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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8/2019.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2019. május 29. napján 15.00 órai kezdettel testületi
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Centrál Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc Díszterem
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirendek:
1) Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
2) Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről
3) Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
4) Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
5) A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ (a volt Önkormányzat Szociális
Intézményegysége) 2018. évi szakmai munkája eredményességének értékelése
6) 2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
7) Lipták Máté megbízási szerződése
8) Hild János utca 2/2. szám alatti, 66 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem
lakás céljára szolgáló helyiség meghirdetése
9) Javaslat közterület elnevezésére
10) Az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány kérelme
11) Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújításáról BM pályázat keretében
12) A Mezőhegyes, 671. hrsz-ú, Templom utcai útszakasz helyreállítása
13) A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ingatlanvásárlási kérelméről és a
kapcsolódó feladatokról
14) 2020. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
15) A 620/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 95/2019. (IV. 24.) Kt. számú
határozat módosítása
16) Pályázati felhívás a Vasutas Települések Szövetsége tagtelepülései számára
„Virágos Vasútállomásokat!” címmel
Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadója: Zsótér Attila őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs
parancsnoka és Nagy Lajos r. alezredes, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője
A napirend 2) témájának előadója: Szepesi Sándor, a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség
vezetője
A napirend 3) témájának előadói: Vetró Sándor és Turcsán István, a szervezetek elnökei
A napirend 4) 5) 8) témáinak előadója: Szentmihályi Ferenc jegyző
A napirend 6) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) témáinak előadója: Mitykó Zsolt polgármester
A napirend 7) témájának előadója: Rajos István alpolgármester
Véleményez:
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Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság: a napirend 6) 7) 8) 10) 11) 12) 13) 14)
15) témáit
Szociális és Egészségügyi Bizottság: a napirend 4) 5) 6) 10) témáját
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság: a napirend 1) 2) 3) 9) 14) 16) témáit
Mezőhegyes, 2019. május 23.
Mitykó Zsolt sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottsága és Ügyrendi, Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága 2019.
május 27. napján 1000 órai kezdettel együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Centrál Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2019. május 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság:
o Kérelem a leselejtezett játékelemek megvásárlása iránt
Mezőhegyes, 2019. május 23.

Tisztelettel:

Zsóriné Kovács Márta sk.
Pénzügyi, Településfejl.-i és Tur.-i
Bizottság elnöke

Krcsméri Tibor sk.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága 2019. május 29. napján 1430 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gluzek Gyula kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2019. május 29.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
A napirendek megvitatása után a bizottság zárt ülésen folytatja munkáját.
Mezőhegyes, 2019. május 23.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8/2019.
Beszámoló
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról

5/2019.(I.24.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a VP6-7.2.17.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos hiánypótlási
felhívásnak eleget téve a Centrál Étterem légtechnikai terveinek elkészítésének díját nettó 310.000,- Ft-ot, azaz bruttó 393.700,- Ft-ot - biztosítja az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének beruházási-felhalmozási kiadásai terhére. Felkért, hogy gondoskodjak
a hiánypótlás határidőben való teljesítéséről.
Határozat végrehajtása: A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató
részéről 2019. május 2. napján érkezett Támogatói Okirat alapján a Mezőhegyes Városi
Önkormányzat – 2017. június 22. napján benyújtott – támogatási kérelmét elbírálta és
támogatásra alkalmasnak minősítette. Az Irányító Hatóság a támogatási kérelemben
rögzítettektől eltérően azonban 6.766.124,- Ft, azaz csökkentett összegű vissza nem
térítendő támogatásban részesítette az önkormányzatot. A nem támogatott költségek
között szerepel az építési beruházás, úgy, mint a konyhai elszívó rendszer cseréje,
valamint az akadálymentesítés. Az Irányító Hatóság döntésében rögzített elutasított
építés ellen az önkormányzat – 2019. május 2. napján benyújtott – kifogással élt.
52/2019. (II. 27.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a TOP4.1.1-15-BS1-2016-00021 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése Mezőhegyesen” elnevezésű pályázat keretében, az önkormányzat tulajdonát
képező Mezőhegyes, Hild János utca 5. szám alatti ingatlanban kialakított
Egészségházban található 1 db 54,6 m2 területű lakást és 1 db 18 m2 területű udvari
tároló helyiséget 2019. március 1.-jétől 2 év időtartamra, 2021. február 28.-áig
térítésmentes használatba adja Dr. Guti Pál háziorvos részére, a fenti címen található
háziorvosi rendelő eszközeinek és dokumentumainak tárolása érdekében.
Felhatalmazott az ingatlanhasználati szerződés megkötésére és aláírására.
Határozat végrehajtása: Az ingatlanhasználati szerződést a Polgármesteri Hivatal
elkészítette, azt aláírtam és 4 példányban megküldték Dr. Guti Pál háziorvos részére
aláírás végett. Kérték a doktor urat, hogy a 4 példányból aláírás után 2 példányt
juttasson vissza. A tértivevényes feladóvevény igazolja, hogy a doktor úr átvette a
szerződést, azonban a szerződés a doktor úr részéről a mai napig nem került aláírásra.
70/2019. (III.27.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület a volt Mezőhegyesi Állami Ménes
Lótenyésztő és Értékesítő Kft-vel, jelenlegi néven Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt.-vel (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 30.) kötött, az önkormányzat
tulajdonában lévő helytörténeti gyűjtemény és kiállításra vonatkozó üzemeltetési
szerződést a Zrt. vezérigazgatójának, Pap István Tibor úrnak az egyetértésével –
változatlan feltételekkel – meghosszabbította 2019. január 1.-jétől 2019. december 31.éig. Felhatalmazott az üzemeltetési szerződés módosításának aláírására.
Határozat végrehajtása: Az üzemeltetési szerződés módosítás mindkét fél részéről aláírásra
került.
75/2019.(III.27.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a 47. majori út
felújítása érdekében legalább három árajánlatot kér be a munka elvégzésére alkalmas
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vállalkozásoktól, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az útfelújítást a legkedvezőbb
árajánlatot adó vállalkozástól rendelje meg azzal a feltétellel, hogy az elfogadott
árajánlat nem lehet magasabb az indikatív árajánlatban szereplő nettó 8.749.912,- Ft +
Áfa összegnél. A kiadás önkormányzat által finanszírozott részének – várhatóan nettó
4.467.650,- Ft + Áfa – fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének
beruházások előirányzata, valamint az ingatlanértékesítés bevétele előirányzata és
adóbevételi többlete. Felkért, hogy gondoskodjak az árajánlatok beszerzéséről, majd a
szolgáltatást a fentieknek megfelelően rendeljem meg.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében bekérték a három árajánlatot. A
beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot a SZOL-TEK Team Kft. (6630
Mindszent, Szabadság u. 73.) adta. A Kft. árajánlata nem haladta meg az indikatív
árajánlatban szereplő összeget, így a munka elvégzésével a SZOL-TEK Team Kft-t
bízták meg. A 47. majori útfelújítás sikeresen befejeződött, annak műszaki átadásátvétele megtörtént.
80/2019. (III.27.) kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy értékesíti a
József Attila Általános Művelődési Központ Óvodája telephelyeinek udvaráról
eltávolított, illetve a volt Béke parki játszótér EU szabványoknak nem megfelelő
fajátékait, az önkormányzat szakemberei által meghatározott áron. A játékok
értékesítéséről az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
16/2012.(X.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a értelmében a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság átruházott hatáskörben gondoskodik. A
Testület a játékok értékesítéséből befolyt bevételt az óvodai udvari játékok
vizsgálatának és minősítésének a díjára fordítja.
Határozat végrehajtása: A felhívásra a megadott határidőig – május 15.-éig – a lakosság
részéről ajánlat nem érkezett. 2019. május 23.-án érkezett egy kérelem a játékok
megvételére, melyet csatoltunk a testületi ülés anyagához.
87/2019. (IV.24.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján kinevezte Pintér Ferenc (szül:
Mezőhegyes 1966.06.06., an: Balázs Julianna) Mezőhegyes, Kórház u. 30. szám alatti
lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés
szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010) karbantartó-gépszerelő
munkakörbe, 2019. április 29.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben.
Illetményét a Kjt. és a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet
szabályainak megfelelően bruttó 195.000.-Ft/hó összegben állapította meg, a próbaidőt
3 hónapban határozta meg. Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat
elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.
88/2019. (IV.24.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20-24. §-ai és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok
által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
elnevezésű 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján kinevezte Sági Ferenc (szül:
Szeghalom 1966.04.11., an: Vörös-Balogh Jolán) Mezőhegyes, Kossuth u. 25. 1. a.
szám alatti lakost közalkalmazotti jogviszonyba, az önkormányzat zöldterület-kezelés
szakfeladatára és kormányzati funkciójára (066010) traktorvezető munkakörbe, 2019.
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április 29.-től határozatlan időre, heti 40 órás teljes munkaidőben. Illetményét a Kjt. és a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi
megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően
bruttó 195.000.-Ft/hó összegben állapította meg, a próbaidőt 3 hónapban határozta meg.
Felhatalmazott, hogy gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A Testület döntése értelmében a szükséges intézkedést megtettem,
a kinevezést aláírtam, azt továbbítottuk a MÁK Békés Megyei Igazgatósága felé.

Mezőhegyes, 2019. május 23.

Mitykó Zsolt
polgármester
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8-1/2019.
Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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8-2/2019.
Tájékoztató a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség tevékenységéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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8-3/2019.
Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés első anyaga!
Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés második anyaga!
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Mezőhegyes Város Jegyzőjétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8-4/2019.
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat a
Képviselő-testület, a Jegyző, az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége és a József Attila
Általános Művelődési Központ, mint a bölcsődét működtető intézmény látja el.
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése szerint:
A települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-ig - a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal - átfogó
értékelést készít. Az értékelést a képviselő-testület általi megtárgyalást követően meg kell
küldeni a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazgatásügyi Főosztályának.
A Kormányrendelet 10. számú mellékletében meghatározott kötelező tartalmi
követelmények:
„ 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a kérelmezőkre vonatkozó
általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás
nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó
adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó
statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban
részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival
való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4-5. hatályon kívül
6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatinak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
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8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drog prevenció stb.).”
2018-ben a gyermekvédelmi feladatokat Izsák Krisztina, óvodapedagógus, igazgatásszervező
(Államigazgatási Főiskolát végzett) látta el.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018.
évi végrehajtásáról az alábbiakban adok számot.
A beszámoló összeállításában a szakterületen dolgozó munkatársaim vettek részt:
Izsák Krisztina, a Polgármesteri Hivatal gyermekvédelmi ügyintézője,
Gál Mária, az Önkormányzat Szociális Szervezeti Egység szakmai irányítója,
Soósné Záluszki Mária, a József Attila Általános Művelődési Központ Intézményvezetője.
Demográfiai adatok:
2018. december 31. napjával bezárólag
Életkor
0-3 éves
4-6 éves
7-14éves
15-18 éves
Összesen:

147
100
292
201
740

I. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
1. A Polgármester és a Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe utalt
gyermekvédelmi feladatok
A pénzben és természetben nyújtható ellátási formákat Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 5/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletében
szabályozta, és hatáskörei gyakorlását a Polgármesterre és a Szociális és Egészségügyi
Bizottságra ruházta át.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság felé 2018. évben kérelem nem érkezett.
A Polgármester átruházott hatásköre gyakorlásáról szóló beszámolóját a Képviselő-testület a
2019. március 27-i ülésén tárgyalta, és a 63/2019. (III. 27.) számú Kt. határozatával elfogadta,
melyet a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának
megküldendő beszámolóhoz csatoljuk.
2. A Képviselő-testület által nyújtott természetbeni ellátás
Mezőhegyes Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve 2018. évben
biztosította a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az ingyenes szünidei étkeztetést
(déli meleg főétkezést).
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
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328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § -ban foglaltaknak megfelelően a Jegyző
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (május 15, szeptember 15.)
Minden esetben, amikor hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására került
sor, a szülők szóban és írásban is tájékoztatva lettek a szünidei gyermekétkeztetés
lehetőségéről.
Ezen felül minden szünidő előtt írásban ismételten tájékoztatásra kerültek az arra jogosult
szülők az étkeztetés lehetőségéről, módjáról, feltételeiről, időpontjáról illetve megtették a
nyilatkozatukat az igénylésükről.
A család és gyerekjóléti szolgálat minden esetben megkapta a szünidei étkeztetésre jogosultak
névsorát. Az érintett családoknak igény szerint személyesen vagy telefon útján nyújtottak
segítséget a nyomtatvány kitöltéséhez.
A szünidei gyermekélelmezést biztosító intézménnyel (Centrál Étterem Mezőhegyes) minden
szünidő előtt megtörtént az ételadagok egyeztetése, illetve megkapták az összesítő listát az
étkezést igénybe vevőkről.
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja
érelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező
gyermekek részére a 93/2017. (V.24.) számú Kt. határozatával – kivéve belterületen élő
óvodás korúak - biztosította a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetéséből. Saját
forrás összege: 256,000,-Ft.
A belterületen élő óvodás korú gyermekeknek lehetőségük volt egész nyáron óvodába járni,
ezért ott igénybe tudták venni az ingyenes étkezést.
Az iskoláskorú, belterületen élő gyermekek részére a szülők ételhordóban vitték haza az
ebédet, a majorban élő gyermekeknek pedig az Önkormányzat az arra alkalmas gépjárművel
kiszállította. A szülők gondoskodtak a csere ételhordóról.
Az étel átvételéről minden esetben átvételi elismervény készült.
A 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés legfontosabb számadatai:
Szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak jogosultsága szerint (2018. év)
Sorszám

1
2
3
4

Kötelezően
biztosított Nem kötelezően Összesen
étkezésben részesülő
biztosított
étkezésben
Megnevezés
részesülő
megállapított megállapított rendszeres
hátrányos
halmozottan
gyermekvédelmi
helyzetűek
hátrányos
kedvezményben
száma
helyzetűek
részesülők
száma
Szünidei étkezésben 51
29
12
92
részesülők száma
Életkori
0-2
5
1
6
bontásban éves
3-5
16
6
3
25
éves
6-13
25
16
6
47
éves
14

5
6

7
8
9
10

Szünidő
típusa

14-17
5
éves
18
évesnél
idősebb
tavaszi 33

6

3

14

-

-

-

19

-

52

nyári
őszi
téli

29
29
25

12
-

92
80
64

51
51
39

II. Jegyzői hatáskörbe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások
A jegyző hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos hatásköröket
a Gyvt. IV. Fejezete szabályozza.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek jogosult:
1./ a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének keretében
a) bölcsődei, óvodai, 1 - 8 évfolyam nappali rendszerű iskolai oktatás intézményi
térítési díj
100 % -ának,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben az intézményi térítési díj 50 %-ának az
igénybevételére,
2./ amennyiben a gyermek, fiatalfelnőtt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága 2018. augusztus 1-jén fennáll, abban az esetben a tárgyév augusztus
hónapjában, valamint ha a
jogosultsága 2018. november 1-jén fennáll a
tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel,
ruházat, valamint tanszervásárlásra
felhasználható
Erzsébet utalvány formájában,
melynek összege alapösszegű támogatás esetén gyermekenként 2018.
évben
6000.-Ft, emelt összegű támogatás esetenként gyermekenként 6500.- Ft.
3./ ingyenes tankönyv igénybevételére.
Alapösszegű támogatásban részesültek azok a kiskorú és nagykorú gyermekek, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkeztek, emelt összegű
támogatásra pedig a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek voltak
jogosultak.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot illetve a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetet minden gyermek számára külön-külön határozatban kell
megállapítani, az eljárás a szülő kérelmére indul, évente egyszer kell megigényelni, és
legfeljebb 1 év időtartamra szól. Ha a jogosultsági feltételek megfelelnek a jogszabály
előírásainak, és a szülők azt igazolják, a kedvezmény ismételten megállapítható. Ezt
megtehetik már a jogosultság megszűnését megelőző három hónapon belül is.
Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság
Benyújtott kérelmek

2018. év
81 család/143
gyermek
81 család/
gyermek 143

Megállapított kedvezmény
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Elutasított kérelmek
Oka: jövedelem értékhatár túllépés
Kifizetett
összeg
(augusztusban
illetve
decemberben)
ERZSÉBET
UTALVÁNY
formájában

1,876 E,- Ft

III. A jelzőrendszer működése
Mezőhegyes városban rendkívül összehangoltan működik egész évben a bűnmegelőzést,
illetve a gyermek- és ifjúságvédelmet segítő jelzőrendszer. Olyan, munkájukban elhivatott,
szakmailag jól felkészült szakemberek alkotják, akik szívügyüknek tartják a gyermekek
egészséges testi, lelki, szellemi, mentális fejlődését, védelmét. Rendkívül gyorsan és
hatékonyan reagálnak a felmerülő problémákra.
A Gyvt. 17. § (1) bekezdése alapján a Jelzőrendszer tagjai:
- az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos,
a házi gyermekorvos,
- a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,
- a köznevelési intézmények,
- a rendőrség,
- az ügyészség,
- a bíróság,
- a pártfogói felügyelői szolgálat,
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
- az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,
- munkaügyi hatóság,
- a javítóintézet,
- a gyermekjogi képviselő,
- a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatal,
- az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv.
A Jelzőrendszer tagjai elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálat családgondozói, iskola –
óvodapedagógusai, a rendőrség és a védőnők napi kapcsolatot tartanak fent.
A család és gyermekjóléti szolgálat, a gyermekjóléti központ és a Gyámhivatal között szoros
kapcsolat épült ki.
Az együttműködés megnyilvánul a közös környezettanulmányok elkészítésében, a
mindennapi ügyek intézésében. (Pl.: támogatások igénylése, formanyomtatványok töltése,
nyári gyermekétkeztetés igényének felmérése…stb)
Remélhetőleg a jövőben is fenntartható, illetve tovább erősíthető lesz a már jól kiépített, és
működtetett kapcsolat annak érdekében, hogy a kiskorú gyermekek megfelelő fejlődése
biztosítva legyen.
IV. Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
2018. január 1 – 2018. december 31.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. teszi
kötelezővé a Gyermekjóléti Szolgálat működtetését településünkön.
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A gyermekek védelmének rendszere
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.
(2) A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint e törvényben
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják.
(3) A gyermekvédelmi rendszer működtetése állami és önkormányzati feladat.
15. § (1) Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a gyermekétkeztetés,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
(2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti
szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A
gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a
családsegítés feladatait.
39. § (1) 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.
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban
történő nevelésének elősegítése érdekében
a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a
káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás
megszervezése,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása
d) a szabadidős programok szervezése,
e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében
a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése,
b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése
érdekében
b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a
gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
c) kezdeményezni
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén
személyes közreműködéssel is segíteni,
cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
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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.
2) A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak általános szolgáltatási feladatain
túl
speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek keretében biztosít
aa) lakótelepi szociális munkát,
ab) kapcsolattartási ügyeletet,
ac) kórházi szociális munkát,
ad) gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot,
ae) jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást,
af) családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát;
b) a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a
gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, amelynek keretében
ba) kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség
esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,
bc) együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a
bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző
pártfogását,
bd) a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát
koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi
szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési
körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat
helyreállításához,
be) utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve a gyermek
családjába történő visszailleszkedéséhez,
bf) védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális
segítőmunkát koordinál és végez,
c) szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok
számára.
követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.
b) a gyermekek napközbeni ellátása
− Bölcsőde,
− Mini bölcsőde,
− Munkahelyi bölcsőde,
− Családi bölcsőde,
− Napközbeni gyermekfelügyelet,
− Alternatív napközbeni ellátás
c) a gyermekek átmeneti gondozása
− helyettes szülő,
− Gyermekek átmeneti otthona,
− Családok átmeneti otthona
d) Biztos Kezdet Gyerekház.
(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
a) az otthont nyújtó ellátás,
b)az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
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(4)A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése,
i) a megelőző pártfogás elrendelése.
A családsegítői feladatokat két szociális munkás és egy gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó végzettségű dolgozó látja el.
Beszámolónk elején szeretnénk számadatokkal bemutatni a mezőhegyesi gyermekjóléti
szolgálat munkáját.
2017.év
család

2017. év
gyermek

2018. év
család

2018. év
gyermek

Veszélyeztetett

32

58

28

60

Adott
évben
védelembevett:

16

25

5

16

18

28

8

21

-

-

-

-

Védelembevett
(12. 31.):
Pártfogó felügyelet
Pszichológus

138

Nyári tábor

36

163
-

46

2017. év

2018. év

családlátogatás

317

321

Kliensek száma

1638

1417

Esetkonferencia

9

11

Jelzések száma

40

71

Mezőhegyes Városban 2018. december 31-én 60 gyermek és 28 család volt a kiskorúakkal
foglalkozó családsegítők látókörében.
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A veszélyeztetett gyermekek száma a 2018. évben is stagnált.
Jelentősen megnőtt azon családok száma, akik minden előzetes tervezés nélkül, mindenféle
családi-rokoni kapcsolatok nélkül költöznek Mezőhegyesre. Szomorú tapasztalat, hogy ezek a
2-3-6 gyermekes családok vagy már eleve kapcsolatban vannak a gyermekvédelem
rendszerével, vagy nagyon hamar belekerülnek. 2018 második félévében 4 olyan család is
beköltözött Mezőhegyesre
( 4 család 13 gyermek), ahol 1 család 3 gyermekkel eleve védelembe volt véve a költözésnél
ők a családok átmeneti otthonából kerültek településünkre a helyi „ingatlanmágnás” hathatós
közreműködésével. Az otthonból főleg problémás viselkedésük miatt kellett kiköltözni. Egy
családot azóta vett védelembe a gyámhivatal (2 gyermek), egy családnál pedig a napokban
indítjuk el a védelembe vételi eljárást, mivel folyamatosan érkeznek jelzések a gyermekekre
nagyszámú iskolai hiányzások, védőoltás elmaradása miatt. A 4. család 2019 januárjában
kapott egy komfort nélküli szociális bérlakást.
2018. év folyamán 5 család 16 gyermekét vettük védelembe. Vannak már sajnos
„hagyományos” problémák, mint az elhanyagolás, magatartásproblémák, iskolai hiányzások,
de a tavalyi év során 3 család esetében családon belüli erőszak miatt került sor védelembe
vételre. A másik két esetben az elhanyagolás volt a védelembe vétel fő oka. 2018. 12. 31-én
összesen 8 család 21 gyermeke állt védelembe vétel alatt.
Pozitívumként kezelhetnénk, hogy 2018. év során14 család 21 gyermekénél szűnt meg a
védelembe vétel. De, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 5 család 9 gyermeke esetében
költözés miatt szűnt meg (vagy a család költözött el, vagy a problémát jelentő szülő), 2 család
2 gyermeke esetében családból történő kiemelésre került sor, akkor ez a szám már nem is
olyan kedvező.
2018. évben két gyermeket kellett kiemelni a családból. Mindkét esetben védelembe voltak
véve a kiskorúak, de egyik esetben a gyermek, másik esetben a szülő felelőtlensége miatt
került sor kiemelésre, mivel a minimálisan előírt magatartási szabályokat sem voltak képesek
betartani. A 15 éves gyermek azon kívül, hogy egyáltalán nem járt iskolába, a
szakemberekkel való együttműködése is a szavak szintjén maradt, különböző
bűncselekményekbe is belekeveredett. A dévaványai befogadó otthonba került, ahonnan
néhány hét után megszökött, és azóta is szökésben van.
A 2 éves kisfiút azért kellett kiemelni a családból, mert anya nem tudta eldönteni, hogy a
gyermek édesapjával vagy régi-új élettársával szeretne élni, és heti rendszerességgel költözött
egyik férfitól a másikhoz, majd vissza. Az indok mindig az volt, hogy pont a másik bántja.
Anya tavaly nyáron megjárta a nyíregyházi anyaotthont is, ahol mindössze egy hetet töltött,
majd visszatért az őt – elmondása szerint- brutálisan bántalmazó élettársához. Anyának
találtunk egy 3 szobás összkomfortos ingatlant Árokospuszta majorban, amit minimális
részletre megvehetett volna, de nem fogadta el. Mivel anya a gyermeket folyamatosan odavissza rángatta magával, biztos megélhetést és lakhatást nem tudott biztosítani neki, állandóan
vándorolt, ezért a gyámhivatal a kisfiút Tótkomlóson helyezte el nevelőszülőnél.
2018 az apák éve lett, pontosabban az apai felelősség éve. 2018 nyarán 2 héten belül 3 anya
döntött úgy, hogy a továbbiakban nem szeretné a gyermekeit nevelni, és az éj leple alatt
elhagyták családjukat. A három családból 12 gyermek maradt anya nélkül. 1 családnál
hivatalosan apa neveli tovább saját vérszerinti gyermekeit a nagymama segítségével, 1
családnál apa neveli 5 saját gyermekét és anya egy gyermekét, akit anya szintén itt hagyott, de
családba fogadással továbbra is testvéreivel élhet, 1 családnál pedig apa 1 vérszerinti és anya
2 családba fogadással hozzá került gyermekét neveli, akiket szintén magukra hagyott az
édesanyjuk. Egy negyedik anya is úgy döntött, hogy nem tudja vállalni egyik gyermeke
nevelését, őt a nagyszülők nevelik szintén családba fogadással.
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A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai
2018-ban 1417 kliens jelent meg intézményünkben.

Információnyújtás

Szakmai
tevékenységek
száma
379

Segítő beszélgetés

391

Tanácsadás

243

Hivatalos ügyekben való közreműködés (HH/HHH minősítésben való
közreműködés is)
Családlátogatás

778

Közvetítés más szolgáltatásba

39

Közvetítés központhoz

7

megnevezés

321

Pszichológiai tanácsadás

173

Szakmaközi megbeszélés

6

Esetkonferencia

11

esetmegbeszélés

12

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés

0

Adományozás

41

összesen

2401

2016. január 1-től Kovalik Katalin gyámhivatali ügyintéző látja el Mezőhegyesen a
gyámhivatali feladatokat. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ügyintézők az
esetek többségében kijönnek Mezőkovácsházáról Mezőhegyesre, a gyermekjóléti szolgálatnál
tartják meg a tárgyalásokat. Ez komoly segítség mind a kliensek, mind a családsegítők
számára.
2018 májusától kisebb megszakítással a család –és gyermekjóléti központ mezőhegyesi
ügyekkel foglalkozó munkatársa Róka Dávid esetmenedzser lett.
Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer
9. § (1) A Gyvt. 17. §-a és az Szt. 64. § (2) bekezdése szerinti, a gyermek veszélyeztetettségét,
illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer)
működtetése a család- és gyermekjóléti szolgálat feladata.
b) a jelzésre köteles szervezeteket felhívja jelzési kötelezettségük írásban – krízishelyzet
esetén utólagosan – történő teljesítésére,
c) tájékoztatja a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és az ellátási területén élő
személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről,
d) fogadja a beérkezett jelzéseket, felkeresi az érintett személyt, illetve családot, és a
szolgáltatásairól tájékoztatást ad
g) az intézkedések tényéről tájékoztatja a jelzést tevőt,
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h) a beérkezett jelzésekről és az azok alapján megtett intézkedésekről heti rendszerességgel
jelentést készít a család- és gyermekjóléti központnak,
j) egy gyermek, egyén vagy család ügyében, a kijelölt járási jelzőrendszeri tanácsadó
részvételével esetkonferenciát szervez,
szakmaközi megbeszélést kell szervezni
(4) Az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet a család- és gyermekjóléti szolgálat az éves
szakmai tanácskozást követően minden év március 31-éig készíti el. Az intézkedési terv
tartalmazza
a) a jelzőrendszeri tagok írásos beszámolójának tanulságait,
b) az előző évi intézkedési tervből megvalósult elemeket,
c) az éves célkitűzéseket, és
d) a településre vonatkozó célok elérése és a jelzőrendszeri működés hatékonyságának
javítása érdekében tervezett lépéseket.
(5) Az éves szakmai tanácskozást minden év február 28-áig kell megszervezni,
A jelzőrendszer kulcsszereplője a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője.
A jelzőrendszer működtetésének egyik alapfeltétele az együttműködési struktúra
megteremtése, illetve fejlesztése, a tagok motiváltsága, minden elemében a jelzőrendszeri tag
aktív részvételére épül. A jelzőrendszeri tagok érdekérvényesítési esélyeik növelésének is a
jelzőrendszer működtetésének egyik eleme. A jelzőrendszer működésének magas színvonalát
tükrözi, ha a településen megfelelően zajlik, minden szükséges esetben megszületik a jelzés,
magas színvonalon zajlanak az esetkonferenciák. A jelzőrendszer szervezésének,
működtetésének és a jelzési hajlandóság serkentésének kérdésén túl nagy hangsúlyt fektet a
puszta információáramláson túli tevékeny együttműködésre, a valódi gyermekjóléti team –
elkötelezett szakemberekből álló, interdiszciplináris együttműködő csoport kifejlesztésére.
Szereplők:
- gyermekjóléti szolgáltatást végzők,
- jelzőrendszer tagjai.
2018-ban 71 jelzés érkezett, ez a 2017. évhez viszonyítva 77,5 %-os emelkedés. Ez
köszönhető a jelzőrendszeri tagok odafigyelésének, valamint, hogy megértették a jogalkotók
célját és látják saját felelősségüket is. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan a
társintézményekből folyamatosan érkeztek a jelzések.
A jelzések megoszlása:
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védőnői szolgálat: 11
kórház, iskolaorvos: 3
óvoda: 2
köznevelési intézmény: 32
rendőrség: 6
állampolgár: 6
más csgyjsz: 7
csgyjk: 2
CSÁO: 1
önkormányzat: 1

a. A visszaküldött adatlapok értékelése - a jelzőrendszeri tagok tapasztalata szerint
jelentkező problémák
 családot érintő
- anyagi
- munkanélküliség
- lakhatási problémák, hajléktalanná válás
- külföldi munkavállalás következtében széteső családok
 szülő életvitele, magatartása
- párkapcsolati rendellenességek
- családon belüli konfliktusok, erőszak
- gyermeknevelési zavarok
- a szülő alkoholfogyasztása
- szülő fizikai, érzelmi elhanyagoló magatartása
- család életmódja, szülők életvezetési problémái
- válási krízis, játszmák
- gyermek-elhelyezési ügyek
- szülő, gyermek pszichés betegsége
- család együttműködésének hiánya
 gyermek tünetei szerint
- bántalmazás gyanúja
- tetvesség
- óvodaköteles gyermek hiányzása
- fizikai, érzelmi elhanyagolás
- magatartási és pszichés problémák, agresszió
- iskolai hiányzások (elsősorban a középiskolákban)
- gyermek önsértő magatartása
- felszerelés hiányossága
- eü. ellátás elmulasztása, gyógyszerszedés elhanyagolása
- szocializációs zavarok
- iskolai teljesítmény romlása
- szülő-gyermek pszichés betegsége
- gyermek szökése
- szabálysértést, bűncselekményt elkövető kiskorúak ügye
- deviáns viselkedés
 a munkakapcsolat általános értékelése
- alapvetően pozitív a munkakapcsolat értékelése a jelzőrendszer tagjai részéről,
- visszajelzések esetén egy-két jelzés érkezett hiányosságról,
- vélemények szerint rendszeres a kommunikáció – személyesen, telefonon – az
intézkedések gyorsak, megfelelő a tájékoztatás,
23

-

gyakoribb esetmegbeszélésekre lenne szükség,
ötletként vetődött fel, hogy a szolgálat családsegítői fogadóórát tartsanak az
óvodákban, iskolákban a szülőknek.

b.
c. Jelzések és adatlapok értékelése jelzőrendszeri tagok szerinti bontásban
 Védőnői szolgálat
1. Jelzések száma: 2018. évben 11.
2. a jelzett problémák: kiskorú várandós anya, családi konfliktus, anyagi
nehézségek, apai alkoholizmus kisgyermekes családban, együttműködés hiánya
védőnővel, magzatelhanyagolás, egészségügyi ellátás elmulasztása.
A családsegítők és a védőnők közös látogatásokat tesznek a gondozásba kerülő
családoknál. A védőnők munkájuk során gyakran találkoznak anyagi és lakhatási
problémákkal küzdő családokkal. Növekedett a nevelési, magatartási problémával
küzdő gyermekek és családjaik száma, mely gyakran a felgyorsult életritmus
eredménye.
3. javaslat a jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködésére: gyakoribb
esetmegbeszélések, személyes és telefonos konzultációk, folyamatos
kapcsolattartás, közös családlátogatások, havi 1 alkalommal a védőnők, a
családsegítők és az esetmenedzser közös megbeszélése. A társszakmák szorosabb
együttműködésére lenne szükség, de úgy érzik, hogy a túl sok adminisztráció az
érdemi munkától veszi el az időt.
 Óvoda, Bölcsőde
1. Jelzések száma: 2018. évben 2.
2. jelzett probléma: gyermek ellátatlan sérülése.
Az intézményükben egyre gyakrabban érzékelik a családok szerkezetében történő
változást, a szülők különválását, különköltözését, ami mindig megviseli a
gyermekeket. A szülők felhalmozott sérelmeikbe, vitás kérdésekbe a gyermeket is
bevonják, ezzel lojalitási válságba sodorják gyermeküket, mely kihat érzelmi
életére, személyiségfejlődésére.
A bölcsőde és óvoda gyermekvédelmi felelőse többségében megfelelőnek értékelte
a jelzőrendszer működését. Az óvónők részéről felmerült, hogy probléma esetén
„nem történik semmi”. Felhívtuk a gyermekvédelmi felelős figyelmét, hogy
intézkedés csak akkor történhet, ha tudunk a problémáról, ehhez pedig jelzésre van
szükségünk. Kértük, hogy a következő értekezletükre a tavalyi évhez hasonlóan
ismét hívják meg a szolgálatot és az esetmenedzsert, és szívesen adunk ismét
tájékoztatást a jelzésekről és a jelzési kötelezettségről.
3. javaslat a jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködésére: Több közös
családlátogatásra , gyakoribb információcserére van szükség.
 Iskola
1. Jelzések száma: 2018. évben 32.
2. jelzett problémák: gyermek önsértő magatartása, szeméremsértő képek
megosztása, magatartási problémák, igazolatlan hiányzás, elhanyagolás, tetű,
bántalmazás, iskolai agresszió, tanórákról való késés,
Komoly problémaként jelentkezett az iskolában az elmúlt időszakban – elsősorban
a középiskolában – az orvosi igazolással csellengő gyermekek kérdése. Vannak
gyermekek, akiknek több száz óra igazolt hiányzásuk van, de vagy el sem mennek
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szakrendelésre, vagy az esetleges kórházi kivizsgálások nem mutatnak semmilyen
okot a gyakori betegeskedésre, de van orvosi igazolásuk.
3. javaslat a jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködésre: több személyes
konzultáció lenne szükséges, ennek érdekében családsegítők gyakrabban
jelenjenek meg az iskolában, havi egy alkalommal tartsanak fogadóórát. Az iskola
több alkalommal is kezdeményezett esetmegbeszélést egy-egy család vagy
gyermek ügyében.
A középiskola részéről javaslatként jelent meg, hogy szorosabb legyen a
kapcsolattartás, pontosabb és gyorsabb legyen az információáramlás a
szakemberek és a pedagógusok között. Az iskolai szociális munkással szoros
együttműködés kialakítása.
 Rendőrség
1. Jelzések száma: 2018. évben 6.
2. Jelzett problémák: csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság lopás
(nevelésbe vett Mezőhegyesi bejelentett lakcímű gyermek)
3. javaslat a jelzőrendszeri tagok hatékony együttműködésére: Szorosabb
együttműködés az iskola rendőre programmal, és az abban részt vevő kollegákkal,
a bűn- és balesetmegelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben való terjesztése,
a DADA képzés további lehetőségeinek kihasználása.
2018. évben 6 jelzés érkezett állampolgártól.
Tapasztalataink szerint legaktívabbak a legveszélyeztetettebb korosztállyal foglalkozók: a
védőnők. Talán az összes jelzőrendszeri tag közül rajtuk van a legnagyobb felelősség, hiszen
addig, amíg egy közösségbe járó gyermeket óvodában vagy iskolában több pedagógus is
nyomon követ, a többi gyermek és a szülők is felfigyelhetnek különböző veszélyeztető
tényezőkre, addig a védőnők egyedül dolgoznak, egyedül viselik a felelősséget. Ők minden
apró jelre odafigyelnek, és amennyiben bármilyen veszélyeztetést észlelnek, jeleznek
elsősorban személyesen vagy telefonon, de a jelzőlapot is rendszeresen megküldik. A
védőnőt (mint szociális bizottsági tag) és családsegítőt is egyre gyakrabban bevonja a
szociális bizottság a pénzbeli ellátások megfelelő felhasználásának elősegítésébe :Több
alkalom volt, hogy a szolgálat osztotta be a kapott összeget, közösen vásárolt be a klienssel,
vagy fordította olyan dologra, eseményre, ami a gyermek érdekeit, szocializációját segítette,
fejlesztette.
2018. évben minden hónap első csütörtökén esetmegbeszélést tartottunk az aktuális közös
eseteinkről, illetve új esetekre is fény derült. Ezek a megbeszélések minden alkalommal
nagyban segítették mind a védőnők, mind a szolgálatunk munkáját.
Az iskolával is rendszeres a kapcsolat, de nem állunk napi kapcsolatban, ők általában akkor
jeleznek, amikor már „saját berkeiken belül” nem tudnak megoldani egy-egy problémát, vagy
olyan esettel szembesülnek, ami kifejezetten gyermekvédelmi probléma, és további
intézkedést igényel. Több alkalommal voltunk a pedagógusokkal együtt családlátogatáson.
Az óvodai- bölcsődei gyermekvédelmi felelőssel szoros a kapcsolatunk, de sajnos még így
sem tudjuk elérni azt, hogy jelzéssel éljenek a család-és gyermekjóléti szolgálat felé. 2018ban az éves tanácskozáson felajánlottuk az óvodáknak és a bölcsődének is, hogy minden
hónap első csütörtökén 10 órakor találkozzunk, ami azért is hasznos lett volna, mert a
védőnők és az óvodák ugyanazzal a korosztállyal foglalkoznak, és így még hatékonyabbak
lettek volna a megbeszélések. Az óvodák sajnos egy alkalommal sem éltek a lehetőséggel.
Mind a tanácskozáson, mind a jelzőrendszeri intézkedési terv szakmaközi megbeszélésen
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történő ismertetésekor felhívtuk a jelzőrendszer tagjainak, köztük az óvodáknak a figyelmét is
jelzési kötelezettségükre. 2018-ban még egy nevelési értekezleten is részt vettünk, ahol az
esetmenedzserrel együtt ismét tájékoztattuk az óvodák és bölcsőde dolgozóit jelzési
kötelezettségükről.
A gyermekorvossal ritkán van alkalmunk konzultálni, hiszen a védőnő hamarabb találkozik
az esetleges problémával, és ezért a gyermekorvos is ritkábban jelez, de bármikor
fordulhatunk hozzá segítségért.
A rendőrséggel is jó a kapcsolatunk, jelzéseiket minden alkalommal megteszik (igaz,
jogszabályi változás miatt már nem a szolgálat felé), és több alkalommal volt rá példa, hogy
egy – egy problémás kapcsolattartásnál, családlátogatásnál kértük a segítségüket.
A rendőrség a településen működő oktatási-és nevelési intézményekben felvilágosító és
érzékenyítő előadásokat tart minden korosztály részére, az óvodáktól középiskolákig.
Tapasztalatuk szerint nehéz a szülőket megszólítani az érdektelenségük miatt.
Szakmai célok a jelzőrendszer mind teljesebb körű működtetésére
megfogalmazott cél

Több
esetmegbeszélést kell
tartani,
hogy
a
szakemberek
minél
szélesebb
körben
egymást
támogatva,
segítve tudjanak segítő
tevékenységükbe

A
prevenció
érdekében továbbra is
folytatni kell a város
területén a korábbi
programokat.

elérni kívánt hatás
A
gyermekek
veszélyeztetettségének
megszüntetése
érdekében, hatékonyabb
együttműködést
kialakítani.
A
jelzőrendszer
tagjaival
való
együttműködés további
fokozása: eset
megbeszélés,
eset
konferencia,
szakmaközi
beszélgetések,
kerekasztal,
egymás
munkájának
megismerése, egymás
kompetenciájának
megismerése.
Konfliktusmegoldó,
feszültségoldó
foglalkozások
kiteljesedni.
Bűnmegelőzési
fórumokat,
drogprevenciós
és
egészségügyi
felvilágosító
előadásokat,
DADA
programot folytatni kell.
Lehetőség szerint, új
típusú
felvilágosító
szolgáltatásokat
kell
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határidő
minden hónap első
csütörtökén
10
órától
a
védőnőknek és a
bölcsődéknek,
óvodáknak,
az
iskolákkal és más
jelzőrendszeri
tagokkal
előre
egyeztetett
időpontban igény
szerint.

közreműködő
szakemberekkel
egyeztetve

felelős /- ök

Család
–
és
Gyermekjóléti
szolgálat,
jelzőrendszeri
tagok

Család
–
és
Gyermekjóléti
Szolgálat,
Rendőrség

biztosítani
a
fiatal
korosztály részére.
Család-és
Pályázati lehetőségek A
Gyermekjóléti Szolgálat
kiaknázása
prevenciós
programjainak
kidolgozása
szülők,
gyermekek, fiatalkorúak
vonatkozásában.
2019 évtől kiszélesített
Iskolai
szociális és konkrét megjelenés
az
iskolákban,
munka erősítése
óvodákban

Tájékoztatás
szélesebb körben

pályázati
kiírásoknak
megfelelően

2019. január 1-től

Szóróanyagok,
segítségével gyermeket
nevelő
családok 2019. folyamán
széleskörű tájékoztatása
szükséges a gyermekek
védelmét
szolgáló
pénzbeli, természetbeni
és
személyes
gondoskodást
nyújtó
gyermekjóléti
alapellátásokról,
az
igénybevétel
feltételeiről és módjáról.
A közösségi média adta
lehetőségek
kihasználása (facebook,
messenger)

Család-és
Gyermekjóléti
Szolgálat

Család–
és
Gyermekjóléti
Központ,
Oktatási
intézmények

Család
–
és
Gyermekjóléti
Szolgálat
Média

Életünkben egyre nagyobb szerepe van az internetnek. Nagyon hasznos, hiszen megkönnyíti
mindennapjainkat, de gyermekvédelmi szempontból sajnos több hátrányát tapasztaljuk, mint
előnyét. Nehezen nyomon követhető, hogy a gyermekek milyen tartalmakat néznek, mit
osztanak meg. Minden korosztályra másfajta veszélyek leselkednek az interneten, ezért
nagyon fontos a szülők és a pedagógusok szerepe, hogy a gyerekek el tudják, el merjék
mondani, ha bármi olyan dologgal szembesülnek, ami számukra kellemetlen, bántó, felzaklató
dolog. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság évek óta működtet egy felületet, az Internet
Hotline-t. Az Internet Hotline egy jogsegélyszolgálat. Bejelentések alapján segítenek a neten
talált jogsértő tartalmak gyors eltávolításában. Tesznek azért is, hogy a gyermekek minél
kevesebb – számukra – káros tartalommal találkozhassanak gyanútlanul a neten. Mindennek
érdekében együttműködnek a rendőrséggel és nemzetközi partnereinkkel.
Az Internet Hotline jogsegélyszolgálatnál bárki bejelentheti az interneten talált jogellenes
vagy kiskorúakra káros tartalmakat.
Magyarországon 2005 óta működik hotline szolgáltatás, amelyet 2011 óta működtet a
hatóság. Hasonló hotline-ok dolgoznak mindenfelé a világban, néhol állami szereplők, másutt
civil szervezetek üzemeltetésében, és egy országban akár több is működik párhuzamosan.
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Az illegális online tartalmak elleni küzdelemben szorosan és hatékonyan együttműködünk az
Országos Rendőr-főkapitánysággal, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni
Főosztályával. 2012 óta dolgozunk a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen
küzdő nemzetközi szervezetben, az INHOPE-ban is (International Association of Internet
Hotlines, Internet Hotline-ok Nemzetközi Szövetsége). Munkakapcsolatban állunk a
közösségi médiát üzemeltetőkkel, például a Facebook vagy a Google szabályozásért felelős
alkalmazottaival is.
A www.gyermekbarat.nmhh.hu oldal Internet Hotline oldalán jelenteni lehet a következő
problémákat:
• Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom
• Zaklatás
• Pedofil tartalom
• Rasszista, uszító tartalom
• Erőszakos tartalom
• Adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak
• Drogfogyasztásra csábító tartalom
• Terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalom
• Egyéb, kiskorúakra veszélyes tartalom
Az idei év első három szakmaközi megbeszélésén megismerkedünk a gyermekbarát internet
oldallal, ahol korosztályonként tekintjük át, miben és hogyan segíthetünk a gyermekeknek, ha
zaklatják őket a neten, és nekik mit kell tenniük ahhoz, hogy mindez megelőzhető és
elkerülhető legyen.
Pályázati tevékenység:
Igyekszünk minden pályázati lehetőséget kihasználni, ezért részt veszünk, illetve szorosan
együttműködünk több TOP-os és EFOP-os, különösen a TOP-5.2.1-es és TOP-4.3.1-es és
EFOP-2.4.1-es pályázattal. Ezeken a pályázatokon keresztül lehetőségük nyílik a
célcsoporttagoknak munkaerőpiaci reintegrációra képzéseken, állásbörzéken, tréningeken
való részvétellel, egyéni- és társas kompetenciák fejlesztésére önismereti tréningeken,
életmód tanácsadásokon, városi rendezvényeken való részvétellel. A szegregátumban élőknek
lehetőségük nyílik lakhatási körülményeik javítására, belterületre költözésre.
Kisebb volumenűek, de nem kevésbé jelentősek az Erzsébet programos pályázatok, legyen
szó nyugdíjas üdülésről, vagy Erzsébet táboros napközis táboros pályázatról, melyet 2017-ben
és 2018-ban is megpályáztunk és meg is nyertünk.
2004. óta mindig július utolsó hetében tartjuk meg az egy hetes Ötszínvilág játszóházunkat,
táborunkat. Az idei évben is nagy szerencsénk volt, hiszen az Erzsébet napközis tábor
pályázaton nyertünk nettó 828.000 forintot, amiből bőségesen jutott utazásra, eszközökre,
fizetett programokra, napi négyszeri étkezésre.
28

Az 1. napon a gyerekek a Bábika Játszóház segítségével régi népi játékokkal ismerkedtek,
ördöglakatokat nyitogattak, logikai játékokat raktak össze, óriás malommal játszottak, katicás
amőbáztak, mindezt kint az udvaron. Az épületben folyt a kézműves tevékenység: zsugorka,
süni varrása, gyöngyfűzés,memória karkötő és szerencsefa készítése, mintavarrás, tűpárna és
levendulapárna varrása, dekorgumiból állatkák készítése
Az első buszos kirándulásra kedden került sor, amikor egy másfél órás utazással
Dévaványára látogattunk a Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontba, ahol láttunk
többek között túzokot, magyar szürke marhát, bivalyt, rackajuhot, mangalica sertést és
különböző baromfifajtákat. Sajnos az aszály megviselte még ezt a szárazsághoz szokott
növényvilágot is, így a tanösvény bejárása elmaradt, hiszen minden növényt kiégetett a nap.
Szerdán délelőtt segítő kutyákkal ismerkedtek a gyermekek. Nagyon várták a programot,
volt, aki tartózkodó volt, volt aki lelkesen vetette bele magát a próbákba, pl. bekötött szemmel
kellett magukat a kutyára bízni.
A délutáni akadályverseny során az állomásokat Mezőhegyes egy-egy műemlék épületénél
és emlékművénél állítottuk fel. A gyerekek nagy sétát tettek a városban,volt lufidaru,
buborékfújás karikába,célbadobás, vízi pisztollyal célba lövés.
Csütörtökön Makóra látogattunk. Sétáltunk a makói Lombkorona-sétányon, amely 190
méter hosszúságú építmény. A 18 méter magas toronyból induló csúszda a maga 40 méterével
a Kárpát-medence leghosszabb szárazföldi csúszdája.
Pénteken délelőtt egy kiadós kerékpártúrával kimentünk a Békás-tóhoz, ahol egy kis
bemelegítés után ( tánc és erőnléti edzés)sorversenyeket, kötélhúzást és floorball bajnokságot
szerveztünk, majd elfogyasztottuk a részünkre készített gyümölcssalátát, limonádét. A
délutánt a bothúzásnak szenteltük, ami ismét nagy sikert aratott. A sporton kívül még egy
bűnmegelőzési programon is részt vehettek a gyerekek, ahol volt füstsátor, részegszemüveg,
bűnmegelőzési tesztek, újraélesztés.
Pszichológus tekintetébe változott a helyzet. 2018 őszétől heti 6 órában szombati napokon van
pszichológusunk Nyíri Sándor békéscsabai szakember személyében immár 7 éve. A 2018. év
során 163 gyermek vette igénybe a pszichológus segítségét. Egyre több felnőtt is szükségét
érzi a pszichológusi segítségnek pl. haláleset feldolgozása, családi krízis, pályaválasztási
nehézségek, szuicidum. Nagyon nagy segítség az emelt óraszám, mert így több gyermeket
tudunk pszichológushoz irányítani, és szükség szerint a védelembe vett gyermekeket is
kötelezhetjük a pszichoterápia igénybevételére.
Az esetleges átfedések és a tapasztalatok cseréje érdekében szeretnénk időpontot egyeztetni az
iskolapszichológussal.
V. A József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsőde
munkájáról beszámoló
I.

A BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS FELADATA

A családban élő gyermekek életkorának és egészségi állapotának megfelelő gondozást
– nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést biztosít azon gyermekek számára, akiknek szülei
munkavégzésük, betegségük, szociális helyzetük, vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
A bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő kisgyermekek
napközbeni ellátását, szakszerű nevelést, gondozást végzi.
Bölcsődébe a gyermek 20 - hetes korától vehető fel,

harmadik életévének, betöltéséig, vagy

annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét betölti, vagy
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annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és
december 31-e között tölti be a harmadik életévét, - ha a szülő, törvényes
képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde
biztosítja.

Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettsége alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig
nevelhető és gondozható a bölcsődében.
A bölcsődei nevelés középpontjában a kisgyermekek állnak, de nagyon fontos az őket
körülvevő családok szerepe is. Az alapprogram a családra, mint komplex rendszerre tekint,
melynek értelmében nem csak a kisgyermek nevelését, hanem az egész család támogatását
célozza meg. A bölcsődei nevelés célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a
készségeket, amelyek segítik őket, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek
saját kulturális környezetükben. Mindezt olyan módszerekkel, melyek segítik a családi
nevelés elsődlegességének tiszteletét.
A bölcsődei nevelés további célja, hogy minden kisgyermekre és családjára kiterjedő
prevenciós tevékenységet folytasson. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltatásként
hozzájárul a családok életminőségének javításához, szülők munkavállalási esélyeinek
növeléséhez.
A bölcsődei munka alapelvei:
Adaptáció
A szülővel történő folyamatos beszoktatás biztonságot ad a gyermeknek, megkönnyíti
az új környezethez való alkalmazkodást, a szülő önkéntes részvételén alapul. A
kisgyermeknevelő tájékoztatja a szülőt a beszoktatás idejéről a szülő részvételének módjáról,
az együttműködés formai és tartalmi követelményeiről. A beszoktatás optimális ideje két hét,
de szükség esetén növelhető illetve csökkenthető. A beszoktatás az első héten a szülővel
együtt történik, második héten már a szülő állandó jelenléte nélkül, de rövidebb és
fokozatosan emelt idővel. A gyermek és a saját kisgyermeknevelője között kialakuló érzelmi
kötődés segít az új környezet elfogadásában. A fokozatos beszoktatás új lehetőséget nyújt a
család és a bölcsőde kapcsolatának kialakításához a kölcsönös együttműködéshez.
Személyi állandóság
A „saját gyermek” rendszer a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport fele
tartozik egy kisgyermeknevelőhöz. A saját kisgyermeknevelő szoktatja be a gyermeket a
bölcsődébe. A nevelés, gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyerekek fejlődését, vezeti a
feljegyzéseket, a gyermek törzslapját, fejlődési naplóját és számon tartja az újabb fejlődési
állomásokat. A „saját gyermek” rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon
lehet tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait.
Folyamatos napirend
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek szükségleteinek
kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit biztosítja. Megteremti a
biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirend
függ a gyermekek életkorától, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják például az
évszakok, és a csoportlétszám is. A jó napirendre, a folyamatosság és a rugalmasság jellemző.
Fontos a tevékenységek közötti belső arányok kialakítása. A Kisgyermeknevelők maguk
döntenek arról, hogy egy-egy napon mely tevékenység kap nagyobb hangsúlyt.
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TAVASZI - NYÁRI NAPIREND
Gyermekek érkezése
Reggeli
Egyéni gondozás
Tízórai
Egyéni gondozás
Ebéd
Alvás, pihenés, egyéni gondozás, ébredési sorrendben
Uzsonna
A gyermekek távozása

Folyamatos játék

7.00-8.00
8.00-8.30
8.30-9.30
9.30-9.40
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.30

00

Folyamatos játék

7. -8.
8.00-8.30
8.30-9.30
9.30-9.40
10.30-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.30

ŐSZI – TÉLI NAPIREND
Gyermekek érkezése
Reggeli
Egyéni gondozás
Tízórai
Egyéni gondozás
Ebéd
Alvás, pihenés, egyéni gondozás, ébredési sorrendben
Uzsonna
A gyermekek távozása

00

Ünnepek, rendezvények

Farsang

Húsvét

Jótékonysági rendezvény

A Bölcsődék Napja, gondozás-nevelés nélküli munkanap

Anyák napja

Családi-és gyermeknap, (búcsú az óvodába induló gyermekektől)

Mikulás várás

Karácsonyi ünnepség
Bölcsődei dokumentáció
A bölcsődei nevelés tervezését, valamint a gyermekek megismerését és fejlesztését
különböző, a bölcsődei kisgyermeknevelők által készített feljegyzések, és dokumentumok
szolgálják.
A kisgyermeknevelő által vezetett dokumentáció:

"Bölcsődei gyermek egészségügyi törzslap"

Fejlődési napló

Üzenő füzet a szülőknek a havi jelentősebb eseményekről,

Jellemzés a szakértői bizottsági, illetve egyéb szakvizsgálatokhoz.
Sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a korai fejlesztés és gondozás feladatait –
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményére épített – fejlesztési évre készített
egyéni fejlesztési terv alapján végzi a bölcsőde. Az egyéni fejlesztési tervet a korai fejlesztést
és gondozást végző vagy irányító gyógypedagógus (terapeuta) készíti el. Központilag kiadott
nyomtatványon egyéni fejlesztési naplót vezet. A gyermek fejlődését a korai fejlesztést
értékelő lapon értékeli. Az egyéni fejlesztési tervet és az értékelési lap egy példányát
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megküldi a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az
intézményben marad.
II.

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A bölcsődei minimum személyi feltételeket a 15/1998.(IV.30.) N.M. rendelet 1. sz
melléklete határozza meg intézményünkre vonatkozóan az alábbiak szerint:
1 fő
2 fő
1 fő

Engedélyezett létszám (fő)
intézményvezető
kisgyermeknevelő/1csoport
dajka

Szakalkalmazottak továbbképzési lehetőségei.
A 3 év alatti gyermekekkel való foglalkozás mind pszichológiai, mind pedagógiai
szempontból professzionális felkészültséget igényel, és a fő hangsúly már nem a gondozási
feladatokra irányul, hanem a fejlesztő, nevelő, szocializációs tevékenységekre, valamint a
korai felismerésre. Ezért fontos, hogy a kisgyermeknevelő komplex ismerettel, tudással
rendelkezzen, melyet a megfelelő képzés elsajátítása által képes megszerezni.
Kisgyermeknevelőink, tudatosan, szakszerűen és magas színvonalon látják el
munkájukat. Munkavégzésükre a gyermekközpontúság, a gyermeki személyiség tiszteletben
tartása, a tenni akarás a jellemző. Ezért munkaidejükön túl, sokat áldoznak szabadidejükből is
arra, hogy a bölcsőde a szakmai szabályoknak megfelelően működhessen, ezáltal a
gyermekek személyiségfejlesztése minél teljesebb legyen.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek számára
kötelező a szakmai továbbképzést a 9/2000. (VIII.4.) SZCSM rendelet tartalmazza.
kisgyermeknevelő I. – 60 pont/ciklus
Továbbképzés megnevezése
I. ciklus 2018 - 2024
Gyermeknevelők Gordon tréningje-Megoldásközpontú, pozitív
kommunikáció a személyes gondoskodást végzők munkájában
Gordon Kiadó Magyarország Kft. - SP/2018/159 Igazolás
Anyanyelvi nevelés a bölcsődében a mesepárna módszerévelTovábbképzés csecsemő és kisgyermeknevelők számára
Neteducatio Kft. - 2018/02388 Igazolás
kisgyermeknevelő II. – 60 pont/ciklus
Továbbképzés megnevezése
I. ciklus 2018 - 2024
Gyermeknevelők Gordon tréningje-Megoldásközpontú, pozitív
kommunikáció a személyes gondoskodást végzők munkájában
Gordon Kiadó Magyarország Kft. - SP/2018/159 Igazolás
Anyanyelvi nevelés a bölcsődében a mesepárna módszerévelTovábbképzés csecsemő és kisgyermeknevelők számára
Neteducatio Kft. - 2018/02388 Igazolás

Dátum

Pontsz.

2018.09.08.

30

2018.12.04.

15

Dátum

Pontsz.

2018.09.08.

30

2018.12.04.

15

Bölcsődei dajka munkakör. A bölcsődei dajkának 2019. december 31-ig az
Nm. rendelet 176,§ (3) bekezdése szerint 100 órás bölcsődei dajkaképzést el kell végezniük,
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és így megfelelnek majd a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz melléklet II. rész „I.
Alapellátások cím 2.1 és 2.2. pontjában a bölcsődei dajka munkakörhöz megállapított képzési
követelményeknek.
III. TÁRGYI FELTÉTELEK
A készségfejlesztő játékokat folyamatosan pótoljuk, jelentősebb beszerzés az 1%-os
adó felajánlásokból és a jótékonysági rendezvény bevételéből történt. Kisgyermeknevelőink
az évszakoknak megfelelő dekorációval teszik hangulatossá bölcsődénket. A karbantartási
munkálatokat folyamatosan végezzük, a nyári szünet idején megtörtént a tisztasági meszelés
és a kazán javítása.
2018-ban megvalósult fejlesztések, beszerzések:
Udvari játékok
- karbantartása, festése
- oszlop csere a teraszon
- örökzöld cserje ültetése
Csoportszoba
- A csoportszoba berendezése teljesen megújult. A jótékonysági rendezvény
bevételének ránk eső részéből szekrénysort vásároltunk, kiegészítő polcokkal.
- A készségfejlesztő játékok folyamatos pótlása.
Tervezett fejlesztések:
A 6/2016.(III.24.) EMMI rendelet, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet módosítása-, indokolttá
teszik az alábbi fejlesztéseket.
 Fedett babakocsi és kerékpár tároló, melyet a jogszabály is nevesít (5. melléklet
6/2016. (III.24.) EMMI rendelet).
 Terasz tető lécek karbantartása
 Szigetelés javítása,
 udvari játékok folyamatos karbantartása
A Szülői közösség kérésre a rokkantparkoló felszabadítása. A bölcsőde előtt csak
rokkantparkoló van. A szomszédok nehezen, vagy már nem tolerálják, hogy folyton előttük
parkolnak. A pályázat lezárult, ellenőrzés megtörtént, ezért lehetséges a parkoló
felszabadítása.
IV.

BÖLCSŐDEI TÉRÍTÉSI DÍJ

A bölcsődei térítési díj megállapítása az Szt. 115§-a alapján, illetve a Gyvt. 147. §-a alapján
történik. A gondozott gyermekek részére napi négyszeri (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
étkezés biztosított.
A térítési díj: 508.-Ft/fő/nap
Gondozási díj: 0.- Ft/fő/nap
A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő
gyermek számár, ha a következő kritériumok közül akár egy is fennáll:
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 tartós betegség, vagy fogyatékosság
 egészséges, de a családjában nevelkedő testvére tartós beteg vagy fogyatékos
 három vagy több gyermek a családban
 nevelésbe vételét elrendelte a gyámhatóság
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 családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a kötelező legkisebb
munkabér 130%-át (2015. évben 89.408.).
Térítési díjat fizetők számának alakulása:
Megnevezés
kedvezményben nem részesülő
100%-os kedv. részesülő
50%-os kedv. részesülő

2018. május
3 fő
8 fő
0 fő

A 100%-os kedvezményben részesülők jogosultságai - 2018. május
Három, vagy több gyermek a családban
2 fő
1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér
6 fő
130%-át
V.

ÉLELMEZÉS

A gyermekek élelmezése a modern táplálkozástudományi elvek szem előtt tartásával
történik. Intézményünkben a bölcsődés gyermekek élelmezése során figyelembe vesszük a
37/2014. (VI.30.) EMMI rendeletben foglaltakat. Az étrend tervezésekor arra törekszünk,
hogy a gyermek a bölcsődei minimum négyszeri étkezés alkalmával minél több zöldséget és
gyümölcsöt kapjanak. Figyelünk a napi energia, fehérje és szénhidrát bevitelre, szem előtt
tartjuk az ételek allergén tartalmát. Az intézményi étkezés során a gyermekek számára a napi
ajánlott tápanyag értékek 75%-át biztosítjuk. A bölcsődénkben elhelyezett gyermekek között
nincs diétás étkezést igénylő.
Étkezések alkalmával figyelembe vesszük a gyermekek mennyiségi és időbeli egyéni
igényeit. Minden gyermek a saját szükségletének megfelelő mennyiséget fogyaszt el a
felkínált ételből, lehetőséget biztosítunk az önálló étkezésre való törekvésben.
VI.

STATISZTIKA - 2018. május 31.

Megnevezés
Engedélyezett férőhelyek száma
Beíratott gyermekek száma (2018.
05.31.)
Óvodai nevelésbe távozók száma
Férőhely hiányában elutasítottak
száma
Veszélyeztetettség miatt soron
kívül elhelyezést nyert
Egyedülálló szülő gyermeke
Igazolt munkahellyel rendelkező
szülő

12 - 23
hónapos
-

Gyermek életkora
24 - 35
36 - 47
hónapos
hónapos
-

Összesen
fő
10

-

11

-

11

-

10

-

10

-

-

-

0

-

-

-

0

-

1

-

1

-

7

-

7

VIII. A BÖLCSŐDE KAPCSOLATRENDSZERE
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A bölcsődei nevelés-gondozás a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a
gyermek fejlődését. A családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhangja, a szülők és a
kisgyermeknevelők között partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen feltétele a
gyermekek harmonikus fejlődésének. A szülő ismeri legjobban a gyermekét, így közvetíteni
tudja szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezzel a kisgyermeknevelőt a
gyermek ismeretén alapuló differenciált, egyéni bánásmód kialakításában. A
kisgyermeknevelő pedig, mint szakember, szaktudásával, tapasztalataival tudja segíteni a
szülőt gyermeke nevelésében. Kölcsönösen tájékoztatják egymást a gyermek fejlődéséről.
A korrekt partneri együttműködés feltétele a kölcsönös bizalom, az őszinteség, a hitelesség, a
személyes hangvételű (de nem bizalmaskodó), etikai szempontból megfelelő, az érintettek
személyiségi jogait tiszteletben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáció, az információ
megosztása.
A kapcsolattartásnak, tájékoztatásnak több formája van, egyéni kapcsolattartási
formák beszélgetés érkezéskor és hazamenetelkor, üzenő-füzet, családlátogatás, csoportos
kapcsolattartási formák: szülői értekezletek és szülőcsoportos beszélgetések, hirdetőtábla,
nyílt napok, írásos tájékozatók, szervezett programok, stb. Mivel mindegyik más-más szerepet
tölt be, célszerű párhuzamosan minél többet alkalmazni közülük.
Kapcsolattartás az óvodával. Legfőbb törekvésünk, hogy kiaknázzuk az egy
intézményként működő bölcsőde-óvoda lehetőségeit, és biztosítsuk a gyerekek 20 hetes kortól
6-7 éves korig történő folyamatos, egymásra épülő nevelését, gondozását, fejlesztését. Az
óvoda mindenkor épít a bölcsődében folyó munkára. A gyermekek bölcsődés társaikkal a
megosztott közösségben kezdhetik el az óvodai életet. A bölcsőde - óvoda mindennapjaiban,
rendezvényeiben és ünnepeiben is egy közösséget alkot.
VI. A bűnmegelőzési program
A bűnmegelőzési program átfogó beszámolója jelen testületi anyag önálló fejezetét képezi.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A településen működő civil szervezetek:
- Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület
- Mezőhegyesi Platán SE
- Mezőhegyesi Horgász Egyesület
- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete
- Város- és környezetvédő Egyesület
- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
- Mezőhegyesi Lovassport Egyesület
- Mezőhegyesi Sportegyesület
- Mezőhegyesi Hagyományőrző és Ősi Magyar Harcművészeti Klub
- József Attila ÁMK Gyermekeiért Alapítvány
- Mezőhegyesi Fúvószenekar
- Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
- Mezőhegyes Közbiztonságáért Egyesület
- Kocogó SK Mezőhegyes
- Református énekkar
Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat:
- városi rendezvények biztosítása (Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület)
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-

Mezőhegyesi Sportegyesület (önkormányzati támogatással)
mozgáskorlátozottak, (intézményekbe való bejutás, helyiségek biztosítása)

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló megvitatására és elfogadására!
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina, Gál Mária, Csete Timea, Soósné
Záluszki Mária
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyes Város Jegyzőjétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
Beszámoló Mezőhegyes Város Önkormányzata
bűnmegelőzési programja végrehajtásáról
A beszámolóban érintett időszak: 2018. január 1-jétől december 31-éig
2018. évben-városunkban Izsák Krisztina vezető-tanácsos volt a kijelölt városi
ifjúságvédelmi- és bűnmegelőzési koordinátor. A tavalyi évben végzett ez irányú
tevékenységről az alábbiakban adunk számot:
Az Önkormányzat a városi koordinátoron keresztül összefogja a város intézményeinek
programokban bővelkedő tevékenységét. Emellett gondoskodik arról, hogy a városban és a
majorokban elhelyezett hirdetőtáblákon olvashatók legyenek a lakosság számára, a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányságtól rendszeresen érkező bűnmegelőzési hírlevelek. Ezeket az
iskolák is rendszeresen megkapják, ott a faliújságra kifüggesztik, ezáltal bárki elolvashatja.
A településen működő civil szervezetek:
- Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület
- Mezőhegyesi Platán SE
- Mezőhegyesi Horgász Egyesület
- Mozgáskorlátozottak Mezőhegyesi Egyesülete
- Város- és környezetvédő Egyesület
- Mezőhegyes Turizmusáért Egyesület
- Mezőhegyesi Lovassport Egyesület
- Vakok –és Gyengénlátók Körzeti Csoportja
- Mezőhegyesi Sportegyesület
- Mezőhegyesi Hagyományőrző és Ősi Magyar Harcművészeti Klub
- József Attila ÁMK Gyermekeiért Alapítvány
- Fúvószenekar Alapítvány
- Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
- Mezőhegyes Közbiztonságáért Egyesület
- Kocogó SK Mezőhegyes
Gyermek-, és fiatalkorúak által, illetve sérelmére elkövetett bűncselekményekről, családon
belüli erőszakkal kapcsolatos esetekről 2018. évben jelzés, jelentés a jegyző részére nem
érkezett.
A település 1999 óta rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, melynek aktualizált formáját
a Képviselő-testület az „Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról” szóló beszámolóhoz kapcsolódva évente fogadja el.
Bűnmegelőzési program 2018-ban:
- 2018 évben is kapjon kiemelt figyelmet a Család és gyermekjóléti szolgálat által működtetett
jelzőrendszer hatékonyságának növelése a veszélyeztetett gyermekek és családok felkutatása
és családgondozása érdekében.
- Az óvoda- és iskolapedagógusok az óvodákban, illetve az iskolában az osztályfőnöki órákon
hívják fel a gyermekek figyelmét a veszélyforrásokra és azok elkerülésére.
- A jegyzői hatáskörű gyámhatóság vezető-tanácsosa, mint a Képviselő-testület által felkért
városi gyermekvédelmi- és bűnmegelőzési koordinátor továbbra is felügyeli, és információ
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továbbítással segíti az intézmények munkáját, a városi havilapban és a hirdetőtáblákon
kifüggesztve eljuttatja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által rendszeresen küldött
hírleveleket, és ellenőrzi, hogy azok a lakosság számára elérhetővé váltak-e.
- A helyi bűnmegelőzésben a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság közvetlenül, vagy a helyi
Rendőrőrsön keresztül közvetve, a D.A.D.A. program keretében változatlanul biztosítja az
általános iskolás osztályok bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosítását.
- A Megyei Rendőrkapitányság, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság, a helyi rendőrőrs, az
általános iskola, gyermekjóléti szolgálat rendszeres kapcsolatot tart, segítik egymás munkáját.
( Közlekedésbiztonsági nyílt nap, Közbiztonsági nyílt nap, Drog prevenciós előadás,
Ötszínvilág játszóház, Erzsébet táborok….stb.)
- A gyermekvédelmi és bűnmegelőzési stratégiának fontos eleme a szabadidő hasznos
eltöltése, mely tekintetben Mezőhegyes az intézményeken és civil szervezeteken keresztül sok
programot szervez.
Rendszeres az egyes területeken végzett tevékenység városi összehangolása, a közös
feladatellátást segítő konferenciákon, egyeztető fórumokon szerzett információk hasznosítása.
A bűnmegelőzési programot a felelősök és a résztvevők 2018. évben teljesítették, a
programot változatlan formában 2019-es évben fenntartjuk.
Nem működik a településen bűnmegelőzési bizottság és/vagy áldozatvédelmi iroda

Tájékoztatás a Szociális Szervezeti Egység 2018. évben végzett bűnmegelőzési
tevékenységéről
A bűnmegelőzés az egész társadalom közügye. A bűnmegelőzésben az állami szervezeteken
kívül önkormányzati, civil és egyházi szervezetek, a gazdaság szereplői, tágabban fókuszban
a családok és maguk az állampolgárok vesznek részt. A bűnmegelőzés akkor sikeres, ha a
szereplők mindent megtesznek az áldozattá és elkövetővé válás megelőzéséért, a bűnalkalmak
csökkentéséért és a bűnismétlés megelőzéséért. Fontos, hogy a szereplők a helyi problémákat
helyben, hálózatba szerveződve, összehangoltan oldják meg, a hozott intézkedések egymást
erősítsék, ne gyengítsék.
Intézményünk a lakosság szinte minden rétegével kapcsolatban áll, így a bűnmegelőzési
programok kiterjednek szinte valamennyi korosztályra.
A hasznos szabadidő-eltöltés megszervezése, támogatása, a fiatalok szociális
kompetenciáinak fejlesztése, a kis közösségek építése a bűnmegelőzés fontos eszköze és
lehetősége. Számos módon (például kreatív és művészeti foglalkozások, élmény-, dráma- és
olvasáspedagógia, játékos vetélkedők, kirándulások, táborok, közösségi terek fejlesztése, a
sport nevelő és megelőző hatásának kiaknázásával) érhetjük el, hogy a fiatalok a különböző
színtereken (család, oktatási-nevelési intézmények, kulturális intézmények és hasznos
szabadidő-eltöltés keretein belül) egymást kiegészítő, egymás hatásait fokozó programokban,
tréningeken, táborokban, egészségfejlesztő és -megőrző tevékenységben vehessenek részt.
A fentiek tükrében a következőket tesszük a pozitív változás, a bűnmegelőzés érdekében.
A család-és gyermekjóléti szolgálat 2018. évben 15. alkalommal rendezte meg a nyári
napközis tábort. Tematikája és a programjaink célja az egészséges életre való nevelés, illetve
a szabadidő hasznos eltöltése. Már hagyománnyá vált táborunkban a „rendőr” nap, melyen
előadást tartottak a gyerekeknek arról, milyen alapvető szabályokat kell betartani ahhoz, hogy
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ne váljanak áldozattá, pl. ne álljanak szóba idegenekkel, hogyan kérjenek segítséget, ha
megtámadják őket, stb. majd bűnmegelőzési ismeretekkel folytatódott a nap.
2018. február 13-án a gyermekvédelmi éves tanácskozáson a helyi rendőrség részéről
tájékoztatást kaptunk városunk közbiztonságáról.
2018. október 25-én áldozatvédelmi konferencián vettünk részt Békéscsabán ahol az áldozattá
válás, gyermekbántalmazás és a bűnmegelőzés a szakellátásban - témakörök jelentették a fő
tájékoztatást.
Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból,
hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek. Ezen okok miatt elmondható,
hogy bűnözői csoportok specializálódtak az időskorúak sérelmére elkövetendő
bűncselekmények módszereinek kidolgozására és elkövetésére. Az időskorúak védekezési
képessége leginkább azzal növelhető, ha az áldozattá válásuk módszereit, az elkerülés
eszközeit és lehetőségeit eljuttatjuk hozzájuk újra és újra, hiszen idős koruknál fogva, ha nem
érinti őket bűncselekmény személyesen, illetve nem jut el hozzájuk bizonyos időközönként
prevenciós ajánlás, hajlamosak elfelejteni az elkerülési módokat, illetve előfordulhat, hogy
nem ismerik fel az átveréseket.
Az idősek klubja tagjainak 2018 évben ismét 2 alkalommal tartottak előadást helyi rendőrség
munkatársai vagyon és személyvédelemről, valamint Bátkai Miklós címzetes rendőr alezredes
a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa az idős korúak
közlekedésbiztonságának speciális kérdéseiről.
Korunk elengedhetetlen információforrása a média és az internet, amelyek használata mind az
elkövetővé mind az áldozattá válás szempontjából kiemelkedő kockázatot jelent. A
televíziózás, a számítógépes játékok erőszak-közvetítő hatása számos tudományos kutatás
alapjául szolgál. A közösségi portálok használata nemcsak vonzó a fiatalok körében, hanem a
közösségi életük nagy része ebben a kibertérben játszódik. Amennyiben nem ismerik meg,
hogy honnan és milyen veszélyek leselkednek rájuk, nem várható el tőlük, hogy el tudják
kerülni a veszélyhelyzeteket.
Az internet pozitív hatása a gyorsabb és gyakoribb lehetőség a szóróanyagok, figyelem
felhívó plakátok hozzájutásához. Havonta illetve egy-egy kirívó eset kapcsán tájékoztatást
email-ben kapunk a megyei rendőrkapitányság bűnmegelőzési csoportjától melyet mindig
kiteszünk az intézményünk mindkét faliújságján, illetve ezen szóróanyagokat fel is olvassuk
az időseinknek.

39

József Attila Általános Iskola, Kollégium, és Alapfokú Művészeti Iskola Mezőhegyes
Bűnmegelőzési beszámoló
2018/2019

Iskolánkban gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat valamennyi pedagógus, de
kiemelten az osztályfőnökök látják el. Az ő munkájukat koordinálja a gyermek- és ifjúság
védelmi felelős, aki a jelzőrendszer többi tagjával is állandó kapcsolatot tart. Jelenleg a
Köznevelési Törvény különösebben nem támogatja a gyermekvédelmi felelősök
tevékenységét. Általános tendencia, hogy például egy háromszáz tanulói létszámmal bíró
iskolában a gyermekek húsz százaléka hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű. Minden ilyen iskolába szükségszerűen kell egy szakember, aki kapcsolatot tart a
gyermekvédelemmel foglalkozó személyekkel, intézményekkel, hatóságokkal, mind a tanuló
veszélyeztetettségének megelőzése, mind pedig a megszüntetése terén. A gyermek- és
ifjúságvédelem szűkebb értelemben vett feladata a tanulókat veszélyeztető körülmények
felismerése, megelőzése, illetve megszüntetése érdekében megtenni a szükséges lépéseket. A
növekvő munkanélküliség és az ebből fakadó szegénység miatt iskolánkban is magas a
hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, rendszeres GYVT-ban részesülő tanulók
száma. Az anyagi gondok enyhítésére minden pályázati lehetőséget megragadunk a
gyermekek segítésére.
Az általános iskolába járó diákok száma 2017. október 01-én 273 fő. Nemek
aránya: lány: 141 fő, fiú: 132 fő. Eltérő tantervű tagozaton 19 fő tanul. Integrált SNI
tanuló 6 fő. Kollégiumban 43 fő lakik. Napközis tanuló 139 fő.
A tanév elején az osztályfőnökök jelezték a problémás családokat. Majd az
Önkormányzattal és a Gyermekjóléti Szolgálattal egyeztetve a jelenleg hatályos törvényeket
figyelembe véve alakult ki a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, illetve
védelembe vett tanulók száma, melyet a táblázat szemléltet.

A hátrányos helyzetű tanulók alakulása
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2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

tanév vége

tanév vége tanév vége

tanév vége

76

60

33

61

29

29

51

40

34

25

22

24

Veszélyeztetett

40

36

41

27

20

19

Védelembe vett

3

2

-

10

SNI

31

32

28

30

23

25

BTM

49

51

49

39

31

35

Hátrányos

2017/2018
tanév vége

2018/2019
tanév eleje

Helyzetű /HH/
Halmozottan
Hátrányos
Helyzetű
/HHH/

-

3

A hátrányos helyzetű gyermekekre ebben a tanévben is nagy hangsúlyt fektettünk,
figyelemmel kísértük tanulmányi előmenetelüket, szociális hátterüket, esetleges probléma
esetén felvettük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. Felzárkóztató és Egyéni fejlesztő
foglalkozásokat szerveztünk az osztályfőnökökkel, illetve a szaktanárokkal együttműködve,
azon gyerekek számára, akik bizonyos nehézségekkel küzdöttek valamely tantárgy megfelelő
elsajátítása érdekében. Szükség esetén tanácsadással is segítettük a szülőket, kollégákat.
Felzárkóztató foglalkozásokat, tehetséggondozást minden évfolyamon végeztünk.
Igyekeztünk csökkenteni a gyermekek lemaradását, illetve a tehetséges gyerekek tovább
fejlesztését. Az előző évekhez hasonlóan szakkörök segítik a gyerekeket, hogy a tanulási időt
kiegészítve elmélyítsék ismereteiket, hasznosan töltsék el szabadidejüket. Az idei tanévben 12
tanulónkkal pályáztunk az Útravaló programba, valamint 20 leány tanulónk a BARI SHEJNagylány EFOP-1.4.4-17 pályázatban is részt vesz. Határon túl pályázatunk is nyert,ami 40
tanulónknak felejthetetlen élményeket nyújt.
Szociális ellátások megállapításának kezdeményezése, az anyagi esélyegyenlőségi hátrányok
enyhítése érdekében igyekeztünk segítséget nyújtani. A hiányzások figyelemmel kísérése,
kiemelten az igazolatlan hiányzásokra fordítottunk nagy figyelmet. Sajnos a vidékről bejáró
tanulóinknál ez még mindig kimagasló adat. Az új törvényi rendelkezés hatására minimális az
igazolatlan órák száma.
Jótékonysági rendezvényünket 2018 novemberében is megrendeztük a, befolyt összeg
a József Attila ÁMK Gyermekeiért Alapítvány számlájára került, melynek a felhasználásáról
a szülői munkaközösség döntött. Minden osztály és a diákotthon pénztámogatásban részesült,
amit kirándulásokra, osztályrendezvényekre költhet, valamint az iskola informatikai
eszközállománya, interaktív táblával és hangtechnikai eszközökkel bővült. A tanév során a
tantárgyi hónapok programjain az iskola diákjai mindig részt vettek.
A Védőnői és a Gyermekjóléti szolgálattal rendszeres a kapcsolatunk. A jelzőrendszer
továbbra is az eddigieknek megfelelően működik. A jelzőrendszer tagjai a bölcsőde, az óvoda,
,az általános és szakiskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, a védőnők, a családsegítő
szolgálat munkatársa, a háziorvosok, a rendőrség munkatársai. A jelzőrendszer tagjai
különböző aktivitással vesznek részt a szakmai munkában, az esetmegbeszéléseken
elfoglaltságukhoz igazodva jelennek meg, írásos és szóbeli jelzéseik száma eltérő. Legfőbb
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egészségügyi probléma még mindig a fejtetvesség. A következő évben erre különös figyelmet
kell fordítanunk, a megelőzés szempontjából. A problémás gyermekek ellenőrzése
folyamatos, amelyben a védőnő nagy segítséget nyújt. Minden adódó problémát igyekeztünk
együtt megoldani, közös megbeszéléseket, tanácskozásokat kezdeményeztünk, ahol az iskola
minden esetben képviselte magát. Szakmaközi megbeszélések 3 alkalommal voltak a tanév
során, esetkonferencián 5 alkalommal vettünk részt/ osztályfőnök, gyermekvédelmi felelős/.
Gyermekvédelmi jelzőrendszer a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium
és Alapfokú Művészeti iskolában
Jelzőrendszerünk működésének egyik alapfeltétele az együttműködési motiváció
megteremtése, fejlesztése. Településünkön élő gyermekek legjobb érdekeit szem előtt tartva
történik a jelzőrendszer tagjai között az információ csere. A jelzés megfelelő színvonalon
zajlik, amelyeket esetkonferenciák követnek. A tanácsadás mindig a gyermekek legjobb
érdekeit szem előtt tartva történik. Egy jól működő észlelő-és jelzőrendszer képes csak a
veszélyeztetettséget időben felismerni, megfelelően irányítani, diagnózist felállítani, a
problémákat feltárni, eredményeket felmutatni. Iskolánkban ez teljes mértékben megfelelően
működik. A gyermek testi, érzelmi, és erkölcsi fejlődésének elősegítéséhez fontos az
együttműködés a gyermek védelmében részt vevő szereplők között. Szereplőkön értjük az
igazgatót, a pedagógusokat, munkaközösség vezetőket, védőnőt, iskolaorvost,….stb.,a
szülőket, hatóságokat, intézményeket, civil szervezeteket. Igyekszünk személyes kapcsolatot
kialakítani a szülőkkel a tanév elején, szülői értekezleteken, egy-egy eset kapcsán, esetleg
fegyelmi tárgyalásoknál. Alapvető feladatunk az, hogy a gyermeket érintő, veszélyeztető
probléma észlelésekor saját szakmai eszköztárukat mozgósítva avatkozzanak be, saját
szakterületük szabályait és a gyermek legjobb érdekét szem előtt tartva! Amennyiben olyan, a
gyermeket veszélyeztető problémát érzékelnek, melynek megoldásában nem kompetensek,
haladéktalanul jelzéssel kell élniük a gyermekjóléti szolgálat elé, akkor is, ha annak csak a
gyanúja áll fenn. Kötelesek vagyunk a gyermek veszélyeztetettségének fokától függően
jelzéssel élni a gyermekjóléti szolgálat felé, vagy súlyos veszélyeztető ok esetén hatósági
eljárást kezdeményezni. Fontos hogy megfelelő időben érkezzen a megfelelő személyhez, a
jelzést fogadó reagáljon rá. A jelzés mindig írásban érkezik. A halasztást nem tűrő, azonnali
beavatkozás szóban is történik, de azt követően be kell adni írásban is. A családgondozó a
jelzést fogadja, körüljárja a problémát, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Krízis esetén
azonnal intézkedik, és 3 munkanapon belül visszajelezés is érkezik. A jelzést tevő feladata
nem szűnik meg a jelzés megtevését követően. A problémafeltárás, és problémamegoldás
folyamatába be kell vonni a jelzőrendszeri tagokat. Az észlelést, a jelzést és az arra történő
reagálást közös döntés, majd közös tevékenység követi. Ezt segítő, előkészítő módszer egy
esetkonferencia, védelembevétellel, igazolatlan hiányzással, szenvedélybetegségek gyanúja,
serdülőkorúak
problémáival,
gyermekbántalmazással
kapcsolatosak,
mely
egy
interprofesszionális együttműködési forma. Az esetkonferencia aktuális problémamegbeszélő
csoport, mely az érintett szakemberek bevonásával, egy konkrét esethez kapcsolódóan,
lehetőség szerint a családot is bevonva zajlik. A gondozási folyamat során már több
alkalommal is történt esetkonferencia megbeszélés is iskolánkban. Ezek a konferenciák nem
állandóak, függ az esettől, a kliens problémájától. Az esetkonferencia olyan szakemberekkel
dolgozik, akik mindegyike valamilyen szinten érdekelt a gyermek/család problémájának
megoldásában.
Az esetkonferencia résztvevője olyan tag is lehet, aki közvetlenül nem foglalkozik a
klienssel, de hozzá tud járulni az akció, ill. gondozási tervhez azzal, hogy erőforrásokat
biztosít, tanácsokkal szolgál, vagy információkat ad, ami további segítség lehet a problémák
megoldásában. Ezen esetkonferenciák célja a szolgáltatást igénybevevő gyermeket és családot
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érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a
résztvevő szakemberek és egyéb meghívottak között. A 2018/2019 tanévben már vettünk
részt esetkonferencián, és sajnos több jelzés is érkezett a gyermekjóléti szolgálat felé,
elhanyagolás, egészségügyi problémák, házirend súlyos megsértése, társakkal való tiszteletlen
magatartás címen. A konferenciákon hallottakat, ismereteket, tapasztalatokat igyekszünk a
pedagógus kollégákkal megismertetni, esetleges tanácsokkal ellátni.
Ahhoz, hogy a jelzőrendszerünk hatékonyan működjön, és a jelzések időben elérjenek
az intézményekhez, szolgáltatókhoz, ill. szakemberekhez, fontos a rendszer megfelelő
kiépítése, folyamatos működtetése. A munkánk eredményességének érdekében egy jól
működő személyes kapcsolat kiépítését tartjuk nagyon fontos feladatunknak. Nehézségként a
szülői hozzáállást említeném, ami esetleges akadályokat gördít a problémák megoldásához, és
sajnos igen kevés eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére, amellyel hatékonyabb segítséget
tudnánk biztosítani.
A testi-lelki egészségmegőrzés érdekében osztályfőnöki órák, szabadidős
tevékenységek, akár tanórák keretében tanulóink megfelelő felvilágosításban részesülnek.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a helyes táplálkozásra, a megfelelő mozgásra, a betegségek
megelőzésére, az egészséges életmódra. A mindennapos testnevelés már 5 évfolyamon
működik iskolánkban, kiegészítve úszásoktatással is.
A gyermeknevelési problémákra jellemző, hogy a szülők következetlen szülői
magatartást tanúsítanak. Egyre több szülő mondja azt, hogy nem bír a gyermekkel, nem tudja
kezelni, és ezt egyre kisebb gyermekek esetében is mondják. Az életviteli problémák is
jellemzőek, ezen belül sok családban jelen van az alkohol, mint problémaforrás, amely
kapcsolatromboló, konfliktusforrás és gyermekelhanyagoló tényező is. A beilleszkedési
illetve magatartászavar között szerepelnek azok a gyermekek, akik esetében az igazolatlan
órák adódnak. Sajnos a családon belüli konfliktus és bántalmazás is egyre nagyobb részt tesz
ki a kezeltproblémák közül.
Pályaválasztási szakmai napot rendeztünk novemberben, ahol nagy örömünkre
igen sok iskola képviselte magát. Ebben az évben is sok színes program tarkította az iskola
életét.
Az egészség és a bűnmegelőzés mellett figyelmet fordítunk a balesetek megelőzésére
is. Igyekszünk a gyerekeket a helyes közlekedés szabályaira is tanítani. Fontos feladatunknak
tekintjük a prevenciót, a megelőzést, ezért kapcsolódtunk be a D.A.D.A. programba.
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Békés megye
Bűnelkövetés vagy a bűnismétlés megelőzése céljából indított programok 2018. 01. 01 - 2018. 12. 31. időszakban (a tábla
szerkezetét kérjük változatlanul hagyni!)
Program
Ssz.

Település

Önkormányzat
neve

indítója,
szervezője

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
1 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
2 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
3 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

megnevezése

helyszíne

Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti
D.A.D.A. program Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
4.
osztályosok Alapfokú
közlekedési
Művészeti
versenye
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Kerékpáros Iskola Művészeti
Kupa
Iskola
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időpontja,
rendszeressége,
gyakorisága

rendszeres
havonta
négy
évfolyamon(64
óra)

május évente
alkalom

1

április évente
alkalom

1

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
4 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

Ki a mester két
keréken?

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
5 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

Rendőrség
jelenléte a reggeli
iskolába járáskor
bűn
és
balesetmegelőzési
jelleggel

Békés
Mezőhegyes
Megyei
Család
Esélyteremtési és Szemléletformáló
Város
6 Mezőhegyes Önkormányzata Önkéntes Ház
óra- Esélyóra

Mezőhegyes
Emberi Erőforrások Útravaló
Város
7 Mezőhegyes Önkormányzata Minisztériuma
ösztöndíjprogram

Mezőhegyes
Mezőkovácsházi
Város
8 Mezőhegyes Önkormányzata Rendőrkapitányság

"
Közledés
gyermekszemmel"
rajzpályázat
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Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Művészeti

április évente
alkalom

rendszeres

január

folyamatos

február hónap

1

Iskola

"Jó
tanács
jog
Mezőhegyes
tanács"
Civil
Szolgáltató Központ
Város
9 Mezőhegyes Önkormányzata Alapítrvány

"Jó
tanács
jog
Mezőhegyes
tanács"
Civil
Szolgáltató Központ
Város
10 Mezőhegyes Önkormányzata Alapítrvány

Mezőhegyes
Város
11 Mezőhegyes Önkormányzata Oktatási Hivatal

Mezőhegyes
Dél-Békési
Város
12 Mezőhegyes Önkormányzata Mentőcsoport

Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Önvédelmi
Művészeti
foglalkozások
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Alapfokú
Áldozattá
válás Művészeti
megelőzése
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Esélyteremtés
a Kollégium
és
köznevelésben Az Alapfokú
internethasználat
Művészeti
veszélyei
Iskola
Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Drogprevenciós
Alapfokú
szimmulációs
Művészeti
gyakorlat
Iskola
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folyamatos

folyamatos

5 alkalom

április

Mezőhegyes
Város
13 Mezőhegyes Önkormányzata Oktatási Hivatal

Mezőhegyesi
József
Attila
Általános
Iskola,
Kollégium
és
Esélyteremtés
a Alapfokú
köznevelésben
Művészeti
Surranó program
Iskola
2 alkalom
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MEZŐKOVÁCSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Mezőhegyes Rendőrőrs
A BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS
A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jó kapcsolatot tart fent az önkormányzatokkal,
nyugdíjas szervezetekkel, polgárőr szervezetekkel, a helyi sajtóval. Bűnmegelőzési és
áldozatvédelmi kiadványainkat, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya által hozzánk eljuttatott szóróanyagokat eljuttattuk az állampolgárokhoz. Az
illetékességi területen található szakképző iskolákban előadásokat tartottunk az áldozattá
válás, a vagyonvédelem, a kábítószer bűnözés, illetőleg a gyermekkor betöltését követő
büntethetőség témakörökben.
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság illetékességi területén 18 polgárőr egyesület működik.
Mezőhegyes városában működő Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség és a Mezőhegyes
Közbiztonságáért Polgárőr Egyesülettel a kapcsolat kiemelkedő, munkájukra legfőképp
közlekedési balesetek, bűncselekmények helyszínén hatósági tanúként segítik munkánkat,
vagy közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, bűnügyi fokozott ellenőrzésekbe vonjuk be őket.
A közös feladat végrehajtások, szolgálatellátások száma évről-évre nő.
A közös szolgálatokat a körzeti megbízottak és a járőrök a polgárőrökkel gyalogosan,
rendőrségi vagy polgárőr gépkocsival látják el. Az ilyen módon közösen végrehajtott
szolgálatellátás nagymértékben elősegítette a településen szolgálatot teljesítő rendőrök
munkavégzését.
Gyermek- és ifjúságvédelem
Jó munkakapcsolat alakult ki a gyermekvédelmi szolgálatokkal, gyámhatóságokkal,
szakszolgálatokkal. A jelzőrendszer keretein belül kapott információkat a hatályos jogszabályi
kereteken belül értékelve bűntető-eljárást indítottunk vagy jelzéssel éltünk az illetékes
hatóságok felé. A bűnügyi osztály állományából egy kijelölt előadó részt vett az
ifjúságvédelemhez kapcsolódó oktatásokon, illetőleg előadásokon, ezen előadó az ilyen
jellegű bűncselekmények vonalvezetője is egyben. Településünkön a 2018-as évben is részt
vettünk a Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett beszámolón, esetmegbeszéléseken,
képzéseken.
A családon belüli erőszak helyzete
A térség településeit nagyban jellemzi a többgyermekes, nehéz szociális helyzetben élő,
rendszeres jövedelemmel nem rendelkező családok kimagasló száma. Ezek a családok
magukban hordozzák az esetleges konfliktusok lehetőségét. A családon belül történő
erőszakos cselekmények esetén igen nagy a látencia, mivel zárt közösségben történik a
bántalmazás, és arról egyik fél sem tesz bejelentést. A tudomásunkra jutó ilyen
cselekményeknél a bántalmazott fél, vagy az ilyen veszélynek kitett személyek részére a jogi
felvilágosítást minden esetben megadjuk. A jelző rendszereken keresztül minden esetben
értesítjük az illetékes hatóságot, ha valamely gyermekkorú személlyel kapcsolatos probléma
merül fel.
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Az adott cselekménytől függően a távoltartás intézkedést is kezdeményezzük, ha a kialakult
helyzet közvetlenül fenyeget azzal, hogy további bántalmazás lehetősége fennáll. Távoltartást
2018. évben 2 esetben kezdeményeztünk, további 1 esetben bíróságnak továbbítottunk a
távoltartásra irányuló kérelmet.
Megelőző vagyonvédelem
Megelőző vagyonvédelmi kiadványainkat és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság aktuális
vagyonvédelmi kiadványait írott és elektronikus formában terjesztettük. Igényre és felkérésre
vagyonvédelmi előadásokat is tartottunk lakossági fórumokon.
Ez a terület vegyes képet mutat, sok esetben tapasztalható volt, hogy a tulajdonosok az
alapvető vagyonvédelmi intézkedéseket sem tették meg, ugyanakkor egyre inkább terjedőben
vannak az ún. közterületi kamerák kihelyezései. Településünkön is kialakításra került a
közterületi kamerarendszer, melyek nagy segítséget nyújtanak a megelőző munkában,
valamint az elkövetett bűncselekmények, szabálysértések felderítéséhez, a tényállások
tisztázásához.
A kábítószer bűnözés területén történő bűnmegelőzés
Illetékességi területünkön kiemelhető nagyobb létszám által látogatott szórakozóhely, diszkó
nincs, egyedül településünkön, Mezőhegyesen üzemeltetnek olyan hétvégén nyitva tartó
szórakozó helyet, ahol a fiatalok viszonylag kisebb számban megjelentek.
Ezeket a szórakozó helyeket a látogatottság függvényében a társhatóságokkal közösen
rendszeresen ellenőriztük, az ellenőrzések során kábítószer jelenlétére, illetőleg kábítószer
fogyasztására utaló információ nem merült fel.
A Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakközépiskolával, és annak vezetőjével folyamatos
kapcsolatban vagyunk, kiadványokkal és igények szerint előadásokkal végeztünk megelőző
tevékenységet. Az értékelt időszakban 1 alkalommal Kovács Péter r. ftzls. a
kábítószerfogyasztás veszélyei, Internet veszélyei, Iskolán belüli erőszak témakörökből kb. 80
tanuló részére tartott előadást, a Kozma Ferenc szakközépiskola kollégiumában eseti jelleggel
1 alkalommal került előadás bűncselekmény áldozatává válás megelőzésé témakörben.
A bűn és baleset-megelőzési tevékenység
A Mezőkovácsházi Városi Baleset- megelőzési Bizottság szervezésében, az ORFK-OBB által
meghirdetett, valamennyi felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági (Középiskolás
Közlekedésbiztonsági Kupa, Kerékpáros Iskola Kupa, Polgárőr Közlekedésbiztonsági
Verseny) vetélkedő városi döntője megrendezésre került.
A Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményben D.A.D.A. képzés folyik a 3.-4., valamint a 6.-7. osztályos diákok részére.
Ennek során 64 alkalommal tartott előadást Kovács Péter r. ftzls., valamint Tóth Krisztina r.
zls., akik az iskolában, az otthon való viselkedés szabályaival, az alkohol, dohányzás és
kábítószer veszélyeivel, valamint az internetfüggőség veszélyeivel ismertette meg a tanulókat.
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Szeptemberi iskolakezdéssel a Zebra Zsaru program folytatódott, amely során szeptember,
október hónapban lehetőségeinkhez mértem minden iskolai nap reggelén az ÁMK előtt, és
annak környezetében, a polgárőr szervezetekkel közösen, gyalogos szolgálat ellátással
segítettük a gyermekek és a gyalogosok közlekedését.
A „Megvilágosodás napja” programon belül 78 fő részvételével esti időszakban a településen
megfelelően felszerelt és kivilágított kerékpárokkal közlekedtünk a „látni és látszódni”
szlogennek érvényt szerezve.
Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében, valamint az idősek közlekedésének
segítése érdekében „Toleranciát az éveknek” program eseményeként 2 alkalommal az
Alapszolgáltatási Központban tájékoztató előadás megtartására került sor.

Az Iskola Rendőre Program értékelése
„Az iskola rendőre” programban helyi viszonylatban Tóth Gábor r. ftőrm. az iskola rendőre.
Ő az általános iskola különböző osztályaiban bűn- és baleset-megelőzés tartalmú előadásokat
tartott, szülői értekezleten, tanévnyitó, tanévzáró ünnepségen, eseti megbeszélésen vett részt
összesen 4 alkalommal az értékelt időszakban. Az előadásokon baleset-megelőzési tartalmú
témákról beszélt, az eseti megbeszéléseken az adott felmerült helyzetet elemezték ki, és
megoldást javasoltak a jogszabályi feltételek betartása mellett.
Az iskola rendőrök személyesen juttatták el az iskolákba az ORFK-OBB által kiadott
tanévkezdeti kiadványokat, az első osztályos tanulóknak az üzenő füzeteket. A szülők
figyelmét a példamutatás fontosságára szülői értekezletek alkalmával hívták fel.
Célunk a jövőben is a városban lakó - koránál, egészségi állapotánál fogva veszélyeztetettebb idős- és gyermekkorú személyek áldozattá válásának megelőzése. A
bűncselekmények megelőzésére a továbbiakban is nagy hangsúlyt fordítunk.
Gyermek- és ifjúságvédelem, valamint bűnmegelőzésről szóló programok a Kozma Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
A Kozma Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolában nincs külön alkalmazva ifjúságvédelmi
referens.
Az osztályfőnökök feladata lett az adott problémák kezelése.
Összefoglalás: Mezőhegyes Városban jól működik a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos jelzőrendszer. A jelzőrendszernek a Szociális szervezeti egység
részéről Gál Mária családsegítő, a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola részéről
Molnárné Lakatos Edina tanárnő, Zsótér Attila rendőr őrnagy a tagja. A rendőrség részéről a
Békés Megyei Rendőr főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága Bűnmegelőzési Osztálya, a
Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság és Mezőhegyesi Rendőrőrs illetékes rendőrei is
hozzájárulnak a lakosság biztonságának fenntartásához. Munkájukat a város nevében
megköszönöm.

50

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, a városi bűnmegelőzési
programot - változatlan formában- a 2019-es évre jóváhagyni szíveskedjen!
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Gál Mária, Molnárné Lakatos Edina, Zsótér Attila,
Izsák Krisztina
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyszerű többség
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Mezőhegyes Város Jegyzőjétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8-5/2019.
BESZÁMOLÓ
A MEZŐHEGYESI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTNÁL LEFOLYTATOTT
ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL
Tisztelt Képviselő-testület!
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban Szt.)
92/B. §. (1) bek. b.) pontja kötelezővé teszi a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmény törvényességi ellenőrzését, mely a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés,
családsegítés szolgáltatásokra vonatkozó szakmai szabályok érvényesülésének, és törvényes
működésének az ellenőrzésére irányult. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 104 § (1) bekezdésének c) pontja alapján a család és
gyermekjóléti szolgálat tevékenységére, ezen belül a helyettes szülő intézményére vonatkozó
ellenőrzés tapasztalatairól külön előterjesztésben számoltam be.
Az ellenőrzés időpontja:
Az ellenőrzés helyszíne:

2019. május 16.
Mezőhegyes Város Önkormányzat
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Mezőhegyes, Kossuth utca 20.
Az ellenőrzést végző személy: Szentmihályi Ferenc jegyző megbízásából
Izsák Krisztina főtanácsos
Az ellenőrzés során jelen lévő személyek: Gál Mária megbízott intézményvezető
Jeszenka Zoltánné nappali ellátás szakmai irányítója
Az ellenőrzés szempontjai:
A nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás és
családsegítés szakmai szabályainak érvényesülése, törvényes
működése, dokumentáció, tárgyi és személyi feltételek
vizsgálata.
Az Intézményben folyó szakfeladatok ellátása az önkormányzat kötelezettsége. 2011. január
1-jétől az Önkormányzat részeként integrálva működött, 2019. január 1. napjától a személyes
gondoskodást nyújtó szociális szervezeti egység struktúraváltás következtében önálló
intézménnyé alakult, Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megnevezéssel. Megbízott
vezetője Gál Mária, 2019. március 1. napjától kinevezéssel látja el a feladatot.
Elhelyezkedése, felszereltsége, dolgozói állománya változatlan. Az emeleti helyiségekben a
családsegítés és a család és gyermekjóléti szolgálat munkavégzése folyik, valamint a
pszichológus és a jogász is itt tartja fogadóóráit, a pszichológus heti 4 órában, a jogász heti 2
órában. A kialakított körülmények alkalmasak a kliensek kulturált fogadására.
A többi szolgáltató tevékenység a földszinti helyiségekben zajlik.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény rendezetten, több éves, jól begyakorolt
rendszer szerint, jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el a tevékenységét.
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Az intézménynél jogszabály szerinti adminisztráció és munkamódszer került bevezetésre és
vált gyakorlattá, ezért jelen vizsgálat utánkövető jellegű, illetve az új jogszabályi változások
tekintetében feltáró. Az ellenőrzés a 2018. január 1-jétől, 2018. december 31.-ig terjedő
időszakot öleli fel.
Valamennyi szolgáltatás tekintetében határozatlan időre szóló működési engedéllyel
rendelkezik az intézmény.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23. ) Korm. r. szerint minden intézménynek
kötelező a Budapest Főváros Kormányhivatal felé a Központi Elektronikus Nyilvántartási
Rendszerbe (KENYSZI) az ellátottak megállapodás, határozat és igénybevételi adatait
rögzíteni, melynek az intézményegység eleget tesz.
Szervezeti egység dokumentáció:
Szabályzat megnevezése
Működési engedély
Szakmai Program
Házirend
Ügyrend
Munkavédelmi Szabályzat
Tűzvédelmi Szabályzat
Alapító okirat

Hatályba lépés, illetve a
módosításának dátuma
2019.01.15. – határozatlan idejű
2018. 02.28.
2018.02.28.
2018.02.28
2017.05.15.
2017.05.15
2012.01.01.

legutóbbi

NAPPALI ELLÁTÁS
Az Alapszolgáltatási Központ TÁRGYI, KÖRNYEZETI FELTÉTELEI a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet (továbbiakban: szakmai rendelet) előírásainak és az
ellátást valójában igénybevevők életkori sajátosságainak is megfelelnek. A tálalókonyha
berendezéseinek ellátottsága is megfelel a HACCP (élelmiszer minőségbiztosítási rendszer)
előírásainak.
Az épület nyílászárói nem megfelelőek esztétikai és energiatakarékossági szempontból sem.
Mezőhegyes Város Önkormányzata pályázott és nyert az épület felújítására, (TOP 4.2.1 a
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat) mely magába
foglalja a fűtéskorszerűsítést, csatorna-vízelvezető, nyílászárók felújítása, bútorzat, műszaki
berendezések korszerűsítését. Az épület műemlékvédelem alatt áll, a műemlékvédelmi
hatóság részére folyamatosan tervdokumentációt kell készíteni, újabb és újabb előírásokkal
kell szembesülnie az Önkormányzatnak. Az elmúl évben megtörtént a fal mintavétele, a
csatorna-vízelvezető feltérképezése, a villamoshálózat felmérése. Folyamatos a kért tervek,
dokumentációk készítése, melyet a szakhatóságok kérnek.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 50 gondozott ellátásához 3, szakirányú képzettséggel
rendelkező szakember alkalmazását írja elő a jogszabály, mely feltételeknek az intézmény
dolgozói megfelelnek, a működési nyilvántartásba való bejelentésük megtörtént. A dolgozók
a kreditpontok megszerzéséhez szükséges képzéseken részt vesznek.
2018. évben 4 alkalommal helyben, az Intézmény épületében került sor szupervízió,
csapatépítő tréning megtartására.
1 főállású takarítót foglalkoztat az önkormányzat az Intézménynél.
Szervezeti egység DOKUMENTÁCIÓ:
• működési engedély
• alapító okirat
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• az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza az intézmény
szabályzatát is
• önálló szakmai program, ügyrend, mely tartalmazza a jogszabály által előírt tartalmi
elemeket,
• minden foglalkoztatottra vonatkozóan megtalálható a munkaköri leírás
• iratkezelési, gazdasági, műszaki (munkavédelmi és tűzvédelmi) szabályzatok, Tűzvédelmi-,
és munkavédelmi oktatási napló
• a házirend tartalmazza a kötelező elemeket, együttélési szabályokat.
ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM. /továbbiakban Ir./ rendelet előírásainak
megfelelően a gondozási szükséglet vizsgálata alapján történik az ellátottak gondozása.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK tekintetében a személyi térítési díj nagyságát az intézmény
vezetője állapítja meg a központi jogszabályi és helyi önkormányzati rendelet előírásnak
megfelelően. Központi támogatást igénybe vesz az önkormányzat.
ELLÁTOTTI JOGOK biztosítva vannak, panasz az előző évben az ellátottak részéről nem
volt. A szolgáltató a tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz. Az ellátott jogi képviselő
Höhn Ildikó, telefonszáma 06-20/489-95-81, neve és elérhetősége az Intézményben jól látható
módon van elhelyezve.
A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI: az intézményben a gondozottak számára
színvonalas szabadidős programokat szerveznek. 2018-ban is rendeztek egészségnapot,
melynek keretében több vizsgálatot végeztek, erre a programra nagy az érdeklődés minden
évben.
Hetente 2x1 óra időskori gyógytorna foglalkozást, pedikűrözést, masszírozást, életvitelre
vonatkozó, életvezetési tanácsadást tartanak.
A nyári időszakban szalonnasütés és bográcsozás is színesíti az idősek mindennapjait.
A szolgáltatást a belterületi lakosok mellett 4 majori lakos is igénybe veszi.
Nagy segítséget jelent a belterületen élő mozgásában korlátozott idősek számára is, hogy a
tanyagondnok, aki igényli, beszállítja az Intézménybe az adott rendezvényre, programra,
illetve onnan hazaszállítja Őket.
ÉTKEZTETÉS
Az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó alapszolgáltatás.
TÁRGYI FELTÉTELEK: az egységben bentlakás, éjszakai ott tartózkodás nincs, ezért a
nappali ellátásnál felsorolt tárgyi feltételek vonatkoznak az étkeztetésre is, a körülmények és
az eszközök biztosítottak. Lehetőség van diétás ételek fogyasztására is. Az ételt
szállítójárművel szállítják, illetve hétvégén és ünnepnapokon a házi segítségnyújtásban
dolgozók kerékpárral viszik el az ellátottakhoz.
A külterületen hétvégén ételkihordás nincs.
INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓ: a nappali ellátásnál felsorolt szabályzatok az étkeztetés
szolgáltatásra is vonatkoznak.
ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ: a személyes szociális gondoskodásban részesülő
személyekről a Szt. 18. §. (a-i) bekezdései, a 20. §-a alapján a nyilvántartást papírlapon és
elektronikus formában is vezetik. Az ellátottakkal minden esetben kötnek megállapodást,
jogszabálynak megfelelő tartalmi elemekkel. A Szt. 62. §-ban meghatározott rászorultság
dokumentálása megtörténik. Az igénybevételi napló vezetése pontos, hiánytalan.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: jogszabály szerint középfokú iskolai végzettséggel rendelkező
szociális segítő szükséges a szolgáltatás ellátásához. A dolgozó ennek az előírásnak megfelel,
a munkaköri leírást megkapta. A Szt. 92/F. §-ának megfelelően az alapszolgáltatás működési
nyilvántartásba vétele is megtörtént.
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PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: Az étkeztetésre központi támogatást vesz igénybe az
önkormányzat. Az önköltség számítása, dokumentálása, megfizetésének módja a Szt. 115. §
(2) bek., 116. § (1) és (3) bek. előírásainak megfelel. Az intézményi térítési díj differenciált,
aszerint, hogy az ételt az intézményegységben fogyasztják, vagy az ellátottak lakására
szállítják.
Dokumentálják a térítési díjak megfizetését, túlfizetést, a hátralékkal rendelkezők nevét és a
hátralék összegét, melyet negyedévente megküldenek a Polgármesteri Hivatalnak.
2018. évben hátralék nem keletkezett, túlfizetés 6 embert érintett, nekik 2019. január elején
jóváírásra került. Elhunytak esetében amennyiben túlfizetés jelentkezik, a hagyatéki eljárás
keretén belül kerül rendezésre.
ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE: az étkezés igénybevételekor az ellátás kezdetén
tájékoztatást kap az igénylő az intézmény által nyújtott szolgáltatások köréről, azok szakmai
tartalmáról, igénybe vételének feltételeiről, valamint az ellátotti jogok képviselőjének nevéről
és elérhetőségéről, az erről szóló hirdetményt az egységben kifüggesztették. Panasz nem
merült fel a vizsgált időszakban.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó alapszolgáltatás.
TÁRGYI FELTÉTETEK:
• telefon (mobil és vezetékes)
• 2 számítógép
• fénymásoló - nem működik- leselejtezhető
• az adminisztrációs tevékenység elvégzésére irodahelyiség
• vérnyomás- és vércukorszintmérő, melyet a gondozónők alkalmanként magukkal visznek a
házi gondozottakhoz.
INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓ: a szociális szolgáltatók és intézmények működési
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. /XII.29/ Korm. rendelet (továbbiakban:
Szmr.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott tanúsítvánnyal rendelkezik a szakfeladat, a
szolgáltatás dokumentálása megfelelő. Szabályzatok tekintetében a nappali ellátás
szabályzatai érvényesek a házi segítségnyújtásra vonatkozó elemek megjelenítésével.
ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ: A Szt. 95. § (1) bek. szerint a szolgáltatást végző
tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a szolgáltatást igénybe vevő felé a kérelem beadásakor,
melyet a szolgáltató dokumentáltan teljesít. Az ellátottak adatairól szóló nyilvántartás, a
gondozási napló - mely tartalmazza az elszámolásokat és az állami támogatások igénybe
vételének alapját, a tevékenységnapló, mely tartalmazza az ellátott érdekében végzett napi,
konkrét szakmai tevékenységet, valamint az előgondozási adatlapok vezetése pontos,
naprakész.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítását
figyelembe véve a 2015. augusztus 1-jén házi segítségnyújtásban részesülők esetében új
pontrendszert vezettek be, mely alapján kellett a gondozási szükségletet megállapítani, illetve
nyilvántartani.
2015. év decemberében a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36//2007.
(XII.22.) SZMM rendelet módosítása kapcsán felül kellett vizsgálni a házi segítségnyújtásban
részesülők szükségletét, és a már fent említett új pontrendszer illetve az új kategóriák
megállapítása szerint – szociális segítés vagy személyi gondozás – sorolták be a
gondozottakat.
Jelenleg 55 fő veszi igénybe a házi segítségnyújtást.
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SZEMÉLYI FELTÉTELEK: Teljesül a szakmai rendelet (1/2000. SzCsM) 6. § (1) bekezdés
által előírt követelmény, mely szerint az alapszolgáltatásban a dolgozók legalább 50 %-ának
kell szakképzettnek lennie, a házi segítségnyújtás keretében a személyi gondozást végzőnek
pedig 100%- ban szakképzettnek kell lennie. Az ellátottakat 4 szakképzett gondozónő látja el,
3 fő határozatlan idejű kinevezéssel, 1 fő határozott idejű kinevezéssel.
A kinevezett dolgozók rendelkeznek egyéni munkaköri leírással, továbbképzési tervvel,
munkáltatói igazolvánnyal, amivel a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazást igazolni
tudják. A nyilvántartásba történő adatszolgáltatás és annak dokumentálása megtörtént.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: az intézményi térítési díj központi támogatásból és saját
forrásból finanszírozott, mivel a Képviselő-testület 2010. április 1-jétől nem állapított meg
térítési díjfizetési kötelezettséget az ellátottak terhére (Szt. 115. § /1/ bek.). Megfelelően
dokumentált a lakáson belüli és lakáson kívüli gondozási idő.
ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE: Az étkeztetés igénybevételénél ismertetett
módon történik.
SZAKMAI JELLEMZŐK: az Intézmény szakmai irányítója rendszeresen végez szakmai
ellenőrzést, meghatározza és értékeli a napi feladatok ellátását, heti egy alkalommal
esetmegbeszélést tartanak. Az Intézmény a háziorvosokkal, a Pándy Kálmán Megyei Kórház
Mezőhegyesi Utókezelő Kórházával, az orosházi kórház szociális munkásaival, a Polacsik
Vivien által üzemeltetett, Gréti alapítvány keretein belül működő Idősek Házával és a
mezőkovácsházi és gyulai idősek otthonával.
CSALÁDSEGÍTÉS
1998.01.01.-től működik a szolgáltatás. Biztosított a családlátogatás, a komplex
családgondozás, a lakosok információhoz juttatása.
TÁRGYI FELTÉTELEK: A nappali ellátásnál felsorolt adottságok érvényesek. Bizalmas
beszélgetésre alkalmas iroda és kulturált várakozó helyiség is biztosított.
INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓ: A működéshez szükséges engedélyekkel,
szabályzatokkal, szakmai programmal rendelkezik a szolgálat.
ELLÁTOTTI DOKUMENTÁCIÓ: A szakmai rendelet 32 §. (1) bekezdésének megfelelően a
szolgálat az igénybevevőkkel együttműködési megállapodást köt. A megállapodások
különbözőek a szolgáltatást igénybevevők, illetve a beilleszkedést segítő programban
résztvevők problémáinak megfelelően. Forgalmi napló és esetnapló szintén az előírásnak
megfelelően vezetett.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: a feladatot 1 fő családsegítő végzi, aki rendelkezik a munkakör
betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, munkaköri leírással, a működési nyilvántartásba való
bejelentés is megtörtént.
PÉNZÜGYI FELTÉTELEK: a szolgálat az igénybe vevők számára térítésmentes, csak
központi támogatást vesznek igénybe.
ELLÁTOTTI JOGOK ÉRVÉNYESÜLÉSE: A nappali ellátásnál ismertetett jogok
érvényesülnek, tekintettel a kiskorúakat is érintő szolgáltatásra, a gyermekjogi képviselő
elérhetősége is megtalálható az intézmény faliújságján. Panasz nem volt az ellenőrzési
időszakban.
SZAKMAI JELLEMZŐK: A családsegítő szolgálat segíti a működési területén élő szociális
és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek,
családok életvezetési képességeinek megőrzését, az ilyen helyzethez vezető okok
megelőzését. Családsegítés keretében, térítésmentesen szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat lát el . A szolgáltatás igénybevétele korhoz, jövedelemhez, szakértői véleményhez
nem kötött. A szolgálat működteti a szakmai rendelet 30. § szerinti jelzőrendszert. Biztosított
a jogi és pszichológiai, valamint az életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
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A család és gyermekjóléti szolgálat ellátja a családsegítés feladatait illetve a gyermekjóléti
szolgáltatási feladatokat.
Tájékoztató adat az ellenőrzési időszakban (2018. december 31.) szolgáltatást
igénybevevőkről (KSH):

Szolgáltatási
forma
Szolgáltatást
igénybevevők
száma

Nappali ellátás

Étkeztetés

Házi
segítségnyújtás
67 fő
54 fő
Megszűnt tagság: 33 Megszűnt tagság: 16
Új tag: 41
Új tag: 23
Térítésmentesen: 12

38 fő
Megszűnt
klubtagság: 12
Új klubtag: 8

Összegzés:
A Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága 2018. évben hatósági ellenőrzést
végzett a 2017. évben igénybe vett támogatások elszámolása megalapozottságának
tekintetében.
Az ellenőrzés kiterjedt a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, családsegítés és
család és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásokra.
Az ellenőrzés során kisebb hiányosságokat tártak fel, melyek kiküszöbölésre kerültek.

Mezőhegyes, 2019. május 16.
Szentmihályi Ferenc
Jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyszerű többség

Mezőhegyes Város Jegyzőjétől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8-5/2019.
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2018. évi
tevékenységének ellenőrzéséről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. §-a
értelmében a fenntartónak ellenőrzési kötelezettsége van a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ellátás vonatkozásában.
Elvégeztük a Család és gyermekjóléti szolgálat 2018. évi munkájának ellenőrzését, melyről az
alábbiakban adok számot:
Ellenőrzés időpontja: 2019. május 9.
Ellenőrzés helye: Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Család és gyermekjóléti Szolgálata
Mezőhegyes, Kossuth u.20.
Ellenőrzött időszak: 2018. január 1.-től 2018. december 31-éig
Ellenőrzést végző személy: Szentmihályi Ferenc jegyző megbízásából
Izsák Krisztina vezető-tanácsos
Ellenőrzés célja: A Család és gyermekjóléti Szolgálat aktuális helyzete, személyi, tárgyi
feltételeinek alakulása.
A működés törvényességének ellenőrzése.
Adatszolgáltatók: Gál Mária intézményvezető
Csete Tímea családsegítő
Alkalmazott jogszabályok:
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
különös tekintettel a 17.§., 38.§, 39.§, 40.§-okban foglaltakra.
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet, különös tekintettel a 9. §, 82. §, 83. §, 84.§-91.§-okban foglaltakra.
- A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
szóló 235/1997. (XII.17.) Kormányrendelet.
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet.
I. Személyi és tárgyi feltételek
1./ A Család és Gyermekjóléti Szolgálat működése:
A Gyermekjóléti Szolgálat 2012. január 1-jétől 2015. december 31. napjáig Mezőhegyes
Város Önkormányzatának Szociális Intézményegységeként működött Mezőhegyes Kossuth
20. székhellyel.
2016. január 1. napjától a Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális Szervezeti egysége
keretén belül működött tovább, integráltan, az Önkormányzat fenntartásában.
2019. január 1. napjától a Mezőhegyesi Városi Önkormányzat Szociális Szervezeti Egysége
önálló intézménnyé vált, új névvel, Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ. A család- és
gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása az Intézményen belül történik.
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Szakmai programja szerint önálló család és gyermekjóléti szolgáltató szakfeladat formájában
látja el a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet Mezőhegyes város közigazgatási
területén, figyelemmel arra, hogy nem önálló intézményként működik, Szervezeti és
Működési Szabályzattal rendelkezik, de alapító okirattal nem, a Mezőhegyes Város
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendelet 6. §-a nevesíti 104042. számú szakfeladatként. A Család és
gyermekjóléti szolgálat rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben
és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
előírt egyéb dokumentumokkal, okiratokkal. Működési engedélyét BE/15/18-3/2019.
számmal a Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály
adta ki.
Szakmai programját a 63/2018. (II.28.) Kt. számú határozattal aktualizálta a Képviselőtestület.
Munkarendje:
Hétfő - Csütörtök 7,30 - 16,00
Péntek 7,30 - 13,30
Ügyfélfogadási ideje:
Hétfő 7,30 - 16,00
Kedd 7,30 - 12,30
Szerda 7,30 - 12,30
Csütörtök 12,30 - 16,00
Péntek 7,30 - 13,30
Gál Mária, Csete Tímea és Szokainé Medve Ildikó családgondozók hatályos munkaköri
leírását Mezőhegyes Város Polgármestere adta ki.
2./ Személyi feltételek:
Gál Mária 2019. január 1. napjától a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ megbízott
intézményvezetője, március 1. napjától kinevezett intézményvezető. Családsegítő, főiskolai
végzettségű szociális munkás illetve egészségfejlesztő mentálhigiénikus. Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonya 1993. április 1. gyermekjóléti szolgálat családsegítője 2004.
január 1.
Szelesné Medve Ildikó családsegítő főiskolai végzettségű szakvizsgázott szociális munkás,
illetve egészségfejlesztő mentálhigiénikus. Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonya
1989. december 5., gyermekjóléti szolgálat családsegítője 2015. 01. 01.
Csete Tímea családsegítő egyetemi diplomával rendelkező orosz nyelv és irodalom szakos
tanár, főiskolai diplomával rendelkező orosz nyelv, és történelem szakos tanár, illetve
főiskolai végzettségű gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó. Határozatlan idejű
közalkalmazotti jogviszonya 2002. 12. 04-én jött létre.
Nyíri Sándor pszichológus minden hét szombaton 8 - 14 óráig tart fogadóórát az emeleten
lévő egyik irodahelyiségben.
dr. Druga Magdolna jogász hétfőnként jogsegély szolgálatot lát el, 14 – 16 óráig tart
fogadóórát az emeleten található egyik irodahelyiségben. Főleg gyermek-elhelyezéssel,
gyermektartásdíjjal, házasság felbontás iránti perek indításával kapcsolatosan kérik a
segítségét.
Helyettes szülő: Kövesdi Sándorné Mezőhegyes, Jókai u. 4. A helyettes szülői feladatok
ellátása biztosított, a működési engedély adott. 2018 évben nem kellett igénybe venni.

3./ A Család és gyermekjóléti szolgálat elhelyezése, technikai felszereltsége:
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A Család és gyermekjóléti szolgálat az emeleti 3 irodahelyiségében működik. Mindhárom
családsegítő rendelkezik számítógéppel, internet hozzáféréssel, továbbá egy fénymásolóval,
és egy intézményi mobil készülékkel.
II. Feladatellátás
1./ 2018. évben a 3 családgondozót 1417 ügyfél kereste fel problémával.
Családlátogatások száma: 321
Jelzések száma: 71
2./ Ügyiratok kezelése:
A postát a Polgármesteri Hivatalban a Jegyző bontja. Az ügyiratok iktatása a 2019. január 1.
napjától bevezetett ASP rendszeren keresztül történik, melyet az Alapszolgáltatási Központ
dolgozói végeznek.
Számítógépen tartják nyilván az ügyfelek adatait, az ügyeket. Adatlapos nyilvántartás is
létezik manuálisan kitöltött és kezelt iratokkal. (együttműködési megállapodás, esetnapló,
nyilatkozatok, „MACIS” lapok)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23. ) Korm. r. szerint minden intézménynek
kötelező a Budapest Főváros Kormányhivatal felé a Központi Elektronikus Nyilvántartási
Rendszerbe (KENYSZI) az ellátottakról naponta jelentést tenni.
Vezetik a forgalmi naplót, melybe a szolgálatot felkereső ügyfelek adatai kerülnek.
Az esetnaplóba a védelembe vett, illetve veszélyeztetett családok adatait rögzítik,
rendszeresen vezetik, a szükséges adatlapok kitöltése rendben zajlik.
Az iratszekrény zárható, az ügyiratok kezelése áttekinthető, rendezett.
Környezettanulmány készítése alkalmával környezettanulmány nyomtatványt töltenek ki,
melyet pontosan vezetnek.
III. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatok végzése:
15/1998. (IV.30.) NM. rendelet szerint:
A gyermekjogi képviselő Vetési Csilla, telefonszáma 20/489-96-26, mely információ
megtalálható az emeleti iroda ajtaja melletti faliújságon.
A bűnmegelőzésről szóló szóróanyagokat is rendszeresen kifüggesztik.
A mentálhigiénés és káros szenvedély megelőzését célzó tanácsadást az egészségfejlesztő
mentálhigiénikus végzettséggel rendelkező családgondozók végzik igény szerint.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
foglaltaknak megfelelően elkészítik az éves jelzőrendszeri intézkedési tervet minden év
március 31-éig.
A szabadidő programok
2018-ban is megrendezték az „Ötszínvilág” nevű napközis tábort, mely 5 napig tartott.
(Erzsébet tábor keretén belül).
A tábor jellegű programsorozaton általában 46 gyermek vett részt.
Rendszeresen köszöntik az újszülötteket (babaköszöntő). Minden gyermek 10.000-10.000,- Ft
ajándékcsomagot kap, melynek a beszerzéséről a családgondozók gondoskodnak.
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A Család és gyermekjóléti szolgálat működése a törvényi követelményeknek megfelel. A
rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket maximális mértékben kihasználják. A
dolgozók végzettsége és szakképzettsége a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Kulturált környezetben fogadják az ügyfeleket.
A jelzőrendszer tagjaival, a Gyermekjóléti Központtal, a Gyámhivatallal való napi kapcsolat
rendkívül jó és összehangolt, valódi, kölcsönös segítés jellemzi azt.
A Tanyagondnoki Szolgálat nagyban segíti munkájukat.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló megvitatására és elfogadására!
Mezőhegyes, 2019. május 16.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság
egyszerű többség
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8-5/2019.
A Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének beszámolója az
intézmény 2018. évi munkájáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Városi Önkormányzat Szociális Intézményegysége 2018. december 31.-éig
működött e néven, intézményegységként. 2019. január 1.-jétől Mezőhegyesi Alapszolgáltatási
Központ néven, intézményként működik. Az intézményegység (immár intézmény)
szolgáltatásaival részt vállal a lakosság életminőségének javításában, a hátrányos helyzetben
lévő személyek esélyegyenlőségének elősegítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.
Igyekszünk a város közigazgatási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez
alkalmazkodni, ugyanakkor próbálunk hatékony és átlátható ellátási struktúrát kialakítani.
Intézményünk a személyes gondoskodás keretében szolgáltatásai nyújtásával igyekszik
hozzájárulni önkormányzatunk szociálpolitikai céljainak megvalósításához, szociális
biztonságot, fenntartható, esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez.
I. Az intézmény szakfeladatonkénti munkája
1. Család – és gyermekjóléti szolgálat
A beszámolót az átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról című
napirend anyaga tartalmazza.

2. Idősek klubja
A mai kor idősei kevesebb gyermekszámú családból származnak, kevesebb a testvér,
unokatestvér. A kiterjedt családi támogató háttérrendszer egyre kevesebb személyre
korlátozódik. Kapcsolatrendszerük is beszűkülhet, így a nyújtott természetes támaszok is
vissza szorulnak, melyek anyagi eszközökkel nem helyettesíthetők. Azon az esetekben,
amikor visszaszorulnak a természetes támaszok, az intézményes ellátások sokrétűséget
nyújthatnak.
Az idősebb lakosság számára úgy szükséges biztosítani a hozzáférést a különböző
szolgáltatásokhoz, hogy az hagyjon teret és adjon figyelmet az öregedési folyamatok
egyediségének.
Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban, ne csupán
problémaként legyen jelen. Nehezen élik meg az idősek a magányt. A családi- és kapcsolati
hálójuk szűkül, befelé fordulnak, elkeseredetté válnak.
Minden klubtagunk életminősége fontos, figyelemmel kísérjük életüket, egészségügyi és
pszichés problémáikon igyekszünk segíteni. Számukra a legnagyobb segítséget a mentális
gondozás jelenti.
Célunk megteremteni a családias légkört, gondoskodni a klubtagok jó közérzetéről,
megtartani és megtartatni a fizikai kondíciójukat, hogy minél később kerüljenek bentlakásos
szociális vagy egészségügyi intézménybe.
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A nappali ellátás, más néven idősek klubja igénybevételének feltétele egy olyan egészségi
állapot, hogy az igénybe vevő önállóan be tudjon járni. Ez alól kivételt képez ha mozgásában
korlátozott idős személyről van szó, az Ő beszállítását belterületen a tanyagondnoki szolgálat
segítségével oldjuk meg. A klub társas együttlétet biztosít a közel azonos korú és érdeklődésű,
főleg egyedül élő, magányos emberek számára.

Létszám
statisztika
alapján
Klubtagsága
megszűnt
Új
klubtagok

2017

2018

42

38

15

12

15

8

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a klubtagok száma némi csökkenést mutat. A
megszűnés okai adódnak az elköltözésből, bentlakásos szociális intézménybe költözésből,
elhalálozásból. Az új klubtagok számának csökkenése is részben ennek a következménye.
Az Idősek klubja hétfőtől – péntekig van nyitva. A klubtagok napi szinten a Centrál étterem
által készített kétfajta menüből választhatnak előre, továbbá a helyi kórház konyhájáról
tudunk diétás étkezést biztosítani orvosi javaslat alapján, amit helyben elfogyaszthatnak.
Klubtagjaink kedd és csütörtöki napokon időskori gyógytorna foglalkozáson vehetnek részt,
illetve ezeken a napokon gyógymasszírozásra és gyógypedikűrözésre van lehetőség.
Az elmúlt évek során hagyománnyá vált az egészségnap városi szintű megrendezése a
klubban. Közel 100 fő veszi igénybe a különböző szűrővizsgálatokat (vércukorkoleszterinmérés, ultrahang, ortopédiai szűrés, lisztmentes termékek sütése, méz – és egyéb
egészséges ételek kóstolója), melyek finanszírozása szponzorálással illetve a költségvetésünk
terhére történik. 2018. évben a TOP 5.2.1. pályázat keretében lehetőségünk nyílt ezen
egészségnapot színesebbé, saláták készítésével még tartalmasabbá tenni.
Az óvodásokkal az év folyamán együtt ünnepeltük meg a farsangot, kisze babát égettünk a
hagyománynak megfelelően, ezt követően pedig frissen sütött fánkkal vendégeltük meg
kicsiny vendégeinket. Az óvodások és iskolások karácsonykor és anyák napján is meglepték
időseinket is egy kis ünnepi műsorral, amit klubtagjaink saját készítésű ajándékokkal és
süteménnyel köszöntek meg.
Az időskori demencia megelőzésére fejtörő játékok ill. tesztlapok kitöltésével igyekszünk
szinten tartani a mentális és egészségi állapotukat.
A helyi rendőrkapitánysággal folyamatosan kapcsolatban áll intézményünk, ennek
köszönhetően az elmúlt egy évben többször tartottak tájékoztatást az időseinknek
biztonságuk érdekében.
Továbbra is minden klubtagunk névnapját megünnepeljük.
Napi szinten segítséget nyújtunk klubtagjainknak:
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-

különböző személyes- és hivatalos ügyeik intézésében,

-

postán: csekkek befizetése, levelek, képeslapok feladása,

-

bentlakásos intézmények felkutatása igény szerint,

-

család-és gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás elősegítése,

-

segítség a mindennapi teendők elvégzésében (pl.: bevásárlás),

-

információnyújtás klubtagoknak.

A tanyagondnoki szolgálat segítségével a majori idősek is bejutnak heti rendszerességgel
igényük szerint az idősek klubjába.
3. Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
a) koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, vagy
e) hajléktalanságuk miatt.
Igénybevevők
száma (fő)

2017. év

2018. év

58

67

Megszűnt

25

32

Új
Térítésmentesen
étkezők száma

23

41

12

9

Ételadagok száma 2017.
Lakásra
szállítással
11.172 adag
Klubban
fogyasztással
2477 adag
elvitel
1487adag
összesen
15.136 adag

2018.
11.196 adag
3034 adag
1599 adag
15.829 adag

Az adatok itt is tükrözik azt, hogy városunk lakossága elöregszik, önálló életvitelre egyre
kevésbé képesek. Az év közbeni létszám változás abból adódott, hogy - gyermekeikhez
költöztek, kórházba vagy bentlakásos otthonokba kerültek illetve elhunytak.
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Személyi térítési díj kedvezményt jogszabályok biztosítanak alacsonyabb jövedelmek esetén.
Az ebéd személyi térítési díja 585 Ft/ adag.
2014. 07. 01-től a térítési díjat változatlanul előre kell megfizetni.
Továbbra is „A” és „B” menü közül választhatnak egy hónapra előre. Elmondható, hogy
nagy számban veszik igénybe a választás lehetőségét. Ebben nagy segítségünkre van az
ételszállító gépjármű sofőrje, aki kiviszi a havi étlapot választásra , majd vissza hozza és
leadja az étkezésért felelős kolléganőnek. Ebéd házhozszállítása ételszállító gépjárművel
történik hétfőtől péntekig. A rászorultaknak hétvégén és ünnepnapokon is biztosítjuk a napi
egyszeri meleg ételt, amit a házi segítségnyújtás szakfeladaton dolgozó gondozónak visznek
ki kerékpárral. A kiszállításért mindenki egységesen 75 Ft-ot fizet.
Lehetőség van arra is, hogy hétvégén és ünnepnapokon, hogy az ellátott az igényelt ebédet
saját maga elvigye a kifőző helyről. Átlagosan hétvégén 20 fő igényli az ebédet, ebből 12
főnek szállítjuk ki lakására. Szakorvos illetve a háziorvos javaslatára diétás ebédet is
biztosítunk a helyi kórházból.
2018. december 31-i állapot szerinti térítési díj hátralék nem volt. Térítési díj túlfizetés
viszont 6 fő esetében volt, mely összegek jóváírása 2019. január hónap térítési díjában
jóváírásra kerültek.
Nem csak papíralapon kell az ellátással kapcsolatos dokumentációnkat végezni, hanem
naponta kell jelentenünk egy országos rendszerbe TEVADMIN (tevékenységadminisztráció).
Ezzel szűrik ki, hogy egy ellátott csak egy intézménytől vehessen igénybe szolgáltatást. Ezzel
a párhuzamos dokumentációval csak növekszik az adminisztrációs munka, ugyanis
papíralapon ettől függetlenül is mindent vezetnünk kell.
4. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás az önkormányzatok időseket érintő legrégebbi alapszolgáltatása. Célja
segítséget nyújtani a településen élő idős, kevés jövedelemmel rendelkező, beteg, mozgásában
korlátozott, szociálisan rászorult személyek részére saját lakókörnyezetükben. A szolgáltatást
igénybe vevők száma igen változó.
A házi segítségnyújtás keretében a gondozási tevékenység a gondozásra szoruló ember
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre
szoruló személy fizikális állapota, kora, egészségi, szociális és pszichés állapota, önellátási
képességének mértéke határozza meg. A gondozás holisztikus, specifikus, egyénre szabott, az
egyén szükségletekre reagáló szolgáltatás.
2017

2018

Létszám statisztika
alapján

45

54

Megszűnt
Új

17
15

14
23
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Az ellátásba kerülők számának növekedése rámutat a szolgáltatás növekvő igényére, a
folyamatos változásokra, az elidősödésre.
Az ellátotti állományunk folyamatosan változik szociális otthonba való távozás, és
elhalálozás miatt.

az

Az öregedés problémája, a nyugdíjasok számának növekedése komoly feladat elé állítja az
ellátórendszert és az önkormányzatot is. Egyre több az egyedül élő idős ember, akinek a
hozzátartozója a munkanélküliség elől menekülve távol kerül családjától, a lakóhelyétől. Ezen
időskorúak mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy időskorukra itt maradtak
támasz nélkül. Intézményünk próbálja a támasz szerepét betölteni, a gondozónő idővel
nélkülözhetetlen családtaggá válik. Segítünk az életvitelük fenntartásában, a mindennapok
nehézségeinek megoldásában.
Az elmúlt évben 6613 esetben vették igénybe a házi segítségnyújtást, melyből személyi
gondozás 4902 eset, szociális segítés 1711 eset.
Gondozónőink figyelemmel kísérik az idős emberek állapotváltozásait, egészségi- és mentális
szempontból is. Ha úgy ítélik meg, hogy a problémát nem tudják megoldani, kérik a háziorvos
vagy pszichológus segítségét. Így az egészségügyi ellátásnak is jelzőrendszeri tagja vagyunk.
Az ellátott egészségi állapota határozza meg a lakáson végzendő tevékenységet és az ott
eltöltött időt. A házi segítségnyújtással és a hozzátartozók segítségével (ahol van)
elkerülhetővé válik a bentlakásos intézménybe való felvétel kezdeményezése, illetve az
elhelyezés.
Leggyakrabban igényelt ellátási formák: személyi higiéné segítése, bevásárlás, ügyintézés,
gyógyszerfelíratás és vásárlás, mosás, vasalás, takarítás az ellátottak otthonában. Mentális
gondozást szélesebb körben igénylik, mivel az ellátottaink egy- két személy kivételével
egyedülállók. A gondozónők heti váltásban hétvégi illetve ünnepnapi ügyeletet adnak
azoknak az ellátottaknak, akiknek az egészségi állapota ezt szükségessé teszi
(gyógyszeradagolás, személyi higiénia ellenőrzése).
A házi segítségnyújtást igénylők térítésmentesen és önkéntesen vehetik igénybe a gondozást.
Több esetben volt rá példa, hogy a család kéri a segítségünket idős hozzátartozójuk
ellátásában, de maga az idős ezt elutasítja, ilyenkor nem tehetünk semmit.
Az Idősek nappali ellátásában, a házi segítségnyújtásban és az étkeztetésben is a személyi – és
tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ezért mindhárom szakfeladat
határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.
II. Az intézmény személyi feltételei
2018-ban 11 főállású közalkalmazott dolgozott az intézményegységünkben. A jogász
megbízási szerződéssel, továbbra is heti 2 órában látja el feladatát. A pszichológus heti 4 óra
helyett 2018. októberétől heti 6 órában, továbbra is megbízási szerződéssel látja el feladatát.
III. Egyéb tevékenységeink:
-

50 órás iskolai közösségi szolgálatot intézményegységünkben letölthetik a fiatalok,
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-

-

2013. 07. 01 – től intézményünkben továbbra is folyamatosan működik az
elsősegélynyújtó hely,
igyekszünk az intézményt a város lakossága előtt nyitottá tenni, szolgáltatásait
népszerűsíteni. Ennek példájaként együttműködünk a Mozgáskorlátozottak
Egyesületének helyi szervezetével, és a nőklubbal, közös rendezvényeket szervezünk:
idősek napja, nőnap és kirándulások,
negyedik alkalommal került megrendezésre a magányosok karácsonya, melyen 25 fő
vett részt, továbbra is célunk, hogy hagyománnyá váljon ez a kezdeményezés. A
megvendégelés felajánlásokból valósult meg. Farkas-Major Annamária karácsonyi
dalokkal, és a helyi általános iskolás gyermekek előadásukkal emelték az ünnepi
hangulatot az őket felkészítő tanáraik munkájának köszönhetően.
2019. évben TOP pályázat keretén belül lehetőség nyílt dolgozóink részére
szupervízióra több alkalommal, mely lehetőség még 2019. évben is folytatódik.
Különböző vizsgálatok, kutatások igazolják azt a feltevést is, hogy megfelelő
támogatás nélkül nem lehet a segítő foglalkozásokban hosszú távon eredményesen
dolgozni.
A szupervíziót legelőször a segítő szakmákban dolgozók munkájának a támogatására
találták ki, látva, hogy a sokszor kilátástalan szakmai helyzetek mentálisan mennyire
meg tudják terhelni ezeket az embereket. Egy szupervíziós folyamatban lehetőség van
arra, hogy egy mentálisan megterhelő szakmai helyzetünkre más módon tekintsünk rá.

Összegzés
Az intézmény működtetése során, a hatékony gazdálkodásra, a szolgáltatások minőségének
javítására, szinten tartására törekszünk.
Elmondható, hogy a város szociális szolgáltatójaként, a rászorulók számának folyamatos
növekedése, és a megjelenő problémák komplexitása mellett, szerepvállalásunk egyre
jelentősebb.
A különböző szakmai területeken dolgozó munkatársak egymással együttműködve látják el a
feladatotokat, így biztosítva a komplex ellátást az igénybevevők számára.
Legfontosabb célunknak tartottuk, hogy az ellátást igénylőknek a személyre szabott
szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésére, azok igazodjanak az ellátottak
szükségleteihez és anyagi lehetőségeikhez, a szolgáltatásaink egymásra épüljenek, átjárhatóak
legyenek és az ellátásaink középpontjában az ember, az egyén és a család szociális
egyensúlyának helyreállítása álljon.
A továbbiakban is fontosnak tartjuk az ellátások minőségének folyamatos szinten tartását, az
igénybevevő központú szemlélet fejlesztését, a városban élők szükségleteinek felismerését és
az adódó problémákban a hatékony segítségnyújtást.
Az ellátások zavartalan működtetése megoldott, a visszajelzések pozitívak, a krízishelyzetbe
kerülő családok, személyek nem maradnak támogatás, törődés, odafigyelés nélkül.
Összességében elmondható, hogy az intézményünk a rá nehezedő, egyre bővülő feladatokat
megfelelő szakmai színvonalon látja el, a jogszabályokban előírtak szerint működik.
Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak, Jegyző Úrnak,
Aljegyző Asszonynak, a Képviselő-testületnek, a Bizottságoknak, a Hivatal dolgozóinak és
minden munkánkat segítő intézménynek, civil szervezetnek, magán embernek a segítségét,
támogatását, mellyel a mindennapi munkánkat segítették!
Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak az elhivatottságukért, a kitartásukért, a
lelkiismeretes munkájukért!
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Szakmaiságunk megőrzésén, és hatékonyságunk növelésén folyamatosan dolgozunk,
mindehhez kérjük a Tisztelt Képviselő-testület további támogatását és a beszámoló
elfogadását!
Mezőhegyes, 2019. 05. 15.
Gál Mária sk.
intézményvezető
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-6/2019.
ELŐTERJESZTÉS
2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Tisztelt Képviselő-testület!
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdés értelmében települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére ingyenesen biztosítja, és
b) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek, így különösen a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen
biztosíthatja.
A szünidei gyermekétkeztetés időintervalluma a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanap
(54 munkanap).
A településen az előzetes felmérés alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal 160 fő rendelkezik, melyből 90 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű.
A települési önkormányzatnak kötelező a 90 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
részére a nyári szünidei gyermekétkeztetést biztosítani, a további 60 főnek biztosíthatja.
Az óvodás korú gyermekek ingyenes nyári gyermekétkeztetése az óvodai ellátás keretében biztosított.
A nagykorú gyermekek nyári étkeztetése az elmúlt években sem került támogatásra.
2018. évben 15 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek törvényes
képviselője kérelmezte és kapta meg a nyári szünidei étkeztetést. Az Önkormányzat saját forrást
biztosított erre a célra: 260,000,-Ft-ot.
Az előző évek tapasztalatai alapján kb. 20 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
kiskorú gyermeknek kellene biztosítani 2019. nyarán a gyermekétkeztetést, 54 napig (2018. évben is
54 nap volt), ami előreláthatólag 300.000,-Ft. saját forrást igényelne.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
__/2019.(V.29.) Kt. sz. határozat
2019. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés b) pontja érelmében a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve az óvodás korúak és
nagykorúak - biztosítja a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetésből, az önkormányzat
2019. évi költségvetése étkezési segélyezésének terhére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság, vm. Pénzügyi,
Településfejl. és Tur.-i Biz.
egyszerű többség
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8-7/2019.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről Mezőhegyes Városi Önkormányzat (5820 Mezőhegyes, Kozma
Ferenc utca 22. sz., adószám: 15725259-2-04, törzskönyvi azonosító: 725 251), képviseli:
Mitykó Zsolt polgármester, mint Megbízó,
másrészről:
Név :
Lipták Máté
Születési név:
Lipták Máté
Anyja neve:
Medve Mária
Születési hely:
Orosháza
Születési idő:
1991.07.04.
TAJ-szám:
044 057 004
Adóazonosító jel:
8454740171
Lakcím:
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 15/A
mint Megbízott között, az alábbi helyen és feltételekkel:
1.) A Megbízó jelen Megbízási szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat 2019.
április 15. napjától 2022. november 30. napjáig, de legalább a szakmai
megvalósítás időtartamára a TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00005 azonosítószámú,
„Közösségünk fejlődésért – helyi identitás és kohézió erősítése” ” című projektben,
jelen megbízási szerződés keretében közösségfejlesztő feladatok ellátásra.
2.) A Megbízó a Megbízott egybehangzóan kijelentik, hogy a Megbízó a megbízási
szerződés megkötését megelőzően ismertette a Megbízottal a feladatkörébe tartozó
részletes feladatokat, melyeket részletesen a munkaköri leírás tartalmaz.
3.) Megbízott a tevékenységét a tőle elvárható gondossággal, magas színvonalon, a
jogszabályi előírások, szakmai és etikai szabályok betartásával, a megbízó érdekeinek
figyelembevételével és a pályázati dokumentum előírásainak és a TSZ
dokumentumokban vállalt feltételeknek megfelelően köteles végezni, és ezen
feladatokat a legjobb tudása, valamint Megbízó igényei szerint és annak megfelelően
tartozik ellátni.
4.) Megbízott köteles havonta, a hónapot követő hónap 5-éig írásban és elektronikus
formában (e-mail) megküldeni a megbízó felé az előző hónapra szóló beszámolóját a
szerződés szerinti feladatok elvégzésének igazolásaképpen.
5.) Megbízottat jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért bruttó 50.605.Ft/hó, azaz, ötvenezer-hatszázöt forint/hó megbízási díj illeti meg, mely a megbízott
OTP Banknál vezetett 11773339-00403805 számú lakossági folyószámlájára kerül
átutalásra az alábbiak szerint:
2019. április 15. –től 2019. május 31.-ig időszakra megillető megbízási díjat a
Megbízó a beszámoló elfogadását követően 2019. június 10. napjáig köteles
megfizetni, 2019. június 1.-jétől havonta, tárgyhónapot követő hónap 10-ig, a
beszámolás elfogadását követően. A teljesítés igazolására jogosult Mitykó Zsolt
polgármester. A szerződésben meghatározott megbízási díj magában foglalja –
költségátalányként – a Megbízottnál a megbízás teljesítésével kapcsolatosan felmerülő
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minden költséget, kiadást, ezért a Megbízott további kifizetéseket – költség, kiadás,
vagy más jogcímen – a Megbízótól nem igényelhet. Előleg kifizetésére nincsen
lehetőség.
6.) Megbízott teljes körű felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen szerződés alapján
végzett tevékenysége megfelel a jogszabályoknak, a tevékenységére vonatkozó
megbízói követelményeknek. Abban az esetben, amennyiben bármelyik fél ismételt
vagy súlyos szerződésszegést követ el, vagy jogszabálysértő tevékenységet folytat,
úgy a felek kölcsönösen a jelen szerződést azonnali hatállyal a másik félhez intézett
egyoldalú nyilatkozattal felmondhatják.
7.) A szerződés lejárata vagy felmondás esetén Megbízott haladéktalanul köteles a
Megbízó rendelkezésére bocsátani mindazokat az elkészült dokumentumokat,
amelynek elkészítése a megbízás tárgyát képezte, és ezen iratokat jegyzőkönyvvel a
Megbízónak átadni.
8.) Megbízott a tudomására jutott adatokat, üzleti ismereteket köteles, mint üzleti titkot
bizalmasan kezelni, azokat a megbízó előzetes engedélye nélkül nem hozhatja
nyilvánosságra vagy harmadik személy tudomására. A szerződés teljesítése keretében
a szerződés hatályba lépése előtt és az ezt követően a Megbízott Mezőhegyes Város
Önkormányzata működéséről, szervezetéről tudomására jutott, bizalmas információk
átadására vagy nyilvánosságra hozatalára nem jogosult. A tudomására jutott, birtokába
került információ, illetőleg más módon megismert, nyilvánosan nem hozzáférhető
minden tény, adat, terv, okirat, dokumentum, eljárás üzleti titoknak minősül, amelynek
nyilvánosságra hozatala a Megbízó üzleti vagy egyéb érdekeit sértené.
9.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
Kelt: Mezőhegyes, 2019. május ….. nap
.................................................................... ....................................................................
Mitykó Zsolt / Megbízó
Lipták Máté/ Megbízott

…………………………………………….
pénzügyi ellenjegyző
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-8/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Hild János utca 2/2. szám alatti, 66 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú nem lakás
céljára szolgáló helyiség meghirdetése
Tisztelt Képviselő-testület!
Dér Vilmos Tiborné egyéni vállalkozó, Mezőhegyes, Hunyadi utca 3/A. szám alatti lakos,
írásbeli kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez aziránt, hogy részére adja bérbe az
önkormányzat tulajdonában lévő, Hild János utca 2/2. szám alatti üzlethelyiséget.
Kérelme szerint a bérlemény fagylaltozóként lenne üzemeltetve, benne alkoholtartalmú ital
nem lenne forgalmazva.
A Képviselő-testület már korábban is foglalkozott a helyiség hasznosításának kérdésével, de
konkrét elképzelés eddig nem született az ügyben.
A helyiségben nincs fűtés, az épület külső és belső felújításra szorul. Tekintettel az épület
műemlék jellegére, a felújítási munkálatok kivitelezése engedélyköteles.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a helyiséget önállóan kívánja
hasznosítani - és ha igen akkor milyen célra, vagy pedig pályázati úton bérbe kívánja-e adni
azt.
Mezőhegyes Város Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete
részletesen leírja a bérbeadás feltételeit és a pályáztatás szabályait az alábbiak szerint:
„45. § (1) Helyiség csak határozott időre, maximum 5 évre adható bérbe.
(2) Üresen álló, bérleti joggal nem terhelt helyiség csak pályázat útján adható bérbe,
kivéve, ha a helyiség bérbeadása önkormányzati érdekből szükséges.
(3) Bérleti joggal terhelt helyiség bérleti jogviszonya a rendelet 51. §-a szerinti eljárást
követően hosszabbítható.
46. § (1) A Rendelet 45. § (2) bekezdése alapján történő bérbeadás esetén a bérlő a bérleti
szerződés megkötésével egyidejűleg 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot köteles
megfizetni.
(2) Az óvadék a bérlő által okozott károk megtérítésére használható fel, a bérlő egyidejű
értesítése mellett.
(3) Abban az esetben, ha az óvadék nem, vagy csak részben került felhasználásra, az óvadékot
vagy annak fel nem használt részét a bérleti jogviszony megszűnésekor vissza kell adni.
A pályáztatás szabályai
47. § (1) A pályázatot a Bizottság megbízása alapján a jegyző írja ki a helyiség
megüresedésétől, illetve a bérlőnek a bérleti jogáról írásban történő lemondását követő 60
napon belül.
(2) A pályázatot a városi havilapban, az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján kell megjelentetni.
(3) A pályázat benyújtására meghatározott idő a pályázati felhívásnak a városi havilapban
történő megjelenésétől számított 15 napnál rövidebb nem lehet.
48. § A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
- a bérbeadásra meghirdetett helyiség fekvési helyét /utca, házszám/ alapterületét,
rendeltetését, felszereltségét, állapotát,
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- a fizetendő bérleti díj alsó határát, annak ismertetésével, hogy a helyiség bérleti jogát az
szerzi meg, aki a pályázati tárgyaláson a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tesz
ajánlatot.
- a fizetendő óvadék nagyságrendjét,
- a helyiség felhasználásának célját, és az abban folytatható tevékenység megjelölését,
- a bérleti szerződés időtartamát,
- a helyiség használatra alkalmassá tételéhez szükséges, a leendő bérlő által saját költségén
elvégzendő építési munkákat és azok elvégzésének határidejét, továbbá az esetleges eredeti
állapotra történő helyreállítási kötelezettségét,
- a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,
- a pályázati tárgyalás megtartásának helyét és időpontját.
49. § (1) A pályázati ajánlatot írásban, „pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó
megjelölése nélkül, zárt borítékban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét és címét,
- a megajánlott bérleti díj összegét,
- a tevékenység folytatásához feljogosító engedély másolatát,
- a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megnevezését.
50. § (1)8 A pályázatokat a Bizottság jelenlétében a jegyző bontja fel.
(2) A pályázati tárgyaláson csak az vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt határidőben
és tartalommal nyújtotta be.
(3) Bérleti szerződés azzal a pályázóval köthető, aki a pályázati tárgyalás során a
legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére tett ajánlatot.
(4) Abban az esetben, ha a pályázat nyertese az erről szóló értesítést követő 15 napon belül a
bérleti szerződést nem köti meg, a következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére
ajánlatot tevő pályázóval lehet bérleti szerződést kötni.
(5) A bérbeadó műemlékvédelem alatt álló épületben vagy műemléki környezetben lévő
helyiségre bérleti szerződést csak a műemlékvédelmi hatóság által meghatározott
feltételekkel köthet.”
A minimális bérleti díj eldöntése érekében, viszonyítási alapként tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a Posta utcai helyiségek bérleti díja 974-Ft/m2/hó + ÁFA összegben
került megállapításra.
Kérem, hogy ennek figyelembevételével határozza meg a bérleti díj minimum összegét.
Amennyiben az önkormányzati rendelet értelmében a helyiséget a Képviselő-testület illetve a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság szabályszerűen adja bérbe, úgy
várhatóan legkorábban 2019. augusztus 1.-től kerülhet sor a bérleti szerződés megkötésére.
Kérem a tisztelt testületet, hogy az alábbi határozati javaslatok valamelyikét emelje
határozattá:
A)
Határozati javaslat
……./2019.(V.29.) Kt. sz. határozat
A Mezőhegyes, Hild utca 2/2. szám alatti 66 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásra történő meghirdetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
és (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező Mezőhegyes, Hild János utca 2/2. szám alatti, 66 m2 alapterületű nem lakás céljára
szolgáló helyiséget nem kívánja pályáztatás útján bérbe adni.
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Az épületben nincs fűtés, és elhanyagolt állapota miatt külső és belső felújításra szorul. Az
épület rekonstrukciójának megkezdése előtt - tekintettel az épület műemléki jellegére egyeztetés szükséges a Műemlékvédelmi Hatósággal.
Felkéri a Jegyzőt, hogy a testület döntéséről írásban értesítse a tárgyban érdeklődő Dér
Vilmos Tiborné egyéni vállalkozót (Mezőhegyes, Hunyadi u. 3/A.).
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: a kérelmező ügyfél értesítésére: 2019. június 15.
B)
Határozati javaslat
…………./2019.(V.29.) Kt.. sz. határozat
A Mezőhegyes, Hild utca 2/2. szám alatti 66 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadásra történő meghirdetése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2. § (1)
és (2) bekezdései alapján, a 45. § (2) bekezdése rendelkezése értelmében úgy határoz, hogy
pályázat útján kívánja bérbe adni a Mezőhegyes, Hild János utca 2/2. szám alatti 66 m2
alapterületű helyiséget, lakossági szolgáltató tevékenység (kereskedelem, alkohol terméket
nem forgalmazó vendéglátás) céljára.
A létrejövő bérleti jogviszony időtartama: maximum 5 év. A bérleti díj összege minimum
……..-Ft + ÁFA/m2/hó.
A bérleti díj minden évben az inflációs rátával emelkedik.
A pályázónak vállalnia kell 6 havi helyiségbérnek megfelelő óvadék megfizetését, melyet a
bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles megfizetni. Azt a szerződés lejártakor
visszakapja, ha a helyiséget rendeltetésszerű, használatra alkalmas állapotban adja vissza.
A bérleti jogot az nyeri el, aki az óvadékon felül legtöbb havi bérleti díj előre, egy összegben
történő megfizetését vállalja.
A pályázónak pályázatában nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi azt, hogy az épület
külső és belső felújításra szorul, valamint, hogy az épület felújítása - műemlék jellege miatt –
engedélyköteles, és ezek teljes költségét a kijelölt bérlő fizeti meg.
A bérbeadó műemlékvédelem alatt álló épületben vagy műemléki környezetben lévő
helyiségre bérleti szerződést csak a műemlékvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel
köthet.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat helyiségbérletre” jelzéssel, feladó megjelölése nélkül
kell benyújtani 2019. június 30-ig a Jegyzőhöz (Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22.).
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: a pályázat megjelenítésére: legkésőbb 2019. június 15.
Mezőhegyes, 2019. május 21.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést
készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Varga Péterné vezető-főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejlesztési és
Turisztikai Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-9/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Javaslat közterület elnevezésére
Tisztelt Képviselő-testület!
MPH/1792/2019. iktatószámon, 2019. április végén megkeresett a Békés Megyei
Önkormányzat elnöke, Zalai Mihály úr.
Arra hívta fel a figyelmemet, hogy a helyi értékek megbecsülésének egyik eszköze lehet,
ha településünk az általánosan használt utcanevek mellett lokális jelentőségű, kiemelkedő
személyekről is elnevez közterületeket. Felhívta a figyelmem a hazáért és a szabadságért
vértanúhalált halt Gonzeczky János mezőhegyesi plébános emlékére, akit 1849. október 8.-án
Aradon akasztottak fel. Úgy véli, egy mezőhegyesi közterület róla való elnevezése méltó
emléket állíthat a mártír plébánosnak.
Elnök úr felvetése alapján, számításba véve a szóba jöhető közterületeket, a Helytörténeti
Gyűjtemény előtt futó, jelenleg név nélküli utca megfelelő lenne.
Azért lenne jó választás, mert csupán 2 épületet érint az utca, a gyűjtemény mellett csak a
kórház bal oldalát. A Szent György tér elnevezés megmaradna, így a térhez tartozó lakóházak
címe nem változna. Ez a megoldás nem jelentene nagyobb adminisztrációs terhet sem az
önkormányzatra, sem a lakosságra nézve.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg Zalai Mihály elnök úr felvetését
és a fenti javaslatot, és alakítsa ki az ügyben a véleményét.
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport
Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-10/2019.
ELŐTERJESZTÉS
Az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány kérelme
Tisztelt Képviselő-testület!
MPH/2-43/2019. iktatószámon, 2019. április végén megkeresett az Életmentő a Beteg
Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány (1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/B),
amely a Budapesti Tűzoltó utcai II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika anyagi támogatására
gyűjt támogatást.
Jelenleg a gyermekkórház részére infúziós pumpákra gyűjtenek, melyek értéke 500.000.600.000,-Ft/db. Nagy szükség lenne rá a daganatos megbetegedésben szenvedő gyermekek
részére.
Azt kérték, hogy amennyiben lehetőségünk van rá, segítsünk támogatókként,
adományozókként.
Megadták bankszámla számukat is, ha átutalással támogatnánk őket (1010079245983100-01004007).
Javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy – az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel – a korábbi gyakorlatnak megfelelően ne nyújtsanak olyan
szervezeteknek, alapítványoknak anyagi támogatást, amelyek nem a helyi illetve a térségi
embereknek nyújtanak szolgáltatást, nem a helyi vagy a térségi emberek javát szolgálják.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje
határozattá:
Határozati javaslat
…../2019. (V.29.) kt. számú határozat
Az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a Nagycsaládosokért Alapítvány támogatása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat nehéz anyagi
helyzetére tekintettel nem támogatja az Életmentő a Beteg Gyermekekért és a
Nagycsaládosokért Alapítványt (1089 Budapest, Korányi Sándor u. 3/B).
Felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse az alapítványt.
Felelős: Mitykó Zsolt, polgármester
Határidő az értesítésre: 2019. június 10.
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Szociális és Egészségügyi Bizottság, vm.
Pénzügyi, Telep. és Tur. Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8-11/2019.

ELŐTERJESZTÉS
Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújításáról BM pályázat keretében

Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzat Képviselő-testülete 98/2019. (IV. 24. ) Kt. számú határozatával döntött
arról, hogy az önkormányzati tulajdonú „Petőfi sétány” járdaburkolatának felújítása
érdekében pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett, 2019. évi
„Önkormányzatok feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati
kiírásban foglalt feltételek alapján.
A határozatban foglaltak szerint a pályázat benyújtásához szükséges műszaki dokumentáció
elkészítése érdekében a beszerzési szabályzatnak megfelelően a szakági tervezőktől beszerzett
három árajánlatból kiválasztottuk a legkedvezőbb ajánlatot adó KÖVIMET Mérnöki Tervező
és Szolgáltató Kft-t (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 8. I/2.), amellyel a feladat elvégzésére
vállalkozási szerződést kötöttünk bruttó 544.830,-Ft értékben.
A műszaki dokumentáció a vállalt határidőre elkészült, a járdaburkolat-felújítás
költségvetésével együtt. A tervezett járda-felújítási munkálatok a Kozma Ferenc utca-Petőfi
sétány csomópontjától (a Városháza sarkánál lévő betonburkolat felújításával együtt) a
Vasútállomás sarkánál véget érő sétány jogi telekhatáráig tart, mivel a pályázatban csak
100%-ig önkormányzati tulajdonú területek vehetnek részt. A leírtak alapján a sétány
felújítása a 6/2 és 9 hrsz-ú ingatlan területén kívül a Városháza sarkán lévő betonburkolat
miatt kissé benyúlik a 2/1 hrsz-ú Kozma Ferenc utca területébe. A járdafelújítás ezzel 346,06
m hosszon 2,7 m szélességben valósulhat meg sikeres pályázat esetén.
A járdafelújítás során figyelembe vesszük a védett sétány két oldalán elhelyezkedő koros fák
minimálisan szükséges életterét, ezért a fák töve körül íves módon nagyobb földterületet
biztosítunk az eddigieknél, védve ezzel a gyökérzetet a sérülésektől, ezzel levegőhöz is
juttatjuk a fákat. A sétány két végén nyitható-zárható kapuzat telepítésével védjük majd a
felújított burkolatot a gépjárművek illetéktelen ráhajtásától, mivel a sétányon csak kerékpáros
és gyalogos forgalom a megengedett. A sétány burkolata a Ménesbirtok tervezett
térburkolataihoz illeszkedően 10x10x10 cm-es andezit kiskockakő lesz, legyező alakban
lerakva.
A járdafelújítás bruttó 23.283.716,-Ft kivitelezési költségvetése meghaladja a BM
pályázatban támogatásként nyerhető maximum bruttó 15.000.000-Ft összeget. A kivitelezési
költséghez hozzá kell adni a pályázat beadásához szükséges műszaki dokumentáció
elkészítésének (bruttó 544.830,-Ft), illetve a kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőrzésének
(bruttó 200.000,-Ft) költségeit, összesen bruttó 744.830,-Ft-ot. Ezekkel együtt a
járdafelújítás jelenleg tervezhető összköltsége bruttó 24.028.546,-Ft.
Az elnyerhető maximális bruttó 15.000.000-Ft összeggel számolva a Petőfi sétány
felújításához szükséges önerő bruttó 9.028.546,-Ft.
Az áprilisi Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a felújítás kivitelezése során
számolhatunk helyi vállalkozások tevőleges támogatásával, amelyet elsősorban a bontási,
szállítási munkák területén tudjuk igénybe venni. A költségvetésben szereplő bontási,
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szállítási munkálatok értéke bruttó 5.856.752,-Ft. Ezt figyelembe véve az önerő valós mértéke
lecsökkenthető bruttó 3.171.794,-Ft értékre.
A pályázat beadási határideje 2019. május 31. A pályázatról miniszteri döntés 2019.
szeptember 16-án születhet a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Nyertes pályázat esetén a
megvalósítás befejezési határideje 2020. december 31., a felújítás megvalósítását ezért
célszerű 2020. tavaszára ütemeztetni.
A korábbi Képviselő-testületi ülésen elhangzottak szerint a felújítás tényleges megkezdése
előtt a költségvetést frissítjük az építőipari aktuális árak alapján. Javaslatot fogunk tenni
annak érdekében, hogy a műemléki védettség alatt álló sétányt a járdafelújításon kívül az
eredetihez hasonló állapotot célzó kertészeti felújítással együtt tegyük méltóvá Mezőhegyes
történelmi örökségéhez.
A pályázat benyújtásához szükséges az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2001. (XII. 31.) Korm. rendelet (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját forrás biztosítására
vonatkozó – igazolás, Képviselő-testületi határozat a biztosítandó saját forrás összegszerű
megjelölésével. Javaslom, hogy a bruttó 9.028.546,-Ft saját forrás fedezetéül a Képviselőtestület vállaljon kötelezettséget az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.
Javaslom továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a pályázat
benyújtásával kapcsolatos, valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató okiratokkal
kapcsolatos feladatok ellátására.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, Petőfi sétány járdaburkolatának felújításáról BM pályázat keretében
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 2019. évi – Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra – kiírt pályázata keretében Mezőhegyes,
„Petőfi sétány” járdaburkolatának felújításáról szóló pályázat benyújtásáról dönt az
önkormányzati tulajdonú belterület 2/1, 6/2, és 9. hrsz-ú ingatlanokat érintően.
A felújítás bruttó 24.028.546-Ft-os teljes költségéből – a pályázaton elnyerhető maximális
bruttó 15.000.000-Ft összeg figyelembe vételével – bruttó 9.028.546,-Ft saját erő biztosítását
vállalja az önkormányzat 2020. évi költségvetése felújítások előirányzata terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos, valamint - nyertes
pályázat esetén – a támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. május 31.
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai
Sándor
műszaki
csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településf. és Tur.-i Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

8-12/2019.

ELŐTERJESZTÉS
A Mezőhegyes, 671. hrsz-ú, Templom utcai útszakasz helyreállítása

Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 103/2019. (V. 14.) Kt. számú határozatával döntött az Önkormányzati
tulajdonú Mezőhegyes, 671 hrsz-ú Templom utca Szegfű utca és Kórház utca közötti
útszakaszának helyreállításáról.
A határozatnak megfelelően az útszakasz helyreállítási munkálatairól a beszerzési
szabályzatunk szerint bekértünk három kivitelezői árajánlatot a pontos költségek
meghatározása érdekében.
A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy az A-HÍD Zrt-t (1138 Budapest, Karikás
Frigyes u. 20.), mint a mezőhegyesi szennyvízhálózat folyamatban lévő rekonstrukciójának
kivitelezőjét szólítsa fel a munkálatok felgyorsítására, egyben – mint a Templom utcai
megrongálódott útszakasz forgalomterelésből adódó túlterhelésének felelősével – tárgyaljon
az útszakasz helyreállításának költségviseléséről.
A felszólítás eredményeként a kivitelező alternatív – gyorsabb kivitelezést lehetővé tevő –
szennyvízvezeték rekonstrukciós technológiát kíván alkalmazni. Ennek a lehetőségnek a
feltételei néhány napon belül tisztázódnak. Az út helyreállításának költségviseléséről szóló
egyeztetés olyan eredményre vezetett, hogy az A-HÍD Zrt. - felelősségét mérlegelve - nettó
11.000.000-Ft támogatással hozzájárul a sérült útszakasz helyreállításához. A támogatás
szerződéses formájának tisztázása folyamatban van, de számolhatunk az összeggel.
A kivitelezői árajánlatokat az alábbi cégektől tudtuk beszerezni:
1. Civil Expert Mérnökiroda Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 16. 2. em. 4.) nettó
17.580.720-Ft, bruttó 22.327.514-Ft;
2. Szol-Tek Team Építőipari Kft. (6630 Mindszent, Szabadság u. 73.) nettó 16.527.935Ft, bruttó 20.990.477-Ft;
3. Rimai Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6000 Kecskemét, Szivárvány u. 12.)
nettó 17.413.250-Ft, bruttó 22.114.827-Ft.
Az árajánlatokból a Szol-Tek Team Építőipari Kft. árajánlata a legkedvezőbb, a teljes
pénzügyi fedezet tisztázása után velük lehet vállalkozási szerződést kötni az útszakasz
helyreállítására.
A kivitelezési költségek tartalmazzák a megrongálódott útszakasz teljes feltárását, a megsérült
közművek cseréjét, a megrongálódott pályaszerkezet helyreállítását és az útszakasz teljes
szélességű aszfaltozását.
Az A-HÍD Zrt. helyreállítási támogatásának figyelembe vételével az Önkormányzatot
ténylegesen terhelő kivitelezési részköltség bruttó 9.990.477-Ft lesz. Ennek a
részköltségnek a fedezetéül a közelmúltban történt 23/7 és 620/2 hrsz-ú ingatlanok
értékesítéséből befolyó bevétel, továbbá a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. részéről
jelzett további önkormányzati ingatlanértékesítések szolgálnak.
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A kivitelezési munkák idejére forgalomszervezési intézkedéseket kell tenni, amelyeket a
rendőrkapitánysággal egyeztetünk, és a helyben szokásos módon meghirdetünk.
Ahogy a korábbi előterjesztésünkben ismertettük, a Templom utca belvárosba vezető
személygépjármű forgalmat a Gluzek lakótelep parkolóihoz vezető utcára kell terelni és a
Kórház utca ÁMK-val szembeni parkolóin keresztül kell kivezetni. A teherforgalom a
helyreállítás idejére a Kórház utcán bonyolódik.
Az útszakasz helyreállítása csak a Templom utca Kozma Ferenc utcai csomópontjában, a 718
hrsz-ú szakaszon lévő közúti átjáró helyreállítása és forgalomba helyezése után lehetséges a
belvárosi közúti forgalom biztosításának érdekében.
A kivitelezési munkálatok előkészítéseként javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek,
hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy az A-HÍD Zrt-vel (1138 Budapest, Karikás Frigyes
u. 20.) kösse meg az útszakasz helyreállítására vonatkozó nettó 11.000.000-Ft értékű
támogatási szerződést, illetve ezek után a legkedvezőbb ajánlatot adó Szol-Tek Team
Építőipari Kft-vel (6630 Mindszent, Szabadság u. 73.) az általuk ajánlott bruttó 20.990.477-Ft
értékben kössön vállalkozási szerződést a Templom utca érintett szakaszának helyreállítására.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 671 hrsz-ú, Templom utcai útszakasz helyreállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú Mezőhegyes, belterület
671. hrsz-ú Templom utcai útszakasz helyreállítása érdekében felhatalmazza a polgármestert
arra, hogy
a) az A-HÍD Zrt-vel (1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) kösse meg az útszakasz
helyreállítására vonatkozó nettó 11.000.000-Ft értékű támogatási szerződést; és
b) az a) pontban nevesített támogatási szerződés megkötése után a legkedvezőbb
ajánlatot adó Szol-Tek Team Építőipari Kft-vel (6630 Mindszent, Szabadság u. 73.)
bruttó 20.990.477-Ft értékben kössön vállalkozási szerződést a Templom utca érintett
szakaszának helyreállítására.
A vállalkozási szerződés pénzügyi fedezetét a Mezőhegyes, 23/7 és 620/2 hrsz-ú
önkormányzati ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek biztosítják.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. június 30.
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai
Sándor
műszaki
csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településf. és Tur.-i Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-13/2019.
ELŐTERJESZTÉS
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ingatlanvásárlási kérelméről és a
kapcsolódó feladatokról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. ismételten kérelemmel fordult a Képviselőtestülethez, amely szerint fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében szeretné
megvásárolni a Mezőhegyes Város Önkormányzata tulajdonában lévő alábbi ingatlanokat:
1. Mezőhegyes, belterület 689 hrsz
2. Mezőhegyes, belterület 694 hrsz
3. Mezőhegyes, belterület 709/2 hrsz
4. Mezőhegyes, belterület 777 hrsz
A beadott igény az első három ingatlan esetében megerősíti a Zrt. 2018. 12. 11-én érkezett
vásárlási kérelmét, és kiegészíti a negyedik ingatlannal.
A kérelem kiterjed a megvásárolni kívánt ingatlanok forgalmi értékének meghatározására, a
forgalomképességgel kapcsolatos tájékoztatásra, illetve további négy önkormányzati
ingatlanra olyan értelemben, hogy az alábbi ingatlanokról vásárlási szándék jelzése nélkül
csak forgalmi érték meghatározást kér:
5. Mezőhegyes, belterület 708/2 hrsz
6. Mezőhegyes, belterület 649 hrsz
7. Mezőhegyes, belterület 850/1 hrsz
8. Mezőhegyes, belterület 3 hrsz
A Zrt. kérelmében vállalta az ingatlanok megvásárlásával, értékbecslésével és az esetleges
telekalakításokkal járó valamennyi költséget.
A vásárlási szándékkal érintett 1-3. számmal jelölt ingatlanok értékesítéséről a Képviselőtestület 2019. január 30-án megtartott ülésén már döntött. A 689 hrsz-ú ingatlan (Nonius
szálló mögötti „L” alakú ingatlan) és a 694 hrsz-ú ingatlan („gyermekjátszótér” –aszfaltozott
pálya) estében a 2019. május 13-i ismételt egyeztetés után elindulhat a telekalakítási és
ingatlan átminősítési eljárás, illetve az értékbecslés. A 709/2 hrsz-ú ingatlan nem
értékesíthető, az ingatlan fejlesztési célú hasznosítása vagyonkezelői jog biztosításával
oldható meg.
A 4. sorszámmal jelölt 777. hrsz-ú, - a Kossuth u. – Jókai utca csomópontjában található 4635 m2 területű, „kivett közpark” művelési ágú ingatlan az Önkormányzat forgalomképtelen
vagyona, jelenleg nem értékesíthető, és nem is használható a Zrt. fejlesztési elképzeléseiben
szereplő parkoló területként. Az ingatlan közlekedési területté minősítése csak teljes
eljárásban lebonyolított településrendezési tervmódosítás után lehetséges. Az ingatlan
értékesítési szándékáról ettől függetlenül a Képviselő-testület hozhat döntést azzal, hogy a
fenti eljárást le kell folytatni, majd értékbecslés után újra Képviselő-testület elé kerül az
ingatlan eladása. Fentiek alapján kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot emeljük
határozattá:
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I.
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A 777 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 777 hrsz-ú, 4635 m2 területű, „kivett
közpark” művelési ágú ingatlan értékesítését határozza el.
Az értékesítés érdekében kezdeményezi az ingatlan terület-felhasználási besorolásának
megváltoztatását közlekedési parkolóterületté, a településrendezési terv módosításán
keresztül, azzal a feltétellel, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatos minden
költséget a kérelmező Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u.
30.) visel.
A tervezett funkcióra értékesítés céljából értékbecslést készíttet az ingatlanról, és felkéri a
polgármestert, hogy kezdeményezze a rendezési terv módosítását, majd ezt követően a
vagyonrendelet módosítását és az ingatlan értékesítését terjessze a Képviselő-testület soron
következő ülése elé.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. augusztus 31.
Az ingatlanvásárlási kérelemben 1. sorszámmal jelölt, Nonius szálló mögötti 689 hrsz-ú,
„kivett közpark” művelési ágú, 6358 m2 területű ingatlan településrendezési terv szerint
besorolása az „L” alakú ingatlan déli része tekintetében (kapcsolódva a 694 hrsz-ú
gyermekjátszótérhez) zöldterület marad. Másik része benyúlva a Nonius vendégfogadó mögé
Vt-1 jelű településközpont vegyes terület. Az ingatlant a korábbi határozatnak megfelelően
földmérővel meg kell osztani, így a szálló mögötti terület értékesíthetővé válik, a másik része
beépítetlen területként önkormányzati tulajdonban marad mindaddig, ameddig a rendezési
terv más terület-felhasználási kategóriába nem sorolja.
Az 5. sorszámmal jelölt 708/2 hrsz. (Szent György tér 1-3. „kivett általános iskola” 3150 m2)
értékbecslésének megrendelése előtt az ingatlan-nyilvántartási adatokat pontosíttatnunk kell.
Az épület udvarán szereplő különálló épületekről földmérővel épületfeltüntetési vázrajzot kell
készíttetnünk, hatósági bizonyítvánnyal igazoltatnunk kell, hogy az épületek már 10 évnél
régebben fennállnak és kérnünk kell az épületek alaptérképen történő feltüntetését.
A 7. sorszámmal jelölt 850/1 hrsz-ú, Hild János u. 2. szám alatti, 2941 m2 területű ingatlan
(volt DÉMÁSZ épület) esetében a területen lévő – irodaépületen kívüli – épületekben az
önkormányzat közmunka pályázaton keresztül műhely kialakítási, felújítási munkálatokat
végzett, itt gyártjuk a térköveket és a lombsöprűket. Ezt a tevékenységet folyamatosan fenn
kell tartanunk, ezért az ingatlan területét az esetleges értékesítés előtt földmérővel meg kell
osztanunk. Az értékesíthető irodaépület olyan telekmérettel kerülne új helyrajzi számra,
amely a településrendezési terv szerint biztosítja a Vt-1 telelepülésközponti vegyes építési
övezet előírásait (min. 1200 m2 telekméret mindkét telekrészen). A telekmegosztást el kell
végezni és utána megrendelhető az értékbecslés az irodaépületre.
A fentiek alapján kérem, hogy a földmérési munkák megrendelése érdekében az alábbi
határozati javaslatot emeljük határozattá:
II.
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 689, 708/2 és 850/1 hrsz-ú ingatlanok földmérési munkáinak
megrendelése
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Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 689, 708/2 és 850/1 hrsz-ú ingatlanok
földmérési munkáinak megrendelését határozza el.
A földmérési munkákat a beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó
földmérőtől kell megrendelni.
A földmérési munkák megrendelésével kapcsolatos minden költséget a kérelmező Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) visel.
Felkéri a polgármestert a földmérési munkák megrendelésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. június 30.
A 2019. január 30.-ai Képviselő-testületi ülésen értékesítésre kijelölt önkormányzati
ingatlanokról szóló határozatokban a polgármester felhatalmazást kapott a 689 és a 694 hrsz-ú
ingatlanok értékbecslésének megrendelésére. A Zrt. 2019. 05. 06.-án érkezett újabb
kérelmében szerepelnek olyan önkormányzati ingatlanok, amelyekre a korábbi
felhatalmazások nem terjednek ki.
A 6. sorszámmal jelölt 649 hrsz-ú, 2238 m2 területű Kórház utcai „kivett általános iskola”,
forgalomképes vagyonba tartozó ingatlan értékbecslésének megrendelését kérik.
A 7. sorszámmal jelölt 850/1 hrsz-ú, Hild János u. 2. szám alatti, 2941 m2 területű ingatlan
(volt DÉMÁSZ épület) értékbecslése is szükséges a fentiekben részletezett telekmegosztás
után.
A kérelem alapján szükséges továbbá a 8. sorszámmal jelölt 3. hrsz-ú, Kozma Ferenc utca 22.
szám alatti 3.393 m2 területű „kivett vendéglő” (Polgármesteri Hivatal és Centrál Étterem)
ingatlan értékbecslésének megrendelése.
A fentiek alapján kérem, hogy az értékbecslési munkák megrendelése érdekében az alábbi
határozati javaslatot emeljük határozattá:
III.
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A Mezőhegyes, 3, 649 és 850/1 hrsz-ú ingatlanok értékbecslésének megrendeléséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a mezőhegyesi 3, 649, és 850/1 hrsz-ú ingatlanok
értékbecslésének megrendelését határozza el.
Az értékbecslési munkák megrendelésével kapcsolatos minden költséget a kérelmező Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Mezőhegyes, Kozma F. u. 30.) visel.
Felkéri a polgármestert az értékbecslések megrendelésére.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. június 30.
Mezőhegyes, 2019. május 23.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai
Sándor
műszaki
csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településf. és Tur.-i
Biz.
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-14/2019.
ELŐTERJESZTÉS
2020. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Tisztelt Képviselő-testület!
A közvilágítás ellátására 2017. – 2019. években a NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel (6720 Szeged,
Klauzál tér 9.) kötöttünk szerződést, jelenlegi szerződésünk 2019. december 31.-ig érvényes. (2017.
évben 11,50 Ft/kWh, 2018. évben 13,50 Ft/kWh, 2019. évben 19,80 Ft/kWh nettó áron sikerült
szerződést kötnünk)
Az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) a 2020. évi közvilágítás
villamos energia ellátására nettó 20,70 Ft/kWh ajánlattal kereste meg Önkormányzatunkat.
Megkerestük az NKM Áramszolgáltató Zrt.–t – mivel ő a jelenlegi szolgáltatónk – hogy adjon
ő is ajánlatot a 2020. évi közvilágítás energia ellátására, a Zrt. 20,50 Ft/kWh árat ajánlott a
közvilágítás energia ellátására.
Mindkét kereskedő cég ősztől az energia árak további emelkedését prognosztizálta, az
ajánlatban szereplő árak azonban kötöttek, nem emelkednek.
A fenti árak, nettó energia árak, nem tartalmazzák a rendszerhasználati díjat és a 2007 évi
LXXXVI. tv. által meghatározott KÁT és prémium pénzeszköz mértékét.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, és hozza meg
döntését.
HATÁROZATI JAVASLAT
…/2019. (V.29.) Kt. számú határozat
2020. évi közvilágítás ellátására villamos energia beszerzése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mezőhegyes Város közvilágításának
2020. 01. 01.-től – 2020. 12. 31-ig érvényes villamos energia ellátására a legkedvezőbb ajánlatot
adó jelenlegi szolgáltatóval, az NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) köt
villamos energia adásvételi szerződést az általa ajánlott 20,50 Ft/kWh áron.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: 2019. június 15.
Mezőhegyes, 2019. május 23.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Mag Györgyné műszaki ügyintéző
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Településfejl. és Tur.-i Bizottság vm.
Ügyrendi, Okt., Közműv. és Sport Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
8-15/2019.
ELŐTERJESZTÉS
A 620/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 95/2019. (IV. 24.) Kt. számú határozat
módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 95/2019. (IV. 24.) Kt. számú
határozatával úgy döntött, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz. rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül
értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő forgalomképes, Mezőhegyes 620/2 hrsz-ú,
„kivett közpark” művelési ágú, 2531 m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított
bruttó 16.256.000- Ft áron a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes,
Kozma Ferenc u. 30.) részére.
Az ingatlan adásvételi szerződésének előkészítése során kiderült, hogy az ingatlan jelenleg
bejegyzett földhivatali „kivett közpark” elnevezésű művelési ága akadálya az adásvételi
szerződés megkötésének, mert elnevezése szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI
törvény 5. § (3) bek. b) pontja szerint az önkormányzat törzsvagyonába tartozik és nem
értékesíthető.
Ahogy azt az áprilisi előterjesztésben említettük, az ingatlan a nyilvántartott művelési ág
ellenére a vagyonrendeletünk 4. számú melléklete szerint (22. sorszám alatt) forgalomképes
vagyon. Az ingatlan településrendezési terv szerint besorolása Köu-p jelű közlekedési terület,
parkoló övezet, tehát nem közpark.
Mivel a településrendezési tervünk a 620/4 hrsz-ú „Hangai” épület működtetéséhez szükséges
parkolók elhelyezésére biztosítja a 620/2 hrsz-ú területet, a terület más célra nem használható,
így a vagyonrendeletünkben meghatározott lehetőség alapján versenyeztetési eljárás nélkül
történt az önkormányzati ingatlan értékesítése.
A művelési ág okozta ellentmondás feloldása érdekében kérelemmel fordultunk a
Mezőkovácsházai Járási Földhivatal Földhivatali Osztályához, amelyben a fenti okok miatt az
ingatlan valós művelési ágának átvezetését kértük „beépítetlen terület” megnevezéssel.
A földhivatali művelési ág átsorolás megtörtént, így az adásvételi szerződés előkészítése
folytatódhat a Magyar Állam elővásárlási jogával kapcsolatos ügyintézéssel.
A szerződés megkötésének alaki feltétele a módosított Képviselő-testületi határozat
megküldése, amely már az ingatlan „beépítetlen terület” művelési ág elnevezést tartalmazza.
A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az alábbiak szerint
módosítsa korábbi határozatát:
Határozati javaslat
…/2019. (V. 29.) Kt. számú határozat
A 620/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó 95/2019. (IV. 24.) Kt. számú határozat
módosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 620/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó
95/2019. (IV. 24.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
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„Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012. (X. 31.) Ö. sz.
rendelet 11. §-a alapján versenyeztetés nélkül értékesíti az Önkormányzat tulajdonában lévő
forgalomképes, Mezőhegyes 620/2 hrsz-ú, „kivett beépítetlen terület” művelési ágú, 2531
m2 területű ingatlant az értékbecslésben megállapított bruttó 16.256.000- Ft áron a Nemzeti
Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 30.) részére.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatos költségek a vevőt terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az az adásvételi szerződés megkötésére.”
Felelős: Mitykó Zsolt polgármester
Határidő: haladéktalanul
Mezőhegyes, 2019. május 22.
Mitykó Zsolt
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csop.vezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Telep. és Tur-i Bizottság
egyszerű többség
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8-16/2019.

VASUTAS TELEPÜLÉSEK
SZÖVETSÉGE
Elnök: Horváth Richárd
Tel: (37) 542-338
E-mail: polgarmester@hatvan.hu

Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Levelezés: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

Pályázati felhívás

A Vasutas Települések Szövetsége tagtelepülései számára
„Virágos Vasútállomásokat!” címmel
2019. évben zártkörű pályázatot hirdet
1.) A pályázat célja:
 A
tagönkormányzatok
területén
lévő
vasútállomások
és
környékük
virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelése, fejlesztése.

2.) Pályázni lehet:
 Virágmagok, fűmag, virágpalánták, díszcserje, lombhullató vagy örökzöld facsemeték,
virágtartók, állványok, virágkelyhek beszerzésére.

3.) A pályázat kedvezményezettjei:
 Támogatást igényelhetnek a Vasutas Települések Szövetsége azon tagtelepülései,
amelyek a pályázati cél megvalósítását pályázatukban vállalják.
4.) A pályázat keretében elnyerhető támogatás formája, mértéke:
 Pályázni vissza nem térítendő, pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra
lehet.
 Rendelkezésre álló pályázati alap 3.500 ezer forint.
 Egy pályázó által elnyerhető legmagasabb pályázati támogatás max. 150 ezer forint.
 A kötelezően biztosítandó önrész mértéke minimum 10 %.
5.) A támogatott projektek időtartama:
 A támogatott projektek időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot
 A támogatott projekteknek legkésőbb 2019. szeptember hó 20-ig meg kell
valósulniuk.
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6.) Finanszírozás:
3. A program kedvezményezettjei a támogató vezetőségi döntést követően a Vasutas
Települések Szövetségével kerülnek szerződéses kapcsolatba.
4. A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől
számított 30 napon belül.
7.) A pályázat benyújtásának feltételei:
 Egy tagtelepülés csak egy pályázatot nyújthat be.
 Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek tagdíj hátralékkal
rendelkeznek!
 Nem pályázhatnak azok a tagtelepülések, amelyek az előző évi pályázat során
elszámolási kötelezettségüknek nem tettek eleget.

8.) A pályázatok benyújtásának módja:
 A pályázatokat a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati formanyomtatványon kell
benyújtani.
 A pályázat kitöltésére vonatkozó szabályokat be kell tartani.
 A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.
9.) Pályázati határidő:
 A pályázat postára adás végső dátuma: 2019. június 10. napja
 A késve érkezett pályázatokat nem áll módunkban elbírálni.
10.) Eredményhirdetés:
- Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. július hó 10. napja
- A támogatási döntést a Vasutas Települések Szövetsége a honlapján (www.hatvan.hu)
közzé teszi.
- A pozitívan elbírált pályázókkal a Vasutas Települések Szövetsége szerződést köt.
11.) A pályázat elbírálásának kritériumai:
 A benyújtott pályázatok elsősorban formai értékelésre kerülnek.
 A formai értékelés során ellenőrzésre kerül, a pályázat hiánytalan kitöltése, előírt
módon történő benyújtása.
 Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 A támogatási döntést a Vasutas Települések Szövetsége vezetősége hozza meg.
Elérhetőségeink:
Vasutas Települések Szövetsége
Levelezési cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37/542-338 vagy 06-37/542-313
E-mail: polgarmester@hatvan.hu
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PÁLYÁZATI ADATLAP
A Vasutas Települések Szövetsége által kiírt
„Virágos Vasútállomásokat!” című 2019. évi pályázati felhívásra
1. A pályázó tagtelepülés
a) megnevezése

………………………………………………….

b) címe (irányítószámmal)

………………………………………………….

c) telefon, fax száma

………………………………………………….

d) polgármester neve

………………………………………………….

e) számlavezető pénzintézet

………………………………………………….

f) pénzforgalmi jelzőszám

………………………………………………….

2. A pályázat keretében megvalósítandó fejlesztés leírása:
(pályázati cél megvalósításának helye, a pályázati cél megvalósításának módja)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..

3. A megvalósítás költségvetése:
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.

Megnevezés

Mennyiség

Érték (Ft)

A tervezett fejlesztés összes költsége:
A pályázott támogatás összege:
A vállalt saját erő összege:
Dátum: ……………………………………………
……………………………….
polgármester
Ellenjegyzem:

…………………………………
állomásfőnök
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VASUTAS TELEPÜLÉSEK
SZÖVETSÉGE
Elnök: Horváth Richárd
Tel: (37) 542-338
E-mail: polgármester@hatvan.hu
Székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
A Vasutas Települések Szövetsége tagtelepülései számára
„Virágos Vasútállomásokat!” címmel
2019. évben kiírt zártkörű pályázati programhoz
1.) A pályázat célja:
 A
tagönkormányzatok
területén
lévő
vasútállomások
és
környékük
virágállományának, zöldfelületének, fásításának, parkosításának növelése, fejlesztése.
 Várt eredmények: a vasútállomások és környékük rendbetétele, szépítése, rendszeres
gondozása, karbantartása.

2.) A megvalósítás feltételei:
 A megvalósítás irányulhat virágmagok, fűmag, virágpalánták, díszcserje, lombhullató
vagy örökzöld facsemeték beszerzésére, ültetésére, gondozására.
 Virágtartók, állványok, virágkelyhek készítésére, beszerzésére.
 A megvalósítás során az önkormányzati dolgozók munkavégzése önerőként
beszámítható.
 Elszámoláskor a 2019. április 1. napjától kiállított számlák fogadhatók el.

3.) Nem nyújtható támogatás:
 A pályázónak, amennyiben nem teljesíti a pályázati felhívás feltételeit.
 A korábban megítélt támogatásról szóló elszámolás visszautasításra került.
 A korábban megítélt támogatásról az elszámolás nem került benyújtásra.
4.) A pályázat keretében elnyerhető támogatás:
 Pályázni vissza nem térítendő, pénzbeli finanszírozás formájában nyújtott támogatásra
lehet.
 Egy pályázó által elnyerhető legmagasabb pályázati támogatás max. 150 ezer forint.
 Minden pályázónak kötelező önrészt vállalnia.
 A kötelezően biztosítandó önrész mértéke minimum 10 %.
 Önrész felhasználásaként csak a nyertes pályázat alapján megkötött támogatási
szerződés hatályba lépését követően felmerült, számlával igazolt költségek
számolhatók el, ettől eltérni csak a saját munkavégzés esetében lehet.
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A Vasutas Települések Szövetsége a pályázó által pályázott összegnél kisebb
támogatást is megítélhet, ekkor az önrész összege is arányosan csökkenthető.

5.) Finanszírozás:
5. A program kedvezményezettjei a támogató vezetőségi döntést követően a Vasutas
Települések Szövetségével kerülnek szerződéses kapcsolatba.
6. A pozitívan elbírált pályázóknak a Vasutas Települések Szövetsége három példányban
támogatási szerződést küld, melyből aláírást követően a pályázó két példányt
visszaküld.

6.) Elszámolás:
7. A támogatott projektek utófinanszírozásban részesülnek az elszámolás beérkezésétől
számított 30 napon belül.
8. Az elszámolás postára adásának határideje: 2019. szeptember hó 20. napja.
9. A megvalósult projekt elszámolása formanyomtatvány felhasználásával történik.
10. A kitöltött formanyomtatvány mellé szükséges csatolni a kifizetett számlák és a
kifizetését tényét bizonyító okirat hitelesített fénymásolatát, fotódokumentációt.
11. A projekt tényleges megvalósítását a Vasutas Települések Szövetsége vezetőség
ellenőrizheti.
7.) A pályázatok benyújtásának módja:
 A pályázatokat a pályázati felhíváshoz csatolt pályázati formanyomtatványon kell
benyújtani a Vasutas Települések Szövetsége levelezési címére.
3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám
 A pályázat kitöltésére vonatkozó szabályokat be kell tartani.
 A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.
 A polgármester aláírása mellett szükséges a vasútállomás állomásfőnökének
ellenjegyzése is.
Elérhetőségeink:
Vasutas Települések Szövetsége
Levelezési cím: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.
Telefon: 06-37/542-338 vagy 06-37/542-313
E-mail: polgarmester@hatvan.hu

91

8-1/2019.
Pénzügyi, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság anyaga

Kérelem a leselejtezett játékelemek megvásárlása iránt

Erre a linkre kattintva érhető el a kérelem!
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