíveskedjék eljuttatni!

Kondoros, 2012. június 18.
Godáné Nagy Márta

intézményvezető
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat 2012. évi költségvetés módosítása
Glózik Györgyné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2012. évi költségvetése a 4/2012. (II. 16.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra,
2012 évre vonatkozóan ez a második rendeletmódosítás, mely módosítja az eredeti költségvetés összegét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására
vonatkozó 2012. január 1-tõl hatályos új szabályokat.
Az új szabályok szerint az önkormányzat 2012. évi költségvetése az alábbiak szerint módosul.

A 2012. évi módosított költségvetési rendelet bevételi és kiadási fõösszege 1.693.505 ezer Ft, mely összeg 101.123 ezer Ft-tal,
1.794.628 ezer Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

Bevételeink az alábbiak szerint alakultak:

Intézményi mûködési bevételek

Elõirányzata emelkedik 41 ezer Ft-tal az Egyesített Közmûvelõdési Intézmény költségvetésében.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Az önkormányzatok költségvetési támogatásának elõirányzata emelkedik 15.924 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

Központosított elõirányzatok összege emelkedik 1.791 ezer Ft-tal, mely a prémium évek program támogatása,
Normatív kötött felhasználású támogatások összege emelkedik 11.202 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
·

347 ezer Ft idõskorúak járadéka,

·

1.105 ezer Ft rendszeres szoc. segély,
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·

1.568 ezer Ft ápolási díj,

·

4.035 ezer Ft bérpótló juttatás,

·

10 ezer Ft óvodáztatási támogatás,

·

4.137 ezer Ft lakásfenntartási támogatás.

Egyéb közp. támogatás emelkedik 2.931 ezer Ft-tal, mely a ”költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.
évi kompenzációja”,

Támogatásértékû bevételek

Támogatásértékû mûködési bevétel elõirányzata emelkedik 77.068 ezer Ft-tal, mely összegbõl 76.849 ezer Ft a
közmunkaprogram támogatási összege, valamint 119 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, a Teszi-nél 80 ezer
Ft-tal, a Többsincs Óvodánál 20 ezer Ft-tal.

Támogatásértékû felhalmozási bevétel elõirányzata emelkedik 4.620 ezer Ft-tal, mely az NFÜ „ Szennyvízhálózat bõvítés és az
ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növ. A meglévõ szennyvíztisztító telepen II. forduló” projekt támogatási összege.

Véglegesen átvett pénzeszközök
A felhalmozási célú pénzeszközátvétel elõirányzata emelkedik 40 ezer Ft-tal, mely az Õr utcai útépítésre átvett pénzeszköz
összege.

Felhalmozási és tõkejellegû bevételek

Elõirányzata emelkedik 3.430 ezer Ft-tal, mely a kötvényforrás 2012. I. negyedévi hozamának összege.

Kiadásaink alakulása:

Személyi jellegû kiadások
.

Elõirányzata emelkedik 62.284 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:

1. 58.120
2.
miatt,
3.

ezer Ft a közmunka program támogatási összege,

47 ezer Ft bértámogatás a ”költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja”

323 ezer Ft a 166/2012. (IV.08.) sz. ÖK határozat alapján önerõ biztosítása,
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4. 1.977 ezer Ft-tal emelkedik a Polgármesteri Hivatalnál
5.

910 ezer Ft-tal a Petõi István Általános Iskolánál

6.

449 ezer Ft-tal a Teszi-nél

7.

280 ezer Ft-tal a Többsincs Óvodánál

8.

178 ezer Ft-tal a Dérczy F. Könyvtárnál

Munkaadókat terhelõ befizetések
Elõirányzata a fentiek figyelembevételével emelkedik 9.225 ezer Ft-tal a fentiek miatt.
1.

7.903 ezer Ft-tal az Önkormányzatnál

2.

836 ezer Ft-tal a Polgármesteri Hivatalnál

3.

246 ezer Ft-tal az Iskolánál

4.

122 ezer Ft-tal a Teszi-nél

5.

70 ezer Ft-tal az Óvodánál

6.

48 ezer Ft-tal a Könyvtárnál

Dologi kiadások
Elõirányzata 10.443 ezer Ft-tal csökken az alábbiak szerint:
Az Önkormányzatnál csökken 10.576 ezer Ft-tal az alábbi részletezés szerint:

1. 22.285 ezer Ft a közmunkaprogram támogatási összege átvezetésre kerül a beruházások közé nagy értékû
tárgyieszköz beszerzésre, valamint emelkedik 10.883 ezer Ft-tal, mely a közfoglalkoztatási projekt egyéb dologi
kiadásait tartalmazza,
2. 826 ezer Ft-tal emelkedik az elõirányzat, mely a hulladéklerakó rekultivációjához övárok építése és a véderõ
telepítése beruházáshoz kapcsolódó földvédelmi járulék összegét tartalmazza,
Az intézményeknél a dologi kiadások emelkednek 133 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
1.

12 ezer Ft-tal emelkedik az elõirányzat a Polgármesteri Hivatalnál

2.

80 ezer Ft-tal az Iskolánál

3.

41 ezer Ft-tal az EKI-nél.
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Társ. szoc.juttatások

Elõirányzata emelkedik a Polgármesteri Hivatalnál (körjegyzõség) 11.018 ezer Ft-tal az alábbi részletezés szerint:

a.

347 ezer Ft idõskorúak járadéka,

b.

1.105 ezer Ft rendszeres szoc. segély,

c.

1.265 ezer Ft ápolási díj,

d.

4.035 ezer Ft bérpótló juttatás,

e.

10 ezer Ft óvodáztatási támogatás,

f.

4.137 ezer Ft lakásfenntartási támogatás.

g.

119 ezer Ft mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása.

Végleges pénzeszközátadások

Mûködési célú pénzeszközátadás elõirányzatának összege emelkedik 1.617 ezer Ft-tal az alábbiak szerint:
1.

Körösök Völgye Akciócsoport (tagi kölcsön) 169/2012.(VI.08.)sz.ÖK.hat. alapján 550 ezer Ft,

2. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj) 159/2012.(V.23.)sz.ÖK.hat. alapján 1.067
ezer Ft.

. Támogatásértékû pénzeszközátadások

Támogatásértékû mûködési célú pénzeszközátadás elõirányzata emelkedik 157 ezer Ft-tal, mely összeg a REKU
intézményünk 2012. I. félévi bérkompenzációja.

Fejlesztések

A beruházások elõirányzata emelkedik 22.285 ezer Ft-tal, mely nagy értékû tárgyieszköz beszerzésre a közmunkaprogram
dologi kiadásai közül került átvezetésre. (részletezése a 7. mellékletben)

Felhalmozási céltartalék

Elõirányzata emelkedik 6.414 ezer Ft-tal, mely a hozambevétel összegét 3.430 ezer Ft, valamint az NFÜ támogatásból
fennmaradó 2.984 ezer Ft összeget tartalmazza.

Általános tartalék
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Elõirányzata összességében csökken 1.434 ezer Ft-tal.
1. Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj) 159/2012.(V.23.)sz. ÖK. határozat alapján
1.067 ezer Ft.
2. Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás támogatására 367 ezer Ft önkormányzati önerõ biztosítása a
166/2012. (VI.08.) sz. ÖK. határozat alapján.
Intézményfinanszírozás
Elõirányzata emelkedik 16.126 ezer Ft-tal:
1.156 ezer Ft Petõfi István Általános Iskola,
571 ezer Ft Települési Szolgáltató Intézmény,
330 ezer Ft Többsincs Óvoda és Bölcsõde,
226 ezer Ft Dérczy Ferenc Könyvtár,
13.843 ezer Ft Polgármesteri Hivatal (Körjegyzõség)

Összesen:

16.126 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet a 2012. évi költségvetés módosítási elõterjesztés megtárgyalására és elfogadására.

Kondoros, 2012. június 20.

Dankó Béla
Polgármester

Az elõterjesztést készítette: Glózik Györgyné
Pénzügyi fõelõadó
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

SZMSZ módosítása
Szebegyinszki Pálné osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzatoknak és a nemzetiségi
önkormányzatoknak új tartalmú Együttműködési Megállapodásban kell rögzíteniük az együttműködésük szabályait.
Ennek a kötelezettségének a Képviselő – testület eleget tett, a 154/2012.(V.23.)önkormányzati határozattal elfogadta
a Szlovák Önkormányzattal kötendő megállapodást.

A nemzetiségek jogairól szóló törvény 80.§ (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és a nemzetiségi
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti az együttműködési megállapodás szerinti működési
feltételeket az együttműködési megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

Tisztelt Képviselő-testület !

A fenti indokok alapján elkészítettük a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítását, melynek
kérjük megtárgyalását és jóváhagyását.

Kondoros, 2012. június 13.

Dankó Béla
Polgármester
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Az előterjesztést készítette:
Szebegyinszki Pálné
aljegyző
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Körös-szögi Civil Fórum Egyesület X. CIVIL Nap
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesület legutóbbi ülésén bejelentésre került:
Ø

a jubileumi Civil Találkozó időpontja 2012. július 20-22;

Ø

a X. Civil Nap Szarvason lesz július 21-én;

Ø

a települések egy-egy órás bemutatkozási lehetőséget kapnak a civil találkozón.

Kondoros civil életét az alábbi fellépők képviselnék:
-

Rózsa Pávakör (10 perc)

-

Kondorosi Citerazenekar (15 perc)

-

Mini Aerobic (10 perc)

-

Glory of Destruction rock zenekar (25 perc)

A találkozón Kondoros képviseletét történő megjelenéshez 100.000 Ft támogatást kérünk, az utazási költség és az
ottani étkezés kiadásainak finanszírozására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete,
100.000 Ft összeggel támogatja, a Szarvasi Civil Napon Kondoros települést
bemutató civilszervezetek részvételét.

Határidő: 2012. július 21.
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Felelős: Godáné Nagy Márta intézményvezető

Kondoros, 2012. június 20.

Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

ÉKKŐ tábor dologi kiadásainak finanszírozása
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-Testület!

A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény éves rendezvényterve alapján 2012. június 25 - július 6
között meghirdette a II. ÉKKŐ Tábort, a tervezetthez képest túljelentkezés történt.
A tábor megvalósítása során a több mint kétszeresére emelkedett gyermeklétszám a kiadások emelkedését is
természetesen magával vonja.

Hatékonnyá igyekszünk tenni az intézmény munkatársainak tábori feladatellátását és a költségvetésben meglévő
forrást beosztva külső megbízással valósítjuk meg a táboroztatás személyi feltételeit.
A dologi kiadások - elsősorban a kreatív tevékenységek anyagszükségleteinek finanszírozásához 150.000 Ft
összegre lenne szükség.
Az éves költségvetésben a tábor tervezett bevétel előirányzata alul tervezett, ténylegesen jelentős várhatóan
220.000 Ft körüli a bevétel többlet ezen a költségvetési soron.

Támogatásukat kérjük az Ékkő Tábor megvalósításához, az intézményi költségvetés dologi kiadásainak150.000 Fttal történő emeléséhez úgy, hogy ez a finanszírozás a tábori bevétel többlet bevételének terhére történne.

Határozati javaslat
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési
Intézmény költségvetésében történő módosítást úgy, hogy
a dologi kiadások előirányzata 150.000 Ft összeggel emelkedik
a tábori többletbevétel terhére.

Határidő: 2012. június 28.
Felelős: Godáné Nagy Márta intézményvezető

Kondoros, 2012. június 20.
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Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Könyvtár SZMSZ módosítása
Godáné Nagy Márta
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A törvényi változásoknak megfelelően módosításra került a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
Szervezeti Működési Szabályzata.

Az SZMSZ-ben változtatásra kerültek az alábbi adatok:

1. Az intézményre vonatkozó adatok:

Telephelye: Művelődési Ház / Konferencia Terem
Kondoros, Hősök u. 25.

Alkalmazandó szakfeladatszámok:
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése

Adószám: 16653717-2-04
Bankszámlaszám: 11733003-16653717
Kérjük a Képviselő-testületet a módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dérczy Ferenc
Könyvtár és Közművelődési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát,
egységes szerkezetben elfogadja.
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Kondoros, 2012. június 20.

Godáné Nagy Márta
intézményvezető
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Nyári gyermekétkeztetés - kiegészítése
Vári Ferencné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 133/2012. (IV.26.) sz. ÖK határozatával döntött a 2012. évi nyári gyermekétkeztetés
biztosításáról.
A kiírás szerint 440Ft/adag támogatást lehetett megigényelni gyermekenként. A határozat szerint
Önkormányzatunk 20 fő gyermek nyári étkeztetését vállalta önerőből, és 20 főre igényelt pályázati támogatást.
A döntés szerint Önkormányzatunk 475.200,- Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére.
Megkértük az árajánlatokat a helyi szolgáltatóktól. Két ajánlat érkezett. Az olcsóbb ajánlatot a Körpavilon Bt.,
a Kondorosi Csárda üzemeltetője tette bruttó 540,- Ft/adag összegben. A határozat szerint a nyári étkeztetésre a
megállapodást a szolgáltatóval megkötöttük, és a pályázatot időben benyújtottuk.
2012. június 4-én megérkezett az értesítés a miniszteri döntésről. Önkormányzatunk a szociális
gyermekétkeztetés támogatása iránti kérelmében megigényelt teljes összeget (475.200,- Ft) elnyerte.
A Képviselő-testület részéről újabb döntés azért szükséges, mert a testületi határozat a 20 gyermek önerős
étkeztetésére 475.200,.- Ft-ról szól, hiszen akkor még nem volt ismert az étkeztetés tényleges bekerülési összege.
A 20 fő állam által támogatott gyermek részére is, és 20 fő önerőből étkeztetett gyermek részére is biztosítani
szükséges a 440,- Ft/adag, és a tényleges költség 540,- Ft/adag közötti különbözetet. Ez a költség 40 fő x 100,- Ft
x 54 nap = 216.000,- Ft.
Így Önkormányzatunk összesen 691.200,- forinttal támogatja a nyári gyermekétkeztetést. Az állami
támogatással együtt a teljes összeg 1.166.400,- Ft.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, tárgyalják meg az előterjesztést!

Határozati javaslat:
Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a nyári gyermekétkeztetés
lebonyolításához szükséges 216.000,- forintot, az általános tartalék terhére.

Dankó Béla
polgármester
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Előterjesztést készítette: Vári Ferencné
Igazgatási oszt.vez.
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Iskola utcai lakosok panasz ügye
Dankó Béla sk. polgármester
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2012 június 4-én Kondoros Nagyközség Önkormányzatának címezve érkezett egy lakossági panasz, mely szerint az
Iskola utcában lakók éjszakai nyugalmát jelentősen zavarják az útszakaszon elhaladó nagyméretű teherautók,
melyek az Iskola utca végén parkolnak. Ehhez hozzájárul az út rossz állapota is.
A panasz beérkezését követően megkerestük a Tiszántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőséget, hiszen zaj és rezgésvédelem tekintetében, mint környezetvédelmi hatóság ők jogosultak eljárni.
Munkatársuktól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy egy lefolytatott hatósági eljárás sem hozná meg a kellő eredményt,
hiszen az út rossz állapota miatt nem lehet kitiltani gépjárműveket egy adott útszakaszról, továbbá véleményük
szerint a „fekvő rendőr” elhelyezése sem jelentene megoldást, hiszen azon a teherautók viszonylag nagy
sebességgel át tudnak haladni és így ez sem járna kisebb zajhatással. A tájékoztatás arra is kiterjedt, hogy az
úthibák kijavítására történő kötelezés is szóba kerülhet egy esetleges hatósági eljárás kapcsán, melynek kivitelezése
költségigényes megoldás.
Felvetődött még néhány forgalomtechnikai megoldás is, például a sebességkorlátozó tábla kihelyezésének, továbbá
a parkoló más útvonalon történő megközelítésének lehetősége is, illetve időkorlát bevezetése a teherautók adott
útszakaszra történő behajtása tekintetében.

Tekintettel arra, hogy az Iskola utcai út önkormányzati kezelésű, kérem a Tisztelt Képviselő
Testületet az előterjesztés megvitatására.

Kondoros, 2012. június 20.

Dankó Béla
polgármester
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Az előterjesztést készítette: dr. Szebegyinszki Attila

36

12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Összevont Rendezési Terv módosítása
Dankó Béla sk. polgármester
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (I.09.) sz. ÖK. határozatában döntött Kondoros
Nagyközség Összevont Rendezési Tervének módosításáról komposztáló telep elhelyezése és további ipari terület
biztosítása érdekében.

A jogszabályi kötelezettség alapján lefolytatott véleményezési eljárás során a Békés Megyei Önkormányzat
véleményében kifogásolta, hogy a módosítással kapcsolatos területek- a hatályos megyei területrendezési tervbenérintettek a kiváló termőhelyi adottságú szántó terület övezettel. Ebben a térségi övezetben az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13/A. § rendelkezése szerint beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. (Mellékletként az
előterjesztéshez csatolom a hivatkozott véleményt is.) Ilyen külön hatósági eljárás kezdeményezhető, de ennek
eredményességére nincs garancia. Az érintett területek közül egyedül a komposztáló telep területének
vonatkozásában hajtható végre a módosítás a fent említett külön eljárás lefolytatása nélkül. A településszerkezeti
terv szennyvíztisztító telep és környezetét érintő módosítása - a fent részletezett okok miatt- külön hatósági eljárás
lefolytatásával hajtható végre. Ezért vált szükségessé külön választani, és kizárólag a komposztáló telep
vonatkozásában dönteni a módosításról.
Az állami főépítész levele is jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozat meghozatalát.

Határozati javaslat

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OPTIMUNKA Bt. által OM-12-02
törzsszámon készített településszerkezeti terv módosítását –a szennyvíztisztító telep és környezetének módosítását
kivéve- jóváhagyja.

Kérem továbbá a helyi építési szabályzatról szóló rendelet tervezetet megtárgyalni és jóváhagyni.

Kondoros, 2012. június 20.
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Dankó Béla
polgármester

Az előterjesztést készítette: dr. Szebegyinszki Attila
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13. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Szennyvízhálózat bővítés - Támogatási Szerződés módosítása
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kondoros település szennyvízhálózatának bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és
hatékonyság növelés a meglévõ szennyvíztisztító telepen” címû KEOP-1.2.0/2F/09-20100021 azonosító számú pályázat Támogatási Szerzõdésének 1. számú módosítása vált
szükségessé.

A Támogatási Szerzõdés módosítása az elõterjesztés mellékleteként csatolva.

A módosításra az alábbi okok miatt került sor:

Az építési tender véglegesítésének elhúzódása miatt a projekt befejezésének
dátuma 2013. június 30-ról 2013. október 18-ra változott, illetve ezzel összhangban
módosult a projekt pénzügyi ütemezése.
-

A mûszaki indikátorok pontosításra kerültek.

Módosult a Kedvezményezett törzsszáma, adószáma, illetve az aláírásra jogosult
képviselõje.
A közbeszerzési tanácsadó költsége (7.800.000 Ft) az „egyéb” sorról
átcsoportosításra került a „közbeszerzés” sorra, mivel eredetileg tévesen került
feltüntetésre a projektelemek költségvetési táblájában.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete a „Kondoros település szennyvízhálózatának
39

bõvítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévõ
szennyvíztisztító telepen” címû, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú pályázat
Támogatási Szerzõdés 1. számú módosítását elfogadja.
A Képviselõ-testület utasítja a polgármestert, hogy a Támogatási Szerzõdés módosítását
írja alá.

Határidõ: értelemszerûen
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 21.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

DAOP-5.2.1/D-2008-002 "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" projekt
Ribárszki Péter
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ- testület!

A 16 település belvízrendezési projektjében május 31. óta nem rendelkezünk érvényes
Támogatási Szerzõdéssel. A június elején megtartott egyeztetõ tárgyaláson az Irányító
Hatóság, az NFÜ által meghatározott feltételeket kell teljesítenünk, ennek megfelelõen
készült egy ütemterv, melyet be kell tartani. A Támogatási Szerzõdés az új határidõk
beépítésével kerül megkötésre.
Az IH nyilatkozata szerint az önerõ befizetése nélkül nem tudunk szerzõdni.

A 2012. június 15-i Konzorciumi ülésen a konzorcium tagjai elfogadták, hogy az önerõt
határidõn belül be kell fizetniük a települések önkormányzatainak az elkülönített
bankszámlára.

Az ÁFA mértékének változása miatt az eredeti szerzõdésben rögzített összegek is
módosulnak, ezért az ÁFA kompenzációval megnövekedett önerõ összegét is minden
településnek el kell fogadnia. Konzorciumi ülés keretében úgy határoztak, hogy igénybe
veszik a DARFÜ Nonprofit Kft., mint Közremûködõ Szervezet állásfoglalása alapján, áfa
kompenzáció keretében igényelhetõ támogatás többletet és vállalják az ehhez szükséges
15%-os önerõ biztosítását.

A pénzeszköz átadás-átvételérõl , valamint az áfa kompenzációhoz kapcsolódó,
többletönerõ-vállalásról és pénzeszköz átadás-átvételrõl szóló megállapodások a
Konzorciumi Együttmûködési megállapodás mellékletét fogják képezni.

A Konzorciumi Megállapodás módosítására is javaslatot tett a konzorcium vezetõje,
amelyben a döntéshozatal egyszerûsödne akként, hogy szavazás fax útján is
lehetséges lenne.

Kérem a T. Képviselõ-testületet az elõterjesztésben foglaltak megvitatására és
elfogadására.
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Határozati javaslat:

……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja DAOP-5.2.1/D2008-002 számú „Belvízrendezés az élhetõbb településekért” projekt keretén belül a
pénzeszköz átadás-átvételérõl szóló Megállapodást, felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására. Utasítja a megállapodásban rögzített határidõ betartásával a
11.070.940,- Ft önerõ átutalására.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja DAOP-5.2.1/D2008-002 számú „Belvízrendezés az élhetõbb településekért” projekt keretén belül az
áfa kompenzációhoz kapcsolódó, többletönerõ-vállalásról és pénzeszköz átadásátvételrõl szóló Megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására. Utasítja a megállapodásban rögzített határidõ betartásával a 632.670,- Ft
többlet-önerõ átutalására.
Határidõ: azonnal
Felelõs. Dankó Béla polgármester

……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat
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Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja DAOP-5.2.1/D2008-002 kódszámú „Belvízrendezés az élhetõbb településekért” projekt keretén belül
a Konzorciumi Együttmûködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt
megvalósítására 2. sz. módosítását, és felhatalmazza a polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidõ: azonnal

Határidõ: azonnal
Felelõs : Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 25.

Ribárszki Péter sk.
Beruházási csoportvezetõ
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Egész éjjeles közvilágítás szolgáltatásra ajánlatok elbírálása
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ- testület !

Kondoros Nagyközség Önkormányzata egész éjjeles közvilágítás szolgáltatásra
ajánlatot kért az alábbi két szolgáltatótól a 2013. 01. 01 – 2013. 12. 31-ig terjedõ
idõszakra:

1. E.ON Energiaszolgáltató Kft
1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.
Ajánlati nettó ár: 17,08 Ft/kWh

2. EDF DÉMÁSZ Zrt
6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Ajánlati nettó ár: 17,50 Ft/kWh

Kérem a T. Képviselõ-testületet az elõterjesztésben foglaltak megvitatására és
elfogadására.

Határozati javaslat:
……………./ 2012. (VI. 28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete elfogadja az E.ON
Energiaszolgáltató Kft 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8. nettó 17,08 Ft-os
ajánlatát egész éjjeles közvilágítás szolgáltatásra 2013. 01. 01 – 2013. 12. 31-ig
terjedõ idõszakra.
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Utasítja a polgármestert, hogy a megbízási szerzõdést írja alá.

Határidõ : azonnal
Felelõs : Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 28.

Az elõterjesztést készítette: Kasnyik Gábor beruházási elõadó

Dankó Béla
polgármester
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Közös gázbeszerzés szerződése
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A Békés Megyei Önkormányzat az önkormányzati szektor érdekérvényesítõ képességének növelése, a
mindennapi mûködési költségek csökkentése érdekében a 2009., 2010. és 2011. években sikeresen lezajlott
konzorciumi földgáz beszerzéseket követõen 2012-ben is felvállalta a Békés megyei települési
önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások körében egy esetlegesen lefolytatandó, 2012. július 1-jétõl
2013. június 30. napjáig terjedõ gázévre vonatkozó együttmûködést.

Kondoros Nagyközség Önkormányzata 33/2012. (II.02.) határozatával döntött arról, hogy csatlakozni kíván a
közös földgáz beszerzés programhoz.

A 2012-2013 gázévre szóló földgázbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárásban - a legalacsonyabb összegû
ellenszolgáltatás bírálati szempontja alapján - nyertes ajánlattevõ a FÕGÁZ Zrt. lett, második legkedvezõbb
ajánlatot a GDF SUEZ Zrt. adta. Az eljárás nyílt közbeszerzési eljárásként elektronikus árlejtéssel zárult. Az
árlejtés során az eredeti ajánlati ár 168.621.833 HUF összeggel (azaz 8,84 %-al) csökkent az árlejtést
megelõzõ állapothoz képest. Az eljárás eredménye a z árlejtés alapján következõ volt 13.721.232 gnm3
gázmennyiségre:

Rangsor

Ajánlattevõk

Legjobb ajánlat (nettó Ft)

1.

FÕGÁZ Zrt.

1 739 629 278

2.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1 740 840 746

A fenteik alapján megkötendõ szerzõdésben a gázdíjat meghatározó Po érték 7,990 USD/GJ (mely a 2012.
márciusi árszinten 101,26 HUF/gnm3 nettó érték), a rendszerhasználati díjak értéke fajlagosan 25,972
HUF/gnm3 nettó érték, mely felhasználói kategóriákban a következõk szerint számítódik:
a./ 20 m3/h alatti felhasználási kategóriában
Kapacitásdíj 1m3/h értéke:

[14.109] Ft/m3/h/év

Forgalmi díj GJ értékre:

[273,2] Ft/GJ

b./ 20-100 m3/h közötti felhasználási kategóriában
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Kapacitásdíj 1m3/h értéke:

[24.189] Ft/m3/h/év

Forgalmi díj GJ értékre:

[103,2] Ft/GJ

c./ 101-500 m3/h felhasználási kategóriában
Kapacitásdíj 1MJ/h értéke:

[620] Ft/MJ/h/év

Forgalmi díj GJ értékre:

[82,13] Ft/GJ

d./ 500 m3/h feletti felhasználási kategóriában
Kapacitásdíj 1MJ/h értéke:

[895] Ft/MJ/h/év

Forgalmi díj GJ értékre:

[84,54] Ft/GJ

Az eljárás során elért árszint a 2011-2012. gázévre megkötött szerzõdéshez képest jelentõs megtakarítást
képvisel, mert a 2012. márciusi árszinten a jelenlegi szerzõdés gázdíja 108,38 HUF/gnm3 nettó érték, a
fajlagos rendszerhasználati díja (az induló díjérték 23,946 HUF/gnm3 nettó értékének az idõközi hatósági
díjak fajlagos 12 %-os növekedése alapján) 26,819 HUF/gnm3 nettó díj, azaz összesen 135,199 HUF/gnm3
fajlagos nettó díj. Az eljárás árszintje ezzel szemben 127,962 HUF/gnm3 nettó érték, mely a 13.721.232
gnm3 gázmennyiségre számolva (7,237 HUF/gnm3 nettó érték alapján) 99.300.555 HUF nettó
megtakarítást jelent.
Az elõterjesztés mellékletét képzi:
-

ajánlott molekulaárak

-

földgáz adás-vételi szerzõdés

Határozati javaslat:
Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete megismerte, és elfogadja a
Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös földgáz beszerzéshez
kapcsolódó adás-vételi szerzõdést.
Utólagosan jóváhagyja, hogy a polgármester és a jegyzõ 2012. július 1. – 2013.
június 30. idõszakra vonatkozó földgáz adás-vételi szerzõdést a Fõvárosi
Gázmûvek Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság gal aláírja.

Kondoros, 2012. június 25.

Brlás János
polgármester
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Az elõterjesztést készítette:

Perei Annamária
Gazdasági osztályvezetõ
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17. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Személygépkocsi vásárlás
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ- testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzata ajánlatot kért négy gazdasági társaságtól személygépkocsi vásárlására. Az
ajánlatkérés oka, az Opel Astra gépkocsi rossz állapota. A gépkocsi beszerzése után a Polgármester Úr jelenlegi
Skoda Octavia típusú autóját a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei használnák.

1.

Csaba Autóház Kft
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74.

Skoda Octavia Elegance 2.0 CR TDI
Kedvezményes bruttó ár: 6.499.000,- Ft
Opel Astra beszámítási ára: 400.000,-Ft

2.

Összesen: 6.099.000,- Ft

Körös Autócentrum Kft.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 66.

Opel Insignia Sedan Edition 2.0 CDTI
Kedvezményes bruttó ár: 6.565.000,- Ft
Opel Astra beszámítási ára: 450.000,-Ft

3.

Összesen: 6.115.000,- Ft

Gemenc Autróház Kft
7100 Szekszárd, Pásztor utca 2.

Opel Insignia ST Edition 2.0 CDTI
Kedvezményes bruttó ár: 6.565.000,- Ft

4.

A1 Autóház Kft
5600 Békéscsaba, Ipari Park 2.
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Toyota Avensis Executive 2.0 D-4D
Kedvezményes bruttó ár: 7.556.100,- Ft
Opel Astra beszámítási ára: 700.000,-Ft

Összesen: 6.856.100,- Ft

Toyota Avensis Prémium 2.0 D-4D
Kedvezményes bruttó ár: 7.921.000,- Ft
Opel Astra beszámítási ára: 700.000,-Ft

Összesen: 7.221.000,- Ft

Kérem a T. Képviselõ-testületet az elõterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:
……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a személygépkocsi vásárlásra
benyújtott ajánlatokat és az alábbi gépkocsi megvásárlását javasolja, a fejlesztési tartalék terhére:

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 25.

Dankó Béla
Polgármester

Az elõterjesztést készítette: Kasnyik Gábor beruházási elõadó
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18. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló víziközmű üzemeltetése
Zsindely Ferencné sk. jegyző
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény jelentős része 2012. július 1-én lép hatályba. Ettől az
időponttól kezdődően a Magyar Energia Hivatal (MeH) a víziközmű szolgáltatók felett alapvető jogosítványokat
gyakorol. A 2012. július 1-én víziközmű-szolgáltatást végző köteles 2013. május 31-ig működési engedély iránti
kérelmet benyújtani.
A víziközmű-szolgáltatási működési engedélyt az a korlátolt felelősségű társasági vagy zártkörűen,
részvénytársasági formában működő gazdasági társaság kaphat, amely az engedély kiadására irányuló kérelemben
megjelölt ellátási területre és víziközmű szolgáltatási ágazatra vonatkozóan rendelkezik üzemeltetési szerződéssel
és megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek.

A víziközmű-üzemeltetési jogviszony az ellátásért felelős (települési önkormányzat) és a víziközmű-szolgáltató
között létrejött a Hivatal által jóváhagyott vagyonkezelési, koncessziós vagy bérleti-üzemeltetési szerződésen alapul.

A víziközmű-törvény 29. §-ában foglaltak alapján a bérleti –üzemeltetési szerződést az ellátásért felelős csak olyan
gazdasági társasággal kötheti meg, amely gazdasági társaság kizárólag az állam, illetve a helyi önkormányzat
tulajdonában áll vagy olyan gazdasági társaság kizárólagos tulajdonában áll, amelynek kizárólagos tulajdonosa
közvetlenül az állam, illetve a helyi önkormányzat, amely feltétel a gazdasági társaság meglapítását követően is
teljesítendő.

A Hivatal felhasználó egyenértékhez és határidőhöz köti a működési engedély kiadását, valamint a törvény
értelmében még számtalan feltételnek kell megfelelni. A törvény 84. §- a szerint a hivatal a víziközmű szolgáltató
részére első alkalommal legalább 50.0000 felhasználói egyenérték elérése esetén is kibocsáthatja a működési
engedélyt. Abban az esetben, ha a kibocsátott működési engedélyben foglalt felhasználó egyenérték nem éri el a
100 000-t, akkor a működési engedélyt 2014. december 31. napjával, ha nem éri el a 150 000-t, akkor a működési
engedélyt 2016. december 31. napjával visszavonja.

Településünkön az önkormányzati tulajdonú Települési Szolgáltató Intézmény (költségvetési szerv) üzemelteti a
víziközműveket, mely üzemeltetési engedéllyel természetesen rendelkezik, de nem gazdasági társaság, tehát ez így
szabálytalan, a felhasználói egyenérték 3228, mely még az 50 000-hez is nagyon kevés. Felhasználói egyenérték
számításáról tájékoztató az előterjesztés végén.

A szabályszerű üzemeltetés megvalósítását meg kell oldanunk. Egyik megoldás lehet az, hogy a Békés Megyei
Vízművek Zrt-nek adjuk át üzemeltetésre a víziközmű vagyonunkat és gyorsan megoldódik a probléma, hiszen
tulajdonosok is vagyunk és a felhasználói egyenérték is teljesül. Ennél a megoldásnál azonban tisztában kell
lennünk azzal, hogy a 100 000,-Ft értű részvényt figyelembe véve a gazdasági társaság döntéseibe nem tudunk
érdemben beleszólni, tehát a település érdekeit csekély mértékben sem tudjuk érvényesíteni.
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Célunk, hogy olyan szolgáltatónk legyen, amely a települési igényeket figyelembe véve a fogyasztók víz- és
szennyvízellátásának magas műszaki színvonalát biztosítani tudja.

Szekszárd Megyei Jogú Város társulási megállapodást kötött 19 másik önkormányzattal (társulási megállapodás
jelen előterjesztés 1. sz. melléklete). A társulási megállapodás célul tűzte ki olyan gazdasági társaság
megalapítását, melynek működése biztosítja a víziközművek biztonságos és hosszútávon fenntartható
üzemeltetésének megszervezését, biztosítja a szolgáltatás gazdasági stabilitását, elősegíti a szolgáltatási színvonal
és a biztonság növelését, továbbá célul tűzte ki a gazdaságos és hatékony üzemeltetést.

A társulásban a döntést hozó szerv a társulási tanács illetve az elnökség. A társulási tanács tagjai a tagtelepülések
polgármesterei és a döntéseket lakosságszám arányosan hozzák meg, egyik tagot sem illeti meg 25 %-nál nagyobb
szavazati arány, mely biztosítja a megfelelő érdekérvényesítést a díjképzésben, az üzemeltetés és a gazdálkodás
biztonságának elsődleges szem előtt tartása mellett a költségek minimalizálásában.

A társulás által létrehozott gazdasági társaságon belül un. üzemigazgatóságok/önálló telephelyek működnek majd,
melyek gazdálkodási szempontból is különállóak, a vezető önálló bérgazdálkodó és a feladatellátásban jelenleg
foglalkoztatott munkavállalók továbbfoglalkoztatására is lehetőség van. Az eredmény azt a tagot illeti meg, amely
ellátási területén keletkezett. Szindikátusi megállapodás jelen előterjesztés 2. sz. melléklete.

Határozati javaslat
1. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Első Magyar Önkormányzat
Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláshoz.
A képviselő – testület a társulási megállapodást elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
A képviselő testület a társulásba Dankó Béla polgármestert, helyettesként Kozsuch Kornél alpolgármestert
delegálja.

2. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltató
Zártkörüen Működő Részvénytársaság működésére
vonatkozó szindikátusi megállapodást jóváhagyja,
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal,
Felelős : Dankó Béla polgármester

A határozatot minősített többséggel kell meghozni.

Kondoros, 2012-06-25
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Tisztelettel

Dankó Béla
Polgármester
Előterjesztést készítette: Zsindely Ferencné jegyző
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19. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Tulajdonosi hozzájárulás
Perei Annamária osztályvezető
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!
Kovács Zoltán kondorosi lakos (Kondoros, Széchényi u. 31.) az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési alapból a mikrovállalkotzások létrehozására és fejlesztésére támogatási
kérelmet kíván benyújtani. A kérelmező a Kondoros Nagyközség Önkormányzat 1/1
tulajdonában lévő 2044. hrsz. Piactéren elhelyezkedő magántulajdonban lévő
felülépítményekre (Gesztenyefalatozó, és a mellette elhelyezkedő épület) közterület
használati díjat fizet. Elképzelései szerint a Gesztenye falazót megszüntetné, s a mellette
lévő felülépítményt (a beruházás területe: ~ 28,6 m2) újítaná és alakítaná át úgy, hogy a
kialakításra kerülő kávézó, - falatozónál lehetőség nyíljon a helyben, fedett helyen való
fogyasztásra.
Mindezekhez a kérelem benyújtója tulajdonosi hozzájárulást kért.

Javasolom a tulajdonosi hozzájárulás megadását a határozati javaslat szerinti tartalommal.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárul a
Kondoros 2044 hrsz.- ú Piactéren elhelyezkedő Kovács Zoltán tulajdonában lévő
felülépítmény átalakításához, beruházáshoz, melynek igénybe vehető területe max: 28,6m2 .
Mindezt azzal a kikötéssel, hogy Kovács Zoltán Kondoros, Széchenyi utca 31. szám alatti
lakos gondoskodik a munkálatok befejezését követően a terület eredeti állapotának
visszaállításáról.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Határidő: Értelem szerűen.
Felelős : Dankó Béla polgármester

55

Kondoros, 2012. június 27.

Dankó Béla
polgármester

Az előterjesztést készítette: Skorkáné Kiss Irén pénzügyi előadó
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20. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása - négy település
Ribárszki Péter
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzata támogatásban részesült Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása
Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken című, DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 jelű
pályázata 333.102.690,-Ft összegű támogatással, csökkentett összköltséggel.
A pályázatot a közreműködő hatóság 370.114.100,-Ft összköltséggel, 333.102.690,-Ft támogatással, 90 %-os
támogatási intenzitással támogatta.

Képviselő-testület az 52/2012.(II.15.) ÖK. határozattal döntött a beruházás megvalósítása érdekében a Kondorosra
jutó 10.676.109,- Ft önerő vállalásáról, azonban az ÁFA kompenzációs pályázat plusz önerőt igényel.

A Közreműködő Szervezethez (DARFÜ) be kell nyújtatnunk az ÁFA kompenzáció miatt a Támogatási Szerződés
módosítást, melyhez csatolnunk kell a megnövekedett önerőről szóló képviselő-testületi határozatot.
Ennek megfelelően a 52/2012(II.15) ÖK határozat az alábbiak szerint módosul.

Konzorciumi tagra
jutó projekt
összköltség

Kondoros
eredeti
összegek
Kondoros
módosított
összegek

106.761.089

108.465.430

Konzorciumi tagra
jutó támogatás

96.084.980

97.608.887

Konzorciumi tagra jutó
önerő

10.676.109

10.846.543

- Így az önerő többlet 170.434.- forint

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.
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Határozati javaslat:

……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv Dél-Alföldi Operatív Program
keretében támogatásban részesített DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 kódszámú, „Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi rendszerek fejlesztése” című kiíráson támogatott „Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása Kondoros,
Gyomaendrőd, Kamut és Kétsoprony településeken” című projekt megvalósításához Kondorosra jutó
10.846.543.- forint összegű önerőt . saját forrásból biztosítja.

Kondoros településen megvalósuló projekt költsége:

Konzorciumi tagra
jutó projekt
összköltség

Kondoros

Konzorciumi tagra
jutó támogatás

108.465.430

Konzorciumi tagra jutó
önerő

97.608.887

10.846.543

.A ROP forrásból nyújtott támogatáshoz az önrész fedezetét Kondoros Nagyközség Önkormányzata
költségvetése tartalmazza.

2012. évi

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a projektet megvalósítja és a fenntartási időszakban
gondoskodik a működtetéséről.

A Projekt megvalósításának helyszínei:

település

Helyrajzi szám

Kondoros

0234/95

külterület

2.

066/28

külterület

3.

0234/31

külterület

4.

0234/87

külterület

5.

0234/89

külterület

6.

0234/92

külterület

7.

0235/3

külterület

8.

0239/34

külterület

1.

Beruházás helyszíne
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9.

387

Bocskai utca

10

410

Klapka utca

11

781

Dózsa utca

12

1092

Tulipán utca

13

1780

Bem utca

14

0172/34

külterület

15

0174/62

külterület

16

1839

Andrássy utca

17

1898

Thaly Kálmán utca

18

1917

Andrássy utca

19

1925

Tessedik utca

20

1961

Gépállomás utca

21

1983

Thaly Kálmán utca

22

1989

belterület

23

1990

belterület

24

2401

közút

25

0173

külterület

26

0180/3

külterület

27

0264

külterület

28

0266

külterület

29

380

belterület

30

1494

belterület

31

2000

Szénási utca

32

0239/21

külterület

Határidő: értelem szerint
Felelős : Dankó Béla polgármester
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Kondoros, 2012. június 26.

Dankó Béla
Polgármester

Az előterjesztést készítette:
Ribárszki Péter
Beruházási csoportvezető
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21. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Kerékpárút kivitelezés - lőszermentesítésre három cégtől ajánlat kérés
Pauló Erzsébet
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-20110032 azonosító számú pályázathoz a lõszermentesítés elvégzésére beszerzési eljárást kell
lefolytatnunk.

A lõszermentesítés költsége a pályázat keretében elszámolható.

Javaslom, hogy az ajánlatkérést az alábbi 3 cégnek küldjük meg:

Címzett/Cégnév

Székhely

Email

UKB Kft. Német Pál

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10.
IV. em. 157

ukb.kft@t-online.hu

EL-KÁ és Társa Kft.
Lupsán Károly

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.

info@piro-ter.hu

KÁN-PADRE Kft. Krisán
György

5742 Elek, Gyulai út 5.

info@teruletmentesites.hu

Az ajánlatkérés az elõterjesztés mellékleteként csatolva.

Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületet, hogy az elõterjesztést megtárgyalás után elfogadni
szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselõ-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárútkivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” címû KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító
számú pályázathoz a lõszermentesítés elvégzésére az ajánlatkérés az alábbi 3 cégnek
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kerüljön megküldésre:

Címzett/Cégnév

Székhely

Email

UKB Kft. Német Pál

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10.
IV. em. 157

ukb.kft@t-online.hu

EL-KÁ és Társa Kft.
Lupsán Károly

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.

info@piro-ter.hu

KÁN-PADRE Kft. Krisán
György

5742 Elek, Gyulai út 5.

info@teruletmentesites.hu

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 27.

Dankó Béla
polgármester

Elõterjesztést készítette: Pauló Erzsébet
Beruházási elõadó

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
* 5553 Kondoros, Hõsök tere 4-5.
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( 66/589-300 FAX: 66/589-302

Iktatószám: 495-…/2012.
Ügyintézõ: Pauló Erzsébet

Címzett/Cégnév

Székhely

Email

UKB Kft. Német Pál

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10.
IV. em. 157

ukb.kft@t-online.hu

EL-KÁ és Társa Kft.
Lupsán Károly

5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.

info@piro-ter.hu

KÁN-PADRE Kft. Krisán
György

5742 Elek, Gyulai út 5.

info@teruletmentesites.hu

Tárgy: Árajánlatkérés lõszermentesítési feladatok ellátására

Tisztelt Címzettek!

Kondoros Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyert a KÖZOP-3.2.0/C-08-11-es kódszámú „Kerékpárút-hálózat
fejlesztése” címû pályázati kiírás keretében.
Pályázatunk címe: „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejezõ szakaszán” , azonosítószáma: KÖZOP-3.2.0/c-08-112011-0032.
A beruházás megvalósításával kerékpárút kerül megépítésre a 44. sz. fõút 102+132 – 104+156 km szelvények
között, jobb oldalon.

Jelen levelünkkel felkérjük Önt/Önöket, hogy 2023,2 m hosszúságú területen a lõszermentesítés elvégzésére
tegyen/ek egyösszegû árajánlatot.

Az egyösszegû árajánlatnak magába kell foglalnia a feladat elvégzéséhez szükséges valamennyi költséget.
Ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlat benyújtója és az általa foglalkoztatott nem áll olyan jogviszonyban az
Ajánlatkérõvel, valamint intézményeikkel, amely összeférhetetlen az ajánlatban foglaltakkal.

Kérem, hogy az árajánlatát:
- faxon a (36 66) 589 302 faxszámra, paulo.erzsebet@kondoros.hu email címre, és
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- egy eredeti cégszerûen aláírt lebélyegzett példányt postai úton, vagy személyesen
a Kondoros Nagyközség Önkormányzata, 5553 Kondoros, Hõsök tere 4-5. címére

2012. július 4. napján 14.00 óráig, szíveskedjen eljuttatni.

További információ Pauló Erzsébettõl a 36 66 589 329-es számon kérhetõ.

Kelt: Kondoros, 2012. június 28.

Dankó Béla
polgármester
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22. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:

TESZI - TÁMOP 6.1.2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok pályázat benyújtása
Szabó Lajos
Dankó Béla sk. polgármester

Készítette:
Előterjesztő:

Tisztelt Képviselõ- testület!

2012. július 2-tól benyújtható a TÁMOP-6.1.2. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális
színterek” jelű pályázat munkahely szintérre vonatkozó eleme. A pályázat lényege a következő:

A támogatás célja:
„Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódhoz kapcsolódó rendezvények szervezése és egészségterv
készítése

Pályázók köre:
-

Önkormányzatok és Intézményei

Pályázat célcsoportja:
-

Munkavállalók és munkáltatók, mint a munkahelyi közösség részei.

Egy adott munkahelyen zajló egészségfejlesztés alatt olyan folyamatos és tervezett tevékenységet kell érteni,
amelynek során egészségesebbé alakíthatóak a munka- és életkörülmények, illetve a munkavállalókat megtanítják
arra, hogyan vegyenek részt saját egészségük fejlesztésében.
A munkahelyi egészségterv elsődleges célja a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális közérzetének javítása,
fejlesztése, az elkerülhető megbetegedések és balesetek megelőzése munkahelyi egészségfejlesztési programok
formájában, a munkavállalók aktív részvételére alapozva.

Önállóan támogatható tevékenységek:

1) Dohányzás megelőzés és dohányzásról való leszokást támogató programok megvalósítása;
2) Drog- és túlzott alkoholfogyasztást megelőző tudományosan megalapozott módszereket és eszközöket alkalmazó
programok megvalósítása;
3) Stresszkezelő, lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési programok megvalósítása;
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4) Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly (táplálkozás és testmozgás egyensúlya) megtartása,
és/vagy visszaállítása érdekében kidolgozott programok megvalósítása, melyek eredményesen befolyásolják többek
között a megfelelő folyadékfogyasztást, a túlzott só- és energia bevitel csökkentését;
5) A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok megvalósítása, melyek hangsúlyt
helyeznek az energiaegyensúlyra – kivéve: technikai sportágakkal, extrém sportokkal, versenysporttal összefüggő
programok;
6) Az életvezetési kompetenciák fejlesztését célzó programok megvalósítása;
7) A családi életre való felkészülést támogató programok megvalósítása;
8) A biztonságos szexuális életet elősegítő programok megvalósítása;
9) Elsősegély nyújtási és balesetmegelőzési programok megvalósítása.

Csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek:

• Tájékoztató anyagok, kiadványok tervezése, előállítása, sokszorosítása, internetes tartalomszolgáltatás, egyéb
kommunikációs eszközök (pl. tájékoztató műsor, cikk szerepeltetése a helyi médiában) – a kötelező nyilvánosság
biztosítása körébe tartozó tevékenységeken túl.

Támogatás formája:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a
továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a.

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 10.000.000 Ft
lehet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat

Kondoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete jóváhagyja, hogy a Települési Szolgáltató
Intézmény pályázatot nyújtson be a TÁMOP-6.1.2. „Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmód
programok - lokális színterek” jelû pályázati kiírásra.
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Kondoros, 2012. június 27

…………………………………….
Szabó Lajos
intézményvezető
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23. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Önkormányzat - TÁMOP 6.1.2. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód
programok - pályázat benyújtása
Kasnyik Gábor
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselõ- testület!
A 160/2012. (V. 23.) önkormányzati határozata alapján Kondoros Nagyközség Önkormányzata négy gazdasági
társaságtól kért ajánlatot a pályázatírásra és teljes lebonyolításra a TÁMOP-6.1.2. „Egészségre nevelő és
szemléletformáló életmód programok - lokális színterek” jelű pályázatra vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok közül a
legkedvezőbb a Science Consulting Kft. ajánlata.

1.)
Science Consulting Kft.
Székhely: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 62.
Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Kisfaludy u. 12.
info@scgroup.hu

Bruttó ajánlati ár: 0,- Ft

2.)
Wiener Center Kft
5630 Békés, Csabai utca 81.
wienercenter.kft@gmail.com

Bruttó ajánlati ár: 355.600,- Ft

3.)
KÖRÖS-ROAD Mérnöki Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
5650 Mezőberény, Petőfi Sándor utca 5. sz. I/7.
karolyi1972@gmail.com

Bruttó ajánlati ár: 508.000,- Ft

4.)
HROD Kft.
6000 Kecskemét
Szent-Györgyi Albert u. 5
info@hrod.hu

Bruttó ajánlati ár: 990.000,- Ft
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A gazdasági társaság az alább felsorolt feltételek teljesítése mellett a pályázatírást nulla forintért vállalta.

A vállalkozó feladatát képezi a pályázat teljes körű és felelősségű elkészítése. Amennyiben az Önkormányzat nyer,
akkor a vállalkozónak kell a megvalósíthatósági tanulmány alapján megvalósítani a pályázatot.
-A vállalkozó csak az Önkormányzati pályázat nyertessége esetén jogosult számla kiállítására, ellenkező esetben
semmilyen jogcímen nem igényelhet jutatást.
-A pályázat projektmenedzsmentjét az Önkormányzat biztosítja.
-A vállalkozónak felelősséget kell vállalnia a pályázat aktív-passzív elérési indikátoráért.
-A vállalkozó köteles valamennyi ellenőrzésen részt venni, az ellenőrzéshez szükséges valamennyi dokumentumot
előkészíteni.
-A vállalkozónak a fenntartási időszakban is el kell végeznie a megvalósíthatósági tanulmányban vállalt feladatát, így
a támogatott projekt keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően 1 évig fenn
kell tartania és a projekt befejezését követő első év végén, beszámolót kell készítenie.
-A vállalkozó a Támogatói Okirat szerint a projekt befejezésétől évente fenntartási jelentést nyújt be.

Kérem a T. Képviselõ-testületet az elõterjesztésben foglaltak megvitatására és elfogadására.

Határozati javaslat:
……………./ 2012. (VI.28.) sz. Ök. határozat

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testülete jóváhagyja a Science Consulting Kft.-vel
megkötött szerzõdést.

Határidõ: azonnal
Felelõs: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. június 21.

Dankó Béla
Polgármester

Az elõterjesztést készítette: Kasnyik Gábor beruházási elõadó
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24. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület
2012. június 28-i ülésére
Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:

Többsincs Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről beszámoló
Máté Istvánné
Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 28.-án intézményünkbe kihelyezett ülésén a Többsincs Óvoda és Bölcsőde elmúlt évi tevékenységéről
kíván tájékozódni. A napirendi ponthoz beszámolómban a működésről az alábbi pontokban kívánok tájékoztatást
nyújtani:

Az ellátottak számának alakulásáról
A humán erőforrásról
A dolgozók élet és munkakörülményeiről
Tárgyi feltételekről
A gondozó-, és nevelőmunkáról
A szlovák nyelvi nevelésről
A jövőnkről
Csoportkialakítások a 2012-2013-as nevelési évre

Intézményünket Kondoros Nagyközség és Kardos Község Intézményfenntartó Társulása működteti, mely a 2011-es
évben ismét jelentős változást élt meg. Elkészült és átadásra került az új, két csoportos bölcsőde épület, a nyár
közepén örömmel vehették birtokukba a gyermekek. A pályázatnak megfelelően, szeptember 1.-től működési
engedélyünk 26 fő elhelyezését tette lehetővé.

A 259/2002,XII.18. Korm. rendelet 40§ 2. 3. bekezdésének 2010 jan. 1. –én hatályos szövege szerint 1 bölcsődei
csoportban legfeljebb 12 gyermek nevelhető gondozható, - ha valamennyi gyermek betöltötte a 2. életévét legfeljebb
14 gyermek nevelhető, gondozható. Működési engedélyünket az új létszámhatároknak megfelelően módosíttattuk.
Felvehető bölcsődések száma ezért kiscsoportban 12 a legalább 2éves korú gyermekek tekintetében 14 fő. Bár úgy
tűnik, hogy normatíva lehívás szempontjából javult a helyzet, mégsem lehetünk teljesen elégedettek, mert csupán a
meghatározott létszámkorlátokon belül vehetünk fel gyermekeket, ennél magasabb létszám nem szerepelhet a
nyilvántartásban. A bölcsődés korosztálynál nagy a hiányzások száma. A teljes létszám 26, de pl. egy influenza
időszakban ez jelentősen kevesebb, így az éves kihasználtság kb. 60%. Normatíva lehívás szempontjából ez igen
hátrányos a fenntartókra.
A TAJ alapú nyilvántartás 2012. április 1.-e óta kötelező a bölcsődék számára, mely napi jelentéssel működik. A
rendszer kiszűri azokat az igénylőket, aki pl. reggel megérkezik a bölcsődébe, de betegsége miatt a szülő később
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hazaviszi, így azon a napon már táppénzesként is regisztrálják. Mivel kétféle ellátásra egy időben nem jogosult, az
egyik szolgáltató hátrányos helyzetbe kerül. Szakmai képviseletek próbálják elérni a döntéshozóknál, hogy az
óvodaihoz hasonló finanszírozása legyen a bölcsődéknek is, azaz, ha alacsonyabb összegben is, de felvett
gyermekek után járjon a normatíva, mely mindenképpen nagyobb kiszámíthatóságot jelentene az intézmények
számára.

Óvodai férőhelyünk Kondoroson 180, az óvodai csoportok 120%-os feltölthetőségét figyelembe véve, csoportonként
30 főben lett meghatározva. A Közoktatási törvény 20 fős csoportlétszámokat tart ideálisnak, melyet 25 főben
maximál, évkezdéskor ezt a létszámot nem lehet túllépni, s ez számított létszámot jelent.
Kardoson a 30 férőhelyes óvodában az alacsony igény miatt 2010 óta szünetel az óvodai ellátás, a kardosi
gyermekeket iskolabusz szállítja Kondorosra. Jó viszonyt ápolunk a kardosi szülőkkel, rendezvényeinken aktív
résztvevők.

A bölcsődések átköltözésével 2011. szeptembertől megürült csoportszobájuk a Csabai úti óvodaépületben, 2012.
márciusig átmenetileg tornaszobaként funkcionált, a Hősök úti épület-felújítás megkezdésekor a Pillangó csoport
vette birtokba. A Mókus és Szivárvány csoportjaink a Kondorosért Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján az
IKSZT épületébe kerültek elhelyezésre. Bár az iskola is felajánlotta helyiségeit az óvodások részére, ez a megoldás
praktikusabbnak tűnt, lehetővé téve, hogy gyermekeink továbbra is az óvoda épületében vegyék igénybe az
étkezéseket és szabadidős tevékenységeikhez a játszóudvart.

Az ellátottak számának alakulása:

Településünkön az utóbbi években viszonylag kiegyensúlyozottak a születési adatok. A korábbi évek
csökkenő tendenciái lelassultak. A születések mellett figyelembe vesszük az elköltözéseket, illetve a településünkre
költözők számát is. Az elmúlt nevelési évben több kisgyermekes család költözött Kondorosra. Létszámunk kiegészül
még a Kardosról bejáró kisgyermekekkel, 8 fővel Mindezek függvényében a 2011-2012-es évet is magas óvodai
csoportlétszámokkal kezdtük.
Egyetlen óvodai csoportban, a Mókus csoportban került kialakításra átlagnak megfelelő létszám, melyben azonban
rendkívül magas volt a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a 20 gyermekből 12 fő. Nehéz helyzetben volt az
Eszterlánc csoport is, akik a legkisebb teremben nyertek elhelyezést, 23 fős létszámukból 9 gyermek volt hátrányos
helyzetű, s ebből 4 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Kiemelkedő még a Pillangó csoport gyermeklétszáma, akik
szintén kisebb méretű csoportszobában kaptak helyet. 24 fős csoportjukban 10 hátrányos helyzetű gyermek volt
Év eleji feltöltöttségünk egyetlen csoport kivételével már meghaladta a törvény szerinti maximális létszámot, az év
közben érkező gyermekek tovább növelték azt, csupán egy csoport működött mindvégig a maximális 25 fővel.

A bölcsődébe 2011. szeptembertől, féléves kortól jelentkezhetnek a gyermekek, létszámuk az év során
folyamatosan, az igényeknek megfelelően növekszik. Év eleji létszámuk még 12 fő volt év végére azonban itt is 2
fővel meghaladta a maximális létszámot. A bölcsőde bővítés pályázatában vállaltuk, hogy időszakos bölcsődei
elhelyezést is biztosítunk az igénylőknek, mindeddig azonban ilyen igény nem merült fel.
Amennyiben a törvény a jövőben sem ad lehetőséget arra, hogy a napi kihasználtságnak megfelelően növelhessük a
felvett gyermekek számát, a 3. évüket betöltők közül már év közben át kell irányítanunk gyermekeket az óvodai
csoportokba.

A gyermekek korcsoportonkénti eloszlása:

2011. szeptember
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Csoport neve

Nagycsoportos

Mesevár

Középsős

Kiscsoportos

Összesen

6

8

10

24

11

9

3

23

Tarkarét

5

7

13

25

Szivárvány

7

6

10

23

12

3

9

24

6

3

11

20

47

36

56

139

Katica bölcsődei csoport

8

8

Manócska bölcsődei csoport

4

4

Eszterlánc

Pillangó
Mókus
ÓVODA ÖSSZESEN:

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

151

2012 május

Csoport neve

Nagycsoportos

Mesevár

Középsős

Kiscsoportos

Összesen

6

9

11

26

11

10

3

24

Tarkarét

5

7

13

25

Szivárvány

7

6

10

23

12

3

10

25

6

2

15

23

47

37

62

146

Eszterlánc

Pillangó
Mókus
ÓVODA ÖSSZESEN:
Katica bölcsődei csoport

15

Manócska bölcsődei csoport

13

INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:

174

Nemek szerinti megoszlás óvodában:
Fiúk száma:
Lányok száma:

71 fő
68 fő

73 fő
73 fő
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Összesen:

139 fő

146 fő

Bölcsődében:
Fiúk száma:
Lányok száma:
Összesen:

7 fő
5 fő

17 fő
11 fő

12 fő

28 fő

123 fő

124 fő

Ebből ingyenes ellátottak:

54 fő

60 fő

50% kedvezménnyel étkező:

18 fő

21 fő

Óvodában:
Napközis ellátást igénylők száma:

Teljes térítési díjat fizetők száma:
Félnapos óvodai ellátást igénylők száma:
Nem étkező gyermek:

51 fő
15 fő

43 fő
19 fő

1 fő

3 fő

12 fő

11 fő

Ebből ingyenes ellátottak:

3 fő

8 fő

50% kedvezménnyel étkező:

1 fő

1 fő

Bölcsődében:
Napközis ellátást igénylők száma:

Teljes térítési díjat fizetők száma:

8 fő
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2 fő

2009. 09.01.
nyitó létszám

2010. 05. 31.
záró létszám

Vidékről óvodába járó gyermekek száma

7

8

Diákotthonos gyermekek száma

1

2

Sajátos nevelési igényű gyermekek száma

5

6

26

26

9

14

10

10

Szenzomotoros fejlesztésben részesül

8

9

Mozgásfejlesztésben részesül

1

1

68
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Logopédiai fejlesztésben részesül
BTM
Fejlesztő foglalkozásokra jár

Szlovák nyelvi nevelésben részt vesz
Iskolába beiratkozók száma
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További egy évig óvodában marad

10

Elköltözött óvodás gyermek

1

Kondorosra költözött óvodás

5

Elköltözött bölcsődés gyermek

2

Kondorosra költözött bölcsődés

1

Hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) és védelembe vett gyermekek létszámának
alakulása:
2011. szeptember 01. nyitó létszám

Csoport neve

Csoport
létszám

HH (=GYVT-s)

HHH

Különleges
gondozást
nem
igényel

Védelembe vett

Mesevár

24

7

1

0

16

Eszterlánc

23

9

4

0

10
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Tarkarét

25

8

1

0

16

Szivárvány

23

8

1

0

14

Pillangó

24

10

0

0

14

Mókus

20

12

0

0

8

139

54

7

0
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Katica bölcsődei

8

3

0

0

5

Manócska csoport

4

0

0

0

4

151

57

7

0
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Összesen:

cs

Intézmény
összesen:

2012. május 31. záró létszám

Csoport neve

Csoport
létszám

HH (=GYVT-s)

HHH

Különleges
gondozást
nem
igényel

Védelembe vett

Mesevár

26

7

1

18

Eszterlánc

24

9

4

11

Tarkarét

25

8

1

16

Szivárvány

23

10

1

12

Pillangó

25

13

0

12

Mókus

23

13

1

1

9

146

60

8

1

78

Katica bölcsődei

15

5

0

1

9

Manócska csoport

13

4

0

174

69

8

Összesen:

cs

Intézmény
összesen:

76

9
2
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A közoktatási törvény előírja, hogy 2008. januártól minden 3 évesnél idősebb hátrányos helyzetű gyermek számára
biztosítani kell az óvodai ellátást, ha azt a szülők igénylik. Intézményünkben nem volt elutasított felvételi kérelem.
Óvodánkban 41% a hátrányos gyermekek száma, csoportonkénti eloszlása szerint az 56%-tól a 26%-ig különböző
mértékű. Három csoportban nagyszámú a HH gyermekek száma, de a többi csoportban is igen magasnak számít.
Nincs olyan gyermekünk, aki roma származásúnak vallaná magát.
A HH gyermekek csoportok közötti arányos elosztása nehezen kivitelezhető, gyakran a szülői igények is kisebb
mértékű arányeltolódást eredményeznek.

Óvodai nevelésünk során esélyt adunk arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődhetnek. Egyéni
ütem-eltolódásokkal minden egyes gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteinek kielégítésével valósul meg a
komplex személyiségfejlesztés. Az óvoda alapvető szerepet játszik a szociális készségek elsajátításában, és képes
a felzárkóztatásra, az otthonról hozott különbségek enyhítésére. Ehhez szervesen hozzátartozik az integrációra való
törekvés, a rosszabb helyzetben levők célzott támogatása. Év végén 60 HH óvodást és 9 HH bölcsődést tartottunk
nyilván, ők rendszeres gyermeknevelési támogatásban részesültek.

Az óvodás gyermekek 5%-a halmozottan hátrányos helyzetű, melynek megállapításához a szülő önkéntes
nyilatkozatot ad a Polgármesteri Hivatalban. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások igénybevételére
válnak jogosulttá, így az évente egyszeri 20.000 Ft óvodáztatási támogatásra is.

1 fő védelembe vett gyermekünk volt az elmúlt évben, óvodapedagógusaink a családsegítő szolgálattal közösen
keresték a megoldást a veszélyeztetettség elhárítására, fokozott figyelemmel követték a védelembe vett gyermek
sorsát. Diákotthoni elhelyezése részlegesen ezt a célt szolgálta.
A bölcsőde, óvoda, védőnői szolgálat, gyermekjóléti szolgálat a gyermek családban történő nevelkedésének
elősegítése-, a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében együttműködnek egymással.
Intézményünk gyermekvédelmi felelőse Csicselyné Bencsik Mária.
A Körös-Szögi Kistérség Családsegítő Szolgálata évente többször szervez esetmegbeszélést a jelzőrendszeri tagok
számára, melyen minden esetben részt vesz az óvoda gyermekvédelmi felelőse, és ha szükséges, az érintett
gyermek óvodapedagógusa is.
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Csoportonkénti elosztás

2011 szeptember:

2012 május:

Óvodai csoportok:

Pillangó szlovák csoport:
Óvodapedagógusok:

Bertókné Kohut Emília
Brlázs Brigitta

Dajka néni:

Farkas Józsefné

Ellátottak száma:

24 fő

25 fő

BTM-es gyermek

+2

+1

SNI-s gyermek

+1

+2

Összesen:

27 fő

28 fő

Mókus szlovák vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Fábri Judit
Csicselyné Bencsik mária

Dajka néni:

Hajdú Jánosné - közmunkaprogramban résztvevő dolgozó

Ellátottak száma:

20 fő

23 fő

SNI-s gyermek

+2

+2

Összesen:

22 fő

25 fő

Mese-vár vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Tinka Edit
Horcsák István

Dajka néni:

Nagy Sándorné

Ellátottak száma:

24 fő

26 fő

BTM-es gyermek

+2

+2

Összesen:

26 fő

28 fő

Tarkarét vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Filipinyi Jánosné
Sznyidáné Povázsay Erzsébet

Dajka néni:

Filóciné Lustyik Beáta
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Ellátottak száma:

25 fő

25 fő

SNI-s gyermek

+1

+1

Összesen:

26 fő

26 fő

Eszterlánc középsőcsoport:
Óvodapedagógusok:

Zöldi Lukácsné – Dankóné Kovács Ildikó
Orvosné Gyurcsán Anikó

Dajka néni:

Mihálik Antalné

Ellátottak száma:

23 fő

24 fő

BTM-es gyermek

+3

+9

Összesen:

26 fő

31 fő

23 fő

25 fő

Szivárvány félnapos csoport:
Óvodapedagógus:
Dajka néni:

Opauszki Mihályné
Miskó Lászlóné

Ellátottak száma:
BTM-es gyermek

+2

+1

SNI gyermek

+1

+1

Összesen:

26 fő

27 fő

Intézmény óvodai létszáma:

139 fő

BTM-es gyermek

146 fő

+10

+14

SNI gyermek

+5

+6

ÖSSZESEN:

154 fő

Bölcsőde

Szakmai vezető:

Galátné Hajdú Erzsébet
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165 fő

Technikai alkalmazott: Balatoniné Kiszely Ágnes

Katica nagycsoport:
Kisgyermeknevelők:

Galátné Hajdú Erzsébet
Varga Opauszki Melinda

Ellátottak száma:

8 fő

15 fő

4 fő

13 fő

Manócska kiscsoport:
Kisgyermeknevelők: Szebegyinszki Csilla
Megyik Katalin
Ellátottak száma:
Korai fejlesztésben részesül

1 fő

Bölcsőde létszáma összesen:

13 fő

TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE:
BTM-es gyermek
SNI gyermek
SZÁMÍTOTT LÉTSZÁM ÖSSZESEN:

151 fő

1 fő
29 fő

174 fő

+10
+5

+14
+6

166 fő

194 fő

Óvodai csoportjainkban az év eleji kihasználtság az átlagos létszámhoz viszonyítva 116% volt, év végén 121 %, a
maximális létszámhoz viszonyítva 93%, év végén 97%.
Számított létszám szerint év eleji kihasználtság az átlaglétszámhoz viszonyítva 127,5%, év végén 137,5%, a
maximális létszámhoz viszonyítva év elején 100%, év végén 110%.

Bölcsődénk év eleji kihasználtsága 50%, év végén 112%-os volt.

Óvodai csoportjaink vegyes életkorúként szerveződnek, felkínálva a szülőknek a szabad választás
lehetőségét, mely különösen a szlovák csoportok esetében fontos. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy igénylik a
nemzetiségi nyelvoktatást.
Óvodásaink jelentős része napközis ellátást igényel, étkezési kedvezmények segítik a hátrányos helyzetűek és a
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nagycsaládosok életét.
Szivárvány csoportunk továbbra is félnapos ellátást biztosít. A gyermekek egy része ebéd után hazamegy
így az ottmaradók két Hősök úti csoportszobában töltik el a délutáni időszakot.
Minden esetben figyelünk arra, hogy a BTM-es és SNI-s gyermekek lehetőleg arányosan kerüljenek
elosztásra a csoportokban. Először fordult elő, hogy a már egy-két éve óvodás gyermekeink nagy számban kerültek
kiszűrésre az Eszterlánc csoport óvodásai közül. Közülük sokaknak komoly problémát jelent a beilleszkedés, ezért a
csoport pedagógusaival közösen úgy döntöttünk, hogy ezek a gyermekek továbbra is az Eszterlánc csoportban
maradnak, minden segítséget megkapva fejlesztésükhöz.

A humán erőforrásról:

Intézményünk alkalmazotti létszáma a 2011-2012-es nevelési évben 24 fő. Változást hozott 1 fő
óvodapedagógus, és egy fő technikai dolgozó nyugdíjba vonulása. Zöldi Lukácsné óvodapedagógus és Hajdú
Jánosné dajka néni 40 éves munkaviszony után döntöttek nyugdíjba vonulásukról. A megüresedő óvodapedagógusi
státuszon 2011. októbertől Dankóné Kovács Ildikó -, a dajka státuszon ez év június közepétől Szuhaj Katalin kerül
alkalmazásra.

Óvodapedagógusok száma:
Bölcsődei kisgyermeknevelők száma:
Technikai dolgozók száma:

12 fő, ebből 1 függetlenített intézményvezető
4 fő, ebből 1 szakmai vezető
8 fő, ebből 1 gazdasági ügyintéző
6 dajka
1 bölcsődei takarító

2011-ben közmunkaprogram keretében 6 fő kisegítő dolgozót kaptunk. Foglalkoztatásuk 4 és 6 órás
munkaidőben történt, mely az előző időszakhoz képest hátrányosan érintette intézményünket. Néhány feladat
nélkülük ellátatlan marad, így a bölcsődei szakfeladaton a 12 és fél órás nyitva tartás sem oldható meg a státuszon
lévő 1 technikai dolgozóval. A 26 főre növekedett bölcsődei létszám feladataihoz legalább 2 fő 8 órás munkaidőben
foglalkoztatott technikai alkalmazottra lenne szükség. Költségvetésünk drasztikus csökkentését 1 dajka fél éves
bérének feláldozásával tudtuk megvalósítani, ennek következtében a dajka feladatait szintén közmunkás látta el.
Mindeddig a programban résztvevők jól pótolták a hiányzó munkaerőt, ez évben azonban jelentősen továbbcsökkent
az igényelhető létszám.
A karbantartói, udvari munkák ellátása 4 hónapon keresztül szintén közmunkaprogram keretében valósult meg,
2011. szeptembertől a Képviselő-testület határozata alapján a dolgozó munkaügyi támogatással került
foglalkoztatásra. Intézményünk rendkívül sokat profitált a karbantartó alkalmazásából, az udvari játékeszközök
balesetmentessé tétele, mázolása mellett csoportszobák festése, bútorok javítása, kerítés készítése, tetőjavítás,
esővíz elvezető csatornák tisztítása, hóeltakarítás, sövény és fűnyírás stb. tartozott feladatai közé.
Továbbfoglalkoztatási kötelezettségünk szeptemberig tart, azonban szeretnénk, ha a Képviselő-testület megfontolná
jövőbeni alkalmazását, mellyel intézményünk számtalan feladata a továbbiakban is ellátott lenne.

A bölcsődei intézményegység működése csak részben felel meg a törvényi előírásoknak.

intézmény akkor létesíthető, ha anyagi, személyi és tárgyi feltételei valamennyi

Többcélú

feladatellátáshoz külön-külön biztosítva vannak (gyermekvédelmi törvény 96§.(3)bekezdés
és közoktatási törvény 33.§.(2)bekezdés).
(NM Rendelet 35§()6)bekezdés)Biztosítani kell a bölcsőde önálló szakmai egységként történő
működését
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Bölcsődénkben kinevezésre került a szakmai vezető, 1 óra munkaidő kedvezménnyel, azonban nem társult
hozzá vezetői pótlék. A törvényességi ellenőrzések során a működés felfüggesztésével igyekeznek rákényszeríteni
erre az intézményeket.

A kisgyermeknevelők rendelkeznek a minimális szakképesítéssel, 2 fő folytat további főiskolai tanulmányokat.

Óvodapedagógusaink képesítései megfelelnek az alkalmazási feltételeknek. Az utóbbi években jelentősen
csökkent a továbbképzésre fordítható normatív támogatás, ennek megfelelően kevesebben tudnak részt venni
továbbképzéseken, tanfolyamokon.
A TÁMOP 3.1.4 pályázaton elnyert összegből az óvoda minden dolgozója képzéseken vett részt, így 7 évenkénti
kötelezettségünknek nagyrészt eleget tettünk. A rendelkezésünkre álló éves keretből azokat a képzéseket segítjük,
melyek aktuálisan továbbfejleszthetik tevékenységünket.

Pedagógusaink további képesítései:
- 12 óvodapedagógusunk közül 5-en szakvizsgát tettek
-

1 fő szakvizsgázott közoktatás vezető

-

3 fő szakvizsgázott mozgásfejlesztő pedagógus

-

1 fő szakvizsgázott gyermektánc oktató pedagógus

-

6 fő szlovák nyelvi óvodapedagógus

-

1 fő környezeti nevelő

-

1 fő általános szociális munkás

- gazdasági ügyintézőnk mérlegképes könyvelő
- a dajka nénik között a személyi változások miatt már vannak szakképzetlen dolgozók. Célunk, hogy a jövőben
elvégezzék a dajkaképzőt, és szert tegyenek azokra a speciális ismeretekre, melyek segítik őket a szakszerű
munkavégzésben.

Intézményünkben a Körös-szögi Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata kistérségi feladatellátás keretében biztosítja
gyermekeink számára a korai fejlesztést, fejlesztő felkészítést.
Fejlesztő pedagógus, logopédus, TSMT terapeuta, pszichológus segíti a beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavarokkal küzdő gyermekek fejlesztését, felzárkóztatását. A foglalkozások a gyermeklétszámhoz és a szükséges
fejlesztéshez igazodnak.
A sajátos nevelési igényű gyermekeink részére megvásároljuk az ellátást. Gyulai szomatopedagógus végzi a
korai fejlesztést és gyomai logopédus segíti SNI gyermekeinket abban, hogy elérjék az iskolaérettség szintjét.
A gyermekorvos, Dr. Epres József heti rendszerességgel figyelemmel kíséri a bölcsődések fejlődését, kiszűri a
betegeket, és elkészíti egészségügyi törzslapjukat.

A dolgozók élet és munkakörülményeiről:
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Költségvetésünkben rendelkezésre álltak a dolgozók részére a törvényben meghatározott juttatások, így a
kötelező soros béremelések, a jubileumi jutalmak. Emelkedett a minimálbér, kompenzációt kaptak azok a dolgozók,
akiket hátrányosan érintett az adókedvezmény megszüntetése.
A költségvetési megszorítások miatt le kellet mondanunk a kötelező védő és munkaruha beszerzéséről, biztosítására a „Kötelező eszközjegyzék” az irányadó, használatát az ÁNTSZ ellenőrzései során vizsgálja, beszerzését egyelőre mindenki saját zsebből fedezi.
2011-ben elmaradt a szakkönyvvásárlási támogatás, a kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés kiosztását
az év második felére halasztottuk.

A bölcsődében minden dolgozó részére biztosított az öltöző, tusoló használata, az étkezéseikre szolgáló
külön helyiség. A Hősök úti felújított épület nem rendelkezik hasonló adottságokkal, akadálymentes WC,
tisztítószerraktár és kazánház képezik a járulékos helyiségeket.

Tárgyi feltételekről:

2011 nyarán került átadásra az európai színvonalú, gyönyörű új bölcsőde. Használata során sem keletkezett
hiányérzetünk az épülettel kapcsolatban. Tágas terei, felszereltsége a gyermekek minőségi ellátását szolgálják.
Technikai eszközei közül különösen a mosogatógép említésre méltó, mely nagyban megkönnyíti a személyzet
munkáját.
A pályázat nem tartalmazta a kerítés, kapu elkészítését, árnyékolás megoldását – mindezeket a karbantartó utólag
pótolta.
2011-ben nyerte el az önkormányzat a Hősök úti épület infrastruktúrafejlesztés, felújítás, akadály-mentesítésre kiírt
pályázatot. A több mint 100 éves épület tetőszerkezete, homlokzata, nyílászárói leromlott állapotban voltak. A
kivitelezés során bővítésre került egy csoportszoba, alapterülete nem érte el a minimálisan szükséges méretet, a
mosdó, mely valamikor a szűk folyosóból került kialakításra, továbbá egy nagy terasz a gyermekek udvari
foglalkoztatásához. Az építési munkák során az ÉPCENTER Kft figyelembe vette az épület használóinak javaslatait
is. Jelenleg a kerékpártároló építése folyik, melyhez az ÉPCENTER Kft, a Nagycsaládos Egyesület és az Iciri-Piciri
Alapítvány biztosítja a szükséges eszközöket és munkát. A megújult épületet udvarrendezés és füvesítés után
vehetik ismét birtokba a gyermekek.
Elmondhatjuk, hogy településünk ismét gazdagodott egy impozáns, szépen kivitelezett, miden kisgyermek előtt
nyitva álló épülettel.

Nevelési feladataink hatékonyabb megvalósításának érdekében szükséges lenne még Csabai úti épületünk
korszerűsítése, csoportszobák bővítése, szociális helyiségek kialakítása (öltöző, raktárhelyiség) az irodaépület
mellett tornaszertár kialakítása.

3 csoportunk bútorzata régi, elavult, gyakori javításra szorul, a 2011 évi pénzmaradványból ez évben új bútort
vásároltunk a kibővített csoportszobába. A lehetőségekhez mérten a jövőben szeretnénk ezt folytatni.
A Szlovák Önkormányzat támogatására évente számíthatunk. 50.000 Ft-ból vásároltunk rajzeszközöket 3
szlovák csoportunk részére, további 50.000 Ft-ból hagyományos beöltözős ruhák készülnek az óvodai
körjátékokhoz, a Betyárnapi fellépésekhez.
Helyiségeink külső és belső meszelését a karbantartónk végezte el. A dajka nénik igényes és alaposan
végzett takarítása után fogadhattuk a gyermekeket.
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Külső forrásaink is szűkültek az elmúlt évben, a 16%-os adókulcs bevezetésével jelentősen csökkent az adó 1%-nak
felajánlásából befolyó összeg, továbbá eszközbeszerzésekre sem jelentek meg pályázatok.

Az intézmény gondozó- és nevelőmunkájáról:

Bölcsőde:
A pályázatban vállaltaknak megfelelően kibővítettük a bölcsőde szakmai programját, melynek alapján a
kisgyermeknevelők tervezik, szervezik a nevelő-gondozó munkát. A gyermekek jól érzik magukat az új épületben. A
csoportszobák bútorzata, játékeszközei életkorukhoz illeszkednek, a tágas, jól felszerelt udvar sokféle
mozgáslehetőséget kínál.
A kisgyermekekkel való foglalkozás során a legfontosabb cél az egyéni bánásmód megvalósulása, a feltétel nélküli
elfogadás, a szeretetteljes felnőtt-gyermek kapcsolat. Fontosnak tartjuk a gondozási egység szintjén az önálló
arculat megőrzését, a nevelő-gondozómunka részletekbe menő egyeztetését, mely a kisgyermek számára a
létbiztonságot jelenti.
A kisgyermeknevelők a napi ellátás, gondozás mellett rövid mondókákkal, dalokkal, ringatókkal, höcögtetőkkel teszik
vonzóbbá a bölcsődés életet. A szülőkkel való kapcsolatépítés elemeként vezették be a családi délutánokat,
melynek kapcsán pozitív visszajelzések érkeztek.

Óvoda:

Óvodásainkat szeretetteljes, biztonságot nyújtó környezetben, az életkori sajátosságokat és az egyéni
fejlettségi szintet figyelembe véve neveljük. Olyan légkört teremtünk, amelyben az óvodás önmagát és társait
megismerve, többnyire önkéntesen válhat a kialakított, illetve a kialakult helyzetek kreatív megoldójává.
Fokozott figyelemmel és törődéssel vesszük körül a különleges gondozást igénylő, a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű és védelembe vett gyermekeinket. Nyugodt körülményeket biztosítunk ahhoz, hogy
óvodásaink kifejthessék aktivitásukat és teljesítőképességüket. Ennek az életkornak a jellegzetes
tevékenységformája a játék, ezen keresztül tanulja és érti a világot, fejezi ki önmagát. A pedagógusok a játék
örömteli cselekvésein át valósítják meg nevelési feladataikat.
Nagycsoportos gyermekeink rendelkeznek azokkal a készségekkel, képességekkel, melyek alkalmassá
teszik őket az iskolai tanulásra. Felnőttekkel és társaikkal egyaránt jól kommunikálnak, kapcsolataikban
magabiztosak, kezdeményezőek. Konfliktushelyzetekben általában feltalálják magukat, keresik a megoldásokat, a
csoportot érintő kérdésekben képesek helyes döntéseket hozni.
Értelmi képességeik sokat fejlődtek. A nagycsoportosok már jól felismerik a rész-egész viszonyokat, értik az
okozati összefüggéseket. A rájuk bízott feladatokat képesek felelősséggel ellátni. Szívesen segítik a kisebbeket,
szeretnek példát mutatni. Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést, erre gyermekeink is fogékonyak. Jellemző rájuk
a környezettudatos gondolkodás, a természetszeretet.
Logopédusunknak köszönhetően nagycsoportosaink között szinte nincs beszédhibás gyermek.
Hangképzésük tiszta, szókincsük életkoruknak megfelelő. Szívesen mesélnek, szerepelnek. Egy-két gyermeknél
fedezhető fel a beszédfegyelem hiánya. Többnyire jellemző rájuk a magabiztos nyelvi önkifejezés.
A testi nevelés feltételei nagyon korlátozottak voltak az utóbbi években. A foglalkozások helyszínéül
leginkább a zsúfolt csoportszobák szolgáltak. Tornaszereink a csoportszobákba kerültek felszerelésre. Gyermekeink
erőnléti állapota, mozgáskoordinációja ennek ellenére jónak mondható. Nagy hangsúlyt fektettek pedagógusaink a
téri tájékozódó képesség, a kitartás, a szabálytudat fejlesztésére.
Az év során az egyéni fejlesztések hatására gyermekeink birtokába kerültek a tanulást megalapozó alapvető
képességeknek. Jól motiválhatók, tudásvágyuk erős.
37 óvodás gyermekünk az iskolai tanuláshoz szükséges stabil szokásokkal gazdagodva, felkészülten iratkozhatott
be az iskolába.
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Szlovák nyelvi nevelés:

A szlovák nyelv érdekes, játékos hangzásával közel áll a gyermekekhez, fogékonyak iránta. Pedagógusaink
munkáját megkönnyíti, hogy sok családban még elevenen élnek a nyelvi hagyományok, - főként a nagyszülők
körében,- így a gyermekek otthonról hozott tapasztalataira is építhetnek. Mindennapos tevékenységeik alapja a
szlovák népzene, népdalok hallgatása, melyeknek köszönhetően fogékonyabbá válnak a nyelv befogadása iránt. A
köszönések, alapvető udvariassági formák elsajátítása az első lépés a közkedvelt mondókák, gyermekdalok
megtanulása mellett.
A heti-tervekben fokozott hangsúlyt fektettek arra, hogy az adott témáik, projektjeik a szlovák nyelvi anyagban is
érvényesüljenek, azokkal szinkronban legyenek. Nagy segítségként értékelték, hogy a szlovák csoportok
pedagógusai szoros együttműködésben dolgoztak. Igyekeztek összehangolni a szlovák irodalmi- és énekanyagot,
hiszen az év során két alkalommal is van mód szlovák nyelvet tanuló gyermekeinknek a megmutatkozásra, és a
közös fellépések elengedhetetlen alapja a közös „törzsanyag”. Ez a szoros együttműködés lehetővé tette a
folyamatos tapasztalatcserét is, mely a nevelés más területein is kifejtette hatását, gazdagítva ezzel az egyéni
pedagógiai munkát is.
A gyermekek egyik kedvelt tevékenysége a tánc, mely a legegyszerűbb, és leghatékonyabb motivációs eszköz a
szlovák nyelvi kultúra továbbörökítésére. A népdalok énekelgetése közben sok nyelvi ismeret rögzül. Gyakran
hallgatták az év folyamán a kondorosi Rózsa Pávakör zenei anyagát, melyben szerepet kapnak a szlovák dalok is.
Ennek megmutatását azért tartjuk fontosnak, mert példát állítanak a ma is folyó hagyományőrzésre, a kultúra
átörökítésére. Jó példa a gyermekek előtt, a későbbi életükben tudatosulhat bennük ennek fontossága. Ezt erősíti a
kondorosi Szlovák Klubbal ápolt szoros kapcsolat is. Rendszeres közös programok alakalmával van lehetőség a
nyelvi hagyományokat ápoló, különböző korosztályok találkozására. Legutóbb a húsvéti ünnepkör során volt
lehetőségük az együttműködésre. Egy kellemes délelőttöt töltöttek a Klub székhelyén, ahol felelevenítették az ünnep
hagyományait.
Az iskolakezdésre megfelelő indíttatást kaptak gyermekeink a szlovák tanulmányok folytatásához.

A jövőnkről:

Önkormányzati határozatnak megfelelően pályázatot nyújtunk be óvodafejlesztés témakörben. Az elnyerhető
támogatás 5 millió Ft. A program részeként a Balázs épületben tornaszobát alakítunk ki, képzések szolgálják a
tartalmi fejlesztés alapját, szülői szakmai fórumok és családi napok szervezését vállaljuk.
Nagyszénással és a kondorosi iskolával közösen veszünk részt egy pályázaton, mely 12 hónapon keresztül
változatos programokat kínál gyermekeinknek. A felhasználható keret kb. 1 millió Ft.
Civil szervezetek által összeállított pályázat az egészséges életmódra kínál lehetőségeket 5 témakörben
óvodásainknak, - ez utóbbi még benyújtás előtt áll.

A bölcsődét és óvodát érintő törvényi változások miatt szükséges a szakmai program, illetve az óvodai nevelési
program átdolgozása. A bölcsődei gondozó elnevezése helyesen kisgyermeknevelő, a gondozás-nevelés a jövőben
nevelés-gondozás, az óvodai nevelési program, óvodai pedagógiai program elnevezést kap stb. Mindezek
szükségessé teszik az említett dokumentumok átdolgozását.

Várhatóan az óvodás gyermekek is hasonlón a bölcsődések TAJ alapú nyilvántartásához a KIR rendszerbe kerülnek
regisztrálásra még a nevelési év kezdete előtt. Tapasztalataink szerint ezt is hosszabb felkészülés előzi majd meg.
Jelentősége abban van, hogy a jövőben ez lesz a normatíva igénylés alapja.
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Csoportkialakítások a 2012-2013-as nevelési évre:

Bölcsődei csoport:

Szakmai vezető:

Galátné Hajdú Erzsébet

Technikai dolgozó:

Balatoniné Kiszely Ágnes

Manócska csoport:
Kisgyermeknevelők: Megyik Katalin
Szebegyinszki Csilla
Ellátottak száma:

8 fő

Összesen:

8 fő

Katica csoport:
Kisgyermeknevelők: Galátné Hajdu Erzsébet
Varga Opauszki Melinda
Ellátottak száma:

8 fő

Összesen:

8 fő

Óvodai csoportok:

Pillangó szlovák vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Bertókné Kohut Emília
Brlás Brigitta

Dajka néni:

Farkas Józsefné

Ellátottak száma:

22 fő
86

SNI-s gyermek

+1 fő

Összesen:

23 fő

Mókus szlovák vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Fábri Judit
Csicselyné Bencsik Mária

Dajka néni:

Szuhaj Katalin

Ellátottak száma:

25 fő

SNI-s gyermek 1

+1 fő

Összesen:

26 fő

Mese-vár szlovák vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Tinka Edit
Horcsák István

Dajka néni:

Nagy Sándorné

Ellátottak száma:

26 fő

BTM-es gyermek

+1

Összesen:

27 fő

Tarkarét vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Filipinyi Jánosné
Sznyidáné Povázsay Erzsébet

Dajka néni:

Filóciné Lustyik Beáta

Ellátottak száma:

24 fő

SNI-s gyermek 1

+1 fő

Összesen:

25 fő

Eszterlánc vegyes csoport:
Óvodapedagógusok:

Dankóné Kovács Ildikó
Orvosné Gyurcsán Anikó
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Dajka néni:

Mihálik Antalné

Ellátottak száma:

20 fő

BTM-es gyermek

+9

Összesen:

29 fő

Szivárvány félnapos vegyes csoport:
Óvodapedagógus:
Dajka néni:

Opauszki Mihályné
Miskó Lászlóné

Ellátottak száma:

25 fő

SNI-s BTM- es gyermek 1

+1 fő

Összesen:

26 fő

Intézmény óvodai létszáma összesen:

142 fő

SNI, BTM-es gyermek

+14 fő

Számított létszám

156

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az intézmény 2011-2012-es nevelési évéről szóló beszámolójának
elfogadására, továbbá a 2012 – 2013 évi csoportlétszámok jóváhagyására.

Kondoros, 2012. június 13.

Máté Istvánné
intézményvezető

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a
közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2011-2012-es
nevelési évéről szóló beszámolóját elfogadja.
88

Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a
közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2012-2013-as
nevelési évének csoportlétszámait engedélyezi.
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