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MUTATÓ
Alattyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 22-én megtartott
soros ülésének
Jegyzőkönyve
99/2016.(IX.22.) hat. Az ülés napirendjére, annak sorrendjére tett javaslat elfogadásáról
100/2016.(IX.22.) hat. Az OLC System Tanácsadó és Szolgáltató Kft. energia beszerzésre
irányuló megbízásáról
101/2016.(IX.22.) hat. A családsegítő és gyermekjóléti feladatok 2017. január 1-jétől történő
ellátásáról
102/2016.(IX.22.) hat. Az Idősek Klubja 2015. évi beszámolójának elfogadásáról
Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016. (VIII.30.) rendelete
a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló 1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
103/2016.(IX.22.) hat. Az Alattyáni Óvoda 2015/2016-os nevelési évről szóló beszámolójáról
104/2016.(IX.22.) hat. Az Alattyáni Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról
105/2016.(IX.22.) hat. Az Alattyáni Óvoda 2016/2017-es munkatervének elfogadásáról
106/2016.(IX.22.) hat. Az Alattyáni VÉCS Kft. további működéséről
107/2016.(IX.22.) hat. A gördülő fejlesztési terv elfogadásáról
108/2016.(IX.22.) hat. Alattyán, 774 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
109/2016.(IX.22.) hat. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről – pályázat benyújtásáról
110/2016.(IX.22.) hat. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójában való részvételről és a 2017. évi „A” típusú és
„B” típusú pályázat kiírásáról és elbírálására meghatározott
szempontokról
Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
16/2016. (IX.22.) rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
(A rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
111/2016.(IX.22.) hat. Az ASP rendszer országos kiterjesztéséhez történő csatlakozáshoz
szükséges hálózat- és irodafejlesztési beruházás végrehajtásához
112/2016.(IX.22.) hat. a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” elnevezésű, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú
projektre történő támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére a
kedvezményezetti kötelezettségek teljesítéséről
113/2016.(IX.22.) hat. Engedélyezett létszám emeléséről
114/2016.(IX.22.) hat. A Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Kft. beolvadásáról
Készült 1 pld-ban

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló
1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. §
(3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és 45. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a szociális juttatásokról és ellátásokról szóló rendeletét (továbbiakban:
Rend.) az alábbiak szerint módosítja.
1. §

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2016. október 1-jétől lép hatályba.

Koczkás Gábor
polgármester

Tóth Ildikó
jegyző

1.sz. melléklet

Szociális étkeztetés
Jövedelem
0 Ft
0 – ÖNYM
ÖNYM - ÖNYM 200 %
ÖNYM 200% <

Kedvezmény
100 %
50%
20%
0

Étkezési díj / nap
0 Ft
235 Ft
370 Ft
465 Ft

Szállítási díj / nap
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Házi segítségnyújtás
Jövedelem
0 Ft
0 – ÖNYM
ÖNYM - ÖNYM 200 %
ÖNYM 200% <

Kedvezmény
100 %
50%
20%
0

Házi segítségnyújtás / óra
0 Ft
340 Ft
545 Ft
680 Ft

Házi segítségnyújtás étkezéssel
Jövedelem

Kedvezmény

0 Ft
0 – ÖNYM
ÖNYM - ÖNYM 200 %
ÖNYM 200% <

100 %
50%
20%
0

Házisegítségnyújtás / óra
0 Ft
340 Ft
545 Ft
680 Ft

Étkezési díj /nap

Szállítási díj / nap

0 Ft
235 Ft
370 Ft
465 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Nappali ellátás / háromszori étkezéssel
Jövedelem

Kedvezmény
0 Ft

100 %

0 – ÖNYM

50%

ÖNYM – ÖNYM 200 %

ÖNYM 200% <

20%

0

Étkezési díj
/háromszori
0 Ft
385 Ft
reggeli 75 Ft /nap
ebéd: 235 Ft/nap
uzsonna: 75 Ft/nap
615 Ft
reggeli 122 Ft /nap
ebéd: 370 Ft/nap
uzsonna:
122
Ft/nap
770 Ft
reggeli 152 Ft /nap
ebéd: 465 Ft/nap
uzsonna:
152
Ft/nap

Nappali
ellátás Szállítási Összesen
étk. nélkül díja
díj
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

60 Ft

445 Ft

0 Ft

95 Ft

710 Ft

0 Ft

120 Ft

890 Ft

Alattyán Község Önkormányzata
Képviselő – testületének
16/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Alattyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az
alábbi rendeletet alkotja.
1.§
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed Alattyán község közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi
körzetre, védőnői ellátási körzetre, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra,
valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.
2.§
Az alapellátás körzetei
(1)

Alattyán község teljes közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet alkot.
A körzet székhelye: 5142 Alattyán, Honvéd u. 6.

(2)

Az alapellátáshoz kapcsolódó központi háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat
feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja. A Szolgáltatás a Jászberényi Központi
Orvosi Ügyeleti rendszer részeként működik.
A központi orvosi ügyelet rendelője: 5100 Jászberény, Thököly út 13.
Kiegészítő ügyeleti ellátás telephelye: 5142 Jánoshida, Fő út 49.

(3)

Alattyán község teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.
A körzet székelye: 5142 Alattyán, Honvéd u. 6.

(4)

Alattyán község teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.
A fogorvosi körzet székhelye: 5142 Alattyán, Honvéd u. 6.

(5)

Heti pihenőnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon a fogorvosi ügyeleti szolgálatot
Alattyán Község Önkormányzata a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásával kötött
megbízási szerződés alapján látja el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága ügyeleti rendelőjében.

(6)

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll,
melyet az 5142 Alattyán, Honvéd u. 6. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.

7.§
Záró rendelkezés
Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba.
Koczkás Gábor
polgármester

Tóth Ildikó
jegyző

JÁSZSÁGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS
5055 Jászladány, Hősök tere 6.
Telefon: +36 (57-817-947) ; Fax: +36 ( 57-454-870)
E-mail: pmtitkarsag@jaszladany.hu

ELŐTERJESZTÉS
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 2017. évi működési formáira
Előterjesztő:
Előkészítésben részt vett:

Bertalanné Drávucz Katalin, a Társulás alelnöke
Dr. Krikovics István ügyvéd
Lovász Imre, jegyző
Baginé Gavaldik Lívia intézményvezető

I. Előzmények:
Jelen előterjesztés indoka, hogy a közelmúltban jelent meg a 2016. évi LXVII. törvény
Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról, mellyel többek között
módosításra került az 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.), és az 1997. évi XXXI. tv.
(továbbiakban: Gyvt.); valamint a 2016. évi XC. számú törvény Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről.
Az új jogszabályi rendelkezések nem teszik lehetővé 2017. január 1-től, hogy a Jászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény jelenlegi formájában működjön.
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás 15 jászsági településen biztosít szociális, illetve
gyermekjóléti alapszolgáltatásokat két intézmény – a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat, valamint a Jászsági Szociális Alapszolgáltatási Központ - fenntartása útján.
A Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2008. január 1-től működik a
Jászság területén családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítva. Fenntartója jelenleg a 13
önkormányzat által alapított Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás. Az intézmény önállóan
működő költségvetési szerv, gazdálkodási és egyes igazgatási feladatait a Jászladányi Polgármesteri
Hivatal, mint önállóan gazdálkodó szervezet biztosítja.
2016. január 1-től bevezetett, a családsegítést
változásoknak megfelelően – 1993. évi III.
igazgatásról (továbbiakban: Szt.), illetve 1997.
gyámügyi igazgatásról (továbbiakban: Gyvt.)
alábbiak szerint:

és a gyermekjóléti szolgáltatást érintő jogszabályi
törvény a szociális ellátásokról és a szociális
évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a
- átalakításra került az intézményi működés az

Három szakmailag önálló szervezeti egység került kialakításra intézményen belül:
1. Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központ, mely ellátja a Jászapáti Járáshoz tartozó
településeken a család- és gyermekjóléti központ hatáskörébe tarozó feladatokat, valamint
Jászapáti városban a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.
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2. Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ, mely ellátja a Jászberényi Járáshoz
tartozó településeken a család- és gyermekjóléti központ hatáskörébe tarozó feladatokat,
valamint Jászberény városban a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.
3. Jászsági Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, mely ellátja az alábbi településeken a családés gyermekjóléti szolgálat feladatait: Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászivány, Jászjákóhalma, Jászkisér,
Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek.
A szervezeti egységek szakmai önállósága biztosított, a személyi feltételek az ágazati
jogszabályokban foglaltak szerint szervezeti egységenként biztosítottak. Mindhárom szervezeti
egység önálló költségvetéssel rendelkezik tervezési szinten és a kiadások könyvelése tekintetében
is.
A szolgáltatói nyilvántartásba a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 1SZEMK/22454.
azonosítószámú, JN/17/00202-6/2016. ügyiratszámú Határozatával jegyezte be az intézményt.
II. Jogszabályi környezet 2017. január 1-től:
Működtetés:
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.
A Gyvt. 39. §-a alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek
felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató keretében működtethető (családés gyermekjóléti szolgálat), mely szolgáltató ellátja a gyermekjóléti szolgáltatáson túl a
családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatokat is:
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a
krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott
szolgáltatás.
A települési önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként,
szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként működteti.
Család- és gyermekjóléti központ működést a Gyvt. az alábbiak szerint szabályozza:
40/A. § (1) Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a
járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló
intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik.
(3) A gyermekjóléti központ kizárólag a 94. § (4) bekezdése szerinti települési önkormányzat
fenntartásában működhet. A fenntartó a (2) bekezdés a) pont ad) alpontja, valamint a (2)
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bekezdés b) és c) pontja szerinti feladatok ellátására egyházi fenntartóval és nem állami
fenntartóval ellátási szerződést nem köthet.
(4) A gyermekjóléti központ a (2) bekezdés a) pont aa)–ac) és ae)–af) alpontja szerinti feladata,
valamint a szupervízió az Szt. 122/A. §-a szerinti, szolgáltatások intézményen kívüli szervezet által
történő ellátásának szabályai szerint is biztosítható.
A települési önkormányzatok feladatait a Gyvt. az alábbiak szerint szabályozza:
94. § (1) A települési önkormányzat, …feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének
kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)–(4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásokat, valamint, ha a (2a)–(4) bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására,
szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
(2a) Polgármesteri hivatalt működtető települési önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal
székhelye szerinti települési önkormányzat, …lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti
szolgálatot működtetni. A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési
önkormányzat által működtetett gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. Amennyiben a gyermekjóléti szolgálat
fenntartója társulás, a társulás társulási megállapodásban megjelölt székhelye kizárólag az e
bekezdés szerint feladatellátásra kötelezett önkormányzat lehet.
(4)A járásszékhely település, … lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti központot
működtetni. A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a járás
lakosságára terjed ki.
(5) A települési önkormányzat által fenntartott intézmények ellátási területe a település lakosságára
terjed ki, kivéve, ha az intézményt társulás keretében közösen tartják fenn, vagy ha az ellátást
szerződésben vállalta más önkormányzat lakosságára is kiterjedően.
(6) Ha az intézmény ellátási területe a fenntartó önkormányzat illetékességi területét meghaladja, –
eltérő megállapodás hiányában – az ellátást valamennyi jogosult számára azonos feltételek szerint
kell biztosítani. E rendelkezést kell alkalmazni az ellátás megszüntetése esetén is.
(7) Az intézményt fenntartó önkormányzat az intézménnyel nem rendelkező önkormányzat kérésére
az ellátást nem tagadhatja meg, ha e törvény hatálybalépésekor vagy külön megállapodásuk alapján
már biztosított ellátást.
94/A. § A települési önkormányzatok a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátásokat, különösen a bölcsőde, a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona
működtetését társulás útján is biztosíthatják.
97. § (1) Az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes
körülhatárolható és elkülöníthető feladatok ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást, a települési önkormányzat, illetve az állam – a fenntartói feladatainak a Kormány
rendeletében kijelölt szerv útján – állami fenntartóval, egyházi fenntartóval és nem állami
fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja.
Gyvt, 5. §-a definiálja a szolgáltatások szervezeti formáit:
s)fenntartó:
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sa)az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi
önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),
sb)az egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi fenntartó),
sc)az egyéni vállalkozó,
sd)31 az sa)–sb) alpontokban nem említett, magyarországi székhelyű jogi személy és egyéni cég,u)
intézmény: az e törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége, amely a rá
vonatkozó külön jogszabályban foglaltak alapján jön létre, legalább három főt foglalkoztat teljes
munkaidőben, valamint a mini bölcsőde és a javítóintézet. Ha e törvény másképp nem rendelkezik,
az intézmény fogalmát kell megfelelően alkalmazni a helyettes szülői, illetve nevelőszülői hálózatra
is,
v)működtető: az a természetes személy, jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli
szervezete, aki, illetve amely a fenntartó által biztosított működési feltételek között a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet szervezi,
w) szolgáltató: gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző személy
vagy szervezet, amely nem minősül intézménynek vagy helyettes szülői, nevelőszülői hálózatnak,..

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozásának kérdései:
A szolgáltatások működtetésének állami támogatásaita 2016. évi XC. számú, Magyarország 2017.
évi központi költségvetéséről szóló törvény szabályozza:
Az állami támogatások mértékét a törvény 2. számú mellékletének III.3. pontja tartalmazza.
Összefoglalóan elmondható, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás finanszírozása
sem szerkezetében sem összegében nem változik 2016. évhez képest.A központi költségvetés
továbbra is a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít az ágazati törvényekben (a
Gyvt-ben és a Szt.-ben), és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően
család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és
dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.A járásszékhely települések,
valamint a nagyobb lélekszámú települések (Jászkisér és Jászladány) tekintetében elmondható,
hogy a finanszírozott létszám alacsonyabb, mint a szakmai jogszabályokban előírt minimum
létszám.
Létszám előírások:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) számú NM
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a szolgáltatások működtetésének tárgyi és személyi
feltételeit:
Ellátás

Munkakör/fő

1. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat
4000 fő lakosságszámra (település/közös hivatalhoz tartozó települések)
vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 25
ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő

családsegítő
(3 fő családsegítő és a felett
közülük intézményvezetőt kell
kinevezni)

1 fő
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b) Család- és gyermekjóléti központ

4000 fő lakosságszámra (település/közös hivatalhoz tartozó települések)
vetítve, vagy – ha ez magasabb létszámot eredményez – minden 25
ellátott családra 1 fő, de minimum 1 fő
7000 fő járási lakosságszámra vetítve, de minimum 3 fő, azzal, hogy
esetmenedzser esetében – ha ez magasabb létszámot eredményez –
minden 50 ellátott családra 1 fő
10 000 fő járási lakosságszámra vetítve

intézményvezető

1 fő

családsegítő

1 fő

esetmenedzser/tanácsadó

1 fő

szociális asszisztens (ajánlott
létszám)

1 fő

A jogszabályi rendelkezések értelmezéséhezBertalanné Drávucz Katalin a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Elnöke Állásfoglalást kért az EMMI illetékes államtitkárától, melyet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának
főosztályvezetője, Bódy Éva válaszolt meg.Válasza értelmében 2017. január 1-től a család- és
gyermekjóléti központok kizárólag járásszékhely települési önkormányzatok fenntartásában
működhetnek, társulásos formában a központok fenntartására nincs lehetőség. Ennek okán aJászsági
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény jelenlegi formájában nem működhet.

III. Javaslatok a szolgáltatások 2017. január 1-től történő működtetésére

A járásszékhely településeknek – Jászapátinak és Jászberénynek – létre kell hozniuk egy-egy
új intézményt, vagy szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységet, mely ellátja
a járásszékhely település közigazgatási területén a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait, és a
járásszékhelyhez tartozó településeken a család- és gyermekjóléti központ feladatait. A két település
tehát a továbbiakban nem tudja a társulás keretében ellátni el a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait.
Az intézmény létrehozásához alapító okiratot, Szakmai Programot és annak mellékleteként
Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges alkotni, valamint kérni az intézmény bejegyzését a
szolgáltatói nyilvántartásba (működési engedély).A szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzéshez mindkét településen biztosítottak az infrastrukturális és tárgyi feltételek azzal a
kitétellel, hogy Jászapátin addig szükséges megoldani az akadálymentes közlekedést.
A járásszékhelyeknek javasolt végiggondolni, hogy a gyermekjóléti központ speciális
szolgáltatásait (készenléti szolgálat, pszichológiai, jogi tanácsadás, családterápia,
családkonzultáció kapcsolatügyeleti mediáció, stb.) közösen biztosítják mindkét járásra
vonatkozóan. A jelenlegi szakember gárdával biztosíthatóak a személyi feltételek.
Mindezek következtében átalakul a társuláshoz tartozó járásszékhelyen kívüli települések jelenlegi
szolgáltatási struktúrája is, előttük több lehetőség is van.
Dönthetnek a mellett, hogy
A)társulásos formában biztosítják a család- és gyermekjóléti szolgálatot továbbra is, vagy
B)önállóan, vagy
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C) ellátási szerződést kötnek egy szolgáltatóval.

A)
Társulásos formában történő feladatellátás esetén a jelenleg is működő intézmény
átalakítása szükséges az új feladat-ellátási feltételeknek megfelelően. Ehhez módosítani szükséges
az intézmény Alapító Okiratát és további alapdokumentumait (Szakmai Program, SzMSz, egyéb
szabályzatok), és kérelmezni kell a szolgáltatói nyilvántartásban történő bejegyzésének módosítását.
Társulásos működtetés esetén továbbra is a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás lehet a
fenntartója az intézménynek. Kérdéses, hogy hány település dönt e feladat-ellátási forma mellett,
ettől függően lehet a személyi, szakmai és finanszírozási kérdésekre konkrét válaszokat találni.
A társulásos formában történő működtetés esetén a személyi feltételek biztosításának nehézségeivel
azonban biztosan számolni kell több település vonatkozásában.
Amennyiben társulásos formában működik továbbra is a JCsGySz intézmény, vele mindkét
járásszékhelyen működő település gyermekjóléti központja köthet ellátási szerződést akár
valamennyi, a Gyvt-benés az Szt-ben meghatározott feladat ellátására.
A településeken az alábbi minimum létszámfeltételeket szükséges biztosítani (függetlenül attól,
hogy társulásban, vagy önállóan működtetik a szolgáltatást.
Létszám
Település
Alattyán
Jánoshida
Jászalsószentgyörgy
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy és Jászágó
Jászjákóhalma
Jászkisér
Jászladány
Jászszentandrás és Jászivány
Jásztelek és Jászboldogháza

Munkakör
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő
Családsegítő

Lakosságszám
alapján
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1,5 fő
1,5 fő
1 fő
1 fő

Gondozott
családok száma
alapján
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő
1,5 fő
3 fő
1 fő
1 fő

Amennyiben valamennyi település társulásban látná el a feladatot, 12,5 fő családsegítőt kell
alkalmazni, jogszabály szerint közülük egy fő intézményvezetőt kell kinevezni. Megítélésem szerint
ebben az esetben az intézményvezetőre komoly szakmai terhek hárulnak (az intézmény szakmai
irányítása, a családsegítők szakmai munkájának folyamatos ellenőrzése, munkáltatói jogkörben
végzett feladatok, pénzügyi, gazdálkodási feladatok), a családsegítői munkakör ellátása mellett ez
nagy kihívást jelent, tehát önálló intézményvezető alkalmazása javasolt. Gyakorlatilag jelenleg
ebben a formában működik intézményünk egyik szervezeti egysége, a Jászsági Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat. Költségvetése 31,5 millió Ft, melyből a személyi kiadások 29,7 millió Ftot tesznek ki 12 fő engedélyezett létszámmal tervezve. Állami támogatásból származó bevétele 30,8
millió Ft. Ehhez hozzájárul a társulás és munkaszervezetének a működési költsége, valamint a
települési önkormányzatok biztosítják a szolgáltatások helyiségei fenntartásának rezsi és egyéb
költségeit.
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B)
Amennyiben önállóan látják el a települések a család- és gyermekjóléti szolgálatot, úgy
önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységeként működtethetik.
- Önálló intézmény létrehozásának a kisebb településeken nincs értelme, ugyanakkor
- egy szociális (pl. alapszolgáltató központ, idősek klubja, gondozási központ) vagy
köznevelési (Óvoda), vagy egészségügyi intézményhez (pl. védőnői szolgálat)
integrálhatják szervezeti és szakmai önállósága biztosításával, vagy
- önálló családsegítő munkakörben foglalkoztatottszemély alkalmazásával is megoldható a
feladat.
Ebben az esetben újra kell gondolni a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás jövőjét, beleértve
a Jászsági Szociális Alapszolgáltató Központ működését is, melyet négy település szociális
alapszolgáltatásait biztosítja, és a társulás fenntartásában működik.
C) A települési önkormányzatok állami fenntartóval (települési önkormányzattal, társulással),
egyházi fenntartóval és nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatják a
család- és gyermekjóléti szolgálatot. Az ellátási szerződés tartalmát a felek szabadon állapítják meg
azzal, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell az Szt. 121. §-ában és a Gyvt. 97. §-ában
meghatározottakat:
Az ellátási szerződést írásban kell megkötni, és tartalmaznia kell
- az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nevét, székhelyét és adószámát;
- a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát;
- az egyházi fenntartó vagy a nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott
szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási
kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására;
- szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés
mértékérevonatkozó kikötést;
- a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét;
- az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség
teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget;
- a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok
kivizsgálására vonatkozó megállapodást;
- az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját,
gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási
kötelezettség terheli;
- a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a
statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását;
- az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatáshoz való
hozzájárulás összegét,
- a hozzájárulás megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket, a hozzájárulással
történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket;
- azt az időszakot, amelyre a szerződést kötötték;
- a szolgáltatást végző nem állami szerv nyilatkozatát a nyilvántartási kötelezettség, az adatkezelés
és az adatvédelem szabályainak ismeretére és betartására.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete az ellátási szerződés megkötését, a szerződés
módosítását, illetve megszüntetését nem ruházhatja át. Az ellátási szerződés létrejöttét a helyben
szokásos módon közzé kell tenni.
Ellátási szerződést az önkormányzatoknak olyan fenntartókkal érdemes kötni, akik gyermekjóléti
szolgáltatást végeznek, ilyen fenntartóvá válnak a járásszékhelyek 2017. január 1-től. Szakmai
szempontból elsősorban az indokolt, hogy a járásszékhely önkormányzattal a járáshoz tartozó
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települési önkormányzatok kössenek ellátási szerződést, így a szolgálat és a központ feladatellátása
továbbra is egy szervezet keretein belül megoldható, együttműködésük zavartalanul működhet
tovább, nagyobb létszámú szakmai szervezetben megoldható a kieső/hiányzó munkavállalók
helyettesítése is. Az ellátási szerződések megkötéséhez természetesen a járásszékhely
önkormányzatok fogadó készsége is szükséges.

IV. Települési önkormányzatok feladatai
Első körben a járásszékhelyen kívüli települési önkormányzatok döntése szükséges ahhoz, hogy a
térségi feladatellátás részleteiben tervezhetővé váljon:
-

-

Településenként döntés kell szülessen arról, hogy társulásban, vagy önállóan kívánják
ellátni a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait 2017. január 1-től.
Amennyiben önállóan, akkor arról is szükséges dönteni, hogy települési szolgáltatóval (pl.
szakképzett családsegítő szakember alkalmazásával, vagy önkormányzati fenntartású
intézményhez integráltan) vagy ellátási szerződéssel kívánja-e biztosítani a feladatellátást.
Ezen döntések javasolt határideje: 2016. szeptember 30.

A járásszékhely települések ezt követően tudnak dönteni arról, hogy milyen szervezeti felépítéssel
hozzanak létre intézményt, valamint hogyan biztosítják a speciális szolgáltatásokat. A
járásszékhelyi döntések meghozatalának javasolt határideje: 2016. október 20.
A Társulási Tanács elé ezen döntések meghozatala után kerülhet konkrét javaslat a Társulás, és az
általa biztosított feladatellátások vonatkozásában.
A Társulási Tanácsülés javasolt időpontja: 2016. november 8. Erre az időpontra kell elkészíteni a
létrehozandó/átalakítandó intézmények alapdokumentumait, amelyek a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés/módosítás alapjai.

Drávucz Katalin
Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás Elnöke
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Községi Önkormányzat

IDŐSEK KLUBJA
5142 Alattyán, Szent István tér 8.
Telefon: 57/655-270;
E-mail: idosek.klubja.alattyan@gmail.com

I. Előszó
Alattyán Község Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében 3
feladatot lát el a településen.
1.) Házi segítségnyújtás
2.) Szociális étkeztetés
3.) Nappali (demens) ellátás
Ebben a szervezeti egységben 2008. január 1. napjától működik.
Az intézmény 1988-ban létesült Idősek Napközi Otthona elnevezéssel.
1998-ban Gondozási Központként kiegészült a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás
tevékenységével.
Ez utóbbi kötelezettséget 2008. január 1. napjától a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat átvállalta. 1 fő családgondozóval biztosítja a rászoruló családok megsegítését, mely segítő
tevékenységre az intézményben biztosít irodát.
Összegezve az Idősek Klubja az elmúlt évtizedek során számos formai változáson esett át. Azonban
a gyakorlati feladatait tekintve változatlan maradt. A fő célcsoport a rászoruló – elsősorban idős
emberek, akiknek megsegítésére hivatott az intézmény.
A feladataink főként az alapellátásokra terjednek ki. Célunk hogy a rászorulót elsődlegesen
családjában, illetve saját környezetében gondozzuk. „Az idős fát nehéz átültetni” – tartja a mondás.
Ezt az elvet szem előtt tartva nyújtunk segítséget. Szeretnénk megelőzni, hogy a településen élő
rászorultak tartós bentlakást nyújtó intézményekbe kerüljenek.
Személyre szabottan igyekszünk egyaránt ellátást nyújtani az időseken túl: demens
betegeknek,
pszichiátriai
kezelteknek,
tartós
munkanélkülieknek,
hajléktalanoknak,
fogyatékossággal élőknek, krónikus betegségben szenvedőknek.
A napi életvitelükben való közreműködés során szoros kapcsolatban állunk ellátottjainkkal. A
család hiánya és az elmagányosodás okán, csupán a segítő szakemberekre támaszkodhatnak.
Természetesen nem pótolható a hozzátartozó, azonban családias környezetben, odafigyeléssel,
türelemmel és megértéssel vagyunk feléjük.
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II. Az intézmény nyilvántartó adatai
Az intézmény hivatalos megnevezése:
Székhelye:
Telefon:
E-mail:
Alapító szerv neve.
Intézmény fenntartója és felügyeleti szerve:
Székhelye:
Telefon/fax:
E-mail:
Az intézmény alapításának időpontja:
Az Intézmény működési területe:
Az intézmény célja:
Az intézmény férőhely:

Személyi feltételek:

Tárgyi feltételek:

Idősek Klubja
5142 Alattyán, Szent István tér 8.
57/655-270
idosek.klubja.alattyan@gmail.com
Alattyán Község Önkormányzata
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő Testülete
5142 Alattyán, Szent István tér 1.
57/461-011
ph@alattyan.hu
1988. január 1.
Alattyán Község közigazgatási területe
Nappali ellátás, házisegítségnyújtás,
szociális étkeztetés folyamatos biztosítása
Nappali ellátás: 20 fő
Házisegítségnyújtás: 12 fő
Szociális étkeztetés: határozatlan
1 fő intézményvezető
1 fő mentálhigiénés munkatárs
4 fő szociális gondozó
Az Idősek Klubja biztonságos, akadálymentes
helyiségei
Otthonos bútorzat, felszerelési tárgyak
Mindennapi műszaki cikkek (telefon,TV,rádió)
Számítógép, kommunikációs szolgáltatások
4 db kerékpár
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III. Intézmény működését biztosító dokumentumok
 Működési engedély
Azonosítószáma: 1SZEMK/2580
 Alapító Okirat
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2015. (V.28.) határozata
 Szervezeti és Működési Szabályzat
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (III.26.) határozata
 Szakmai Program
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (III.26.) határozata
 Házirend
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (VI.27.) határozata

Intézmény működését biztosító szabályzatok










Iratkezelési szabályzat
Adatkezelési szabályzat
Leltározási szabályzat
Tárgyi eszközök és készletek hasznosítási és selejtezési szabályzata
Munkavédelmi és munkabiztonsági szabályzat
Tűzvédelmi szabályzat
Belső szabályzat a nemdohányzók védelmében
Munkába járás szabályzata
Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
intézmények között
Alattyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 69/2014. (VIII.26) határozata
 Pénzkezelési szabályzat

IV. Az intézmény szolgáltatásai
Idősek Klubja
Az Idősek Klubja nappali ellátást biztosító intézmény, melynek célja a hiányzó családi gondoskodás
pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén. Személyi és tárgyi feltételeink
biztosítottak.
Jól megközelíthető helyen, a település központjában helyezkedik el az intézmény, tágas, zárt,
parkosított udvarral.
Az épületben előtér, tálalókonyha, ebédlő, fürdőszoba, zuhanyzó, öltöző, társalgó, folyosó és
mellékhelyiségek szolgálják az idős emberek kényelmét.
Bútorzata kényelmes, az ellátottak igényeinek, egészségügyi adottságainak megfelelő,
akadálymentesített.
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Az intézmény elsősorban a saját otthonukban élő szociális és mentális gondozásra szoruló,
önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál és nyújt különböző
szolgáltatásokat. Az igénybevevőknek lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, étkezésre,
társas kapcsolatokra, higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint a szabadidős tevékenységekre.
Az intézmény célja a családi gondoskodás pótlása szociális és mentális segítségnyújtás révén,
valamint az idős ember szociális helyzetének javítása, egyedüllétének megszüntetése, a
tétlenséggel járó káros hatások megelőzése valamint egészségi és higiéniás viszonyainak javítása.
Fizikai ellátás keretén belül napi háromszori étkezést biztosítunk tagjaink számára - tízórai,
ebéd, uzsonna. Segítünk a mindennapi tisztálkodásban.
Egészségügyi ellátás keretén belül rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását, vércukor
szintjét, és súlyát. Szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt gyógyszereket
kiváltjuk.
Minden ellátottal egyéni sajátosságának megfelelően foglalkozunk. Feladatainkat éves
munkaterv alapján végezzük. Minden apró siker motivál bennünket a küzdelmes munkára.
Tele vagyunk apró hétköznapi örömökkel, és azon fáradozunk, hogy tagjaink életviteléhez naponta
segítséget tudjunk nyújtani, hogy megelégedéssel éljék napjaikat.
Étkeztetés
Legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azoknak, akik életkoruk, betegségük, szociális
helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni. Az étkeztetést elvitellel, és kiszállítással lehet
igénybe venni.
Házi segítségnyújtás
Azokat az alattyáni lakosokat gondozzuk otthonukban, akik önmaguk ellátására nem, vagy csak
részben képesek.
Főbb szolgáltatásaink:

fürdetés, mosdatás

öltöztetés

gyógyszerezés felügyelete, felíratása, kiváltása

vérnyomás és testsúly mérése, diéta ellenőrzése

bevásárlás

közvetlen környezetének rendbe tétele

szociális ügyintézés (segélyek, hivatalos ügyek)
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V. Szolgáltatások finanszírozási helyzete
Mielőtt elemezni kezdenénk a vizsgált év tényadatait, fontosnak tartom, hogy említést tegyek a
szolgáltatások finanszírozási helyzetéről, és fennálló dilemmákról.
A szociális alapszolgáltatások eredményességét úgy vélem nehéz feladat számokban kifejezni.
Megkülönbözteti a pénzbeli ellátásoktól, hogy nem mérhető. Még a segély kézzelfoghatóan az
ellátottakhoz jut, mérése, adminisztrációja is átláthatóbb. Ezzel szemben a szolgáltatásnyújtás
költséges, és hatékonysága nem mutatható ki számokban.
Ha feltesszük azt a kérdést: mi a célunk a szociális segítségnyújtással, gyakran kell szembesülnünk
azzal a ténnyel, hogy kizárólag pénzzel nem érhetjük el a kívánatos célt, és a pénzbeli segítség
önmagában nem elégséges eszköz az egyén problémájának megoldására. Hiába adunk az idős
embernek pénzt, - pl.: gyógyszerre vagy egyéb megélhetési problémára – ha mozgáskorlátozott
vagy demens beteg, akkor valamely szolgáltatással tudunk csak segítséget adni.
Hangsúlyozom, a szociális szolgáltatásnyújtás költséges feladat egy fenntartó számára. Az
intézményes formában nyújtott segítés soha nem lehet nyereséges. A rászoruló emberek
támogatása mindig kiadásokkal jár. Sajnos a jelenlegi szabályozás állami támogatása országos
viszonylatban átlagosan 60%-ban fedezi egy intézmény költségeit.
Dr. Hazai Istvánné: A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban
„ Az állami hozzájárulás mértékét minden évben a költségvetési törvény határozza meg. Az állam által
biztosított normatíva összege minden évben emelkedik….). Ennek ellenére az állam által biztosított
támogatás a tényleges költségeknek csupán 60-70%-át fedezi, míg a hiányzó összeget a fenntartónak kell
biztosítania. A normatíva és a tényleges költségek közötti különbséget az ellátottak térítési díjából, az
egyszeri belépés költségeiből, valamint az önkormányzatok saját bevételeiből fedezik. Az ellátottak anyagi
helyzetüktől függően, jövedelmükkel arányos térítést fizetnek az ellátásokért, indokolt esetben
térítésmentesen vehetik igénybe a szociális szolgáltatást. „
/http://www.3sz.hu/sites/default/files/uploaded/dr._hazai_istvanne_a_szolgaltatasok_szerepe_a_szocialis_ellatasokban.
pdf/
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VI. Az Idősek Klubja bevételei

Az Idősek Klubja bevételeinek két fő forrása van:
1. Működési bevételek 57%
a.)
Állami támogatás
b.)
Előző évi pénzmaradvány
c.)
ÁFA
d.)
Befizetett térítési díjak
2.

Önkormányzat általi támogatás 43%
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VII. Az Idősek Klubja kiadásai

Kiadások
BÉR ÉS JUTTATÁSOK, JÁRULÉKOK
DOLOGI KIADÁSOK Üzemeltetési anyagok (Irodaszer, tisztítószer)
DOLOGI KIADÁSOK Szolgáltatási kiadások ( rezsi, HCCP, demens szakvélemény)
DOLOGI KIADÁSOK Egyéb dologi kiadások ( Áfa)
DOLOGI KIADÁSOK Beruházások
DOLOGI KIADÁSOK Vásárolt élelmezés

DOLOGI
KIADÁSOK
Vásárolt
élelmezés;
35%

BÉR ÉS
JUTTATÁSOK,
JÁRULÉKOK;
49%

11%
4%
1%

Az intézmény kiadásait két kategória képezi
1. Bér jellegű kiadások és járulékaik 49%
2. Dologi kiadások 51%

8

Községi Önkormányzat

IDŐSEK KLUBJA
5142 Alattyán, Szent István tér 8.
Telefon: 57/655-270;
E-mail: idosek.klubja.alattyan@gmail.com

VIII. Az intézmény gazdálkodásának értékelése
25000

22679

20000
15211
15000
2015 Kiadás

11121
10000

2015 Bevétel

8445
5994

5000
2064
0
Házigondozás

Szociális étk

Nappali+demens ell.

Az ábra az intézmény éves költségvetési beszámolójának adatait tartalmazzák. Az első oszlop a
kormányzati funkciónkénti kiadásokat, második a bevételeket mutatja.
Szembetűnő hogy a nappali ellátás bevétele kimagasló. Ez annak az eredménye, hogy az
önkormányzat által – a működéshez szükséges – támogatás erre a szolgáltatásra lett könyvelve.
Ha a nappali ellátás kiadás-bevételi különbözetét, ami közel 7 millió forint, átképezzük a szociális
/3 millió/ és házigondozásra /4 millió/ akkor kiegyenlítődnek a költségek.
A gazdálkodás eredménye pénzügyi nézőpontból 0 lesz. Az intézmény a gyakorlatban így lesz
működőképes.
Az 5. fejezetben megfogalmazottakra hivatkozva a szociális szolgáltatásnyújtás soha nem lehet
„nyereséges”. Egy alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény soha nem fog „profitot” termelni,, hiszen
humánerőforrással szociális szolgáltatásnyújtást „segélyez”.
A segélyezés pedig mindig pénzbe kerül.
Az intézményi finanszírozás kedvezőbb befolyásolására az alábbi eszközeink vannak:
 bérjellegű megtakarítások
 dologi kiadások csökkentése
 magasabb állami támogatás igénylése
 ellátotti létszám a maximális férőhelyek szerinti megtartása
 térítési díjak emelése
 társulásban működés
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IX. Ellátotti létszámok alakulása

Átlaglétszámok alakulása
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Az állami támogatás igénylése az átlaglétszámok alakulásával van összhangban. A nyilvántartott
ellátottak szolgáltatást igénybevett napjai alapján kell kiszámolni.
A házisegítségnyújtás továbbra is stagnál. A 12 fő házigondozott nem igényli minden nap a
gondozást, ezért az átlaguk 6 főnél realizálódik.
A demens - nappali ellátás 2015-ben kihasználatlanul működött. Sajnos a szolgáltatást
igénybevevők 50 %-a elhunyt, vagy eü. állapota miatt szociális otthonba került. A felszabadult
férőhelyek lassú ütemben töltődtek. Sajnos a folyamatos eltávozást, csak az év második felében
beiratkozó érdeklődők kezdték kompenzálni. Az éves átlaglétszám 14 fő volt.
A szociális étkeztetettek esetében folyamatosan próbáljuk megtalálni a valódi rászorulókat. A
rendszeres eü. és jövedelem felülvizsgálatok által, kizárólag a hátrányos helyzetűeket célozzuk.
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X. Nyilvántartott ellátotti létszám

Nyilvántartott ellátotti létszám
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Az ábra a nyilvántartott igénybevevők létszámának alakulását mutatja.
A házisegítségnyújtás a korábbiakban megfogalmazottak szerint stagnál. A maximálisan
engedélyezett 12 fő folyamatosan igénybe veszi az ellátást.
A nappali ellátás ingadozó. A létszámok minden év december 31-i állapotát szemlélteti.
2009-2011-ig volt a legmagasabb az igénybevevők száma. Ez 2012-tól kezdett realizálódni. Ennek
az az előzménye, hogy 2011-ben minden olyan ellátottal megszüntettük a megállapodást, aki csak a
nyilvántartásban szerepelt, de a gyakorlatban nem volt jelen az intézményben.
A valódi ellátottak 2012-től mutatkoznak. 2013-2015 között jellemzően többen „távoztak”, mely
tendencia 2015 júniusig tartott. 2015 decemberére vált ismét 100%-sá a nappali ellátás
kihasználtsága.
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XI. Létszámok függvényében igényelt támogatások
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Az intézmény a működési engedélyben meghatározott férőhelyek alapján /100%-os kihasználtság
esetén/ összesen 14.508.000 Ft-ot igényelhet maximum az alábbiak szerint:
Szociális étkezés: 50 fő x 55.360 Ft = 2.768.000 Ft
Házigondozés: 12 fő x 145.000 Ft = 1.740.000 Ft
Demens ellátás: 20 fő x 500.000 Ft = 10.000.000 Ft
Sajnos 2015-ben az igénylés alulmaradt a létszámcsökkenések miatt. Azonban szeretném
előremutatni, hogy 2016-ra az állapot figyelemre méltóan változott.
Az intézmény elérni látszik egyik fő célját, mely szerint a létszámokat maximalizálni kell!

XII. Befizetett térítési díjak

A vizsgált évben 7.741.000 Ft térítési díj és vonatkozó /ÁFA/ került rögzítésre. A legnagyobb
arányú a szociális étkeztetés esetében. Ennek oka, hogy itt a legmagasabb, 50 fő az igénylők száma.
A nappali ellátás térítési díj bevétele a korábbiakhoz képest alulmaradt. 2015. augusztus 1-vel
hatályba lépett a módosított térítési díj rendelet, mely alapján a nappali ellátásért (gondozásért,
programokon való részvételért) nem kell fizetni. Csupán a helyben fogyasztott étel térítésköteles.
Ennek következetes eredményeképp 14 főről 20 főre emelkedett az igénylők létszáma.
Térítési díj kevesebb érkezett, azonban az ellátottak után igényelhető támogatás túlkompenzálta a
kiesést.
A házi segítségnyújtás díj bevételei a létszámokkal egyenes arányosságban stagnált. Az
előző évhez képest a díja 10Ft/óra emelkedett, ezáltal térítési díj bevételei a korábbi évek átlagát
hozzák.
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XIII. Az Idősek Klubja programjainak innovációja
A nappali ellátásunk célja, hogy minél változatosabb, élménydúsabb programokat nyújtsunk
ellátottjainknak.
A vizsgált év óriási változást eredményezett. A Képviselő Testület, 2015 augusztus 1-i hatállyal,
elfogadta a térítési díjakra vonatkozó módosításunkat, mely szerint a nappali ellátást igénybevevők
étkezés nélkül, térítésmentesen vehessék igénybe a szolgáltatásunkat.
Ez alapján olyan személyek is részt vehettek a programjainkon, akik csupán a szabadidejüket
kívánták velünk eltölteni. „Az ingyenes szórakoztatás” vonzotta az érdeklődőket.
A korábbi célunk, hogy új embereket regisztráljunk, az intézményt 100%-os kihasználtsággal
működjön, teljesülni látszott az év második felében, amely aztán 2016-ban meg is valósult!!
2016-os évre elértük az 5 éves hosszú távú célunkat, a nappali ellátás férőhelyeit maximálisan
feltöltöttük.
Míg 2014-ben átlagosan 13 fő, 2015-ben 14 fő, 2016-ra 18 fő vett részt a programjainkon.
A mai napi regisztrált adat pedig a 20 fő.
Az ellátotti létszámok emelkedésén túl a programok minősége is javult. A korábbi években a
gondozási feladatok kapták a legnagyobb szerepet, a feltöltődést nyújtó elfoglaltságokra nem
maradt elegendő idő. A legsúlyosabb mértékű mentális problémákkal, inkontinenciával,
elkóborlással, higiéné megtartásával, stb. kellett foglalkoznunk.
A nappali ellátás valódi szerepe már-már kezdett kipusztulni. A településen uralkodó téves
szemlélet, - mely szerint a szolgáltatás a súlyos beteg, önmagát ellátni nem tudó emberek
segítésére hivatott – jellemezte a lakosságot. Az emberek a szociális otthonnal fonták össze a
napközbeni ellátást. Ezáltal újabb és újabb gondozási feladatok generálódtak, a szórakoztató
programterveink helyett.
Összegezve 5 évi elhivatott munka kellett ahhoz, hogy ezt a szemléletet átfordítsuk. Azt a
tevékenységet végezzük a nappali ellátásban, amit a valódi céljainkban elhatároztunk.
Nagy örömmel készítettem ezt a beszámolót, mert a legnagyobb hosszú távú célunk
megvalósult.
A súlyos gondozási feladatokat igénylő ellátottakat felvették szociális otthonokba, de sajnos a
vizsgált évben volt a legkimagaslóbb az elhunytak száma. Ennek következtében a nappali ellátást
igénybevevők száma az év első felében, oly mértékben lecsökkent, hogy kihasználatlanul,
eredménytelenül működtünk.
Házról-házra jártuk a célcsoport tagjait. A látogatások alkalmával elkísért bennünket néhány
vállalkozó szellemű ellátott is. Hitelt érdemlőbb volt egy kortárs elbeszélése, ezáltal sokaknak
felkelthettük az érdeklődését. Folyamatosan bátorítottuk az egyedül élő időseket. Több hónapon át
„reklámoztuk” többféle kommunikációs csatornán, az igazi-valódi szolgáltatásunkat. (internet,
személyes megkeresés, Hírmondó, közösségi oldalak)
Minden lehetőséget igyekeztünk megragadni.
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Végül a keserves időszakot a fellendülés követte. Az új tagok folyamatosan érkeztek, és a csoport
teljesen kicserélődött.
A régi tagokat új, aktív idősek váltották fel. Az új ellátottakat az új
szemlélet jellemezte, és új programok születtek.
A gyászt az öröm, a gumikesztyűt a sodrófa, a törölközőt a konyharuha váltotta fel. A „Legjobb
Barát” modell elvét követve a gondozók mindent együtt csinálnak az ellátottal:
reggeli torna
tánc
nótázás
kirándulás
tésztagyúrás
bográcsozás
nyársalás, grillezés
jelmezkészítés
mozidélelőtt
fodrászkodás
pedikür-manikür
varrás
kézműves foglalkozások
felolvasás
híradó
segédeszközökhöz való hozzájutás
citera-koncert
intézményi szentmise
közös étkezések
lángos sütés
palacsinta sütés
turkáló
kerty party
strand
táncdalfesztivál
farsangi jelmezverseny
főzőverseny
színpadi műsorok betanulása
szülinapi tortasütés
szülinapi bulik és ……….)
Összegezve örömmel
megvalósult!!

hangsúlyozom,

hogy

minden

15

programokkal

kapcsolatos

tervünk

Községi Önkormányzat

IDŐSEK KLUBJA
5142 Alattyán, Szent István tér 8.
Telefon: 57/655-270;
E-mail: idosek.klubja.alattyan@gmail.com

XIV. Az Idősek Klubja programköltségeinek finanszírozása
Az előző fejezetben megfogalmazottakra hivatkozva: 2015-ben a költségvetés tervezéskor
minimális ellátotti létszámokkal kalkulálhattunk. A tervezéskor mindig nehezíti munkánkat, hogy
nem látjuk előre a létszámváltozásokat.
Aki idősekkel foglalkozik, az mindig óvatosan tervez a nagy számokkal. Nem lehetünk naivak,
hogy az ellátottak még évekig élnek. Nem is lehetünk túlzottan optimisták, hogy az új belépők
folyamatosan jönnek.
Elővigyázatosan, a tényleges helyett, inkább az áltaglétszámokra fókuszálva szolgáltattunk adatokat
a támogatás igényléséhez. Továbbá a befizetett térítési díjak is a vártnál alacsonyabban alakultak az
év első felében.
Összegezve a kiadásainkat a legminimálisabban kellett tartani, hiszen a bevételi oldal nem engedte,
hogy költekezzünk. Tiszteletben tartottuk, hogy a fenntartó eddig is támogatta a működésünket, és
nem terveztünk be „szórakozásra”. Sajnos nem voltunk olyan anyagi helyzetben, hogy legfontosabb
feladatunkra, az idősek minőségi kikapcsolódására áldozni tudjunk.
Szabadidős programokra 2015-ben az intézmény terhére nem költöttünk.
A magas költségű minőségi programok kiadásait az idősek és az intézmény munkatársai
önerőből, saját maguk fizették meg.
Az új szemlélet új csoport kohéziót indukált. Az idősek körében divat lett programokat
tervezni, programokat kivitelezni, a programokon aktívan részt venni.
A 2015-ben született új ellátottak már tevékenyen részt vállaltak a tervezésben és a kivitelezésben
egyaránt. Az új elv alapján az ellátott együtt gondolkodik és tevékenykedik gondozójával.
Az „együttgondolkodás” során rendszeres akadály volt a programok kiadásainak megoldása.
Sajnálattal kellett tudatosítanom, hogy a remek ötleteket az intézményi költségvetés nem engedi.
Azonban a közös költségvállalás ötlete, még jobban összekovácsolta a csoportot. Az anyagi
szerepvállalás által, mindenki a sajátjának tekintette az adott rendezvényt, és további aktivitást
eredményezett.
A jó hangulat, öröm, nevetés, sikerélmény mindig garantált volt minden eseményen. Minden
alkalom egy újabbat teremtett. Végezetül már természetessé vált, hogy a programokkal kapcsolatos
kiadásainkat magunk teljesítjük.
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Néhány esemény a közösen teljesített programjainkból:

Résztvevő Költsége Költsége
ellátottak
összesen
gondozók
Kirándulás
25
2000
50000
Tésztakészítés
25
200
5000
Csülökpörkölt
25
1500
37500
Lecsó
25
500
12500
Nyársalás
25
400
10000
Paprikás krumpli
25
500
12500
Slambuc
25
500
12500
Luca napi vásár
25
1000
25000
Lángos
25
200
5000
Palacsinta
25
200
5000
Strand
25
300
7500
Farsang
25
2000
50000
Temetés
25
1500
37500
Szülinapi torta
15
3000
45000
Mikulás
25
500
12500
Karácsony
25
1500
37500
Táncdalfesztivál
25
700
17500
Falunap
25
1000
25000
Szentmise
25
100
2500
Összesen
417500
Program
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XV. Zárszó
Küzdelmes időszakot tudunk magunk mögött. Az ellátotti csoport átalakulása, a költségvetési
nehézségek megoldása, folyamatos kihívásokat teremtett.
Lelkesedésünket igyekeztünk egymást erősítve megtartani. A fenntarthatóságunkat sokszor éreztük
bizonytalannak, de remélve tekintünk a jövőbe.
A költséghatékony működési elveket szem előtt tartva szeretnénk továbbra is minőségi
szolgáltatásokat nyújtani.
Úgy vélem az elmúlt évek szakmai sikerei, és az ellátotti elégedettség bizonyítékul szolgál.
A szociális szakemberek munkájára sokszor mondják, hogy hivatás. Elsősorban nem az
anyagi ellenszolgáltatásért segítenek másoknak, hanem hivatástudatból. Az itt foglalkoztatott
munkavállalók kevesebb fizetést kapnak, mint azok az emberek, akiknek segítséget nyújtanak.
Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogyan tudnak támaszt nyújtani, ha ők is támogatásra
szorulnának?
Az elmúlt évek összehangolt munkájának eredményeképp olyan közösség alakult ki a
szociális alapszolgáltatásban, amely kiszámíthatóságot és következetességet kapott. A településen
élő ellátást igénybevevők már ismerik: hogyan, mikor, milyen feltételekkel milyen szolgáltatást
kaphatnak. Ez nem volt mindig így.
Mára kialakult egy konzekvens gyakorlati tematika. Egy mindenki számára ismert, azonnal
elérhető jól működő helyi rendszer.
A nyomasztó költségvetés okozta terheket, a pozitív visszajelzések enyhítik. Számunkra az ad
további erőt, ha az idős rászorulókon önzetlenül segíthetünk.
A szociális területen dolgozó szakember rosszul lát egy könyvelő szemüvegével. A segítő
soha nem nézi, hogy a segítése mennyibe kerül. Ő csupán arra törekszik, hogy egy adott szociális
nehézség mihamarabb, tartósan megoldódjon.
Egy könyvelő pedig rosszul lát a szociális szakember szemüvegével. A pénzügyi szakember azt
látja, hogy a szociális tevékenység ellátása milyen kiadásokkal jár. A tevékenység mindig
veszteséges, ezáltal pénzügyi nézőpontból értéktelen.
A szociális munka során mindkét nézőpontot figyelembe kell venni. A feladatellátás
legnagyobb kihívása, hogy soha nem lehet egyensúlyt teremteni.
A biztonságot nyújtó szociális szolgáltatás működését továbbra is az fenntartóval
együttműködve szeretnénk folytatni.
Bizakodóan tekintek a jövőbe, hiszen 2018. január 1-én lesz a 30 éves jubileumi évfordulója
annak az ünnepélyes eseménynek, hogy Alattyán Község Önkormányzata működteti az
intézményünket.
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Pillanatképek az intézmény életéből
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1. Tárgyi és személyi ellátottság - Feltételrendszer
1.1 Személyi feltételek
Engedélyezett óvodapedagógusi álláshelyünk száma 7. A 2015/2016-os nevelési évben
7 óvodapedagógus látta el a nevelési-oktatási feladatokat. 2015. szeptember 1-től helyben élő
gyakornok óvodapedagógust tudtunk alkalmazni. A jelenleg gyed-en, előreláthatólag tartósan
távol lévő óvodapedagógus kolléga helyettesítését Jászberényből kijáró óvodapedagógus
kollégával láttuk el.
A pedagógiai munkát 3 szakképzett dajka, és 1 – gyermek-és ifjúságvédelmi felügyelő
képzettséggel rendelkező – pedagógiai asszisztens segítette.
Részt vettek a mindennapi pedagógiai feladatok ellátásában, megvalósításában, a gyermekek
gondozásában, ellátták az óvoda helyiségeinek takarítási teendőit, az udvar és az óvoda előtti
utcarész tisztántartását, gondozását.
Az óvoda személyügyi (felnőtt, gyermek) és beszerzési, valamint munkáltatói
feladatokkal járó ügyeinek adminisztrációját az óvodavezető és a helyettes végezte.
A sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű ellátását megbízási szerződés alapján
gyógypedagógusok (logopédus és tanulásban akadályozottak szakos pedagógiai tanár,
mozgásfejlesztő konduktor) látták el.
Az óvoda gazdasági ügyeinek könyvelését megállapodás alapján a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztályának szakemberei végezték.
Az óvoda tisztántartását és a konyhai feladatok elvégzését, valamint a gyermekekkel
kapcsolatos egyéb munkákat 2 fő közhasznúként foglalkoztatott dolgozó segítette.

Csoport

Óvodapedagógus

Pedagógiai
asszisztens

Dajka

Közhasznúként
foglalkoztatott

Kiscsoport
Középső csoport
Nagycsoport
Összesen

2
2
2+1vezető
7

1

1
1
1
3

1
1
2

1

1.2 Gyermeklétszám
Ssz.

Csoport
megnevezése

2015.09.01.
létszám

2015.10.01.
létszám

2016.05.31.
létszám

SNI

GyVH

HH

HHH

V

BTM

Roma
nemzetiségi

1.
2.

Kiscsoport
Középső
Csoport
Nagycsoport

23
19

23
19

22
21

2
1

16
12

8
7

4
4

2
-

2

14
12

22

22

22

3

13

5

4

-

1

9

64

64

65

6

41

20

12

2 3

3.
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A nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek száma: 5 fő.
A 2016/2017-es nevelési évre összesen 12 fő a beiratkozott gyermekek száma, így a 2016.
szeptemberi létszám 52 fő, SNI szerint számított felszorzott létszám: 55 fő lesz.

1.3 Tárgyi feltételek
Az óvoda tárgyi feltételei elfogadhatóak, biztosított volt a zavartalan működés.
1.3.1.Szakmai eszközök biztosítása
Szakmai

folyóiratok

(Óvodai

Jogfutár,

Óvónők

kincsestára),

szakkönyvek

(költségvetésben betervezett összegig) biztosítottak voltak az óvodapedagógusok számára.
Szakmai eszközök fejlesztésére költségvetési keretből nem nagyon volt lehetőségünk,
ezért más forrásokból (Alapítvány,) is próbáltuk megoldani.
Az udvari játékok állaga sajnos egyre inkább romlik, ami az időjárási viszonyoknak
tudható be. Felületkezelés szükséges a nyári karbantartási munkák részeként.

1.3.2. Épületfenntartás, fejlesztés
Az alábbi felújításokra lenne nagy szükség:
 Fűtéskorszerűsítés
 Mosdók felújítása
 Udvari játékok gumiburkolatának felújítása
 Óvoda bejáratának térkövezése
 Kerítés felújítása
 Iroda parkettázása
 Külső szigetelés
A nyári zárva tartás ideje alatt a tisztasági meszelések történtek meg, valamint az udvari
játékok felületfestése. Sajnos maradtak el javítási munkák, amire még mindig várunk
(csúszdaházikó teteje, libikóka fogantyúja).
Bízunk az önkormányzat által beadott pályázat sikerességében, hogy az óvoda mielőbb
megújulhasson.
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1.3.3. Karbantartási munkák

A szükséges kisebb karbantartási munkákat (pl. zárcsere, dugulás, neoncsőcsere, csapok
javítása, stb.) a fenntartó közfoglalkoztatott dolgozóval láttatta el. Ezt ebben a nevelési évben
is ugyanazzal a dolgozóval sikerült megoldani. Sajnos elég gyakoriak a gyermekmosdók,
WC-k meghibásodása. A hibaelhárításokat, javításokat, szereléseket a bejelentést követően
szerencsére nagyon gyorsan megjavítja az önkormányzatnál közfoglalkoztatott dolgozó.

2. Szakmai munka, pedagógiai feladatok megvalósítása
2.1.Tervező munka
Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját, a Köznevelési törvényt és a SNI irányelveket
alapul véve arra törekedtünk, hogy tervezőmunkánk módja, formája és tartalma összehangolt
legyen a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott alapelvekkel, célokkal és feladatokkal.
A Tervezőmunka a Pedagógiai Programra épült, amelyet a csoport életkorához igazított éves
terv, a tematikus terv, a hetiterv-és a konkrét tevékenység tervezése követ (ennek
részletességét az óvodapedagógus maga határozza meg). Emellett még a gyermekek egyéni
fejlesztési terve volt a meghatározó.
A nevelési év elején a csoportnapló kisebb átdolgozásra került, saját magunk alakítottuk ki,
figyelve a praktikusságra és az átláthatóságra.
A gyógypedagógusok külön éves tervet készítettek az SNI gyermekek számára a
szakvéleményükben meghatározott fejlesztési területeket alapul véve. A törvény által előírt
további fennmaradó heti kötelező fejlesztéseket és a HHH gyermekek fejlesztését ugyancsak
egyénre szabottan fejlesztési terv alapján az óvodapedagógusok végezték csoportjukban.
Összességében az egész évet érintő pedagógiai, tanügyi, szervezési feladatokat az Éves
Munkaterv tartalmazza.
Az idei nevelési év kiemelt pedagógiai feladatai voltak:
szabad játék,
anyanyelvi nevelés,
egészséges életmód alakítása (egészségvédelmi hét),
Óvodavezetői beszámoló

2015/2016. nevelési év

6

Alattyáni Óvoda
5142 Alattyán Szent István út 12.
Tel.: 57/461-045
E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com
környezettudatos nevelés (környezetvédelmi hét).
mozgás
Átdolgoztuk a Pedagógiai Programot, az SZMSZ-t és a Házirendet.
A csoportnaplókban is megjelent a változás, hiszen többet, és részletesebben kell a
pedagógusoknak dokumentálni munkájukat.
Tervezési feladatainkat a 2015/2016-os nevelési évben alapvetően meghatározta az intézmény
dokumentumainak aktualizálása, melyet a változó elvárások követeltek meg, kiemelten
figyelve a dokumentumok koherenciájára.

2.2. Megvalósítás
A szabad játéktevékenységre megfelelő időt, eszközt, helyet biztosítottunk, általában a
játékból indítva a különböző tevékenykedtetést.
Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósítandó
feladatunk volt. A gyermekek anyanyelvi képességeinek fejlesztése, kommunikációs
képességük alakítása-beszélő környezet, helyes mintaadás-az óvodai nevelőtevékenységünk
egészében jelen volt.
A mindennapokban is és a tevékenységekben egyaránt olyan légkört igyekeztünk
teremteni, ami alapot adott a beszédkapcsolat kialakulásának. Bármit tettünk a nap folyamán,ha meséltünk, ha kapcsolatot teremtettünk felnőttel, gyermekkel, ha az élet adta lehetőségekre
reagáltunk, ha szokásokat, szabályokat alakítottunk-, ezt példaértékű beszéddel, követésre
méltó

nyelvhasználattal,

beszédkezdeményezéssel,

igyekeztünk
beszédkapcsolattal

kifogástalanul
felkeltettük

a

tenni.

Szeretetteljes

gyermek

beszédkedvét,

fejlesztettük beszédértésüket, beszédkészségüket. Naponta meséltünk és meséltettünk a
gyermekekkel. Az anyanyelvi játékokat nagyon megkedvelték a gyermekek, de a bábozás és a
dramatizálás adta lehetőségeket még jobban ki lehetne használni az anyanyelv fejlesztésére.
Az egészséges és a környezettudatos életmódra történő nevelésre ebben a nevelési
évben is nagy hangsúlyt fektettünk. Sok időt tölthettek a gyermekek a szabadban, szabad
játékkal, sétával. A mozgás, mint a Pedagógiai Programunk meghatározó eleme áthatotta
munkánkat. A finommozgástól a nagymozgásig kihasználtunk minden lehetőséget a
Óvodavezetői beszámoló
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gyermekek fejlesztésére. A finommozgás fejlesztésére és a tehetségkibontakoztatásra,
kézműves

foglalkozást

szerveztünk.

A

gyermekek

mozgásigényének

kielégítésére,

nagymozgásuk fejlesztésére a Bozsik-program jelentett kiváló lehetőséget, de egyben a
szülőket is összefogta az egyes helyszínekre való eljutás szervezésével kapcsolatos feladatok
megoldásában. A gyermekek sikerélményhez jutása maximálisan megvalósult.
A mozgást az előző nevelési év gyenge mérési eredménye miatt tűztük ki fejlesztésre
váró területnek. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a mozgásos játékokra.
Az egymástól való tanulás elősegítésére házi bemutatókat szerveztünk, így elősegítve a
szakmai megújulást, fejlődést.

Amit profitáltunk belőle:


Elősegítette a szakmai fejlődést



Egymás munkájának alaposabb megismerése



Ötletek, korszerű módszerek megosztása



Írásbeli munka színvonalának növekedése



Kompetencia alapú értékelés bevezetése



Reflektívebb szemlélet kialakulása



Visszajelzést kaptunk saját munkánkról mind az erősségek, mind a fejleszthető területek
kapcsán



Kommunikáció fejlődése, a szakmai nyelvezet gyakorlása, korszerű alkalmazása



Innovatívabb szemlélet kialakulása

2.3.Ellenőrzés
Az ellenőrzés az Éves Munkatervben (43-47.o.) meghatározott Belső ellenőrzési terv
alapján történt. Az ellenőrzés kiterjedt a pedagógiai, tanügy-igazgatási, munkáltatói,
gazdálkodási és egyéb technikai és szezonális feladatokra egyaránt. Célja a megfelelő
mennyiségű és minőségű információ gyűjtése, elemzése a tényleges állapot összehasonlítása a
Pedagógiai Program cél-és feladatrendszerével, visszajelzés az óvodapedagógusnak, és a
pedagógiai munkát segítő dolgozónak, munkája színvonaláról.
Belső ellenőrzés:
A nyár folyamán az önkormányzat által az óvoda belső ellenőrzésére került sor.

Óvodavezetői beszámoló

2015/2016. nevelési év

8

Alattyáni Óvoda
5142 Alattyán Szent István út 12.
Tel.: 57/461-045
E-mail: alattyanovi.jki@gmail.com
Tárgya: Az Alattyáni Óvoda 2015. évi működése, pénzügyi feltételeinek biztosítása.
Célja: meggyőződni a térítési díjak beszedésének helyzetéről, a pénzkezelés szabályosságáról,
a kiadási előirányzatok felhasználásának teljesítéséről.
Az ellenőrzést végezte: Dr. Szűcs Sándorné belső ellenőr
Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet, jelentést, az Óvoda és az Önkormányzat egyaránt
megkapta.
A hiányosságokat az intézmény vezetése folyamatosan igyekszik pótolni és korrigálni.

2.4. Értékelés
Az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők értékelése az Éves
Munkatervben (12-13.o.) meghatározott terv alapján történt, melyet az óvodapedagógusok a
nevelési év elején megismertek és elfogadtak.
Pedagógiai munkát közvetlenül segítők értékelése:
Erősségek:
Együttműködés
Segítőkészség
Nyitottság
Pontosság
Lelkes
Türelmes
Kreativitás
Gyermekszeretet
Következetesség
Alkalmazkodás
Egyenletes teljesítmény
Kapcsolatteremtés
Rendezvényeken való szereplés

Gyengeségek:
Megosztott figyelem
Hullámzó teljesítmény
Időszakos munkák
Telefonhasználat

Óvodapedagógusok értékelése:
Erősségek:
Gyengeségek:
Szakmai munka
Telefonhasználat
Ünnepségek színvonala
Jelenléti ív
Kreativitás
Pályázatok
Dokumentáció
Portfóliós vázlat
Számítógépes tudás mindenkinél fejlődött
A kitüntető díjat ebben a nevelési évben Mogyorósi Katalin óvodapedagógus, és Németh
Andrea dajka néni kapták.
Óvodavezetői beszámoló
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A gyermekek értékelését félévkor és év végén végeztük. Az értékelés alapjaként a
megfigyelés, a gyermek munkája, magatartása és egy-egy területen mutatott teljesítménye,
valamint mérési eredménye szolgált.

3. Személyiség és közösségfejlesztés
3.1. Személyiségfejlesztés
A gyermekek azonos életkoronként voltak elosztva (3-4 évesek, 4-5 évesek és 5-6
évesek), de mindhárom csoportban egyaránt voltak kiemelt figyelmet igénylő gyermekek
(SNI, BTM, HH, HHH). Koruk szerint azonosak, de mindegyik más-más képességű,
fejlettségű. Az óvodapedagógusok nagy figyelmet fordítottak a gyermekek minél alaposabb
megismerésére. Figyelembe vették a gyermekek egyéni érését, érdeklődését, adottságát,
szükségletét, beállítódását egyaránt. Ez volt az alapja a differenciált fejlesztésnek.
A közös tevékenységek, a közös ünnepek a gyermekek fejlődésének serkentője.
Igyekeztünk minden alkalmat célszerűen megragadni a közös ünnepek, hagyományok
kialakítására. Az óvodai élet ünnepei, szokásai érzelmi átélésre, gazdagon motivált
tevékenységekre biztosítottak lehetőséget.
Segítettük a társas kapcsolatok alakulását, a toleranciára, a másság elfogadására irányuló
nevelőmunkát előtérbe helyeztük.
Az alulteljesítő, kevés önbizalommal rendelkező vagy tanulási nehézségekkel küzdő,
illetve sajátos nevelési igényű gyermekek megkülönböztetett figyelmet és szakember általi
felzárkóztató fejlesztést kaptak. Az óvodapedagógusok éltek az új, korszerű nevelési-tanulási
módszerek, technikák alkalmazásával, hogy a fejlesztőmunkájuk eredményes és hatékony
legyen.
Az SNI és a BTM gyermekek szüleit félévkor és évvégén, a HHH gyermekek szüleit pedig
negyedévenként tájékoztattuk gyermekeik fejlődéséről, javaslatot téve otthoni fejlesztési
lehetőségekre.
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3.2. Közösségfejlesztés
Nevelőmunkánk során arra törekedtünk, hogy az óvodába bekerülő gyermekekkel
megszerettessük az óvodai környezetet, megkönnyítsük számukra a közösségbe való
beilleszkedést. A szokás-és normarendszer kialakításával segítettük a gyermekek számára
elsajátítani az alapvető udvariassági szokásokat, a másikra való odafigyelést, a másság
elfogadását.
A gyermekek közötti, valamint a gyermekek és pedagógusok közötti, gyermekek és a
pedagógiai munkát segítők közötti kapcsolatok jók. Az intézmény gondoskodik a
pedagógusok, pedagógiai munkát segítők, valamint a gyermekek közötti folyamatos
információcseréről és együttműködésről, de a munkatársi kommunikációs lehetőségek körét
bővíteni szeretnénk (esetmegbeszélések, nevelőtestületi és munkatársi megbeszélések).
Az idén is több közösségi programot szerveztünk. A szülők a megfelelő kereteken belül részt
vettek a közösségfejlesztésben. A részvétellel, az intézmény működésébe való bevonódással a
szülők elégedettek voltak.

3.3. Eredmények- Csoportok mérési eredményei
3.3.1. Kiscsoport
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Középső csoport

Nagycsoport-DIFER
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3.3.2. Tanítói igény és elégedettségmérés.
Hogy a gyermekeket az iskolai életmódra megfelelően fel tudjuk készíteni, elemi
alapkészségeiket - az életkori sajátosságaiknak - megfelelő szintre emelni, és arról
megbizonyosodni, hogy munkánk kellőképpen hatékony volt, szükség van az iskolának, mint
partnernek a véleményére, az elégedettség-vagy elégedetlenség mérésének mutatóira,
munkánk visszacsatolására.
Ebben a nevelési évben a tanító néni interjúban megkérdezett válaszai alapján 100 %ban volt elégedett az óvodával és a gyermekek felkészítésével.
Az együttműködés alapját a rendszeres találkozások jelentették, amelyen lehetőség volt a
tapasztalatcserére, élmények nyújtására is.

3.3.3.Szülői igény és elégedettségmérés
A szülői kérdőívet öt fő pontba tömörítettük, melyeket tovább bontottunk:
1. terület: stratégia
Cselekvések hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése érdekében. E terület alatt mértük az
egész óvodai élet eredményességét, a helyi Pedagógiai Programban megfogalmazott célok
megvalósulását, nevelési, tanulási folyamatok eredményességét.
Elért eredmény: mennyire elégedett gyermeke óvodájával: 91%
2. terület: stílus
A stílus szintén nagyon meghatározó egy óvodai intézményben. A nyugodt, kiegyensúlyozott,
családias légkör, a dolgozók hangulata, az intézmény partnereivel való kapcsolattartás,
együttműködés, konfliktusok kezelése, megoldása a vezető és a nevelőtestület közötti
kapcsolat kérdéskörei jelentek meg ebben a témakörben. Ebben a pontban az óvodai
rendezvények, ünnepségek, szolgáltatások elégedettségét illetve elégedetlenségét ismerhettük
meg.
Elért eredmény: dajkákkal kapcsolatos elégedettség: 91%
Elért eredmény: óvodapedagógusokkal kapcsolatos elégedettség: 98%
Elért eredmény: ünnepélyekkel kapcsolatos elégedettség: 88%
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3. terület: rendszer
Az óvoda vezetésének, pedagógiai folyamatainak meghatározója az intézmény szervezeti
struktúrája. Ez alkotja a gerincét az intézménynek, meghatározza a vezetést, a szervezést, a
célmeghatározást, a belső kapcsolatokat, az információ-áramlást. Ebben a pontban a
törvényesség, szabályos működés, az információs rendszer működéséről, kaptunk
információt.
Elért eredmény: az óvoda kapcsolattartási formáival kapcsolatos elégedettség: 87%
4. terület: erőforrás
Ezen belül a személyi, tárgyi feltételek megítélésére és az óvoda környezetének,
esztétikájának megítélésére voltunk kíváncsiak.
Elért eredmény: tárgyi felszereltséggel kapcsolatos elégedettség: 84%
Környezet tisztasága: 89%
5. terület: készségek, értékek
E kérdéskörön belül értékelést vártunk a pedagógusok szakmai felkészültségére, innovációs
készségükre, elfogadott értékek egységes közvetítésének megvalósítására.
Elért eredmény: szolgáltatások, tehetségkibontakoztatással kapcsolatos elégedettség:
83%

A belső és külső mérési eredmények elemzését felhasználva határozzuk meg az intézmény
erősségeit és fejleszthető területeit.
A fejleszthető területekre fejlesztési, intézkedési terveket készítünk el a következő nevelési
évre. A nevelőtestület a tanévzáró értekezleten, a fenntartó az éves beszámolóból értesült az
intézmény mérési eredményeiről, a szülők pedig a következő nevelési év tanévnyitó
összevont értekezletén fognak tájékoztatást kapni az eredményekről.
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4. Belső kapcsolatok, együttműködés
Az intézményben fontosnak tartjuk a rendszeres belső továbbképzést, a jó gyakorlatok
bemutatását. Ebben az évben 6 óvodapedagógus tartott mozgás tevékenységet, jó gyakorlatot
a nevelőtestület többi tagjának.
Szakmai munkánk továbbfejlesztése, megújítása és sikeressége érdekében szükség van a belső
együttműködésre, beszélgetésekre, szakmai vitákra. Sajnos az időhiány, a dokumentáció
megnövekedése miatt erre ebben a nevelési évben is kevés idő jutott.
Jó volt a munkakapcsolat és az együttműködés a gyógypedagógusokkal, akikkel szakmai
útmutatásuk, segítségnyújtásuk alapján partnerként végeztük a fejlesztéseket a gyermekeknél.
Az év folyamán mindenki igyekezett a vállalt feladatokat teljesíteni és tudása legjavát adni.
Igyekeztünk tartalmas nyílt napot bemutatni a szülőknek, precízen és naprakészen vezetni a
dokumentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, felkészíteni a tanköteles gyermekeket az
iskolára.
Az év folyamán próbáltuk biztosítani a gyermekek számára a nyugodt, tartalmas játékidőt,
megteremteni a szabad játék feltételeit, de mindannyian tudjuk, hogy ez egyre nehezebb,
egyre nagyobb odafigyelést, energiát követel tőlünk.
Több esetben is nekünk kell átvennünk a szülők kötelező feladatát, vagyis nekünk kell a
gyermekek zömét alapvető szokásokra, szabályokra, játszani tanítani, beszélni.
Egyre több az agresszióra hajlamos gyermek, akik nem könnyítik meg a tartalmas, nyugodt
játékidő kialakulását, biztosítását. Nem egyszerű biztosítani a jól nevelt, vagy szerény,
visszahúzódó kisgyermekek számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört. Összességében
változatos, programmal teli eredményes évet zártunk.

5. Az intézmény külső kapcsolatai
5.1. Az óvoda és az iskola kapcsolata
Az iskolával történő kapcsolattartás legfőbb célja, hogy a gyermekek iskolai
beilleszkedését elősegítsük.
Az első osztályba lépés előkészítését nagyon fontos feladatunknak tekintettük. Ebben az
évben is a már jól bevált együttműködési terv alapján dolgoztunk. Célunk megkönnyíteni az
óvodából-iskolába történő átmenetet a gyermekek számára, hogy jókedvvel, szorongások
nélkül lépjék át az iskola küszöbét. Célként tűztük ki továbbá azt is, hogy örömmel járjanak
iskolába, a kezdeti érdeklődésük a tanulás iránt minél tovább megmaradjon. Ez mindenképpen
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a két intézmény szoros kapcsolatát feltételezi, aminek alapja az óvodapedagógusok és a tanító
néni jó együttműködése.
Éves Együttműködési Megállapodás szerint rendszeresen találkoztunk, és ezt az alábbi
programokkal töltöttük meg:
Az óvodapedagógusok és a tanító bácsi kapcsolattartása egymással az együttműködésben
foglaltak alapján:


együttműködési megállapodás közös áttekintése, közös pontok keresése



folyamatos kapcsolattartás



közös megbeszélések



az óvodapedagógusok óralátogatása ősszel és tavasszal, nyomon követés



a gyermekek fejlettségéről nyújtott tájékoztatás (DIFER mérés eredményei, a
gyermekek egyéni méréseinek és fejlesztési tervének és fejlődési szintjének nyomon
követése)

Az óvodapedagógusok és a tanító bácsi kapcsolattartása a gyerekekkel:


a leendő első osztályos tanító bácsi látogatása a nagycsoportban, játékidőben



a leendő első osztályos tanító bácsi látogatása a nagycsoportban, foglalkozásokon



a nagycsoportos óvodások látogatása az iskolában, részvétel tanítási órán



a gyermekek átkísérése az ünnepélyes tanévnyitóra



óvodások részvétele az iskolai ünnepségeken, rendezvényeken



az első osztályosok visszalátogatása az óvodába

Az óvodapedagógusok és a tanító bácsi kapcsolattartása a szülőkkel:


az első osztályos tanító bácsi részvétele a nagycsoportos szülői értekezleten



az első osztályos tanító bácsi részvétele a nagycsoportosok évzáróján

5.2. Művelődési Ház
Az óvoda a nevelési év elején együttműködési megállapodásban rögzítette azokat a
programokat és tartalmakat, amiben a Művelődési Ház, mint segítő partner közreműködött.
Ezen

kívül

pályázati

lehetőségeitől

függően,

még

számos

más

szórakozási

és

tehetségfejlesztési lehetőséget kínált az óvodásoknak különböző programok biztosításával
(Mikulás rendezvény, Bábszínház, Rajzpályázat, Kézműves pályázatok). A könyvtárlátogatás
fontos része az olvasóvá nevelés megalapozásának, a következő nevelési évben ezért többször
kell szervezni könyvtárlátogatást.
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5.3. Idősek Otthona
Az Idősek Otthonával való kapcsolattartás néhány évvel ezelőtt kezdődött azzal, hogy az
óvodások egy ünnepi műsort nyújtottak az Idősek Világnapjára. Ez később kibővült a
karácsonyi készülődés időszakában való további találkozással. Így ez lehetőség arra, hogy
nevelésünkben formáljuk és alakítsuk a gyermekek viselkedését, magatartását az idősebb
korosztály tiszteletére, megbecsülésére.

5.4. Alattyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat
A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke fontosnak tartja a minőségi óvodai nevelést és a
hátrányos helyzetben élő gyermekek támogatását.
Együttműködési megállapodásunk tartalma alapján:


Óvodáztatás és rendszeres óvodába járás segítése, hiányzás csökkentése



Szociális segítségnyújtás lehetőségeinek keresése



Ismétlődő közös programok, rendezvények



Közös pályázatok



A szülők tájékoztatása a szociális, egészségügyi, pszichológiai szolgáltatások
szervezéséről

5.5 Gyermekjóléti, családsegítő szolgálat
Fontos és közös feladatunknak tekintettük, hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva
megsegítsük az arra rászoruló családokat, és velük folyamatos legyen a kapcsolattartás.
Adományokkal

különböző

segítségnyújtással,

tanácsokkal

hozzájárultunk

a

lehető

leghatékonyabb együttműködéshez.
A szülő és a pedagógus kötelessége a gyermek személyiségének, méltóságának,
jogainak tisztelete, védelmet biztosítani a fizikai és lelki erőszakkal szemben. Mivel az
óvodás gyermek még nem képes önmagáért felelősségteljes döntésekre, ezt a felelősséget az
őt körülvevő felnőttek viselik. Ennek érdekében Pedagógiai Programunkban, Szervezeti és
Működési Szabályzatunkban és a Házirendünkben is meghatároztuk miért felelős a pedagógus
és miért a szülő.
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A gyermekek védelmét és biztonságát szolgáló előírásainkat, a kötelességeket és
jogokat a házirendünkben is megjelenítettük. Mivel a házirendet a szülő, gyermeke óvodába
lépésekor megkapja, az abban foglalt előírás kölcsönösen számon kérhetővé válik.
A szülő és óvodapedagógus kötelessége, feladata az óvó, védő intézkedések megtétele és
betartása, illetve a gyermekek életkorához, fejlettségéhez igazodva felkészíteni őket a
veszélyeztető körülményekre és szabályok betartására. A nemzeti köznevelésről szóló
2011.évi CXC törvény megfogalmazza, hogy: „a nevelés középpontjában a gyermek, szülő és
a pedagógus áll, akiknek kötelességei és jogai egységet alkotnak. A gyermek felügyelete, testi
épségének megóvása, védelme az intézménybe történő belépéstől, annak jogszerű elhagyásáig
az intézmény felelőssége.”
Öröm és egyben megnyugtató, hogy ebben az évben sem történt gyermekbaleset az
óvodában!
Az óvodai nevelés országos alapprogramja alapelvként írja a gyermeknek járó különleges
védelmet. A gyermekvédelmi munkát a humánum, segítőkészség, a megértés és a támaszadás
jelenti. A szülőkkel való bizalmi viszonyra épülő napi kapcsolattartást, családsegítést a
prevenció feltételének tekintjük.
Az óvodapedagógusok feladatai:
•

A pedagógiai programban kitűzött gyermekvédelmi feladatokat folyamatosan, minden
óvodapedagógus végzi, a gyermekvédelmi koordinátor irányításával.

•

A gyermekvédelmi koordinátor feladata, hogy a családdal és a pedagógusokkal
együttműködve csökkentsék, lehetőség szerint megszüntessék a gyermekek fejlődését
akadályozó, veszélyeztető körülményekből adódó hátrányokat. Mindent tegyenek meg
annak érdekében, hogy az óvoda betölthesse biztonságot nyújtó, óvó-védő,
hátránykompenzáló szerepét.

•

Fontos feladatuk a prevenció, valamint a jelzőrendszerbe való bekapcsolódás.

•

A munkájukról kötelesek a jogszabály alapján beszámolni. Fokozott figyelemmel
kísérjék a rendszeres óvodába járást, megfelelő felhívó jellegű tájékoztatást adjanak a
szülőknek.

•

Gyermekjóléti szolgálattal szoros kapcsolatot alakítsanak ki.
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2015.
Október 1

2016.
Május 31

%-os arány

HH gyermekek

17

18

28 %

HHH gyermekek

16

17

26 %

Veszélyeztetett gyermekek

2

2

3%

SNI gyermekek

4

6

9%

BTMN gyermekek

3

3

4.6 %

6. A pedagógiai munka feltételei
6.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek
Rendszeresen felmérjük a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra
meglétét, jelezzük a hiányokat a fenntartó felé.
Az intézmény rendelkezik a belső infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó továbbképzési
tervvel, amely figyelembe veszi az intézmény képzési struktúráját, a nevelőmunka feltételeit
és pedagógiai céljait.
Az óvodapedagógusok egyre inkább kezdik alkalmazni a nevelő munkájukban az IKT
eszközeit.
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6.2. Szervezeti feltételek
A továbbképzési programban meghatározott képzési irány az intézményi szükségleteknek
megfelelő.
Az intézmény szervezeti kultúráját a közösen meghozott, elfogadott és többségében a betartott
normák, szabályok jellemzik. Az intézményi tervek elkészítése az intézmény munkatársainak
bevonásával történik.
Az intézmény alkalmazotti közösségének munkájára, együttműködésére a magas szintű belső
igényesség, hatékonyság jellemző.
Az intézmény számára fontosak az ünnepei, hagyományai, azok megjelennek az intézmény
alapdokumentumaiban, megtalálhatók a szervezet működésében, és a nevelő munka részét
képezik.
Az intézményben dolgozók és külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját,
hagyományait, nyitottak új hagyományok teremtésére.

7. ONAP elvárások és a Pedagógiai Programban megfogalmazott
intézményi céloknak való megfelelés
Az Óvoda Pedagógiai Programja összhangban áll az Óvodai

nevelés országos

alapprogramjával.
A Pedagógiai Program a jogszabályi és tartalmi elvárásokkal összhangban fogalmazza meg az
intézmény sajátos nevelési-oktatási feladatait, céljait.

8.Nyári élet
A nyári időszak alatt is igyekeztünk tartalmasan, sokféle változatos tevékenységgel
gazdagítani a gyermekek óvodában töltött életét. Ezen időszak alatt a nyári ütemterv alapján
haladtunk. Lehetőség szerint igyekeztünk a legtöbb időt tölteni a gyermekekkel a szabadban,
csak az árnyékos helyeken tartózkodni és a nagy melegtől óvni a gyermekeket.
Gyermekbaleset a nyár folyamán sem történt.
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9. Legitimációs záradék
Az Alattyáni Óvoda nevelőtestülete 100 %-os arányban, a 2016. szeptember 12-én kelt
nevelőtestületi határozata alapján, a 2015/2016. nevelési év beszámolóját elfogadta.

Alattyán, 2016. szeptember 12.

Kovácsné Markó Katalin
Óvodavezető
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