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Meleg Barnabás
Rácz Tibor képviselők

Megjelent továbbá: Badicsné Kormos Eva jegyző ,
Jegyzőkönyw ezető z D ér Lászlőné
Nagy Tibor polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy 6
képviselőből 6 képviselő megjelent, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalásáta, melyet a képviselő
- testület 7 igen egyhangú szavazaíal elfogadott.
Tárgv: (1.tsp.) Ingatlan vásárlásról döntés
Nagy Tibor Polgármester
Megüresedett ingatlant, valamint kivett beépítetlen területet ajanlottak megvásárlásra az
Önkormanyz at r észéte ö s szesen 8 00. 0 0 0. Ft. vételárért.
Javaslom, hogy a két ingatlan alacsony értékemiatt fogadjuk el az ajánlatot, és vásároljuk
meg azokat.

Kérem a Tisáelt képviselő testületet, hogy szavazzanak
Megállapítom, hogy a Testület 7 ígen egyhangú szavazattal az ingatlarl, vásárlásaról szóló
előterj e szté st elfo gadta, é s a kö vetkező hatéro zatot ho zta.

A Képviselő - testület:
Tiszaeszlár Község ÖnkormányzatKépviselő - testülete tDt2017.(IY.21.) Kt. határozata:

A Képviselő - testület:

- elhatátozza,
(sz: Tiszafüred,

hogy

az

Olajos

József

]953.02.16. an: BessenyeiAranka),4464Tiszaeszlár, Szigetu.9.,

és

Pataki Jőzsefné (sz.: Olajos Aranka; Tiszaeszlár, 1963. 02. 26. an: Bessenyei
Aranka) 446l Nyírtelek, Vasvári Pál u. ]]6. szém alatti lakosok 2l4-2l4 arányű
tulajdonát képező:
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-

tiszaeszlári 561.hrsz. alaít nyilvántartott kivett beépítetlen terület művelési ágú
3 9 4n} térmértékűingatlant

-

740.

0 0 0.

- fo

rint v

éteLár ért, valamint

a tiszaeszlári 565 hrsz. alatt nyilvántaríotí, a valóságban Tiszaeszlár, Sziget u.

9.

szám alatt található kivett lakőház, udvar megnevezésű, 1439m2 területű belterületi
ingatlant megvásárolja 60.000.-Ft. vételárért

-

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlan megvásárlásáútoz szükséges intézkedések
megtételére.

Tárgv: (2.tsp.) A Tiszaeszlári Óvoda alanító okiratának módosítása
Nagy Tibor Polgármester

Azért van sztiksé g az alapitő okirat módosítására, mert

a

jelenleg hatályos okiratban aMagyar

Államkincstér jelzése alapjana megjelölt kormányzati funkciók módosítása szükséges.
Elkészítettük az űj, módosított alapítő okiratot, melyet mindenki megtekinthetett. Kérem,
hogy fogadjuk el a módosításokat.
Kérem, kézfelemel éssel szavazzunk.

Megállapítom, hogy

a Képviselő -

Testület

7 igen

egyhangú szavazattal

a

következő

határozatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő - testülete lll20í7 .(IY.zl.) Kt. határozata:

A Képviselő - testület:
- Megtár gyalta a Tiszaeszlári Óvoda a\apítő okiratának módosításaról szóló
előterjesztést, és az alapítő okiratot jóváhagyja.

- Az Alapító Okirat 4.4.

sorszám alatt megjelölt 107051 Szociális étkeáetés

kormány zati fu nkci ó használata me gszűnik.

-

A Szociális étkeztetéstezentűl Önkormányzatunk fozőkonyha iizemeltetésével kívánja
műkö dtetni, az önkorm ány zat v állalko zási tevékeny s é geként.

-

Felkéri a jegyzőt a sziikséges intézkedések megtételére.

Tárgy: (3.tsp.) A Tiszaeszlári Gyermekióléti és Családseeítő Szoleálat 2016 évi
munkáiáról szóló beszámoló elfogadása

Nagy Tibor Polgármester
A meghívóhoz szintén mindenki megkapta a Gyermekjóléti Szolgá|atbeszámolóját

Az előterjesáéssel kapcsolatban kérdés,észrevételnem hangzott el.
A képviselő-testület 7 egyhangű igen szavazattal,

a következőhatározatothozta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő

testülete 12l20l7

(IV.21.)

kt.határozataz
A Képviselő - testület:

-

Tiszaeszlár Község Önkormányzat

Képviselő

testülete

az

önkormányzat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót
megismerte és elfogadta.

-

Felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő - testület jelen jóváhagyő határozatával együtt a
|997 évi XXXL törvény 96 § (6) bekezdés szerint továbbítsa a Szabolcs

-

Szatmár

-

Bere g Me gyei Kormányh iv atal Szociális és Gyámhiv ataIáúloz.

Tárey: (3.tsp.) A polgármester illetményénekmeetárgyalása
Csányi Zsolt Ügyrendi bizottság elöke

A

2011 évi CLXXXX törvény 2017. január elsején életbe lépett módosításai miatt van

sziikség a napirendi pont meglargyaIására.

Ez

alapján a polgármester illetménye 548,444.- -ft, költségtérítésepedig 82,267,- forint kell,

hogy legyen az államtitkari illetményekhez viszonyítva.

Nagy Tibor Polgármester
szavazzutlk
Megállapítom, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal, és egy tartőzkodással a
következő

haténo zatot ho zta:

Tiszaeszlár Község Önkormányzat Képviselő
kt.határozataz

4

testülete 13t201,7

(IV.21.)

A Képviselő - testület:
Nagy Tibor főállású polgármester illetményét2017, április

I.

napjatől keződően havont

548.444.- Ft.- ban állapítja meg.

A

polgármestet 2017. április 1. napjától kezdődően havonta 82.267.- Ft. költségtérítésre

jogosult,

Van - e még valakinek kérdése?

A

napirendi pontokkal kapcsolatban több kérdés,hozzászőIás nem hangzott el, Nagy Tibor
polgármester megállapítja, hogy mindvégig hatátozatképes volt, aztbezárja.
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Badicsné Kormos Eva
jegyző

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Tiszaeszlár

Levélcím:4464 Tiszaeszlár, Rákóczi u.91.
Telefon/Faxz (42)
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A TISZAESZLÁRI GYERMEKJÓLETI ES CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
BEszÁMoLÓJA A 2016-os nvnÓr
2016.január 1-től családsegítés csak gyermekjóléti szolgáItatással integráltan - egy szervezeti
keretben működtethető.
biztosítása

-

A

települési önkormányzat feladatköre az általános segítő feladatok

család és gyermekjóléti szolgálat működtetése.

A segítő tevékenységetkét fő családsegitőlátjael.
Mivel a családsegítés és gyermekjóléti szolgáItatás integrált formában működik tovább, ezért
szükséges a feladatokat is komplex formában meghatarozni.

I.

szolcÁur

GYERMEKJÓLÉTI ÉscsalÁosncÍrŐ

Fel adataink né gy tár gykör köré

cs

oporto síthatók

F,ELADATAI

:

a) táj ékoztatás nyúj tás a

b) szociális segítőmunka
c) szolgáltatások, ellátások közvetítése
d) adminisztrációs tevékenységi kör

t ÁIÉWOZTATÁSI FELADATAI KÖREBEN
szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, éstájékoztatla:

o

a szülőt, illetve vagy gyermeket mindazon jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
amelyek összefliggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségénekbizosításával,
családban torténő nevelkedésének, vagy

a

gyermek szémérasziikséges védelem

biztosításának előse gítésével

o

a válsághelyzetben levő várandós

anyáú" az

őt, illetve a magzatot megillető jogokról,

támogatásokról és ellátásokról

o

a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetbenlévő várandós anyát

a nyílt és a titkos

örökbefogadás

lehetőségóről, joghatásairól, valamint

a

nyílt

elősegítő közhasznú szervezetek, illetve

örökbefbgadást

és a titkos

elősegítő

örökbefogadást

a nyílt örökbefogadást

előkészítő területi gyermekvédelmi

szakszolgálatok tel,ékenységérőlés elérhetőségéről

. az

szülőt az örökbefogadás

örökbeíbgadó

utánkövetése körében igénybe vehető

szolgáltatásról" és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.

.

t|z an.vagi rrelrézségekkelküzdők számára

a pénzbel| természetbeni ellátásokhoz,

tovtib bá a szociális szol gáltatásokl. oz v alő hozzájutás megszervezését

o

a tart(ls rllttrrkanélküliek. a fiatal nrunkanélküliek, az adósságterlrekkel és lakhatási
problénlákkal ktizdők.

a

fogyatékossággal

élők, a krónikus betegek,

a

szenvcclélybetegek. a psziclriátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve
eg,véb szociálisarr rászorult személyek és családtagjaik részéretanácsadást nyújt

SZOC]IÁLIS

S

tsGiTŐMUNA KERETÉBEN

a) segíti az igér'l,bevevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a
családbarl élő g1,,ernrek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

|) az

igénl,be vei,ő sztikségleteinek kielégítése,problémájának megoldása, céljai elérése

érdekóben szátllba r.,eszi és mozgósítja az igénybevevő saját és környezetében jelentkező
crőfbrrásait ..tertrrésze tes támaszait", továbbá azokaí a szolgáItatásokat, amelyek bevorrhatók a

célok elérésébc.újabb problémák nregelőzésébe.
c) koordirrálja az esetkezelósberr közreműködő
s

zo

l

g ál

t

at

ái

sb

arr do

1

go

zó

k

e

_e

y

szakemberek, valamint a közvetített ellátásban.

|ittrrrtikö dé s ét,

d) az eset szerinti aktr-rális problérrra nregoldásában érintett összes szakember bevonásával, a

közös

problérnadeílniáIás. a vállalt feladatok tisztázása,

nlegtervezése érdekéberr esetnregbeszélést, illetve
problérnában. illetve

a

a

segítő folyamat

együttes

az előbbiek mellett a

rnegoldásábarr érintett tagjainak,

a

család

lehetséges támaszt jelerrtő

szenlélt'ektlek. tor,ábbá korától, érettségétőlfüggően az érintett gyermeknek a részvételével
esetltor-ií'e ret-ic

iát szervez.

e) a szolgáltatást igénybe ver,ő személy, család, illetve gyermek és szülő (törvényes képvise-

lŐ) közrerrlúiködésével szükség szerint, de legalább féléventeértékeliaz

esetkezelés

eredrlényességét,
f) közrenlűködik

a r,álsághelyzetberr

levő várandós anya problémáinak rendezésében.

g) r,irlirtllet-irl1,,i csalácl esetéberl legalább lravi három személyes találkozást kell megszervezni
és dokrrIrrerrtá]rri.
2

E

LLÁTÁ

a)

S

oKíIo z, s zo L GÁLTATÁ s oKHoz vAL ó no zz

fol1,,ittllatosan tigyelerrrmel

Á-l

urÁs pnoprÉgEx

kísériaz érintett személyt, illetve családot veszélyeztető

kör|ilrrréllveket és a veszélyeztetett személy, illetve család szolgáltatások és ellátások iránti
sziikségleteit.

b) a más szernély. illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások. ellátások
érdekébeneg1,,iittrrriiködik
sz o l

_q

iil

t

atá so

lt,

e l l irt ir s o

k

i

a

közvetítése

területén található szolgáltatókkal. segítségetnyújt a

g én y l é s ó b

en.

c) a r,álsághelt,zetben levő r,árandós anyát segíti a támogatásokhoz. ellátásokhoz, szükség
esetén a családok átnreneti otthonábarr igénybe vehető ellátáshoz vaIóhozzétlutásban,

d) segíti a gyerrrreket. illetl,e a családját az áíménetigondozáshoz való hozzájutásban,
átrnerreti gondozást szükségessétevő okok megszüntetésében, illetve elősegíti
nl iel

az

a gyermek

őbbi lrazakertilését.

FIIVATALOS ÜGYEK INTÉZÉSEKÖRÉBEN
a) segítséget nyújt a szolgáltatást igénybe vevők ügyeinek hatékony intézéséhez,
b) tá.iéltoztatilst nl,úrjt az igér'ybe vehetó jogi képviselet lehetőségérő1,

c) a g_vánrhir,atal. r,alzunint a család- és gyermekjóléti központ felkérésérea gyermekvédelmi
nyilvántartirs nlegt-elelő adatlapját kitöltve környezettanulmányt

készít,

d) a g,vrimhivatal felkérésére- tájékoztatást nyújt az örökbefogadott

gyermek fejlődéséről,

körr,ilrnér-ryeirői és a családba való beilleszkedéséről.

e)

A

gl,ermeket ferrl,egető közvetlen és súlyos veszély esetén a család- és gyermekjóléti

közpcltlt értesítóse rl"rellett ltözvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

Észtyl-ó És.tpt zóRENDszER MúKöDTETÉsE rönÉspN
a) fig,velcmrrlel kíséria településen élő családok, gyermekek, személyek életkörülményeit,
szclciirlis hel.vzetót, gyermekjóléti és szociális ellátások, szolgáltatások iránti szükségletét,
gl,errllckr-édelnii va_í]y egyéb l"ratósági beavatkozást igénylő helyzetét,

b) a .jetzésre köteies szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban -krízishelyzet
esetén utólagosan

-

törlénő teljesítésére,veszélyeztetettség,illetve krízishelyzet észlelése

esetén az arrőI való tá.|ékoztaíásra,

c) tájékoztatja

a

jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő

szerrrélyeket a veszélyeztetettségjelzésérrek1elretőségéről,

d) fogad.ja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személ}t, illetve családot, és a
szo1

gáltatásairól

táj

ékoztatást ad,

e) a problénla .jellegéhez. a veszélyeztetettség mértékéhez,a gyermek, az egyén, a család
szükségleteihez igazodó irrtézkedésttesz a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése,
illetve a veszélyeztetettség nregszüntetése érdekében,

f) azintézkedésektényéről tájékoztatja a jelzést tevőt. feltéve, hogy annak személye ismeft, és
ezzel neIll sérti nreg a zárí adatkezelés kötelezettségét, g) a beérkezett jelzésekrő1 és az azok

alapján nlegtett intézkcclésekrő1 heti rendszerességgel jelentést készíta család-

és

gyernek j óléti központnak.
h) esetnle gbeszéléstszervez. az ellrangzottakról felj egyzést készít,
i) éves szaknlai tanácskozást tart és éves jelzőrendszeri intézkedési tervet készít,

j) a kapcsolati erőszak és emberkereskedelern áldozatainak

segítése érdekében folyamatos

kapcsolatot íafi az Országos Kríziskezelő és lrrformációs Telefonszolgálattal.

ADMINISZTnÁCIÓS TEVÉKENYSÉGIKÖR
a) Arrletrrr1,,iberr a szakmai ter,ékenl,ség az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható
1e

b) a

szolgáltatást igénl,be vet,ő rragykorú személlyel együttműködési megállapodás

megkötésóre kertil sor.

a

cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások

igér'yber,ételér,elösszefiiggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott rragykorú
személ1, esetén a gondnoka hozzájárulásávaI

c)

esettta1l1Ót

kell

vezett-ti,

a

szolgáltatásban részesülő gyermekekről betétlapot, melyet

további irrtézkedés esetéIr tor,ábbít a gyermekjóléti központ felé.
d) KENYSZ} vá|tozás

-

az eg},interjúval Iezárhatő esetekben is fel kell vinni a rendszerbe

(szernéll,es aclatok. TAJ azorlosító)

4

II.

GytrRMIiKJóLÉTl ÉscsalÁpspcírő

pELrÉrplpt

szolcÁlar sznupryI

ÉsrÁncyI

2016-os ér,berr a szociális segítő murrkát két fő családsegítő látta el.

A

Szolgálat a Polgármesteri Flivatalban kapott helyet. Az épület a település központi részén

talállrató, tömegközlekedési eszközzel jó1 megközelíthető, akadálymentesített. A
családsegítők közös

irodábar. dolgoznak. Mindegyik családsegítő külön irőasztallal,

szánlítógéppel. t-iyotlrtatóval. itrternet hozzáféréssel rendelkezik.
iiletve rás irodai eszközöket
rT

A

A

hivatal telefonját, faxát

korlátlar"rul haszrrálhatnak.

keletkezett iratatlt,agot az irodában zárhatő szekrényekben tárolják,

A

nyilvántartások

vezetése. valirrtlit-tt az adatszolgáltatások gépi feldolgozással törlénnek.

Rendelkezésiikre áll továbbá rnég egy helyiség, amit interjú szobának használnak, itt zajlik a

kliensekkel 1bl.vtatott szociális tnunka egy része. valamint itt tartják az esetmegbeszéléseket,
konl-crcnciákat is.

Mivel

Tisz,aeszlár, nagy kiterjedésútelepülés. ezért a családlátogatásokhoz

a családsegítők

igénybe l,eszik a t'alugondrloki járművet.

A

pszichológiai, gyógypedagógusi, logopédiai szolgáltatást

a Tiszavasvári Járási

Hivatal

koordinál.ja. r\ szLikséges l-eladatokat Pedagógiai Szakszolgálati Központ Nevelési Tanácsadó,

Logopédiai lntézet és Konduktív Pedagógiai Intézménylátja el.

Az, intézménr,.kLilönböző

pedagógiai szakszolgálatokat biztosít, komplex módon. A

Íéjlesztőpedagógiai diagnózis- és terápia, korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás,

íejlesztő lelkészítés.1ogopédia, ifiúsági információs szolgálat,

a

szociális gondozás,

és

nyotl-Ioll kör,etés, SNI-s gyermekek ellátása egyaránt feladatai közé tatoznak. Emellett

elr'égzik a7-

óvodai és iskolaérettségi vizsgálatokat, valamint az
tartoző speciális nevelési igényű gyermekek éves kötelező

é'n'etll<ént esedékes

iIletékességiköriikhöz

korrtrollvizsgálatait. í§lődéséneknyomon követését.

A

védelembe vételt követő gondozási-terv készítését,valamint

Családsegítő-

és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzserei láíják

a

családgondozást

el. Szükség esetén

családgondozásba bevonhatják a családsegítő és gyermekjóléti szolgáIat családsegítőjét is.

a
a

II]..

AZ ELLÁTOTTAK JELLE|./.ZŐI

Az

intézrrréni, szolgáltatásait minden Tiszaeszlár

község kőzigazgatási területén lakhellyel

és

tartózkodási he1l"vel rendelkező 1akos. valanrint a községben tarlózkodó hajléktalan személy
térítésr-r.erltesen

l.

velreti igénybe

A település demográíiai nrutatói:

A község állandó

rrépessége2016. 12.31.-én:2.700 fő. ebből férfi: 1.332 nő: 1,368

0-18 ér,között: 715 fő rnelyből férfi: 355 fo nő: 360 fő
19

-

59

ér,között: 1.523 fő nelyből férfi: 826 fo nő: 697 fő

61 ér,es r ag1, több: 162, fő rnelyből férfi: l6,1 fő nő:'298 fő

2. Igénl,be ver,ől< jcllemzői:

Az utóbbi években a szolgáltatást igénybe vevő nagykorúak tekintetében jelentős változás
következett be. Míg a korábbi évekberr a klienskör túlnyomó részétaz ídős és egyedülálló
enlbet,elt tettéli lti. tllára

ez az arány a

rnLrrrkanélküliek l,isszavezetése
többszöröserr

a

munkanélküliek felé tolódott

legnehezebb

1rátrárl1,65 helyzetűek.

Ezekre

a

el. A

tartós

az aktív munkaerőpiacra, főleg,

kliensekre jellemző

az alacsony

ha

iskolai

végzettség. hogy, általábar' 45 évnélidősebbek, roma származásűak, vagy nem rendelkeznek

piacképes szaknrával. Magas

a csökkent

munkaképességű és szenvedélybetegek aránya,

illetve szinte a teljes klierrskörre iellemzőek a rendkívül alacsony jövedelmi viszonyok. Az
elrllúrlt ól,ekLlerl ltgrilsszerűlen trregnőtt az adósságterhekkel küzdő családok, kliensek száma.

A

kisItorú ellátottak .jelentős része igazolatlan hlányzás, magatarlási probléma, deviáns

viselkedés. bűrrcselekrrléll1,elkör,etése. vagy szülői elhanyagolás miatt van gondozva.

IV. SZAKNIAI TEVÉXEXYSÉC

A Gverrnekjóléti Szolgálat 2016-ban

35 családot, összesen 68 gyermeket gondozott:

A.jelzőrcrrdszeri tagoktól 55 jelzés érkezett:
46 oktatási intéznrérrvből
6 a rendőrségtől
3 párt

A

l'o

gó

í-e l Li_e},e

lőtől

gl,errllekjóléti szol_eáltatások igénybe vétele önkéntes vagy hatósági kötelezettséggel

lehetséges (védelembe vétel). A nyilvántarlásba kerülés fő okai a gyerekek nem megfelelő
6

laklratási körtilrnuln,vei. a sztilők felelőtlen életvitele, a gyerekek gondtalan ellátása, igazolatlan

iskolai lT iárly,zások,
Szakrlraközi rrlegbeszólés 6 alkalonrmal. esetkonferencia2 alkalommal volt.

A

teleptiléserr legirrkább előtbrduló problénrák:

-

igazolatlarr iskolai lriányzás
sztilőlt életvitele

sziilők konlliktusa
sz|ilői elhanyagolás
anl,agi. megélhetési problémák

Iy. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

A pénzbeli és természetbeni ellátásokat, azok igénybevételénekmódját, illetve a jogosultsági
feltételeket a Gyvt. rendelkezéseinek megfelelően az önkormányzat rendeletben szabáIyozta,

E

szabályokat Tiszaeszlár Község Önkormányzata Képviselő - testületének

A

szociális

rászorultságtól ftiggő pénzbeli és természetbeni

és személyésgondoskodást

ellátásokról szóló 212015 (II.27 .) számu önkormányzati

rendelete tartalmazza.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

nyújtó

:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról elmondható, hogy az összes
támogatást figyelembe véve a legtöbben ebben atátmogatási formában részesülnek.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült: 2016. december 31-én 580

fr

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor 20l6.
évben.

Gyermekétkeztetés: a gyermekétkeztetés az ővodában és az iskolai menza, illetve napközi
keretében biztosított a 201612017 tanévben minden óvodás és általános iskolás gyermek
ingyen étkezett, valamint minden általanos iskolás és óvodás gyermek kapott iskola tejet.
gyermekétkeztetés az Önkorm ány zat által múködtetett konyharól történik.

Jelzőrendszeri tagokkal való

A

egy üttműködés :

jelzőrendszeri tagokkal folyamatos az egyúttműködés.

A

Eln"iorrdlrató, hogy a jelzőrendszer tagjai egyre inkább törekednek a szoros együttműködésre

annak érdekében. l-,ogy í-eladatokat. minél nagyobb hatékonysággal tudják ellátni.
Renciszeresck a közös

Az

e g1,

A

családlátogatások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák,

Littrrlűtliödés tnc gvaló sul

esetltotrí-erencia : 2

ás

i formái

:

alkalorlrlal

szakmaközi nregbeszélések : 6 alkalornmal
éves tanácskozás : 1 alkalommal

teleptilésen ntiködő jelzőrendszeri tagokkal napi kapcsolatunk van, igy

szerrlezett nlegbeszéléseketr kívül naponta tudunk

a

az

említett

problémás családok helyzetéről

konzLrltálni.

Búirlcseleltmérlvek visszaszorítása érdekében szükségessé vált állandó körzeti megbízott
jelenlóte a községben,

Tiszaeszlár,. 20 I1 .02.2.3.

&,uof.9}
cSaraoSeg1

Okirat száma: 696-2 l20L7,

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaIva
Az államháztaftásról szóló ?OLI., évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
közneveIésről szóló 20ll, évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján
a(zl Tiszaesz!ári Óvoda és konyha alapító okiratát a következők széiint
adom ki:

A költségvetési szerv
meg nevezése, székhelye, telephelye
1.

1.1,A kóltségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Tiszaeszlári Óvoda és konyha
L.L.2. székhelye: 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi Ferenc utca 82,
1.1.3,telephel
telephelv meqnevezése
telephelv címe
4446 Tiszaeszlár, Kossuth tér 18.

1

A költségvetési szerv
alapításáva! és megszűnésévelösszefüggő
rendelkezések
2.

2.1, A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979. augusztus 22,
2,2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosul
SZerV

2,2.Lmegnevezése: Tisza eszlár Község Önkormán yzata
2.2.2.székhelye:4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91.

3.

A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Tiszaeszlár Község Önkormányzatának Képviselő
testülete
3.1.2.székhelye:4464Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91.

3,2,

^

költségvetési szerv fenntartójának

3,2,L, me9nevezése: Tisza eszlár Község Önkormányzata
3.2,2.székhelye:4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 91.

4.

A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatiről

szólő 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja szerinti óvodai nevelés.
lntézményi és az intézményen kívüli gyermekétkeztetés a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló T997. évi XXX|. törvény
alapján.
Főzőkonyha üzemeltetése.
A Magyarország helyi önkormányzatiról szőló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13,§ (1) bekezdés 7. pontja alapján nyilvános könyvtári ellátás
biztosítása, a helyi közművelődési tevékenységtámogatása,

A

4,2,

1

költségvetési szerv főtevékenységénekállamháztartási szakágazati

besorolása:

szakágazat
száma

szaká gazat

851 020

óvodai nevelés

m egn

evezése

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

a. az Óvodáskorú
kielégítése;

(3-7 éves) gyermekek testi - lelki - szellemi szükségleteinek

b. a gyermekek érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelése, szocializációjának
biztosítása;

c. a

gyermekek anyanyelvi, valamint értelmi fejlesztésénekés nevelésének
megvalósítása;

d. a gyermekek egészségeséletmódra nevelése, az egészségeskörnyezet
biztosítása;

e.

a gyermeki fejlődést elősegítő tevékenységek megszervezése;

f. a

személyiségvonások fejlesztése a játéktevékenységekenkeresztül

sokol da l ú ta pa szta l atszerzés bi ztosításáva

l;

9, 9yermekétkeztetésköznevelési intézményben: a közoktatási és nevelési
intézménybena gyermekétkeztetés biztosítása;

h. az intézménybenműködő konyha munkahelyi étkeztetésifeladatokat
ellát;

i.
j.

is

sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése

gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza ' és
rendel kezésre bocsátja;

2

k, helyismereti információkat

l.
4.4.

1

2

3

4
5

6
7

8
9

és dokumentumokat gyűjt;

segítséget nyújt más könyvtárak állományának

elérésében.

A

és szolgáltatásának

költségvetési szerv alaptevékenységénekkormányzati funkció szerinti

meoielölése:
m
kormányzati
funkciószám
082042
082044
091110
091120

091140
096015
096025
098031
L04037

kormányzati funkció megnevezése
Könyvtá ri

á

ll

omá ny qya ra pítása, nyi l vá nta rtása

könvvtá ri szol qá ltatások

óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,
ellátása
óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
Gvermekétkeztetés köznevel ési ntézménvben
Munkahelvi étkeztetésköznevelési intézménvben
pedaqóqiai szakmai szolqáltatások
lntézményenkívüli qyermekétkeztetés
i

4,5. A költségvetési szerv illetékessége,működési területe:
Tiszaeszlá r Község közigazgatási területe.

5.
5.1.

A költségvetésa szerv szervezete és működése

A kóltségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A közalkalmazottak
jogállásáról szőló 1992. évi XXXlll. törvény, valamit a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat útján,
határozott időre, 5 évre a fenntartó bízza meg.

5,2, A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személvek ioqviszonva:
foqlal koztatási ioqviszonv

közalkalmazotti
ioqviszonv
munkaviszony

1

2

megbízásos jogviszony

3

6.

ioqviszonvt szabálvozó ioqszabálv
közalkalmazottak jo9állásáról szóló 1992. évi
XXXIll, törvény
a Munka Törvénykönyvéről szőlő 2OL2. évi l
törvény
a Polgári Tórvénykönyvről szőló2Ol3. évi V.
törvénv

A köznevelési intézményrevonatkozó rendelkezések
3

6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1.típusa: óvoda
6,L2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: A nemzeti
köznevelésről szóló 2OLL, évi CXC. törvény 4. §-a szerinti óvodai
nevelés
6. 1.3. gazdál kodásáva l összefüggő jogosítvá nyok: Gazdál kodási feladatait
Tiszaeszlá r Község Pol gármesteri Hivat al (4464 Tiszaeszlá r, Rákóczi
utca 91) látja el, A munkamegosztás és a felelősségvállalás rendjét a
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Hivatal és az
intézményközötti külön megállapodás rögzítik.

6.2, A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám
köznevelési intézmén

tagozat
megjelölése

feladatel látási hely megnevezése
1

2

4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 82.
4446 Tiszaeszlár, Kossuth tér 18.

6.3A feladatellátást szolqáló i nqatla
tl nva
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

4464 Tiszaeszlár, Rákóczi

utca 82.

n

vagyon feletti
rendelkezés
joga vagy a
Vagyon
használati
ioqa
A tulajdonosi

887

jogokat
Tiszaeszlár

1

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
100
25

az ingatlan
funkciója, célja

óvoda

Közsé9
Onkormányza
ta gyakorolia

4446 Tiszaeszlár, Kossuth
tér 18.

T236l3

2

A tulajdonosi
jogokat
Tiszaeszlár

Község
Önkormányza
ta qyakorolia

4

óvoda

a

Az államháztartásról szólő törvény vé9rehajtásáról szóló 368/2011. (Xl1.31.) Korm.
rendelet 5.§ (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom,
hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapító okiratnak a Tiszaeszlári Ovoda és konyha 2Ol7, május 31.
napján kelt,
napjától alkalmazandó 69612017,
okiratszámú módosító okirattal vé9rehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt:

P.H.

Magyar Államkincstár
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