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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13/2022.
MEGHÍVÓ
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2022. május 25.-én 1400 órai kezdettel testületi ülést
tart, melyre tisztelettel meghívom.
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme
Napirend előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Napirenden:
Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről
Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről
Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
A József Attila ÁMK Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központja 2021. évi szakmai
munkája eredményességének értékelése
5) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól
szóló 13/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
6) A József Attila ÁMK kérelme Forgács Sándorné ügyviteli dolgozó kinevezéséhez
7) A József Attila ÁMK tájékoztatása a Bölcsőde nyári nyitva tartásáról
8) A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4.
szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
9) A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1.
szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési
ajánlattételi felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása
10) A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű
pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása”
című pályázat benyújtása
11) 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés
12) A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati
tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítása
1)
2)
3)
4)

Bejelentések
Előadók:
A napirend 1) témájának előadói: Nagy Lajos Nagy Lajos r. alezredes, a Mezőkovácsházi
Rendőrkapitányság vezetője és Zsótér Attila r. őrnagy, a Mezőhegyesi Rendőrőrs parancsnoka
A napirend 2) témájának előadói: a polgárőr szervezetek elnökei
A napirend 3) 4) témáinak előadója: Szentmihályi Ferenc jegyző
A napirend 5) 8)-12) témáinak előadója: Pap István Tibor polgármester
A napirend 6) 7) témáinak előadója: Verébné Sulyok Éva, az ÁMK intézményvezetője
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Véleményez:
Valamennyi Bizottság: a napirend 7) témáját
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság: a napirend 1) 2) 3) 4) 5) 8) 9) 10) 11) 12) témáit
Mezőhegyes, 2022. május 17.
Pap István Tibor sk.
polgármester
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottsága 2022. május 23. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Kozma Ferenc díszterme

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. május 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 Tetőfedő cserépléc értékesítése
A bizottság a napirendek megtárgyalása után zárt ülésen folytatja munkáját!
 Önkormányzati bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása
 Települési támogatás iránti kérelmek
Mezőhegyes, 2022. május 17.
Tisztelettel:

Tarkó Gábor sk.
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság elnöke
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Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport Bizottsága
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

MEGHÍVÓ

Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Oktatási, Közművelődési,
Turisztikai és Sport Bizottsága 2022. május 24. napján 1400 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel meghívom.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ruisz Ferenc kistanácskozó

Napirendek:
 A Képviselő-testület 2022. május 25.-ei ülése elé kerülő előterjesztések
megvitatása
 A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelme
Mezőhegyes, 2022. május 17.
Tisztelettel:

Magyar Tibor sk.
Oktatási, Közművelődési, Turisztikai és Sport
Bizottság elnöke

5

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
13/2022.
Beszámoló a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatokról
18/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Magyar Falu Program
keretében az MFP-KOEB /2022 – „Kommunális eszköz beszerzése” című alprogramban a
“Mezőhegyes, fűnyíró traktor beszerzése” elnevezésű pályázat benyújtásáról döntött, ezért
bruttó 12.241.752-Ft összegű támogatási kérelemmel fordult a Magyar Államkincstáron
keresztül a pályázatot kiíró Miniszterelnökséghez. Felhatalmazott a pályázat benyújtásával,
valamint - nyertes pályázat esetén – a támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határozat végrehajtása: A pályázat benyújtásra került, pozitív elbírálásban részesült, a
támogató okiratot aláírtam. A korábban kapott általános felhatalmazás alapján a KC-Békés
Kft-vel a szállítási szerződést 2022. május 10. napján aláírtam.
19/2022. (I. 26.) Kt. számú határozat: A Képviselő-testület a Magyar Falu Program MFPÖTIK/2022/1- „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése” elnevezésű
„Faluházak fejlesztése” kategóriában “Mezőhegyes, Polgármesteri Hivatal részleges
födémrekonstrukciója” elnevezésű pályázat benyújtásáról döntött, ezért bruttó 52.576.097-Ft
összegű támogatási kérelemmel fordult a Magyar Államkincstáron keresztül a pályázatot kiíró
Miniszterelnökséghez. Felhatalmazott a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat
esetén – a támogató okirattal kapcsolatos feladatok ellátására.
Határozat végrehajtása: A pályázat benyújtásra került, pozitív elbírálásban részesült, a
támogató okiratot aláírtam. A korábban kapott általános felhatalmazás alapján a Bólem
Építőipari Kft-vel a szállítási szerződést 2022. február 11. napján aláírtam.
39/2022. (II. 23.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő földterületek 2022-2024. gazdasági évekre vonatkozó
beművelésére érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot adó Papp József Termelő,
Értékesítő és Szolgáltató Kft (5820 Mezőhegyes, Kölcsey u. 1/A.) ajánlatát fogadja el.
Felkért, hogy az árajánlat alapján kösse meg a szolgáltatási szerződést a Kft.-vel.
Határozat végrehajtása: A Papp József Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.-vel a
szerződést 2022. február 22. napján aláírtam.
66/2022. (III.30.) Kt. sz. határozat: A Képviselő-testület Garamszegi János 5830 Battonya,
Szabadság u. 29. szám alatti lakos közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezéséről
döntött, az önkormányzat lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladatára és
kormányzati funkciójára (013340) karbantartó munkakörbe, 2022. május 1.-jétől határozott
időre, 2022. december 31.-éig, heti 40 órás teljes munkaidőben. Illetményét bruttó 260.000.Ft/hó összegben állapította meg, a próbaidőt 4 hónapban határozta meg. Felhatalmazott, hogy
gondoskodjak a kinevezési okirat elkészítéséről.
Határozat végrehajtása: A KIRA illetményszámfejtő rendszerben a kinevezés megtörtént.
Mezőhegyes, 2022. május 13.
Pap István Tibor
polgármester

Erre a linkre kattintva érhető el a beszámoló melléklete!
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13-1/2022.
Tájékoztató a település közrendjéről és közbiztonsága helyzetéről

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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13-2/2022.
Tájékoztató a mezőhegyesi polgárőr szervezetek tevékenységéről

Erre a linkre kattintva érhető el az 1. előterjesztés anyaga!
Erre a linkre kattintva érhető el a 2. előterjesztés anyaga!
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Jegyzőtől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
13-3/2022.
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 Alapszolgáltatási Központ Intézményegysége 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.).”
2021-ben a gyermekvédelmi feladatokat Izsák Krisztina, óvodapedagógus, igazgatásszervező
(Államigazgatási Főiskolát végzett) látta el.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021.
évi végrehajtásáról az alábbiakban adok számot.
A beszámoló összeállításában a szakterületen dolgozó munkatársaim vettek részt:
Izsák Krisztina, a Polgármesteri Hivatal szociális-gyermekvédelmi ügyintézője,
Csete Tímea az Alapszolgáltatási Központ Intézményegység családsegítő munkatársa,
Verébné Sulyok Éva, a József Attila Általános Művelődési Központ Intézményvezetője.
Demográfiai adatok:
2021. január 1. napjával bezárólag
Életkor
0-3 éves
4-6 éves
7-14éves
15-18 éves
Összesen:

134
108
268
171
681

I. Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások
1. A Polgármester és a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi 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 Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
bizottságra ruházta át.
A Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság felé 2021. évben kérelem nem érkezett.
2. A Képviselő-testület által nyújtott természetbeni ellátás
Mezőhegyes Város Önkormányzata törvényi kötelezettségének eleget téve 2021. 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
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13/B. § -ban foglaltaknak megfelelően a Jegyző
tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. (május 15, szeptember 15.)
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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.
A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1.§-a
alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére
a 237/2021. (VI.4.) számú Pm. határozatával – kivéve belterületen élő óvodás korúak biztosította a nyári szünidei gyermekétkeztetést saját költségvetéséből. (kb. 230,000,-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 2021. évi szünidei gyermekétkeztetés legfontosabb számadatai:
Szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak jogosultsága szerint (2021. év)
Sorszám

1
2
3
4
5

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 45
14
15
74
részesülők száma
Életkori
0-2
2
3
5
bontásban éves
3-5
10
6
3
19
éves
6-13
28
5
11
44
éves
14-17
5
1
6
11

6

7
8
9
10

Szünidő
típusa

éves
18
évesnél
idősebb
tavaszi 29
nyári
őszi
téli

37
28
45

-

-

-

9

-

38

14
11
13

15
-

66
39
58

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 2021. augusztus 1-jén fennáll, abban az esetben a tárgyév augusztus
hónapjában, valamint ha a
jogosultsága 2021. november 1-jén fennáll a
tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít, melynek összege
alapösszegű pénzbeli támogatás esetén gyermekenként 2021.
évben
6000.-Ft,
emelt összegű pénzbeli támogatás esetenként gyermekenként 6500.- Ft.
3./ ingyenes tankönyv igénybevételére.
Alapösszegű pénzbeli támogatásban részesültek azok a kiskorú és nagykorú gyermekek, akik
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkeztek, emelt összegű
pénzbeli 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.
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény
hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.)
Korm. rendelet 8/A. § (2) alapján, a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzet megszűnését
követő 30. nap között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
(ill. a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya)
jogosultsági időtartama és hatálya a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második
hónap utolsó napjáig meghosszabbításra került. Ez időtartam alatt a szülőknek nem kellett
megújítani a támogatás iránti kérelmüket, a jogosultság folyamatos maradt.
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Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság
Benyújtott kérelmek

2021. év
71 család/124
gyermek
71 család/
gyermek 124
-

Megállapított kedvezmény
Elutasított kérelmek
Oka: jövedelem értékhatár túllépés
Kifizetett
összeg
(augusztusban
decemberben)

2021. évben
Bölcsődés korú
Óvodás
Általános Iskola
Középiskola
Felsőoktatás
Összesen:

illetve

Hátrányos helyzetű
gyermekek
6
18
35
25
1
85

1,584 E,- Ft

Halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
5
5
8
5
23

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.
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A Jelzőrendszer tagjai elsősorban a család és gyermekjóléti szolgálat családsegítői, iskola –
óvodapedagógusai, a rendőrség és a védőnők.
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
2021. január 1 – 2021. december 31.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. teszi
kötelezővé a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetését településünkön.
A családsegítői feladatokat Szokainé Medve Ildikó és Csete Timea látja el. Nyugdíjba vonult
kolleganőnk státusza megszűnt. Mezőhegyesen Kovalik Katalin gyámhivatali ügyintéző látja
el a gyámhivatali feladatokat. A család –és gyermekjóléti központ mezőhegyesi ügyekkel
foglalkozó esetmenedzsere Róka Dávid.
Beszámolónk elején szeretnénk számadatokkal bemutatni a mezőhegyesi gyermekjóléti
szolgálat munkáját.
A család-és gyermekjóléti szolgálat gyermekeket érintő szakmai tevékenységének adatai
Mezőhegyes Városban 2021. december 31-én 29 gyermek és 13 család volt alapellátásban és
védelembe vétel alatt, a nevelésbe vett gyermekek száma 10 családból 21 gyermek.
2021-ben 1241 kliens jelent meg intézményünkben.
2020. év
család

2020. év
gyermek

2021. év
család

2021. év
gyermek

Veszélyeztetett

19

52

13

29

Adott
évben
védelembevett:

4

9

4

9

Nevelésbe
gyermekek
ebből adott
nevelésbe vett

10

18

10

21

3

6

2

7

4

9

vett
évben

Védelembevett
(12. 31.):

3

11

Pártfogó felügyelet

-

-

-

-

Pszichológus

-

215

-

221

14

Nyári tábor

-

-

-

45

2020. év

2021. év

családlátogatás

109

143

Kliensek száma

1028

1241

Esetkonferencia

4

15

Jelzések száma

40

30

A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének adatai

Információnyújtás

Szakmai
tevékenységek
száma
604

Segítő beszélgetés

198

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

138
910

megnevezés

143

Közvetítés más szolgáltatásba

7

Közvetítés központhoz

7

Pszichológiai tanácsadás

221

Szakmaközi megbeszélés

1

Esetkonferencia

15

esetmegbeszélés

4

Örökbefogadással kapcsolatos intézkedés

-

Adományozás

23

összesen

2271

A veszélyeztetett gyermekek száma a 2021. évben csökkent, de nem csak a veszélyeztetett,
hanem az összlakosság gyermeklétszáma is folyamatosan csökken.
A településen élő állandó lakosság száma 2022. január 1-én 4855 fő ( 1,82 % -os csökkenés),
a lakónépesség száma 4577 (1,2 %-os csökkenés). Ez azt jelenti, hogy átléptük az 5000 fős
lakosságszámot mind állandó lakosságszám, mind lakónépesség tekintetében - sajnos negatív
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irányban. Mezőhegyes városi címe megmarad ugyan, de hamarosan itt is igénybe vehető lesz
a Falusi CSOK.
A teljes állandó lakosságszámból a 0 – 18 éves korúak száma 628 fő ( 4,26 % - os csökkenés),
a teljes lakónépességből 626 fő (2,3 %-os csökkenés).

Mezőhegyes állandó
lakosság/lakónépesség
5500
5000
4500
4000

2018

2019

2020

állandó lakosság

2021

2022

lakónépesség

Oszlop3

Gyermekszám állandó
lakosság/lakónépesség
750
700
650
600
550

2018

2019

2020

állandó lakosság

2021

2022

lakónépesség

Oszlop1
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2021. év folyamán 4 család 9 gyermekét vettük védelembe. Ebből 2 család már úgy
költözött Mezőhegyesre, hogy védelembe vétel alatt álltak. Az egyik családban anyuka a
kislányával egy rossz párkapcsolatból menekült az új élettársához, ahol szemmel láthatóan
megtalálta a biztonságot és a stabilitást, így az egy év leteltével megszüntethető lesz a
védelembe vétel.
A másik családnál a mezőhegyesi származású anya egy szomszédos településen létesített
élettársi kapcsolatot, mely kapcsolatból három gyermek született. Az élettársak között annyira
megromlott a viszony, hogy anya egy budapesti védett házba vitte a gyermekeit a
bántalmazások elől, ahonnan 2 hónap múlva egy családok átmeneti otthonába kellett volna
átköltözni, de minden igyekezetünk ellenére erre anya nem volt hajlandó, pedig az otthonban
megkapta volna a megfelelő támogatást egy új élethez. Megtanulhatta volna, hogyan kell
önállóan ellátni a gyermekeit. De a kötöttségek elől menekülve visszajött Mezőhegyesre, ahol
kapott 5 hónapra egy szociális lakást, az édesapja támogatja anyagilag. A védelembe vétel
megszüntetésére nem sok esélyt látunk.
A mezőhegyesi kétgyermekes családban nagy számú iskolai hiányzások és elhanyagolás miatt
indult meg a védelembe vételi eljárás. A család egyáltalán nem együttműködő, nagyon nehéz
velük megtalálni a közös hangot.
A negyedik családnál anya szintén 3 gyermekkel menekült el az férjétől szintén Budapestre
védett házba. 2 hónapot töltött ott, ő sem fogadta el az anyaotthoni elhelyezést, mert az új
élettársával és a gyermekekkel egy budapesti albérletbe akartak költözni, de végül erre nem
lett meg az anyagi fedezet. Akkor anya visszament az édesanyjához Borsodba, ott azonban
olyan körülmények voltak, hogy az ottani családsegítős kiemelést javasolt. Ezért anya fogta a
gyermekeit, és visszahozta apához. Mivel apa ragaszkodott a védelembe vételhez, amíg a
gyerekek nem voltak itthon, így megindult az eljárás, és a gyermekek védelembe vétel alá
kerültek. Erre elsősorban azért volt szükség, mert a szülők közötti kommunikáció, anya és a
gyermekek közötti kapcsolattartás nem működött, valamint a gyermekek lelki állapotát
tükrözve egyre több probléma volt a nagyobb gyermekekkel az iskolában.
2021. 12. 31-én összesen 4 család 9 gyermeke állt védelembe vétel alatt.
2021-ben egy gyerek sem került haza nevelésből.
2021. évben 2 családból 7 gyermeket kellett kiemelni.
Az egyik család már a tavalyi beszámolónkban is szerepelt, akkor az anya halála és az apai
bántalmazás után a gyermekek családba fogadással kerültek egy ismerős családhoz. Bár a
gyermekek sorsa megoldódni látszott, úgy tűnt, hogy megkapják az új családjukban a
megfelelő támogatást, sajnos nem így történt. Egyre több információ jutott el a
szolgálatunkhoz elhanyagolásról, indokolatlanul nagy számú iskolai hiányzásról, és a
kiemelés előtt bántalmazásról. Nagyon nehéz volt olyan nevelőszülőt találni, aki 5 gyermeket
be tudna fogadni egyszerre. A legközelebbi gondozási hely Jászapátiban volt. Jelenleg ott
nevelkedik az 5 gyermek, és elmondhatjuk, hogy messze meghaladva az elvárásainkat
teljesítenek a nevelőszülők. A gyermekek iskolai teljesítménye kiemelkedő, sportolnak, a
családdal gyakran kirándulnak, és végre tudnak igazi gyermekek lenni.
És itt egy fontos dolgot szeretnék kiemelni: mennyire fontos a család környezetének
megfigyelése, ami nem csak a lakókörnyezetet, rendet, tisztaságot, vagy esetleg annak hiányát
jelenti, hanem az élő környezetet is, pl. a háziállatokat. Ha megfigyeljük, hogy egy család
hogyan bánik az állatokkal, az azt tükrözi vissza, hogyan bánik védtelen embertársaival: a
gyermekekkel. Ha egy gyermek a kutyáját nem megsimogatja, hanem belerúg, az mit jelent,
mit tükröz vissza a család életéből?
A másik család, ahonnan ki kellett emelnünk 3 gyermeket, szintén régen van már a szolgálat
látókörében. A gyermekeit egyedül nevelő anya alkohol-és gyógyszer függősége már régen
ismert volt előttünk, de konkrétan egy vasárnap délután szembesültünk vele, mekkora a gond,
amikor jelzés alapján váratlanul meglátogattuk a családot. Az anyuka, aki a hétköznapokon
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„munkaidőben” még tartotta magát, mert bármikor mehettünk volna családlátogatásra,
hétvégén teljesen elvesztette a kontrollt. Akkor a gyerekeket azonnal autóba ültettük,
behoztuk az anyai nagymamához, onnan pedig kisebb kitérőkkel 2 gyermek nevelőszülőhöz,
egy gyermek pedig az apai nagymamához került.
Egyre újabb és újabb típusú ügyekben kéri a segítségünket a gyámhivatal. 2021-ben 3 esetben
kellett a bíróságon szülői felügyelet megszüntetése perben tanúskodnunk, ahol 2 esetben
nevelésbe vett gyermekeknél, egy esetben pedig nagyszülőnél nevelkedő gyermeknél
szüntette meg a bíróság a szülői felügyeleti jogot. Egy alkalommal gondnoksági ügyben
hallgatott meg a bíróság.
Kolleganőnk, Gál Mária nyugdíjba vonulása után a 3. családsegítői státusz megszűnt. Bár a
jogszabály alapján elég a 2 családsegítő a szakfeladaton, a megnövekedett adminisztrációnak
köszönhetően is nagyon megérezzük a hiányát.
2021-ben bevezetésre került a GYVR rendszer, ami mindkét családsegítő számára komoly
fejtörést okoz. Jelenleg az 1.1.9 verziót használjuk. Egyelőre nem látjuk át a folyamatokat, a
feladataink és hozzáféréseink sem teljesen tisztázottak, úgy látjuk, ez a rendszer inkább
informatikusoknak készült, mint középkorú, szerény informatikai tapasztalattal rendelkező
szociális munkásoknak. Az esetmenedzserünktől sok segítséget kapunk az Országos Szociális
Információs Rendszer „Gyermekeink védelmében” elnevezésű informatikai rendszer = GYVR
használatához. A rendszer pozitívumaként értékelhető az eszközbeszerzésre kiírt HAPI
pályázat, melyen 574.197 forintot nyertünk, mely összegből 2 személyi számítógépet és
monitort vásároltunk.
2021 során ellenőrzést is kaptunk. Először a Kormányhivatal ellenőrizte intézményünket.
Mivel az ellenőrzés napját megelőzően Kásler Miklós miniszter Úr elrendelte, hogy helyszíni
ellenőrzést nem lehet tartani, ezért több ezer oldalt kellett beszkennelnünk és elküldenünk a
Kormányhivatalba. A beszkennelt iratmennyiséget úgy tudnám szemléltetni, hogy a hivatali
ügyfélkapun nem lehetett átküldeni, ezért egy, majd még egy pendrive-on külön be kellett
vinni Békéscsabára. Az ellenőrzés során a család-és gyermekjóléti szolgálat tekintetében
annyi hibát találtak, hogy a nyilvántartási lap nem az adattartalomnak megfelelően van
kitöltve, bár ennek jelentését nem értjük, hiszen a nyilvántartási lap a jogszabály szövege
alapján lett megszerkesztve, és minden releváns adat szerepel a lapon. A kormányhivatali
ellenőrzés után a módszertani ellenőrzés következett, amelyben egymásnak ellentmondó
vélemények szerepeltek. Bár az ellenőrzés feladata a szolgáltatás javítása lenne, de csak azt
tudjuk, hogy min kellene javítani, de a mikéntjére nem adtak választ.
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,
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,
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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 tagjai városunkban: bölcsőde, óvodák, iskola, gyermekorvos, védőnők,
rendőrség, jegyzői gyámhatóság, gyámhivatal, valamint a város összes lakója.
2021-ben 30 jelzés érkezett, ami 10 jelzéssel kevesebb az előző évhez képest, mégis
nevezhetjük ezt magas számnak, hiszen tavasszal megint zárva voltak a bölcsődék, óvodák,
általános- és középiskolák, és a védőnők is home-office-ban dolgoztak.
A jelzések megoszlása:
- védőnői szolgálat: 4
- kórház, iskolaorvos: 1
- óvoda: 3
- köznevelési intézmény 19
-

rendőrség: 1
állampolgár: 2
egyéb gyermekjóléti szolgálat önkormányzat -
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Szeretnénk megkérni a jelzőrendszer tagjait, hogy továbbra is minden esetben jelezzenek a
gyermekjóléti szolgálat felé. A jelzéseket kérés nélkül is zártan kell, hogy kezeljük, zárt
borítékban továbbítjuk a gyámhivatal és egyéb szervek felé. Minden esetet kivizsgálunk, és
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sajnos nem minden esetben találunk mindenkinek megfelelő megoldást, de igyekszünk a
gyermekvédelmi problémákra gyermekvédelmi megoldást találni.
A bölcsődében és az óvodában a szakmai segítségnyújtás nevelési értekezleten való
személyesen megjelenéssel tudnánk megvalósítania pandémia elmúltával, amennyiben erre
igény van. Szolgálatunk vállalja, hogy adott esetben a bölcsődei gondozóval és a törvényes
képviselővel együtt beszéljük át a gyermekkel és családjával kapcsolatos problémáikat.
Minden hónap első csütörtökén 10 órától esetmegbeszélésre várjuk továbbra is a
jelzőrendszeri tagokat a szolgálatnál.
Az iskolákban az esetmenedzserek és a családsegítő szakemberek szükség szerint fognak
konzultálni a már gondozott gyermekekről előre egyeztetett időpontban. A családsegítő
szakmai segítséget nyújt a probléma feltárásban és megoldásában. Az iskolai szociális munkás
nagy segítség mind a szolgálatnak mind az iskolának, a mezőhegyesi iskolákban, óvodákban
és bölcsődében Kása Zsanett a szociális munkás tölti be ezt a funkciót.
A Védőnői Szolgálat részére a családsegítők személyesen, telefonon/messengeren elérhetők,
ha elakadásuk, jelzési szándékaikkal kapcsolatos dilemmák miatt kérnek tanácsot.
Minden hónap első csütörtökén 10 órától esetmegbeszélésre várjuk a jelzőrendszeri tagokat a
szolgálatnál.
2021-ben nem tartottunk szakmaközi megbeszélést.
2004. óta mindig július utolsó hetében tartottuk meg az egy hetes Ötszínvilág játszóházunkat,
táborunkat.
2021-ben július 26-30-ig tartott az Ötszínvilág Erzsébettábor, melyet az utóbbi néhány évhez
hasonlóan pályázati pénzből sikerült megszervezni. Nyertes pályázat esetén gyermekenként
nettó 18.000 forintot kaptunk egy hétre, ebből megoldottuk a napi négyszeri étkezést (a teljes
összeg maximum 40 %-a), az utazást (a teljes összeg max, 10%-a), programszervezést,
belépőket, mozijegyeket stb. Több alkalommal tettünk javaslatot a pályázatot meghirdető felé,
engedje meg, hogy az utazásra és az étkezésre nagyobb százalékot fordíthassunk, hiszen nettó
1440 forintból a napi négyszeri étkezést nehéz megszervezni, és a környékünkön rengeteg
látnivaló van, amit szeretnénk megmutatni a gyermekeknek, de az 1800 forintos utazási
költség nagyon szerény. Ezzel együtt minden alkalommal sikerült 2 buszos kirándulást
szerveznünk, valamint az étkezést is megoldottuk úgy, hogy amikor kirándulunk, akkor a
reggelit, uzsonnát és tízórait a mezőkovácsházi Pennyből vagy Lidlből szereztük be az éppen
akciós péksüteményekből és egyéb termékekből.
2021-ben a Centrál étterem nem vállalta a gyermekek étkeztetését, ezért a Betérő Csárda
tulajdonosától kértünk segítséget, aki a nagy túlterheltség ellenére jutányos áron vállalta a
napi négyszeri étkezés biztosítását, amit a gyerekek jó étvággyal fogyasztottak.
A tábor első napján a kötelező papírmunka, egészségügyi ellenőrzések és reggeli után a
gyerekeknek ismerkedős játékokat mutattunk, megtornáztattuk, átmozgattuk őket. A
gyermekek kb. 80 %-a első és második osztályos gyermek volt. Délután meglátogatott minket
a Viharsarki Állatőrség. Az állatvédők a felelős állattartásra és az ivartalanítás fontosságára
hívták fel a figyelmet.
A második napon kirándultunk a Lökösházi Bréda kastélyhoz, ahol gyerekek vidáman
énekeltek a pincében található koncertteremben, és ámulva figyelték az ingát.
A harmadik napon az immár hagyományos akadályversenyünket tartottuk meg, ahol volt egy
kis elmebajnokság és ügyességi feladat egyaránt.
Természetesen az idén sem úsztuk meg az előre be nem jelentett helyi ellenőrzést, de ott is
mindent rendben találtak.
A negyedik napon az egyik kedvenc programunkra került sor: buszos kirándulás, 3D mozi,
játszóterezés, fagyizás Makón.
A zárónapon délelőtt meglátogattuk a helyi emufarmot, délután pedig egy bűvész látogatott el
hozzánk, aki a gyerekekkel óriás szappanbuborékokat fújt, és mindenkinek lufit hajtogatott.
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A tábort hagyományainkhoz híven egy óriás 50 szeletes tortával zártuk.
Mind a szakmai, mind a pénzügyi beszámolókat az Erzsébet pályázat ellenőrei elfogadták.
2021 végén pótoltuk a vírushelyzet miatt kimaradt babaköszöntőket 2 évre visszamenőleg,
személyesen vittük el mindenkinek az eddigi csomag helyett az ajándékutalványt, amit a
járványügyi szabályok szigorú betartásával adtunk át az anyukáknak.
Pszichológus tekintetében nem változott a helyzet. 2018 őszétől heti 6 órában szombati
napokon van pszichológusunk Nyíri Sándor békéscsabai szakember személyében immár 10
éve. A 2021. év során 221 fő, elsősorban 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.
Problémát okoz azonban, hogy sokan mindenféle előzetes jelzés nélkül nem jelennek meg a
pszichológusnál, pedig pl. a pandémia alatti online tanácsadásra még csak ki sem kellett
mozdulniuk otthonról. Van, aki többször is kér időpontot, de nem jön el, és sajnos ezt nem
tudjuk szankcionálni, és ez jelentős anyagi teher az önkormányzatnak, és hátráltatása azoknak,
akiktől elveszik a helyet. Erre is kellene megoldást találnunk.
Továbbra is működik az ingyenes jogsegélyszolgálat minden hétfőn 14 – 16 óráig. A feladatot
dr. Druga Magdolna ügyvéd látja el.
V. Beszámoló a Bölcsőde működéséről
2021. január 1- december 31-ig terjedő időszakra
1. A Bölcsődei feladat ellátásai
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
 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 31ig nevelhető és gondozható a bölcsödében.
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,
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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 bölcsödébe. 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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Ünnepek, rendezvények
 Mikulás várás
 Közös ünnepvárás, adventi ráhangolódás a gyerekekkel
 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 megküldi a Szakértői és Rehabilitációs
Bizottságnak, illetve a szülőnek, egy példánya az intézményben marad.
2. 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/l csoport
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
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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 munkaidöjükön túl, sokat áldoznak szabadidőjükből 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.
c
Családpedagógiai képzés
Topsec Informatikai és Oktatási Kft.
Tanúsítvány 2019_Csaladpedagogia_0222_2cs-15
Bölcsődében, mini bölcsődében intézményvezetői képzés
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.

Dátum

Pontsz.

2019.03.22.

20

2019.06.22.

20

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének
elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta
ártalmak azonosítása, kezelése
2019.06.26.
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/1378/2019.
„Felismerés és támogatás”-a kora gyermekkori intervencióról
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
2019.10.30.
Igazolás SZOC/2150/2019.
Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Igazolás E-K/EFOP/ENSZ/1352

2021.11.08.

40

30

6

Kisgyermeknevelő II. — 60 pont/ciklus
Továbbképzés megnevezése
I. ciklus 2018 - 2024
A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének
elősegítése. A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta
ártalmak azonosítása, kezelése
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
„Felismerés és támogatás”-a kora gyermekkori intervencióról
Családbarát Országos Nonprofit Közhasznú Kft.
Igazolás SZOC/2150/2019.

Dátum

Pontsz.

2019.06.26.

40

2019.10.30.
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Kiégés felismerése és kezelésének lehetőségei
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet
Igazolás E-K/EFOP/ENSZ/1352

2021.11.08.
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3. Tárgyi feltételek
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Csoportszoba
Gyermekek életkori sajátosságának megfelelő fejlesztő játékok
Szőnyeg 3 db
Bölcsődei gyermekasztal 4 db
Nevelést segítő eszközök : 1db laptop
Tervezett fejlesztések:
Energetikai felújítás pályázat igénybevételével. (TOP pályázat)
A Szülői közösség kérésre a mozgáskorlátozott parkoló felszabadítása. A bölcsőde előtt csak
mozgáskorlátozott parkoló van. A szomszédok nehezen, vagy már nem tolerálják, hogy folyton előttük
parkolnak. A pályázat lezárult, ellenőrzés megtörtént, ezért lehetséges a parkoló felszabadítása.
4. Bölcsődei térítési díj
A bölcsödet 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

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg, a kötelező legkisebb
munkabér 130%-át (2021. évben 144717 ft ).
Térítési díjat fizetők számának alakulása:

Megnevezés
kedvezményben nem részesülő
100%-os kedv. részesülő

2021. december
2 fő
8 fő

A 100%-os kedvezményben részesülők jogosultságai - 2021. május
Három, vagy több gyermek a családban

0 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

0 fő

Az főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nettó minimálbér 130%-át

8 fő

5. Élelmezés
A gyermekek élelmezése a modern táplálkozástudományi elvek szem elött 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
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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.
6. Statisztika - 2021. május 31.

Megnevezés
Engedélyezett férőhelyek száma
Beíratott gyermekek száma (2021.
12.31.)

Gyermek életkora
12 - 23
24 - 35
36 - 47
hónapos
hónapos
hónapos

Összesen
fő

-

-

-

10

3

6

1

10

-

-

-

0

-

-

-

1

Veszélyeztetettség miatt soron
kívül elhelyezést nyert

-

-

-

0

Egyedülálló szülő gyermeke
Igazolt munkahellyel rendelkező
szülő

3

-

1

0

Óvodai nevelésbe távozók száma
Férőhely hiányában elutasítottak
száma

6

10

7. A Bölcsőde kapcsolatrendszere
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 tájékoztatók,
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
bölcsödében folyó munkára. A gyermekek bölcsődés társaikkal a megosztott közösségben kezdhetik
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el az óvodai életet. A bölcsőde -óvoda mindennapjaiban, rendezvényeiben és ünnepeiben is egy
közösséget alkot.
VI. A bűnmegelőzési program
A bűnmegelőzési program átfogó beszámolója önálló fejezetet képez.
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés
A településen működő civil szervezetek:
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület
Egészségünkért Természetbarát és Egészségmegőrző Egyesület
Gyermekeinkért Baráti Kör Egyesület
József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
Nőklub
Mezőhegyesi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Mezőhegyesi PLATÁN Sportegyesület
Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület
Mezőhegyesi Sportegyesület
Kocogó SK Mezőhegyes
Sporthorgász Egyesület Mezőhegyes
Város- és Környezetvédő Egyesület
Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti kapcsolat:
- városi rendezvények biztosítása (Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület)
- Mezőhegyesi Sportegyesület (önkormányzati támogatással)
- mozgáskorlátozottak, (intézményekbe való bejutás, helyiségek biztosítása)
Mezőhegyes, 2022. május 16.
Előterjesztést készítette:

Izsák Krisztina, Jeszenka Zoltánné, Csete
Tímea, Verébné Sulyok Éva, Gál Zoltánné,
Katóné Labáth Mónika
Láttam, törvényességi szempontból Szentmihályi Ferenc jegyző
megfelel:
Tárgyalta:
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
Szükséges szavazat:
egyszerű többség
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Jegyzőtől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

Beszámoló Mezőhegyes Város Önkormányzata
bűnmegelőzési programja végrehajtásáról
A beszámolóban érintett időszak: 2021. január 1-jétől december 31-éig
2021. 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 érkező bűnmegelőzési hírlevelek.
A településen működő civil szervezetek:
Egészséges Mezőhegyesért Tömegsport Egyesület
Egészségünkért Természetbarát és Egészségmegőrző Egyesület
Gyermekeinkért Baráti Kör Egyesület
József Attila Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Mezőhegyesi Alapszervezete
Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesület
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület
Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség
Mezőhegyesi Állatvédők Egyesülete
Mezőhegyesi Gyöngyszemek Mazsorett Egyesület
Nőklub
Mezőhegyesi Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Mezőhegyesi PLATÁN Sportegyesület
Mezőhegyesi Református Egyházközségért Egyesület
Mezőhegyesi Sportegyesület
Kocogó SK Mezőhegyes
Sporthorgász Egyesület Mezőhegyes
Mezőhegyesi Lovassport Egyesület
Város- és Környezetvédő Egyesület
Gyermek-, és fiatalkorúak által, illetve sérelmére elkövetett bűncselekményekről, családon
belüli erőszakkal kapcsolatos esetekről 2021. 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 2021-ben:
- 2021 évben is kapjon kiemelt figyelmet a Család és gyermekjóléti szolgálat által működtetett
jelzőrendszer hatékonyságának növelése a veszélyeztetett gyermekek és családok felkutatása
és családgondozása érdekében.
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- 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
továbbítással segíti az intézmények munkáját, a városi havilapban és a hirdetőtáblákon
kifüggesztve eljuttatja a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság által 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.
Mezőhegyes Város Önkormányzata 2021. évben saját forrásból (5.500,-E Ft.) térfigyelő
kamerákat helyezett és cserélt ki a városba a rend,- és közbiztonság érdekében.
A bűnmegelőzési programot a felelősök és a résztvevők 2021. évben a korlátozásokat
teljesítették.
Nem működik a településen bűnmegelőzési bizottság és/vagy áldozatvédelmi iroda.
I. Tájékoztatás az Alapszolgáltatási Központ bűnmegelőzési tevékenységéről
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe Mezőhegyes város közigazgatási
területe. A településen élő állandó lakosság száma 2022. január 1-én 4855 fő ( 1,82 % -os
csökkenés), a lakónépesség száma 4577 (1,2 %-os csökkenés). Ez azt jelenti, hogy átléptük az
5000 fős lakosságszámot mind állandó lakosságszám, mind lakónépesség tekintetében sajnos negatív irányban. Az állandó lakosságszámból a 0 – 18 éves korúak száma 628 fő (
4,26 % - os csökkenés), a teljes lakónépességből 626 fő (2,3 %-os csökkenés). A 65 év feletti
állandó lakosok száma 1210 fő (2,1 % emelkedés), a teljes lakónépességből 1142 fő (0,2 %
emelkedés).
Az elmúlt évek betelepülési hulláma egyelőre lecsendesedett, de a szociális ellátásban nagy
számban vannak hátrányos helyzetű, esetleg kisebb-nagyobb bűncselekményeket elkövetők.
A hátrányos helyzetű családok tovább generálják maguk közül az iskolázatlan, szakképzetlen,
munkanélküli réteget, nem alakul ki saját életük iránti felelősségtudatuk. Nincs
következménye a családon belüli kisebb fajsúlyú bűncselekmények elkövetésének. Az a
tapasztalat, hogy sok esetben a hatósági intézkedéseknek sincs visszatartó ereje.
A környezeti tényezők, a munkanélküliség, a nehéz anyagi, szociális körülmények, a
családtagok rossz modellképe, a nem megfelelő értékrend mellett elsődleges problémák a
gyermekek magatartásából adódó veszélyeztetettség, a deviancia.
A kortárscsoportok negatív hatása szintén a bűnelkövetések kiváltó okai lehetnek. Egyre
gyakrabban találkozunk iskolai erőszakkal nem csak a középiskolában, hanem már általános
iskolában is.
A szülői együttműködés hiánya, a fiatalok céltalansága, a jövőkép nélküliség erőteljesen
csökkenti a szociális segítő munka keretében történő gondozás sikerességét.
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Mivel könnyebb a bajt megelőzni, mint orvosolni, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a
prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Tapasztalataink szerint a legnagyobb problémát a
szabadidő hasznos eltöltése jelenti kinél azért, mert nehéz kimozdítani a négy fal közül az
internet világából, ahol gyakran válnak áldozatokká (vagy éppen zaklatókká), kinél azért, mert
csellengenek, és a szülő nem tudja nyomon követni, kivel, kikkel barátkozik a gyermeke. Az
ilyen gyermekek könnyen válhatnak bűnöző elemek, akár pedofilok áldozataivá. Éppen ezért
a veszélyek elkerülése végett igyekszünk minél több hátrányos helyzetű gyermeket bevonni a
nyári napközis táborunkba, illetve a TOP 5.2.1 pályázat keretein belül megrendezett
bűnmegelőzési és egyéb programjainkba.
2004. óta mindig július utolsó hetében tartjuk meg az egy hetes Ötszínvilág játszóházunkat,
táborunkat. A 2021. évben az Erzsébet napközis tábor pályázaton nyertünk nettó 810.000
forintot, amiből jutott utazásra, eszközökre, fizetett programokra, napi négyszeri étkezésre.
2021-ben 45 fő gyermeket táboroztattunk.
2021 nyarán 4 hétig egy hetes turnusokban nyaralhattak a hátrányos helyzetű gyermekek a
Rendőrség által szervezett táborban a gyulai Gellény birtokon.
A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós tevékenységéhez tartozik, hogy a gyermek szülője
számára a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról és az ezekhez való
hozzájutásról adjunk tájékoztatást. A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat –
amennyiben tudomásunkra jut – tájékoztatjuk a lehetőségeiről, igény esetén segítjük az
átmeneti gondozás valamely formájának igénybevételét, illetve felajánljuk az örökbefogadás
lehetőségét.
A prevenció részeként a szolgálat családsegítői rendszeresen végeznek bűnmegelőzési
tanácsadást a családgondozás során is. Felhívjuk a figyelmet a veszélyeztető helyzetekre,
szerekre (alkohol, cigaretta, drog, különböző pszichoaktív szerek használata, internet
veszélyei, kortárs csoportok negatív hatása). Egyre gyakrabban tapasztalunk iskolakerülő
magatartást, melynek hátterében leggyakrabban a deviáns viselkedés figyelhető meg. Ennek
veszélyeire igyekszünk felhívni az érintett korosztály és a szülők figyelmét, amennyiben
szükséges, pszichológushoz irányítjuk a gyermeket. Sajnos sokszor azt tapasztaljuk, hogy a
szülő nem partner abban, hogy gyermeke megkapja a megfelelő pszichológiai segítséget,
hárítanak, vagy a gyermekre tolják a felelősséget mondván, nem akar jönni.
Az idős és elmagányosodott személyekkel való munka során felhívjuk a figyelmet az őket
fenyegető veszélyekre, és biztonságuk érdekében tanácsokkal látjuk el őket, hogy ne váljanak
áldozatokká. A szakemberek a rendőrséggel és pártfogókkal – mint a jelzőrendszer tagjaival –
a kliensek segítése érdekében rendszeres jó kapcsolatot ápolnak.
Az idős emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból,
hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetők. 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 megelőzési 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 igény esetén előadást tartanak a helyi rendőrség munkatársai.
II. Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégium
Gyermekvédelmi beszámoló
2021/2022
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A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására
irányuló
tevékenység.
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. 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 aránylag magas
a hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulók száma. Az anyagi gondok enyhítésére, a gyermekek
segítésére minden pályázati lehetőséget megragadunk.
Az általános iskolába járó diákok száma 2021. október 1-jén, 254 fő, ebből 131 fő fiú,
123 fő lány. 2022 Április 30-án 253 fő. Eltérő tantervű tagozaton 2021. október 1-jén 18 fő
tanul, 2022. április 30-án 19 fő. Integrált SNI tanuló 8 fő. Kollégiumban 37 fő lakik.
Napközis tanuló 145 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. Az utóbbi évekre visszatekintve
csökkenő tendenciát mutatnak az adatok.
A hátrányos helyzetű tanulók alakulása
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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 is
pályáztunk tanulóinkkal, az Útravaló programba, ahol két tanuló nyert. Határtalanul
pályázatunk is nyert, de a pandémia miatt sajnos nem tudtak menni kirándulni tanítványaink.
A hiányzások figyelemmel kísérését folyamatosan végezzük, kiemelten az igazolatlan
hiányzásokra fordítottunk nagy figyelmet. Sajnos a vidékről bejáró tanulóinknál ez még
mindig kimagasló adat.
Jótékonysági rendezvényünket 2021-ben a pandémia miatt nem tudtuk megrendezni.
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 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 1 alkalommal
voltak a tanév során, esetkonferencián 2 alkalommal vettünk részt/ osztályfőnök, igazgatóhelyettes asszony/.
Gyermekvédelmi jelzőrendszer a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és
Kollégiumban
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
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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 munkatársak között, akik az
intézményvezető, a pedagógusok, munkaközösség vezetők, védőnő, iskolaorvos, szülők,
hatóságok, civil szervezetek. 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 érzékelünk, melynek megoldásában nem vagyunk kompetensek, haladéktalanul
jelzéssel kell élnünk 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, körül járja 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 igénybe vevő gyermeket és
családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve
elosztása a résztvevő szakemberek és egyéb meghívottak között. A 2021/2022 tanévben 7
alkalommal jeleztünk a gyermekjóléti szolgálat felé, házirend súlyos megsértése, társakkal,
felnőttekkel, tanárokkal való tiszteletlen magatartás címen, valamint családi konfliktus miatt.
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
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fordítottunk a helyes táplálkozásra, a megfelelő mozgásra, a betegségek megelőzésére, az
egészséges életmódra. A mindennapos testnevelés már 5 évfolyamon működik iskolánkban,
kiegészítve úszásoktatással is. Lázár Ervin program keretében, szinte minden diákunknak
sikerült eljutni színházba, cirkuszba, zenés előadásokra. Szakma Sztár fesztiválon vettünk
részt 7. évfolyamos tanulóinkkal, valamint az eltérő tantervű tanulóinkkal.
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 kezelt esetek közül.
A minden évben pályaválasztási szakmai napot rendeztünk októberben, nagy
örömünkre az idei tanévben sikerült megrendezni. Számos iskola képviseltette magát,
diákjaink nagy érdeklődéssel figyelték az iskolák bemutatkozásait.
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.

MEZŐKOVÁCSHÁZI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDŐRÖRS MEZŐHEGYES

A BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS

A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság jó kapcsolatot tart fent az illetékességi területén
működő önkormányzatokkal, nyugdíjas szervezetekkel, polgárőr szervezetekkel, a helyi
sajtóval. Bűnmegelőzési és áldozatvédelmi kiadványainkat, a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által hozzánk eljuttatott szóróanyagokat eljuttattuk
az állampolgárokhoz.
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
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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 büntető-eljárást indítottunk vagy jelzéssel éltünk az
illetékes hatóságok felé.
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.
Az adott cselekménytől függően a távoltartás intézkedést is kezdeményezzük, ha a kialakult
helyzet közvetlenül fenyeget azzal, hogy további bántalmazás lehetősége fennáll.
Távoltartást 2021. évben nem kezdeményeztünk.
Megelőző vagyonvédelem
Megelőző vagyonvédelmi kiadványainkat és a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
aktuális vagyonvédelmi kiadványait írott és elektronikus formában terjesztettük.
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 kialakított
közterületi kamerarendszer nagy segítséget nyújt a megelőző munkában, valamint az
elkövetett bűncselekmények, szabálysértések felderítésében, a tényállások tisztázásában.
A kábítószer bűnözés területén történő bűnmegelőzés
A rendőrkapitányság illetékességi területén kiemelhető nagyobb létszám által látogatott
szórakozóhely, diszkó nincs. Több hétvégén nyitva tartó szórakozó hely működik, 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 2021. évben is a korábban bevezetett
veszélyhelyzet miatti jogrendre tekintettel, a szórakozóhelyek, italmérő helyek korlátozott
lehetőséggel működtek.
A Mezőhegyesi Technikum és Szakképző Iskolával, és annak vezetőjével folyamatos
kapcsolatban vagyunk, kiadványokkal és igények szerint előadásokkal végeztünk megelőző
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tevékenységet. Az értékelt időszakban az oktatási intézmény kollégiumában több alkalommal
került előadás bűncselekmény áldozatává válás megelőzése, bűncselekmény megelőzése,
kábítószer fogyasztás hatásai témakörben.
A bűn és baleset-megelőzési tevékenység
A 2021. évben kialakult helyzetre tekintettel a márciusban bevezetett korlátozások előtt
került megtartásra a Mezőkovácsházi Városi Baleset- megelőzési Bizottság szervezésében,
az ORFK-OBB által meghirdetett, felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági Kerékpáros
Iskola Kupa településünkön.
Lehetőségekhez képest a hagyományos és az online eszközök felhasználásával eljutottunk az
iskolákhoz, bár lehetőségeink korlátozva voltak.
A szeptemberi iskolakezdéssel a Zebra Zsaru program folytatódott, amely során
szeptember, október hónapban kiemelten, a további időszakban lehetőségeinkhez mértem
minden iskolai nap reggelén az ÁMK előtt, illetve az épület környékének felújítása miatt,
annak környezetében, a polgárőr szervezetekkel közösen, gyalogos szolgálat ellátással
segítettük a gyermekek, a gyalogosok, és a gépjárművek közlekedését.
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.
Az iskola rendőr program értékelés
„Az iskola rendőre” programban helyi viszonylatban Tóth Gábor r. ftőrm., valamint Kuffer
Attila r.zls. az iskola rendőre. Ők az általános, illetve a középiskola különböző osztályaiban
bűn- és baleset-megelőzés tartalmú előadásokat tartottak, szülői értekezleten, tanévnyitó,
tanévzáró ünnepségen, eseti megbeszélésen vettek részt összesen 12 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 általános iskola első osztályos tanulóinak 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.
Összefoglalás: Mezőhegyes Városban jól működik a gyermek- és ifjúságvédelemmel, a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos jelzőrendszer. A jelzőrendszernek tagjai az Alapszolgáltatási
Központ Intézményegysége részéről Csete Tímea családsegítő, a Mezőhegyesi József Attila
Általános Iskola részéről Molnárné Lakatos Edina tanárnő-gyermekvédelmi felelős, a
rendőrség részéről Zsótér Attila r. alezredes, a mezőhegyesi rendőrőrs őrsparancsnoka.
A rendőrség részéről a Békés Megyei Rendőr főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága
Bűnmegelőzési Osztálya, a Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság és Mezőhegyesi Rendőrőrs
illetékes rendőrei és a helyi Polgárőr Szervezetek is hozzájárulnak a lakosság biztonságának
fenntartásához. Munkájukat a város nevében megköszönöm.
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni, a városi bűnmegelőzési
programot - változatlan formában- a 2021-es évre jóváhagyni szíveskedjen!
Mezőhegyes, 2022. május 12.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:

Csete Tímea, Molnárné Lakatos Edina,
Magyarné Erdődi Mónika, Zsótér Attila,
Izsák Krisztina
Láttam, törvényességi szempontból Szentmihályi Ferenc jegyző
megfelel:
Tárgyalta:
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
Szükséges szavazat:
egyszerű többség
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Mezőhegyes Város Polgármesteri Hivatala
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-4/2022.
BESZÁMOLÓ
A MEZŐHEGYESI ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTNÁL LEFOLYTATOTT
ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL
Tisztelt Polgármester Úr!
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.
Az ellenőrzés időpontja:
Az ellenőrzés helyszíne:

2022. május 10.
Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila
Általános Művelődési Központ Alapszolgáltatási
Központ Intézményegység
Mezőhegyes, Kossuth u. 20.
Az ellenőrzést végző személy:
Szentmihályi Ferenc jegyző megbízásából
Dr. Szakácsné Tövisháti Éva igazgatási ügyintéző
Az ellenőrzés során jelen lévő személyek: Jeszenka Zoltánné intézményegység vezető, a
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.
2021. évben a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ, mint önálló intézmény átszervezésre
került. Mezőhegyes Város Képviselő testülete a 197/2021. (V.13.) Kt. számú határozatával az
intézményt beolvasztotta a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központjába 2021. július 1. napjával.
Az Alapszolgáltatási Központ, mint Intézményegység keretén belül működik az
Alapszolgáltatási Központ.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény rendezetten, több éves, jól begyakorolt
rendszer szerint, jogszabályi előírásoknak megfelelően látja el a tevékenységét.
Az ellenőrzés a 2021. január 1-jétől, 2021. december 31-ig terjedő időszakot öleli fel.
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.
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Szervezeti egység dokumentáció:
Szabályzat megnevezése
Működési engedély
Szakmai Program
Házirend
Alapító okirat

Hatályba lépés, illetve
módosításának dátuma
2021. 11. 26.
2021. 07. 01.
2021. 07. 01.
2021. 06. 15.

a

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.
Mezőhegyes Város Önkormányzata pályázott és nyert a Kossuth u. 20. szám alatti épület
felújítása, így a műemlékvédelem alatt álló épület korszerűsítése a TOP 4.2.1 a szociális
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése pályázat által megtörtént.
TÁRGYI FELTÉTETEK:
• 3 db mobil telefon
• 2 db számítógép
• az adminisztrációs tevékenység elvégzésére irodahelyiség
• vérnyomás- és vércukorszintmérő
2021-ben az intézménybe légkondicionálókat szereltek be, az egész intézmény klimatizált lett,
a nagy melegekben hűtött helyiségeket tud biztosítani a kliensek és ellátottak számára, és
nyitva áll a város lakossága felé is.
2021-ben a Központ munkájának hatékonyabbá tétele céljából beszerzésre került egy nagyobb
teljesítményű, lízingelt fénymásoló-nyomtató-szkennelő gép, 2022 elején pedig két személyi
számítógép került beszerzésre a GYVR-es HAPI pályázat révén, ahol az elnyert összeg
574.197 Ft volt.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK: 39 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.
1 főállású takarítót foglalkoztat az Intézmény.
Szervezeti egység DOKUMENTÁCIÓ:
• működési engedély
• alapító okirat
• Szervezeti és Működési Szabályzat
• önálló szakmai program,
• 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.
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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
Ladányi Mónika, telefonszáma 06-20/489-96-05, neve és elérhetősége az Intézményben jól
látható módon van elhelyezve.
A SZOLGÁLTATÁS SZAKMAI JELLEMZŐI: az intézményben a gondozottak számára
színvonalas szabadidős programokat szerveztek. A pandémiás helyzet sajnos az elmúlt
időszakban mindezt jelentősen korlátozta.
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. A hét minden napján
az ételt gépjárművel szállítják. 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-g) 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.
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.
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, igénybevételének feltételeiről, valamint az ellátotti jogok képviselőjének nevéről
és elérhetőségéről, az erről szóló hirdetményt az egységben kifüggesztették. Panasz nem
merült fel a vizsgált időszakban.
A kialakult járványügyi helyzet miatt jelentősen nőtt az étkeztetést igénybe vevők száma.
Hétvégenként átlagosan 45 fő igényli az ebédet, ebből 40 fő igényli az ebéd kiszállítását.
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2021. december 31-i állapot szerint 4 főnek volt térítési díj hátraléka, túlfizetés 13 fő esetében
mutatkozott, mely összeg jóváírásra került a 2022. január havi térítési díjban.
Az elhalálozott gondozottak által fennmaradó térítési díj túlfizetések, illetve térítési díj
hátralékok hagyaték tárgyát képezik, így a hagyatéki leltárelőadó által a leltárban feltüntetésre
kerülnek.
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az önkormányzatok számára kötelezően nyújtandó alapszolgáltatás.
TÁRGYI FELTÉTETEK:
• az adminisztrációs tevékenység elvégzésére irodahelyiség,
• gumikesztyű, az intézmény által gyártott szájmaszk,
• vérnyomás- és vércukorszintmérő, melyet a gondozónők alkalmanként magukkal visznek
a házi gondozottakhoz.
• 2021. évben négy darab új kerékpár került beszerzésre

INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓ: a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló
369/2013 (X.24.) Korm. rendelet 14. szakaszában 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
igénybevételének alapját, a tevékenységnapló, mely tartalmazza az ellátott érdekében végzett
napi, konkrét szakmai tevékenységet, valamint az előgondozási adatlapok vezetése pontos,
naprakész.
Az ellenőrzés napján 66 fő veszi igénybe a házi segítségnyújtást, ebből személyi gondozás 26
fő.
Mezőhegyes belterületén a 65 év feletti lakosok térítésmentesen kérhetik az intézménytől a
bevásárlást, a csekkbefizetést és a gyógyszerkiváltást. Ez nap szinten 20-25 főt jelent, akik a
napi jelentésben nem szerepelhetnek, így rájuk normatívát sem vehet igénybe az intézmény.
Ezen 65 év feletti személyek ellátásában az egyéb (a veszélyhelyzet miatt átmenetileg zárva
tartó) önkormányzati intézmények dolgozói vannak/voltak segítségünkre.
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,
4 fő határozatlan 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.
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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 Békés Megyei Központi Kórház
Krónikus Belgyógyászat mezőhegyesi részlegével, az orosházi kórház szociális munkásaival,
a Polacsik Vivien által üzemeltetett, Gréti alapítvány keretein belül működő Idősek Házával
és a mezőkovácsházi és gyulai idősek otthonával.
Tájékoztató adat az ellenőrzési időszakban (2021. december 31.) szolgáltatást igénybe
vevőkről (KSH):
Szolgáltatási
forma
Szolgáltatást
igénybevevők
száma

Nappali ellátás
36 fő
Megszűnt
klubtagság: 11 fő
Új klubtag: 9 fő

Étkeztetés

Házi
segítségnyújtás
100 fő
63 fő
Megszűnt tagság: 54 Megszűnt tagság: 26
fő
fő
Új tag: 62 fő
Új tag: 25 fő
Térítésmentesen: 6
fő

Mezőhegyes, 2022. 05. 13.

Jegyző

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Szentmihályi Ferenc

Dr.
Szakácsné
Tövisháti
főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pü, Szoc és Ür. Biz
egyszerű többség

Éva

Jegyzőtől
5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.

Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
2021. 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 2021. évi munkájának ellenőrzését, melyről az
alábbiakban adok számot:
Ellenőrzés időpontja: 2022. május 11.
Ellenőrzés helye: Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központ Alapszolgáltatási Központ Intézményegység
Család és gyermekjóléti Szolgálata
Mezőhegyes, Kossuth Lajos u. 20.
Ellenőrzött időszak: 2021. január 1-től 2021. december 31-éig
Ellenőrzést végző személy: Szentmihályi Ferenc jegyző megbízásából
Izsák Krisztina vezető-főtanácsos
Ellenőrzés célja: A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat aktuális helyzete, személyi, tárgyi
feltételeinek alakulása.
A működés törvényességének ellenőrzése.
Adatszolgáltatók: Csete Tímea családsegítő, Szokainé Medve Ildikó 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:
2021. évben a Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ, mint önálló intézmény átszervezésre
került. Mezőhegyes Város Képviselő testülete a 197/2021. (V.13. ) Kt. számú határozatával az
intézményt beolvasztotta a Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános
Művelődési Központjába 2021. július 1. napjával.
Az Alapszolgáltatási Központ, mint Intézményegység keretén belül működik a Család és
gyermekjóléti szolgálat.
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Az Intézményegység Szakmai programját és a hozzá kapcsolódó mellékleteit Mezőhegyes
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 319/2021.(IX.29.) Kt. sz. határozattal fogadta
el.
A hatályos működési engedélyét BE/15/4-19/2021. számmal a Békés Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály, Szociális, Gyámügyi és Oktatási Osztály adta ki.
A család és gyermekjóléti szolgálat feladatait két dolgozó, Csete Tímea és Szokainé Medve
Ildikó családsegítők látják el, akik hatályos munkaköri leírással rendelkeznek.
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
A pandémiás helyzet miatt 2020. november 3. napjától az intézmény a kliensek és ellátottak
részére zárva tartott egészen 2021. május 16. napjáig.
2021. május 16 napjától azonban a higiéniás feltételeket betartva visszatértek a személyes
találkozások színterére.
2./ Személyi feltételek:
Szokainé 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 egyik
irodahelyiségben. A pandémiás helyzetre való tekintettel a személyes találkozásokat
felváltotta az online tér egészen 2021. májusig.
dr. Druga Magdolna jogász hétfőnként jogsegély szolgálatot lát el, 14 – 16 óráig tart
fogadóórát az egyik irodahelyiségben. Főleg gyermekelhelyezéssel, gyermektartásdíjjal,
házasság felbontás iránti perek indításával kapcsolatosan kérik a segítségét.
Helyettes szülő: Kövesdi Sándorné Mezőhegyes, Jókai u. 4. szám alatti lakos. Hatályos
működési engedéllyel rendelkezik. A törvényi előírásoknak, feltételeknek azonban már
koránál fogva nem felel meg, ezért a közeljövőben új helyettes szülő személye válik
szükségessé.
3./ A Család és gyermekjóléti szolgálat elhelyezése, technikai felszereltsége:
A Család- és gyermekjóléti szolgálat jelenleg 2 irodahelyiségében működik. Mindkettő
családsegítő rendelkezik számítógéppel, internet hozzáféréssel, a szolgálatnak van egy új
mobiltelefonja, és egy új fénymásolója.
Eszközbeszerzési pályázat keretén belül 2 számítógép és 2 monitorvásárlásra került sor. Az
eszközökre nagy szükség volt, hiszen új informatikai rendszert használnak, melyhez korszerű
gépek váltak szükségessé.

44

II. Feladatellátás
1./ 2021. évben a 2 családgondozót 1241 ügyfél kereste fel problémával.
Családlátogatások száma: 143
Esetkonferencia: 15
Jelzések száma: 30
2./ Ügyiratok kezelése:
A postán érkezett küldemények a József Attila Általános Művelődési Központba (5820
Mezőhegyes, Béke p. 1.) érkeznek, melyek utána átkerülnek az Alapszolgáltatási Központ
Intézményegységéhez. Az ügyiratok felbontás, iktatása az ASP rendszeren keresztül történik,
melyet az Alapszolgáltatási Központ intézményegységének dolgozói végeznek.
Az Országos Szociális Információs Rendszer „Gyermekeink védelmében” (GYVR)
elnevezésű informatikai rendszeren keresztül tartják nyilván a kliensek adatait, vezetik a
kötelezően előírt nyilvántartásokat, nyomtatványokat.
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, 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 iroda ajtaja melletti faliújságon.
A bűnmegelőzésről szóló szóróanyagokat is rendszeresen kifüggesztik.
A mentálhigiénés és káros szenvedély megelőzését célzó tanácsadást az egészségfejlesztő
mentálhigiénikus végzettséggel rendelkező családgondozó, Szokainé Medve Ildikó végzi
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.
Továbbá a kötelező szakmaközi megbeszéléseket (2021. évben nem volt) és az éves
jelzőrendszeri tanácskozást (02.28.) is megtartják, nagy hangsúlyt fektetve a kialakult
vírushelyzetre tekintettel.
A szabadidő programok
2021-ben is megrendezték az „Ötszínvilág” nevű napközis tábort, mely 5 napig tartott.
(Erzsébet tábor keretén belül).
A tábor jellegű programsorozaton általában 45 gyermek vett részt.
Rendszeresen köszöntik az újszülötteket (babaköszöntő). Minden gyermek 10.000-10.000,- Ft
ajándékutalványt kap, melynek a beszerzéséről a családsegítők gondoskodnak.
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A Család- és gyermekjóléti szolgálat működése a törvényi követelményeknek megfelel. A
veszélyhelyzetet figyelembe véve minden törvényi előírást betartottak és betartanak.
(maszkhasználat-amíg kötelező volt, fertőtlenítés, távolságtartás)
2021. évben a Kormányhivatal és a Módszertani Központ ellenőrzést tartott az
Intézményegységnél. Az ellenőrzés során adminisztrációs hibán kívül hiányosságokat nem
tapasztaltak.
A rendelkezésre álló eszközöket és lehetőségeket maximális mértékben kihasználják. A
dolgozók végzettsége és szakképzettsége a jogszabályi feltételeknek megfelel.
Az épület felújításával, korszerűsítésével kulturált környezetben fogadják a klienseket 2021.
május hónaptól.
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.
Mezőhegyes, 2022. május 12.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség
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József Attila Általános Művelődési Központ

5820 Mezőhegyes, Béke park 1.
Tel.:+36(30) 445-54-32
mezohegyesamk@gmail.com www.mezohegyesamk.hu

2021. évi beszámoló Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ
Tisztelet Képviselő-testület!
2019. január 1-től 2021.06.30-ig Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központ mint önálló
intézményként működött. Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 197/2021.(V.13.) Kt.
számú határozatával úgy döntött, hogy átszervezi az önkormányzat két önálló intézményét, a
Mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központot és a Mezőhegyesi
Alapszolgáltatási Központot úgy, hogy az Alapszolgáltatási Központ beolvad a Mezőhegyes
Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési Központjába 2021. július 1-től.
Továbbiakban az Alapszolgáltatási Központ intézményegységként, az intézmény
telephelyeként működik.
A szolgáltató neve:
A szolgáltató címe:

Mezőhegyes Városi Önkormányzat József Attila Általános Művelődési
Központja
5820 Mezőhegyes, Béke park 1.

Az engedélyes (telephely) neve:
Alapszolgáltatási Központ
Az engedélyes címe:
5820 Mezőhegyes, Kossuth L. u. 20.
Az engedélyes ágazati azonosítója: S0307388S0305097
Az Alapszolgáltatási Központ 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 biztonság, fenntartható, esélyteremtő helyi jóléti rendszer
létrehozásához, fejlesztéséhez. Munkánk túlhalad a papírforma alapján meghatározott
feladatokon, sokszor egyéni kríziseket, válsághelyzeteket vagyunk hivatottak kezelni. A
feladatellátás tárgyi és személyi feltételei megfelelnek a jogszabályi előírásoknak és a helyi
igényeknek. Szakmai munkánk színvonalának megtartása érdekében kötelező szakmai
továbbképzéseken veszünk részt, valamint egyénileg is képezzük magunkat. A dolgozók
lelkiismeretesen, humánusan és nagy empátiával végzik munkájukat
Az intézmény alaptevékenysége
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott
egyes szociális alapszolgáltatások bentlakás nélküli, valamint, család és gyermekjóléti
feladatok ellátása. A törvények és rendeletek célja a szociális biztonság megteremtése és
megőrzése érdekében a szociális szolgáltatások formáinak, szervezetének, a jogosultság
feltételeinek és érvényesítésének meghatározása, a munkatársak szakmai felkészültségének
biztosítása.
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Az intézmény alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése
kormányzati
funkciószám
104042
102031
107051
107052

kormányzati funkció megnevezése

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
Idősek nappali ellátása
Szociális étkeztetés szociális konyhán
Házi segítségnyújtás

Az intézmény szakfeladatai:
Az Alapszolgáltatási Központban négy szakfeladaton biztosított az ellátás, melyek a
következők:
- 1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (foglalkoztatási létszám 2 fő)
- 2. Nappali ellátás –idősek klubja (foglalkoztatási létszám 3.5 fő)
- 3. Szociális étkeztetés (foglalkoztatási létszám 0,5 fő)
- 4. Házi segítségnyújtás (foglalkoztatási létszám 4 fő)
- helyettes szülői ellátás (nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás)
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

Az Idősek Klubja idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes személyeknek nyújt nappali ellátást, és a pandémiás időszakban még
nagyobb odafigyelést igényeltek a klubtagok. Az ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás
pótlása, az ellátott szociális helyzetének javítása kulturált körülmények között, egyedüllétének
megszüntetése, izolációjának, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi
állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása. Az
intézmény az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas
kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az intézményben
nyújtott szolgáltatás összetett, komplex tevékenység, amelyet az ellátottak egyéni
sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósul
meg. A nappali ellátás hozzáférhetőségének biztosítása lényeges eleme az egyes szociális
szolgáltatási formák egymásra épült koordinált működésének. A napközben igénybe vehető
szociális szolgáltatások is növelik a rászorulók biztonságát és hozzájárulnak ahhoz, hogy az
idős ember minél hosszabb ideig saját otthonában élhessen. A szolgáltatás igénybevétele
önkéntes. A tanyagondnoki szolgálat segítségével a majori, illetve a belterületen élő nehezen
közlekedő idősek számára is elérhetővé vált az idősek klubja.
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelme alapján történik a
felvétel az Idősek Klubjába. Az intézményegység-vezető az igénybevevő személlyel, a
hozzátartozójával, vagy a törvényes képviselőjével közösen, az ellátott állapotának
figyelembe vételével állapítja meg az ellátás időtartamát.
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A nappali ellátás térítésköteles 120 ft/ nap.
2020

2021

Létszám statisztika alapján

38

36

Klubtagsága megszűnt

7

11

Új klubtagok

12

9

Az Idősek klubja hétfőtől péntekig van nyitva. Elsősorban időskorúak vették igénybe a
nappali ellátást, de egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló személyek is
részesülnek az ellátásban.
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.
Az előző évekhez hasonlóan, a tagok szokásait figyelembe véve azt tapasztaltuk, hogy a napi,
rendszeres bejárók elsősorban 9.00-13.00 óráig veszik igénybe a klub szolgáltatásait. A tagok
egy része alkalomszerűen veszi igénybe a klubot, elsősorban a meghirdetett programokra
látogatnak hozzánk. Klubtagjaink kedd és csütörtöki napokon időskori gyógytorna
foglalkozáson vehettek részt, illetve ezeken a napokon gyógy masszírozásra és gyógy
pedikűrözésre van lehetőség. Az ellátást igénybe vevők részére sajtótermékeket, könyveket,
kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosítunk.
Az óvodásokkal az elmúlt év során együtt ünnepeltük meg a farsangot, kiszebábot égettünk a
hagyománynak megfelelően, ezt követően pedig frissen sütött fánkkal vendégeltük meg
kicsiny vendégeinket. A pandémiás helyzet miatt 2021 évre tervezet programokat a
járványügyi szabályok betartásával lehetett megtartani.
Az alábbi táblázat a Nappali ellátásban megállapodással rendelkezők számát mutatja be
nemek szerinti bontásban.
A 2021.12.31. statisztikai adatok jól tükrözik, hogy a szolgáltatást igénybe vevők nagyobb
része nő.
Életkor szerinti megoszlás
férfi
fő
40-59 éves
2
60-64 éves
3
65-69 éves
3
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90-X éves
férfi összesen:
8
nő
fő
60-64 éves
5
65-69 éves
9
70-74 éves
7
75-79 éves
5
49

80-89 éves
90-X éves
nő összesen:

2
28

Az igénybe vevők 77% -a nő, mely a korösszetétel ismeretében a születéskor várható
élettartamnak is megfelel.
3. Étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek 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.
Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális
rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az étkeztetés biztosításával az
egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg ételek menüje
változatosabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon
betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság
megelőzhető. Ez a szolgáltatás nagy segítség az alacsony jövedelműek számára is.
Az ellátást igénybe vevő vagy törvényes képviselője írásbeli kérelmére vehető fel az arra
jogosult az étkeztetésbe. Az intézményegység-vezető az igénybevevő személlyel, a
hozzátartozójával, vagy a törvényes képviselőjével közösen, az ellátott állapotának
figyelembe vételével állapítja meg az ellátás időtartamát, valamint azt, hogy az étkeztetést
milyen módon veheti igénybe.
- Helyben fogyasztással (Idősek Klubja): ebben az esetben biztosítani kell az
evőeszközöket, kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet.
- Elvitellel,
- Házhozszállítással: azon személyeknél, akik részben, vagy teljes mértékben önmaguk
ellátására képtelenek.
Igénybe vevők száma
Megszűnt
Új
Térítésmentesen étkezők száma

2020. év
92
40
62
7

2021. év
100
54
62
6

Ételadagok száma

Lakásra szállítással
Klubban fogyasztással
Elvitel
Összesen

2020. év
19.001 adag
2.132 adag
936 adag
22.069 adag

2021.év
23.096 adag
1.018 adag
1.856 adag
25.976 adag

A kialakult járványügyi helyzet miatt az igénybe vevők száma nőtt az étkeztetésben.
50

Életkor szerinti megoszlás
férfi
fő
18-39 éves
1
40-59 éves
4
60-64 éves
3
65-69 éves
11
70-74 éves
6
75-79 éves
7
80-89 éves
6
90-X éves
férfi összesen:
38
nő
fő
18-39 éves
40-59 éves
3
60-64 éves
1
65-69 éves
10
70-74 éves
7
75-79 éves
13
80-89 éves
24
90-X éves
4
nő összesen:
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Az adatok itt is azt tükrözik, hogy városunk lakossága elöregszik, önálló életvitelre egyre
kevésbé képes.
Az étkezésért térítési díjat kell fizetni, aminek a mértéke nem haladhatja meg az egyéni
jövedelem harminc százalékát.
Személyi térítési díjkedvezményt jogszabályok biztosítanak alacsonyabb jövedelmek esetén.
Az ebéd személyi térítési díja 585 Ft/ adag.
Étkezés személyi térítési díjat előre kell megfizetni.
Az igénybevevők 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
leadja az étkezésért felelős kolléganőnek. Ebéd házhozszállítása ételszállító gépjárművel
történik hétfőtől péntekig. A rászorultaknak hétvégén és ünnepnapokon is biztosítjuk a napi
egyszeri meleg ételt. Az ebédet az ellátottak 12-15 óráig megkapják.
A kiszállítási díj: 75 Ft.
Lehetőség van arra is, hogy hétvégén és ünnepnapokon az ellátott az igényelt ebédet saját
maga elvigye a kifőző helyről. Hétvégén átlagosan 45 fő igényli az ebédet, ebből 40 főnek
szállítjuk ki lakására.
Szakorvos illetve a háziorvos javaslatára diétás ebédet is biztosítunk a helyi kórházból.
2021. december 31-i állapot szerinti térítési díj hátraléka 4 főnek volt. Térítési díj túlfizetés 13
fő esetében volt, mely összeg 2022. január havi térítési díjban jóváírásra került.
Nem csak papíralapon kell az ellátással kapcsolatos dokumentációnkat végezni, hanem
naponta kell jelentenünk az országos TEVADMIN rendszerben (tevékenységadminisztráció).
Ezzel szűrik ki, hogy egy ellátott csak egy intézménytől vehessen igénybe szolgáltatást.
4. Házi segítségnyújtás
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A házi segítségnyújtás az önkormányzatok időseket érintő legrégebbi alapszolgáltatása.
Szolgáltatásunk alapvető és elsődleges célja olyan segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást
igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális
állapotából, vagy más okból adódó problémáinak megoldását. Segítséget jelent az alapvető
gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében,
illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában. Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az
életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást
biztosít a rászorulóknak. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. A
pandémiás helyzet alatt az idősek különösen nehezen élik meg, ha magukra maradnak. Lassan
megszűnnek emberi kapcsolataik, elszigetelődnek, befelé fordulnak és elkeseredetté válnak.
Az időskorúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra
támasz nélkül maradnak. Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni az idősek
életvitelének fenntartásában. A mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget
nyújt, és idővel nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik. A szolgáltatást igénybe vevők
naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket
növeli.
2021. évben a járványügyi helyzet alatt a szolgáltatást leggyakoribb igénybevételének okai: az
egészségi állapot romlása, krízis, amelyet sem a gondozott, sem a család nem tudott
megoldani.
A szolgáltatás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben meghatározott rászorultsági feltételek esetén vehető igénybe.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek a saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.
Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, amit
az intézményegység-vezető és a háziorvos véleménye alapoz meg. A gondozási szükséglet
vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés
vagy személyi gondozás indokolt. Személyi gondozásra jogosultak automatikusan szociális
segítésre is jogosultak. A kétfajta szolgáltatást a tevékenységek végzése különíti el, amit a
gondozó a szakmai rendelet alapján végezhet.
Szociális segítés keretében a feladat a lakókörnyezeti higiénia megtartásában és a háztartási
tevékenységben való közreműködésre terjed ki, ez szakképesítést nem igénylő
segítségnyújtást jelent:
- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában,
konyhában és illemhelyiségben),
- mosás, vasalás,
- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében),
- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében,
- mosogatás,
- ruhajavítás,
- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység
egyéb szakmai kompetenciát igényel),
- télen a hó eltakarítása és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt,
- kísérés,
- segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában,
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése,
Személyi gondozás keretében a feladatok:
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Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:
- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,
- az egészség megőrzésére irányuló aktív, szabadidős tevékenységben való
közreműködés,
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében,
Gondozási és ápolási feladatok körében:
- mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
- ágyazás, ágyneműcsere,
- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése,
- haj, arcszőrzet ápolás,
- száj, fog és protézis ápolás,
- körömápolás, bőrápolás,
- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül),
- mozgatás ágyban,
- decubitus megelőzés,
- felületi sebkezelés,
- sztómazsák cseréje,
- gyógyszer kiváltása,
- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,
- vérnyomás- és vércukor mérése,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában
való segítségnyújtás,
- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez
való kompetencia határáig)
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.
Az elmúlt évben 6051 esetben vették igénybe a házi segítségnyújtást, melyből személyi
gondozás 5270 eset, szociális segítés 781 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 tagjai vagyunk.
Az ellátott egészségi állapota határozza meg a lakáson végzendő tevékenységet és az ott
eltöltött időt. A házi segítségnyújtást igénybevevők száma folyamatosan változik szociális
otthonba való távozás és az elhalálozás miatt.

Létszám statisztika alapján
Megszűnt
Új

2020
64
25
18

2021
63
26
25

Életkor szerinti megoszlás
férfi
fő
18-39 éves
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40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90-X éves
férfi összesen:
nő
18-39 éves
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90-X éves
nő összesen:

4
1
4
5
1
15
fő
3
5
6
8
22
4
48

Az idősellátás területén hiányzik a napi 24 órás felügyeletet biztosító bentlakásos otthoni
ellátás a településen, ez a pandémiás helyzet alatt csak fokozódott. A kórházi kezelést
követően sokszor hamar hazaengedik a betegeket, akik nem képesek az önellátásra. Ez
problémát jelent, mind az idősnek, mind a hozzátartozóknak.
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.
Célunk az egyéni szükségletek figyelembe vételével a szakszerű, emberközeli és jó
kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása.
II. Az intézmény személyi- és tárgyi feltételei
2021. évben 10 főállású közalkalmazott dolgozott intézményünkben.
A jogász megbízási szerződéssel heti 2 órában (hétfőn), a pszichológus szintén megbízási
szerződéssel heti 6 órában (szombaton) látja el feladatát.
Az Idősek nappali ellátásában, a házi segítségnyújtásban, az étkeztetésben és a család-és
gyermekjóléti szolgálatnál a személyi – és tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi
előírásoknak. 2021 februárjában határozatlan idejű működési engedélyt kaptunk a
Mezőhegyesi Alapszolgáltatási Központra.
2021 márciusában ellenőrzést végzet a Békés Megyei Kormányhivatal. Ellenőrzés során
feltárt hiányosságok pótlása az év folyamán megtörtént.
2021. július 1-től a József Attila Általános Művelődési Központ Alapszolgáltatási
Központjaként látjuk el a feladatainkat.
2021-ben az intézményünkben légkondicionálókat szereltek be, az egész intézmény
klimatizált lett, így a nagy melegekben hűtött helyiségeket tudunk biztosítani a kliensek és
ellátottak számára, és nyitva vagyunk a város bármely lakosának is.
Gyakran kell kihasználnunk az online felület adta lehetőségeket, és ehhez ki kellett építeni a
megfelelő infrastrukturális feltételeket is. 2021 végén kaptunk egy nagyobb teljesítményű
lízingelt fénymásoló-nyomtató-szkenelő gépet, 2022 elején pedig két személyi számítógéppel
lettünk gazdagabbak a GYVR-es HAPI pályázat révén, ahol az elnyert összeg 574.197 Ft volt.
54

Tervben van még egy laptop beszerzése, hogy képzéseken és online konferenciákon részt
tudjunk venni.
Egyéb tevékenységeink:
A járványügyi intézkedések szigorú betartásával próbáltunk programokat megtartani, mint
például a névnapok köszöntése, jeles ünnepekről megemlékezések. Októberben megtartottuk
az Idősek napját, decemberben a magányosok karácsonyát, és pótoltuk a vírushelyzet miatt
elmaradt babaköszöntőket is.
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 tartjuk, 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 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 ránehezedő, egyre bővülő feladatokat
megfelelő szakmai színvonalon látja el, a jogszabályokban előírtak szerint működik.
Tájékoztatás az Alapszolgáltatási Központ bűnmegelőzési tevékenységéről
A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátási területe Mezőhegyes város közigazgatási
területe. A településen élő állandó lakosság száma 2022. január 1-én 4855 fő (1,82 % -os
csökkenés), a lakónépesség száma 4577 fő (1,2 %-os csökkenés). Ez azt jelenti, hogy átléptük
az 5000 fős lakosságszámot mind állandó lakosságszám, mind lakónépesség tekintetében sajnos negatív irányban. Az állandó lakosságszámból a 0 – 18 éves korúak száma 628 fő (4,26
% - os csökkenés), a teljes lakónépességből 626 fő (2,3 %-os csökkenés). A 65 év feletti
állandó lakosok száma 1210 fő (2,1 % emelkedés), a teljes lakónépességből 1142 fő (0,2 %
emelkedés).
Az elmúlt évek betelepülési hulláma egyelőre lecsendesedett, de a szociális ellátásban nagy
számban vannak hátrányos helyzetű, esetleg kisebb-nagyobb bűncselekményeket elkövetők.
A hátrányos helyzetű családok tovább generálják maguk közül az iskolázatlan, szakképzetlen,
munkanélküli réteget, nem alakul ki saját életük iránti felelősségtudatuk. Nincs
következménye a családon belüli kisebb fajsúlyú bűncselekmények elkövetésének. Az a
tapasztalat, hogy sok esetben a hatósági intézkedéseknek sincs visszatartó ereje.
A környezeti tényezők, a munkanélküliség, a nehéz anyagi, szociális körülmények, a
családtagok rossz modellképe, a nem megfelelő értékrend mellett elsődleges problémák a
gyermekek magatartásából adódó veszélyeztetettség, a deviancia.
A kortárscsoportok negatív hatása szintén a bűnelkövetések kiváltó okai lehetnek. Egyre
gyakrabban találkozunk iskolai erőszakkal nem csak a középiskolában, hanem már általános
iskolában is.
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A szülői együttműködés hiánya, a fiatalok céltalansága, a jövőkép nélküliség erőteljesen
csökkenti a szociális segítő munka keretében történő gondozás sikerességét.
Mivel könnyebb a bajt megelőzni, mint orvosolni, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a
prevencióra helyezzük a hangsúlyt. Tapasztalataink szerint a legnagyobb problémát a
szabadidő hasznos eltöltése jelenti kinél azért, mert nehéz kimozdítani a négy fal közül az
internet világából, ahol gyakran válnak áldozatokká (vagy éppen zaklatókká), kinél azért, mert
csellengnek, és a szülő nem tudja nyomon követni, kivel, kikkel barátkozik a gyermeke. Az
ilyen gyermekek könnyen válhatnak bűnöző elemek, akár pedofilok áldozataivá. Éppen ezen
veszélyek elkerülése végett igyekszünk minél több hátrányos helyzetű gyermeket bevonni a
nyári napközis táborunkba, illetve a TOP 5.2.1 pályázat keretein belül megrendezett
bűnmegelőzési és egyéb programjainkba.
2004. óta mindig július utolsó hetében tartjuk meg az egy hetes Ötszínvilág játszóházunkat,
táborunkat. A 2021. évben az Erzsébet napközis tábor pályázaton nyertünk nettó 810.000
forintot, amiből jutott utazásra, eszközökre, fizetett programokra, napi négyszeri étkezésre.
2021-ben 45 fő gyermeket táboroztattunk.
2021 nyarán 4 hétig egy hetes turnusokban nyaralhattak a hátrányos helyzetű gyermekek a
Rendőrség által szervezett táborban a gyulai Gellény birtokon.
A gyermekjóléti szolgálatok prevenciós tevékenységéhez tartozik, hogy a gyermek szülője
számára a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról és az ezekhez való
hozzájutásról adjunk tájékoztatást. A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat –
amennyiben tudomásunkra jut – tájékoztatjuk a lehetőségeiről, igény esetén segítjük az
átmeneti gondozás valamely formájának igénybevételét, illetve felajánljuk az örökbefogadás
lehetőségét.
A prevenció részeként a szolgálat családsegítői rendszeresen végeznek bűnmegelőzési
tanácsadást a családgondozás során is. Felhívjuk a figyelmet a veszélyeztető helyzetekre,
szerekre (alkohol, cigaretta, drog, különböző pszichoaktív szerek használata, internet
veszélyei, kortárs csoportok negatív hatása). Egyre gyakrabban tapasztalunk iskolakerülő
magatartást, melynek hátterében leggyakrabban a deviáns viselkedés figyelhető meg. Ennek
veszélyeire igyekszünk felhívni az érintett korosztály és a szülők figyelmét, amennyiben
szükséges, pszichológushoz irányítjuk a gyermeket. Sajnos sokszor azt tapasztaljuk, hogy a
szülő nem partner abban, hogy gyermeke megkapja a megfelelő pszichológiai segítséget,
hárítanak, vagy a gyermekre tolják a felelősséget mondván, nem akar jönni.
Az idős és elmagányosodott személyekkel való munka során felhívjuk a figyelmet az őket
fenyegető veszélyekre, és biztonságuk érdekében tanácsokkal látjuk el őket, hogy ne váljanak
áldozatokká. A szakemberek a rendőrséggel és pártfogókkal – mint a jelzőrendszer tagjaival –
a kliensek segítése érdekében rendszeres jó kapcsolatot ápolnak.
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 megelőzési 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 igény esetén előadást tartanak a helyi rendőrség munkatársai.
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, 2022. 05. 06.
Jeszenka Zoltánné
intézményegység-vezető
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13-5/2022.
Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
___/2022.(__.__.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:”
2. §
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017. (VI.29.)
önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény
lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott mértékű szabadidő, vagy
esetenkénti bruttó 11.561,-Ft illeti meg.”
3. §
Hatályát veszti A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.
(VI.29.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése.
4. §
Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.
Mezőhegyes, 2022. május hó
Pap István Tibor
polgármester

Szentmihályi Ferenc
jegyző
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INDOKOLÁS
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló 13/2017.(VI.29.)
önkormányzati rendelet módosításához
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2017. évben alkotta meg a hivatali helyiségen kívüli,
valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjairól szóló rendeletét. A rendeletet legutóbb 2022. februárjában
módosította.
A Békés Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében – telefonos egyeztetést is
követően - három kisebb hiányosságot jelzett a rendeletben:
- a bevezető rész logikai sorrendje nem volt megfelelő, kérték megváltoztatni;
- a rendelet 3. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezését kérték, mert az anyakönyv
már nem papír alapú, nem kell a biztonságáról meggyőződni a házasságkötés
helyszínén;
- kérték, hogy az anyakönyvvezetőnek 2022. februárjában megállapított nettó 10.000,-Ft
díjazás kerüljön bruttósításra. Így lett bruttó 11.561,-Ft az összeg.
A törvényességi felügyeleti szakügyintéző a rendelet függelékére is tett észrevételt, de az
aljegyzővel egyeztetve arra jutottak, hogy az érintetlen maradhat. A jövőben a függelék
helyett a rendelethez közvetlenül nem kapcsolódó tárgykörben - pl. kisegítő személyzet
díjazása - határozat hozatalát javasolta.
Előbbiek miatt készítettük elő jelen ülésre a rendelet módosításának tervezetét.
Előterjesztést készítette:
Látta:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ügyrendi
Biz.
Minősített többség
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Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményéről
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak
megfelelően
I. A jogszabály megalkotásának szükségessége
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-a felhatalmazza a települési
önkormányzatot, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait,
továbbá arra, hogy rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő
díj mértékét.
A képviselő-testület 13/2017. (VI.29.) önkormányzati rendeletében határozta meg ezeket.
Jelen módosítás a díjazás mértékét nem emeli, csupán pontosít egy-egy korábbi rendelkezést,
illetve egyet hatályon kívül helyez.
II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai
a) Társadalmi kihatása: nincs számottevő társadalmi hatása.
b) Gazdasági kihatása: a Tervezetnek nincs számottevő gazdasági hatása.
c) Költségvetési kihatása: a Tervezetnek nincs számottevő költségvetési hatása.
III. A rendelet környezeti, és egészségi hatásai
A Tervezetnek nincs közvetlen környezeti és egészségügyi következménye.
IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
V. A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai
A Tervezet szabályai az adminisztratív terhek körében a jelenlegi szabályokhoz képest eltérést
nem eredményeznek.
VI. A jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendelet módosítás megalkotásának elmaradása az Önkormányzat által elkövetett
mulasztásos törvénysértést nem eredményezne, azonban szükséges a Békés Megyei
Kormányhivatal által jelzett apróbb hibák kijavítása és egy idejétmúlt rendelkezés kivezetése
érdekében.
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Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13/2022.

Határozati javaslat
…/2022. (V.25.) Kt. számú határozat
Az anyakönyvi események lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az anyakönyvi események
lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet díjazását - mely a hivatali helyiségen
belül és munkaidőn kívül, valamint a hivatali helyiségen kívül és munkaidőn kívül történő
anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzetet illeti meg, és
fejenként nettó 2.000,-Ft/alkalomban került megállapításra -, a következő dolgozókra terjeszti
ki:
- Dobos Ferencre, a József Attila ÁMK közalkalmazottjára, aki az anyakönyvi
események technikai és műszaki lebonyolításáért felel,
- és a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal takarítónőire, akik az események
berendezéséért és előkészítéséért, valamint a helyszín rendbe tételéért felelősek.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
K.m.f.

Pap István Tibor sk.
polgármester

Szentmihályi Ferenc sk.
jegyző
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13-6/2022.
A József Attila ÁMK kérelme Forgács Sándorné ügyviteli dolgozó kinevezéséhez

József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes Béke park 1.
Tel: {68} 466-103; +36 {30) 445-54-32

mezohegyesamk@gmail. com

Pap István Tibor Polgármester Úr
5820 Mezőhegyes
Kozma Ferenc utca 22.

www.mezohegyesamk.hu

Iktatószám: 37-10/2022.

Tárgy: Tájékoztatás Forgács Sándorné ügyviteli dolgozó kinevezéséhez
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

A József Attila Általános Művelődési Központ vagyonüzemeltetési kormányzati
funkcióra ügyviteli dolgozó munkakörben Scrob Istvánné nyugdíjba vonulása miatt
megüresedő álláshely betöltéséről szeretnék tájékoztatást nyújtani.
A munkakör betöltéséhez pályázatra szükség nincs. A dolgozót a munkáltatói
jogkört gyakorló intézményvezető nevezi ki.
Mivel a képviselő-testület a 245/2019. (XIl.11.) kt. számú határozatában úgy
határozott, hogy jóváhagyása szükséges az üres álláshelyek betöltéséhez, ezért kérjük a
képviselő-testület egyetértését Forgács Sándorné pénzügyi szakos közgazdász (6913
Csanádpalota Szabadság utca 23.) munkavállaló közalkalmazotti jogviszonyba, ügyviteli
dolgozó munkakörbe történő kinevezéséhez. Bére a költségvetésbe betervezett 260.000
Ft, a bér megállapítása a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján történt.
A próbaidö letelte után a költségvetésbe betervezett munkáltatói döntésen alapuló
bérfejlesztést javaslom .

Mezöhegyes, 2022. 05. 11.
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13-7/2022.
A József Attila ÁMK tájékoztatása a Bölcsőde nyári nyitva tartásáról

József Attila Általános Művelődési Központ
5820 Mezőhegyes Béke park 1.
Tel: {68} 466-103; +36 {30) 445-54-32
mezohegyesamk@gmail. com

Pap István Tibor Polgármester Úr
5820 Mezőhegyes
Kozma Ferenc utca 22.

www.mezohegyesamk.hu

Iktatószám: 37-11//2022.

Tárgy: József Attila Általános Művelődési Központ Bölcsőde
intézményegységének nyári takarítási-karbantartási
szünet
módosítására vonatkozó elöterjesztése

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!
A József Attila Általános Művelődési Központ Óvoda-Bölcsőde intézményegység
bölcsőde nyári zárva tartás időpontját 2022. július 18-augusztus 12-ig határozta meg a
Képviselő-testület. Kérem a nyári zárva tartás időpontjának módosítását 2022. augusztus
1-26-ig.
Indoklás: A Csokonai utca 1. szám alatti Bölcsődei telephely a TOP+ pályázat
energetikai-felújítási munkálatok alatt áll.

Mezőhegyes, 2022. május 11.
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-8/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása

Tisztelt Képviselő-testület!
1. A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges engedélyezési és
kiviteli tervek még a pályázat benyújtása előtt elkészültek. Amint az a Képviselő-testület előtt
ismert, a pályázatunk nyert, br. 125.000.000-Ft támogatásban részesült az Irányító
Hatóság (Pénzügyminisztérium) részéről.
A megkötött támogatási szerződés szerint folytattuk a pályázat megvalósítása irányába mutató
feladatok végrehajtását, többek között külön beszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a
közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót (FAKSZ),
illetve a műszaki ellenőrzést végző céget. A projektben következő lépésként a vonatkozó
közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a kivitelező
személyét. A pályázatban szereplő feladatok megvalósítása szerepel az Önkormányzat 2022.
évi közbeszerzési tervében is.
A pályázat célja, hogy a két csoporttal rendelkező óvodán elvégezzük az:
• épület energiahatékonyság-központú fejlesztését a külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által, zöldfalak létesítésével
• akadálymentesítést
• az épület alaprajzi korszerűsítését, a tálalókonyha felújítását
• egy többcélú tér építését (68,82 m2)
• a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelését, a hőleadó berendezések
korszerűsítését vagy cseréjét
• az épületgépészeti korszerűsítést, intelligens szabályzási rendszerek kiépítését
• napelemek telepítését (40 db)
• az érvényben lévő szabályozásnak nem megfelelő, meglévő elektromos hálózat
felújítását
Az épület hasznos alapterülete a fejlesztés után 113,92 m2-el nő. A pályázati lehetőséget
maximálisan kihasználva egy korszerű, energia- és költségtakarékos óvoda megvalósítása a
cél.
A tervezői költségvetés a felsorolt építési munkák értékét 2022. január 10-én br.116 822 430Ft összegre becsülte. A pályázaton elnyert forrásokból erre az építőipari kivitelezésre ez az
összeg áll rendelkezésre.
A kiviteli terveken szereplő vizesblokkok felújításához tartozó műszaki megoldások
időközbeni változása miatt a tervezői költségvetés becsült összege br.120 630 443 Ft-ra
módosult.
A fenti okok miatt szükséges, hogy a közbeszerzés kiírásakor a Képviselő-testület a
kivitelezésre elnyert br.116 822 430-Ft összeget a keletkezett forráshiány miatt br.3 808 013Ft összegben határozatával pótolja, mivel fedezetlenül nem indítható a közbeszezési eljárás.
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Javaslom, hogy a Képviselő-testület ezt az összeget a 2022. évi költségvetés tartalékából
biztosítsa.
A fenti azonosító számú pályázatra Dr. Fodor András felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó által a megbízási szerződése szerint elkészített és mellékelten megküldött
ajánlattételi felhívás tartalmazza azokat a paramétereket és feltételeket, amely alapján a
kivitelezési feladatra elindítható a közbeszerzési eljárás.
A tervezett közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési törvény (Kbt.) értelmében a Kbt. Harmadik
része, a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást. Teljesen nyílt közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni a nemzeti eljárásrend alapján, amelyre a közzétett ajánlattételi felhívás
alapján bármely kivitelező jelentkezhet.
Az eljárás feltételes, amely az jelenti, hogy érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás
esetén is csak akkor köthető szerződés a nyertes céggel, ha a Magyar Államkincstár lefolytatta
a közbeszerzési eljárás szabályossági vizsgálatát és támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést
adott ki.
A fenti feltételeknek megfelel a mellékletként csatolt ajánlattételi felhívás, amelyet a
Képviselő-testületnek elfogadásra javaslok.
Kérem a testülettől az alábbi határozati javaslat határozattá emelését:
I. Határozati javaslat
…./2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS12022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi felhívását elfogadja.
A tervezett építőipari kivitelezés finanszírozásához szükséges összeg a tervezői költségvetés
alapján a pályázaton elnyert forrásból rendelkezésre áll.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. Mezőhegyes Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata előírja, hogy a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a meghatározott szakértelemmel együttesen
rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatok elbírálására
és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az
eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.
A szabályzat I. cím 2. fejezet 6. b) pontja kimondja, hogy amennyiben a lezáró döntést a
Képviselő–testület hozza meg, a Képviselő–testület a közbeszerzési eljárást megindításával
egyidejűleg megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és jogi, valamint
pénzügyi szakértelemmel rendelkező szervezeteket, vagy személyeket bíz meg
bírálóbizottsági tagnak.
A fentiek értelmében azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a bírálóbizottság tagjai a
következő személyek legyenek: Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő,
Laurinyeczné Hurguly Éva és Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi,
illetve műszaki csoportvezetője.
Kérem a testülettől az alábbi határozati javaslat határozattá emelését:
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II. Határozati javaslat
…/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám
alatti óvodafejlesztés” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS12022-00017 számú „Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
1. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
3. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2022. május 16.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el az ajánlattételi felhívás!
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
Megrendelő:

TERVEZET
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Adószám: 15725259-2-04
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10026005-00339234-00000031
Képviseli: Pap István Tibor polgármester

Vállalkozó:
Neve:
Címe:
Tel.: fax:
E-mail cím:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszámla száma:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Kivitelezői nyilvántartási száma:
Képviseli:
1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályainak figyelembevételével „Mezőhegyes,
Ruisz Gyula u. 4. szám óvodafejlesztés” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást lezáró
döntésről az összegzést 2022. ………….. hó ………….. napján megküldte az ajánlattevők
részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.
Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta
el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn
belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek
(együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
Hatályba lépés
Tekintettel arra, hogy a fenti közbeszerzési eljárást a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) bekezdése
alapján feltételes közbeszerzésként folytatta le, a szerződés abban az esetben és időpontban
lép hatályba, ha és amikor az irányító hatóság által a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017
azonosító számú Európai uniós projekttel kapcsolatban lefolytatásra kerülő utóellenőrzés
eredményeként a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése szerinti támogató
tartalmú utóellenőrzési jelentés kiadásra kerül, amely tényről az ajánlatkérő haladéktalanul
tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel)
2. A szerződés tárgya
A munka megnevezése és mennyisége:
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 4. szám 527 hrsz. alatti ingatlanon „Óvoda épület
bővítés”
Mezőhegyes Ruisz Gyula utca 4. szám alatti épület önkormányzati tulajdonú óvodaként
működik. A mostani építési engedélyköteles bővítés célja egy többcélú tér és hozzá
kapcsolódó közlekedő építése és az épületen belüli kapcsolat létrehozása a tálalókonyha és az
újabb építésű része elhelyezett csoportszoba között. Az említett kivitelezéssel párhuzamosan
67

az épület energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése is megtörténik. A fejlesztés során az
alábbi beavatkozások kerülnek megvalósításra.
Kivitelezési munka
többcélú tér és hozzá kapcsolódó közlekedő építése

Mennyisége
113,92 m2

fa
tetőszerkezet
javítása
után
tetőlécezés,
páraáteresztő fólia beépítése meglévő cseréppel
függőeresz csatorna szerelés
padlásfödém hőszigetelés
homlokzat teljes hőszigetelési rendszer építés
nyílászárók cseréje
akadálymentes WC kialakítása
fedett terasz építése
térburkolat készítése
HMKE telepítése (1db inverter, 2 db string)
épületen belüli elektromos hálózat korszerűsítése
fűtésrendszer korszerűsítése

511.24m2
143,63m
361,57m2
268,349m2
51 db
1db
51,42m2
108m2
40db 400Wp napelem
1 egység
1db kazán 29 db lapradiátor

Részletesen a műszaki dokumentációban.
A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:
A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció
és költségvetés alapján kell végezni.
A teljesítés helye:
5820 Mezőhegyes, Ruisz Gyula utca 4. szám 527 hrsz.
A munkavégzések során beépíthető anyagok
Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, amennyiben a
műszaki dokumentációban meghatározottaktól eltérő termék ugyanolyan, vagy jobb műszaki
jellemzőkel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre használható. A beépítésre kerülő
anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak.
A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán
hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A
tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a Megrendelő, a tervező és a műszaki
ellenőr előzetes hozzájárulásával a nevezettel legalább azonos műszaki paraméterrel
rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő
anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesítménynyilatkozattal.
3. A vállalkozási díj
A teljes körű vállalkozási díj:
………………,- Ft azaz …………………. Ft (nettó)
+ ………………,- Ft azaz …………………. Ft ÁFA
összesen
………………,- Ft azaz …………………. Ft (bruttó)
mely összeg teljes egészében a fordított ÁFA szabályai alá tartozik.
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A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy összegben, fix áron, az anyagár
és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám
figyelembevételével tartalmazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi
tevékenység költségét.
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést, építési
engedélyt) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket,
előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével,
szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű
használatához és a teljes körű, a minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és
minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.
A szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét,
amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)
A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki
leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a
műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem
használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének
megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének
időpontjában nem volt előrelátható.
Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni
a Megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt.
szabályainak figyelembevételével.
A vállalkozási díj fedezetet nyújt:
A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon
túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania:
A műszaki dokumentációban (közbeszerzési dokumentáció, műszaki leírás, műszaki tervek,
költségvetések, stb.) leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
Az építéshez szükséges energiák (víz, villany, fűtés, stb.) költségére,
A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő –
elszállításának költségeit;
Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire,
költségeire,
Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire.
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
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A munkaterület átadása, munkakezdés
A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül történik
meg.
A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles
építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos
megjegyzések kerülnek be. A projekt megvalósítása során e-építési napló kerül vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki
vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés,
ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a
mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás,
válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.
Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés
A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal
kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban előírt
valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat
maradéktalanul elvégezte.
A szerződés teljeskörű teljesítésének határideje:
a munkaterület átadásától számított 150 nap (véghatáridő).
A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.
A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson
történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha
Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal
átvett.
5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a
Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés
megállapításait köteles figyelembe venni.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjával összefüggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint kerülhet sor.
6. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér
Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése
esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke naponta
a nettó vállalkozói díj 1 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap
70

után. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér
mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot,
úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a Vállalkozó
mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás
(belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a
munkavégzést akadályozza, felek az építési naplóban rögzítik.
Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a
Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt
legalább 30 nappal túllépte, és e határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés
szerinti kötelezettségeit.
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az
elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült
kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK
OKOZTA KÁROK
Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás
A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.)
Kormány rendeletben leírtaknak.
Szavatosság, jótállás, jótállási biztosíték
A szerződés tárgyának minden részére teljeskörűen és egységesen kiterjedő garanciális,
szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.
Vállalkozó az elvégzett munkákra – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának
megfelelően – … hónap jótállást vállal, továbbá a Ptk-ban és más jogszabályokban
meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű
használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális
hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb
hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
gondoskodni.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző
pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális
hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.
Jótállási biztosíték
A jótállási biztosíték szolgál a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítékául. Ennek
megfelelően, amennyiben a Vállalkozó a megrendelő felszólítására, határidőre nem teljesíti
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jótállási kötelezettségét, akkor a Megrendelő a jótállási biztosíték terhére, azt igénybe véve
jogosult a szükséges jótállási munkákat a Vállalkozó terhére elvégeztetni.
A Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő
jótállási biztosítékot nyújtani.
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Megrendelő lehetővé teszi, hogy a jótállási biztosíték vagy annak meghatározott része a
Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A jótállási biztosítéknak jelen szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő
teljes időtartamát követő 30 napig kell rendelkezésre állnia.
8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA
Megrendelő képviselője
Pap István Tibor polgármester
Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:
………………………..
A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő
által megbízott Szuda György (NÜJ 823137448, ME-É 06-0212, MV-É 06-0212, É3 06-0212
Iroda/Levelezési cím: 5940 Tótkomlós, Epres tér 3., Telefon/Fax: 68/680-108, Mobil:
+3630/286-85-08, e-mail: szudagy@gmail.com) mint műszaki ellenőr látja el. A műszaki
teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki
teljesítés igazolását követően Pap István Tibor polgármester jogosult.
A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető(k):
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Szerződésmódosítás
A Felek a szerződést csak az 2015. évi CXLIII., a közbeszerzésekről szóló törvény 141.§
szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.
Az együttműködés elvei
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A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát
is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő
meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon,
levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el.
9. Műszaki átadás
Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra
kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
kivitelezői nyilatkozatot,
építési napló,
a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat,
a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti
megfelelőség-igazolását,
a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv,
építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,
rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot.
Az átadási dokumentációt teljes körűen 2 példányban papír alapon továbbá digitálisan 1 pldban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell átadni.
10. Utófelülvizsgálat(ok)
A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak
leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által
összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett
hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét
képezi.
11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS
Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-nak megfelelő
mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a vállalkozó részére. A 322/2015.
Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapján az igényelt előleg kifizetése legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül történik meg.
A kivitelezés során Megrendelő három darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja
a Vállalkozó számára. A rész-számlák benyújtására az általános forgalmi adó nélküli
szerződéses érték 25-50-75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, műszaki
ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadásátvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla
benyújtására.
Az igényelt előleg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25-50-75%-át elérő
megvalósult teljesítést követően kibocsátott számlákban kerül egyenlő arányban elszámolásra.
Előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles az előlegnek a szerződés szerinti általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ot meghaladó részére vonatkozóan előlegvisszafizetési biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérő részére. A biztosíték a nyertes Ajánlattevő
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az előleg-visszafizetési
biztosítéknak az előleg elszámolásáig/visszafizetéséig kell rendelkezésre állnia.
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Megrendelő részben vagy egészben a TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00017 számú
„Mezőhegyes, Ruisz Gyula u. 4. szám alatti óvodafejlesztés” elnevezésű nyertes pályázata
terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a.
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.
Megrendelő a műszakilag igazolható teljesítést követően a Megrendelő megbízottja által
műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában
foglalt ellenértéket.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult
végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/A. §-ai
szerint történik meg, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő
átutalással.
Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk -ban foglaltak szerint.
A kifizetésre alkalmazandó egyéb szabályok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére
nem kerül sor);
12. Egyéb
Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül. A Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján a
Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdés)
A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a
megrendelőnek írásban igazolni.
A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján
kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez
alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság,
illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó
kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.
A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján felmondani, vagy
attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
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felmondani, továbbá jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani:
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül. (Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdés)
A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével kerülhet sor
A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az
irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók
és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.
Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentáció, műszaki leírás, árazott költségvetés
A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajánlattevő ajánlata
Vállalkozó felelősségbiztosítása
Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírják.
Mezőhegyes, 2022. ……………….

Megrendelő

Vállalkozó
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-9/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása és a közbeszerzési bírálóbizottság felállítása

Tisztelt Képviselő-testület!
1. A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti
bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli
tervek még a pályázat benyújtása előtt elkészültek. Amint az a Képviselő-testület előtt ismert,
a pályázatunk nyert, br. 111.000.000-Ft támogatásban részesült az Irányító Hatóság
(Pénzügyminisztérium) részéről.
A megkötött támogatási szerződés szerint folytattuk a pályázat megvalósítása irányába mutató
feladatok végrehajtását, többek között külön beszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a
közbeszerzési eljárást lebonyolító felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadót (FAKSZ),
illetve a műszaki ellenőrzést végző céget. A projektben következő lépésként a vonatkozó
közbeszerzési törvény alapján közbeszerzési eljárás keretében ki kell választani a kivitelező
céget. A pályázatban szereplő feladatok megvalósítása szerepel az Önkormányzat 2022. évi
közbeszerzési tervében is.
A pályázat célja, hogy a fejlesztés eredményeként egy energetikailag megújult épület jöjjön
létre jelentős primerenergia megtakarításokat és csökkentett üvegházhatású gázkibocsátást
eredményezve. A pályázati lehetőséget maximálisan kihasználva egy korszerű, energia- és
költségtakarékos épületet kapunk.
Az egy bölcsődei és egy óvodai csoporttal rendelkező tagintézményünkön elvégezzük a:
• teljes homlokzat hőszigetelését
• az eredeti homlokzati nyílászárók cseréjét
• az eredeti lapostető hőszigetelését
• fénycsatornák beépítését
• az akadálymentesítést az eddig kimaradt területeken
• a teljes épület fűtését biztosító hőtermelő berendezés cseréjét (hőszivattyú telepítésével)
• az eddig kimaradt területen a radiátorok és szerelvények cseréjét,
• a megfelelő mesterséges szellőzés kialakítását
• a teljes világítási rendszer korszerűsítését
• napelemes rendszer kiépítését (40 db napelem)
• a pince vízszigetelését, megszüntetett szellőzésének helyreállítását
Az építési, átalakítási munkák nem érintik az épület tartószerkezeteit, nem tartalmaznak
építési engedély köteles tevékenységet.
A tervezői költségvetés alapján a felsorolt építési munkák értéke a pályázatba 2022. január
10-én br.94.262.061-Ft összeggel került beépítésre. A közbeszerzési anyag előkészítése során
kiderült, hogy a pályázat szöveges részében foglaltak ellenére a költségvetés összeállítása
során nem a hőszivattyús fűtési megoldás, hanem a korábban tervezett kondenzációs
gázkazánnal üzemeltetett fűtési rendszer árait vették figyelembe.
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A pályázaton elnyert forrásból a hőszivattyús fűtési megoldás költségei nem fedezhetők,
viszont a pályázatunk csak a hőszivattyús variációval tudja teljesíteni a pályázati forrás
maximalizált összegét biztosító épületenergetikai előírásokat.
A fenti okok miatt szükséges, hogy a közbeszerzés kiírásakor a Képviselő-testület a
kivitelezésre elnyert br.94.262.061-Ft összeget a keletkezett forráshiány miatt br.8.565.123Ft összegben határozatával pótolja, mivel fedezetlenül nem indítható a közbeszezési eljárás.
Javaslom, hogy a Képviselő-testület ezt az összeget a 2022. évi költségvetés tartalékából
biztosítsa.
A fenti azonosító számú pályázatra Dr. Fodor András felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó által a megbízási szerződése szerint elkészített és mellékelten megküldött
ajánlattételi felhívás tartalmazza azokat a paramétereket és feltételeket, amely alapján a
kivitelezési feladatra elindítható a közbeszerzési eljárás.
A tervezett közbeszerzési eljárás a Közbeszerzési törvény (Kbt.) értelmében a Kbt. Harmadik
része, a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárást. Teljesen nyílt közbeszerzési
eljárást kell lefolytatni a nemzeti eljárásrend alapján, amelyre a közzétett ajánlattételi felhívás
alapján bármely kivitelező jelentkezhet.
Az eljárás feltételes, amely az jelenti, hogy érvényes és eredményes közbeszerzési eljárás
esetén is csak akkor köthető szerződés a nyertes céggel, ha a Magyar Államkincstár lefolytatta
a közbeszerzési eljárás szabályossági vizsgálatát és támogató tartalmú utóellenőrzési jelentést
adott ki.
A fenti feltételeknek megfelel a mellékletként csatolt ajánlattételi felhívás, amelyet a
Képviselő-testületnek elfogadásra javaslok.
I. Határozati javaslat
…./2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat kivitelezés közbeszerzési ajánlattételi
felhívásának elfogadása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS12022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásnak az előterjesztés mellékletét képező
ajánlattételi felhívását elfogadja.
A pályázaton elnyert bruttó 94.262.061-Ft forrást az építőipari kivitelezés közbeszerzési
eljárásának megindításához szükséges mértékig bruttó 8.565.123-Ft összegben kiegészíti az
önkormányzat 2022. évi költségvetésének tartalékából.
Ezzel a kiegészítéssel a tervezői költségvetés fedezete bruttó 102.827.184-Ft-ban biztosított.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
2. Mezőhegyes Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata előírja, hogy a
közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a meghatározott szakértelemmel együttesen
rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatok elbírálására
és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az
eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére.
A szabályzat I. cím 2. fejezet 6. b) pontja kimondja, hogy amennyiben a lezáró döntést a
Képviselő–testület hozza meg, a Képviselő–testület a közbeszerzési eljárást megindításával
egyidejűleg megfelelő, a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési és jogi, valamint
pénzügyi szakértelemmel rendelkező szervezeteket, vagy személyeket bíz meg
bírálóbizottsági tagnak.
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A fentiek értelmében azt javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a bírálóbizottság tagjai a
következő személyek legyenek: Dr. Fodor András ügyvéd, közbeszerzési és jogi szakértő,
Laurinyeczné Hurguly Éva és Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi,
illetve műszaki csoportvezetője.
Kérem a testülettől az alábbi határozati javaslat határozattá emelését:
II. Határozati javaslat
…/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám
alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű pályázat közbeszerzési eljárásában közbeszerzési
bírálóbizottság felállítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS12022-00032 számú „Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű
pályázat kivitelezésére indított közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket kéri fel a
háromtagú bírálóbizottság tagjainak:
4. Dr. Fodor András ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
5. Laurinyeczné Hurguly Éva a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportvezetője.
6. Karsai Sándor a Mezőhegyesi Polgármesteri Hivatal műszaki csoportvezetője
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2022. május 13.
Pap István Tibor
polgármester

Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
egyszerű többség

Erre a linkre kattintva érhető el az ajánlattételi felhívás!
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
Szerződő felek:
Megrendelő:

TERVEZET
Mezőhegyes Városi Önkormányzat
Székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma F. u. 22.
Adószám: 15725259-2-04
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár
Bankszámlaszám: 10026005-00339234-00000031
Képviseli: Pap István Tibor polgármester

Vállalkozó:
Neve:
Címe:
Tel.: fax:
E-mail cím:
Pénzintézet megnevezése:
Bankszámla száma:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Kivitelezői nyilvántartási száma:
Képviseli:
1. Preambulum
Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Kbt. Harmadik része 112. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti eljárást folytatott le a nyílt eljárás szabályainak figyelembevételével „Mezőhegyes,
Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” tárgyban. Megrendelő a közbeszerzési eljárást
lezáró döntésről az összegzést 2022. ………….. hó ………….. napján megküldte az
ajánlattevők részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó.
Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta
el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a törvényes határidőn
belül szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá kapcsolódó mellékletek
(együttesen: Szerződés) feltételei szerint.
Hatályba lépés
Tekintettel arra, hogy a fenti közbeszerzési eljárást a Megrendelő a Kbt. 53. § (5) bekezdése
alapján feltételes közbeszerzésként folytatta le, a szerződés abban az esetben és időpontban
lép hatályba, ha és amikor az irányító hatóság által a TOP-Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00032
azonosító számú Európai uniós projekttel kapcsolatban lefolytatásra kerülő utóellenőrzés
eredményeként a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 99. § (3) bekezdése szerinti támogató
tartalmú utóellenőrzési jelentés kiadásra kerül, amely tényről az ajánlatkérő haladéktalanul
tájékoztatja a nyertes ajánlattevőt. (Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti felfüggesztő feltétel)
2. A szerződés tárgya
A munka megnevezése és mennyisége:
Mezőhegyes, Csokonai u. 1. (129 hrsz) alatti óvoda és bölcsőde energetikai célú felújítása
Az épület az ötvenes évek táján épült kisméretű téglából, vasbeton födémes, lapostetős,
részben alápincézett. Jelenleg a Mezőhegyes Városi Önkormányzat tulajdonában áll, egy
óvodai és egy bölcsődei csoportot szolgál ki, ami a korszerűsítés után sem változik. A
tervezett energetikai korszerűsítés a teljes épületet, míg az akadálymentesítés a 2010-es évi
felújítással nem érintett részt érinti. A tervezett felújítás során az alábbi munkák készülnek el.
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Kivitelezési munka során elkészítendő főbb munkák
Paraméterek
megnevezése
Teljes homlokzat hőszigetelése
Össz: 518,69 m2
Eredeti homlokzati nyílászárók cseréje ajtók; ablakok
Eredeti lapostető szigetelése
Fénycsatornák beépítése
Akadálymentesítés
Teljes épület fűtését biztosító hőtermelő berendezés
cseréje
Radiátorok és szerelvényeik cseréje
Megfelelő mesterséges szellőzés kialakítása
Teljes világítási rendszere korszerűsítése
Napelemes rendszer kiépítése
Pince vízszigetelése, megszüntetett szellőzések
helyreállítása

6 db ajtó; 59,65 m2 ablak
Össz: 487,12 m2
4 db
Akadálymentes mosdó
2 db split rendszerű levegő-víz
fűtő/hűtő hőszivattyú beépítés
27 db radiátor
2 db axiális elszívó
47 db lámpatest
40 db 375 Wp-s napelem
110 m2-es pince vízszigetelése

Részletesen a műszaki dokumentációban.
A munkavégzés alapjául szolgáló dokumentumok:
A kivitelezést a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírás, tervdokumentáció
és költségvetés alapján kell végezni.
A teljesítés helye:
5820 Mezőhegyes Csokonai u. 1. (129 hrsz)
A munkavégzések során beépíthető anyagok
Az építési munka során bármely gyártótól származó anyag beépítésre kerülhet, amennyiben a
műszaki dokumentációban meghatározottaktól eltérő termék ugyanolyan, vagy jobb műszaki
jellemzőkel rendelkezik, és ugyanolyan rendeltetésre használható. A beépítésre kerülő
anyagoknak meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.) Kormányrendeletben leírtaknak.
A tervekben előforduló anyagjelölések, típusok, megnevezések, márkajelölések, stb. csupán
hivatkozások, ezek csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározására szolgálnak. A
tervdokumentációban megadott gyártmányok helyett a Megrendelő, a tervező és a műszaki
ellenőr előzetes hozzájárulásával a nevezettel legalább azonos műszaki paraméterrel
rendelkező, bármely gyártótól származó gyártmány beépítésre kerülhet, de a beépítésre kerülő
anyagoknak, szerkezeteknek, rendelkezniük kell a 275/2013.(VII.16.) Korm. rendelet szerinti
teljesítménynyilatkozattal.
3. A vállalkozási díj
A teljes körű vállalkozási díj:
………………,- Ft azaz …………………. Ft (nettó)
+ ………………,- Ft azaz …………………. Ft ÁFA
összesen
………………,- Ft azaz …………………. Ft (bruttó)
mely összeg teljes egészében az egyenes ÁFA szabályai alá tartozik.
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A vállalási összeg átalányár (Ptk. 6:245. § (1) bekezdése), egy összegben, fix áron, az anyagár
és az MNB által közölt közép deviza árfolyamváltozások, valamint a vám
figyelembevételével tartalmazza a tervekben és szerződésben megadott valamennyi
tevékenység költségét.
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb
dokumentumokat (tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetést, építési
engedélyt) átvette, azokat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt tényeket,
előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3. pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével,
szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította meg. Vállalkozó
kijelenti, hogy a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű
használatához és a teljes körű, a minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és
minőségű megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta.
A szerződés megkötését követően a Vállalkozó kivitelező viseli annak jogkövetkezményét,
amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, melyet a vállalkozó kivitelezőnek a
tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést
megelőzően nem jelzett. (191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés)
A Vállalkozó a vállalási összegen belül köteles elvégezni a tervdokumentációkban, a műszaki
leírásban szereplő, de a költségvetésből hiányzó munkákat (többletmunka), továbbá azokat a
műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem
használható, illetve használatba nem helyezhető. A Vállalkozó a többletmunka ellenértékének
megtérítésére nem jogosult, a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének
időpontjában nem volt előrelátható.
Vállalkozó a műszaki szükségesség, vagy rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt
szükséges pótmunkát köteles elvégezni. A pótmunka felmerülését előzetesen be kell jelenteni
a Megrendelő részére. A pótmunka elszámolása külön megállapodás szerint történik a Kbt.
szabályainak figyelembevételével.
A vállalkozási díj fedezetet nyújt:
A 2. pontban megfogalmazott konkrét munka elvégzéséhez kapcsolódóan, illetve azon
túlmenően az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania:
A műszaki dokumentációban (közbeszerzési dokumentáció, műszaki leírás, műszaki tervek,
költségvetések, stb.) leírt munkák teljes körű elvégzésére és átadására,
A kivitelezési munkák során szükségessé váló többletmunkák elvégzésére,
A garanciális hiányosságok kijavításának a költségeire,
Az építési munkahely vagyonvédelmének költségeire,
Az építéshez szükséges energiák (víz, villany, fűtés, stb.) költségére,
A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő –
elszállításának költségeit;
Az ideiglenes melléklétesítmények költségeire,
Az üzemelő vezetékek védelmének, esetleges megrongálódások helyreállításának költségeire,
költségeire,
Jelen szerződés tárgyában szereplő munka teljes körű felelősségbiztosításának a költségére,
A közutak nem közlekedési célú igénybevételéhez kapcsolódó költségekre,
A beruházás során felmerülő zöldkár, és egyéb károkozás költségeire.
Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj fedezete rendelkezésére áll.
4. Határidő, a teljesítéssel kapcsolatos kérdések
A munkaterület átadása, munkakezdés
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A munkaterület átadása a szerződés hatályba lépését követő 10 munkanapon belül történik
meg.
A 191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint a munkaterület átadás-átvételétől a Vállalkozó köteles
építési naplót vezetni, melybe a megvalósítással és a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos
megjegyzések kerülnek be. A projekt megvalósítása során e-építési napló kerül vezetésre. A
megjegyzésekre a Megrendelő, a Vállalkozó képviselője, a műszaki ellenőr, a felelős műszaki
vezető jogosult. A bejegyzésre 8 napon belül köteles a másik fél válaszolni, az ellenőrzés,
ellenjegyzés elmulasztása a bejegyzés elfogadását eredményezi, aminek következményét a
mulasztott fél köteles vállalni. Az építési naplóba tartozó, de csak szóban közölt felhívás,
válasz a felek viszonyában érvénytelen, ahhoz joghatás nem fűződik.
Munka befejezése, részteljesítés és teljesítés
A Vállalkozó akkor teljesítette szerződéses kötelezettségét, ha a tervezett munkákkal
kapcsolatban, a tervdokumentációban, szakvéleményekben és műszaki leírásban előírt
valamennyi munkát, valamint a megvalósítás során felmerült többlet és pótmunkákat
maradéktalanul elvégezte.
A szerződés teljeskörű teljesítésének határideje:
a munkaterület átadásától számított 150 nap (véghatáridő).
A Vállalkozónak a kivitelezés során az előteljesítésre lehetősége van.
A szerződés teljesítésének az elismerése és igazolása a műszaki átadás-átvételi eljáráson
történik. A tervezett munkák műszaki átadás-átvétele csak akkor tekinthető teljesítésnek, ha
Megrendelő valamennyi, a jelen szerződés keretében megvalósult létesítményt nyilatkozattal
átvett.
5. A munkavégzés megszervezése, alvállalkozók igénybevétele
Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.
Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő és a
Megrendelő megbízottja (műszaki ellenőr) utasításait, valamint a tervezői művezetés
megállapításait köteles figyelembe venni.
Vállalkozó legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles a megrendelőnek
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a
bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem
áll kizáró okok hatálya alatt. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles
az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt
alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. Rendelet 3. § (2)
bekezdés f) pontjával összefüggésben felek rögzítik, hogy az alvállalkozók igénybevételére a
Kbt. 138-140. §-ai szerint kerülhet sor.
6. Késedelmes teljesítés, meghiúsulási kötbér
Vállalkozó a saját hibájából adódó késedelmes teljesítése esetén Megrendelőnek
kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik. A Szerződés kötelezettségének késedelmes teljesítése
esetén a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke naponta
a nettó vállalkozói díj 1 %-nak megfelelő összeg, minden késedelemmel érintett naptári nap
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után. A késedelmi kötbér felső határa a nettó vállalkozói díj 20%-a. A késedelmi kötbér
mértéke a tényleges késedelmes napok alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a fentiekben meghatározott időtartamot,
úgy Megrendelő jogosult – anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene a vállalkozási
szerződést a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
Felek megállapodnak abban, hogy vis maior típusú késedelmi ok esetén a Vállalkozó
mentesül a késedelem jogkövetkezményei alól. Vis maiornak tekinthető a rendkívüli időjárás
(belvíz, árvíz, földrengés, háború, villámcsapás, stb.). A rendkívüli időjárás tényét, ha ez a
munkavégzést akadályozza, felek az építési naplóban rögzítik.
Amennyiben a tárgyi kivitelezés Vállalkozó hibájából meghiúsul, akkor a Vállalkozó a
Megrendelőnek a nettó vállalkozói díj 30 %-nak megfelelő meghiúsulási kötbért köteles
fizetni. Ebben az esetben késedelmi kötbér felszámítására nincsen lehetőség.
A szerződés akkor tekinthető meghiúsultnak, ha a Vállalkozó a teljesítési véghatáridőt
legalább 30 nappal túllépte, és e határidő alatt sem teljesíti maradéktalanul a szerződés
szerinti kötelezettségeit.
A meghiúsulási kötbérigény érvényesítésének esetén a megrendelő jogosult a szerződéstől
elállni, és más vállalkozóval szerződést kötni a fennmaradó feladatok ellátására, továbbá az
elállással, a késedelemmel, valamint az új vállalkozó bevonásával kapcsolatosan felmerült
kárát a vállalkozóval szemben érvényesíteni.
7. MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK, GARANCIA, A BEÉPÍTETT BERENDEZÉSEK
OKOZTA KÁROK
Minőség ellenőrzés, minőségtanúsítás
A tervezett létesítmények minőségének az igazolása a Vállalkozó feladatát képezi.
A beépítésre kerülő anyagoknak, szerkezeteknek meg kell felelniük a 275/2013. (VII.16.)
Kormány rendeletben leírtaknak.
Szavatosság, jótállás, jótállási biztosíték
A szerződés tárgyának minden részére teljeskörűen és egységesen kiterjedő garanciális,
szavatossági és jótállási idő kezdete a szerződés teljes körű teljesítésének a napja.
Vállalkozó az elvégzett munkákra – a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának
megfelelően – … hónap jótállást vállal, továbbá a Ptk-ban és más jogszabályokban
meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettség terheli.
Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik
személy alkalmazza.
Vállalkozó a jótállási időn belül felmerülő és a megvalósított létesítmények rendeltetésszerű
használatát, állagát, illetve a testi épséget és egészséget veszélyeztető garanciális
hiányosságok kijavításáról a Megrendelői értesítést követően haladéktalanul, még az egyéb
hiányosságok kijavításáról az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles
gondoskodni.
Amennyiben Vállalkozó a jótállási időszak alatt jelentkező hiányosságok javítását az előző
pontban meghatározott határidőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult ezen garanciális
hiányosságokat a vállalkozó költségére más vállalkozóval megszüntetni.
Jótállási biztosíték
A jótállási biztosíték szolgál a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítékául. Ennek
megfelelően, amennyiben a Vállalkozó a megrendelő felszólítására, határidőre nem teljesíti
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jótállási kötelezettségét, akkor a Megrendelő a jótállási biztosíték terhére, azt igénybe véve
jogosult a szükséges jótállási munkákat a Vállalkozó terhére elvégeztetni.
A Vállalkozó köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szerinti általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5%-ának megfelelő
jótállási biztosítékot nyújtani.
A biztosíték a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek a
Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy
biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási
szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
Megrendelő lehetővé teszi, hogy a jótállási biztosíték vagy annak meghatározott része a
Vállalkozónak a teljesítésért vagy részteljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján
kerüljön biztosításra, amelyre az óvadék szabályait kell megfelelően alkalmazni.
A jótállási biztosítéknak jelen szerződés teljesítésének időpontjától kezdődően a jótállási idő
teljes időtartamát követő 30 napig kell rendelkezésre állnia.
8. EGYÜTTMŰKÖDÉS, MŰSZAKI ADMINISZTRÁCIÓ SZABÁLYOZÁSA
Megrendelő képviselője
Pap István Tibor polgármester
Vállalkozó képviselője, aki egyben az állásfoglalásra jogosult képviselő is:
………………………..
A Megrendelő a munkát helyszíni képviselője útján ellenőrzi. Az ellenőrzést a Megrendelő
által megbízott Szuda György (NÜJ 823137448, ME-É 06-0212, MV-É 06-0212, É3 06-0212
Iroda/Levelezési cím: 5940 Tótkomlós, Epres tér 3., Telefon/Fax: 68/680-108, Mobil:
+3630/286-85-08, e-mail: szudagy@gmail.com) mint műszaki ellenőr látja el. A műszaki
teljesítés igazolására a műszaki ellenőr jogosult. A teljesítésigazolás kiadására a műszaki
teljesítés igazolását követően Pap István Tibor polgármester jogosult.
A Vállalkozó részéről alkalmazott felelős műszaki vezető(k):
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Név: .………………………………….
Cím: .………………………………….
Jogosultság: .………………………………….
Kamarai tagszám: .………………………………….
Szerződésmódosítás
A Felek a szerződést csak az 2015. évi CXLIII., a közbeszerzésekről szóló törvény 141.§
szerinti feltételek esetén – kétoldalú és cégszerűen aláírt megállapodással – módosíthatják.
Az együttműködés elvei
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A Vállalkozó minden, a teljesítést akadályozó, késleltető körülményről haladéktalanul köteles
Megrendelőt írásban értesíteni, melyben jeleznie kell a késedelem okát és várható időtartamát
is. Megrendelő a körülmények mérlegelésével saját belátása szerint dönt a határidő
meghosszabbításáról, és azt a felek írásban rögzítik. Írásban történő értesítésnek felek a faxon,
levélben, távirat útján történő értesítést fogadják el.
9. Műszaki átadás
Vállalkozónak a szerződés teljesítését jelentő Műszaki átadás - átvételi eljáráson az átadásra
kerülő létesítmények vonatkozásában szolgáltatnia kell:
kivitelezői nyilatkozatot,
építési napló,
a felelős műszaki vezetői nyilatkozatokat,
a megfelelőséget igazoló okiratokat, jegyzőkönyveket,
a beépített anyagoknak, szerkezeteknek, a 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet szerinti
megfelelőség-igazolását,
a megvalósulási tervdokumentációt „D” terv,
építési-bontási hulladék nyilvántartási lapot, hulladék átvétel igazolását,
rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által aláírt nyilatkozatot.
Az átadási dokumentációt teljes körűen 2 példányban papír alapon továbbá digitálisan 1 pldban (CD-n vagy DVD-n beszkennelve) kell átadni.
10. Utófelülvizsgálat(ok)
A műszaki átadás-átvételtől számított 1 éves időszakot követően, továbbá a jótállási időszak
leteltét megelőző 1 hónappal a munkát újból meg kell vizsgálni a Megrendelő által
összehívott utólagos műszaki felülvizsgálaton. A felülvizsgálat jegyzőkönyvében feltüntetett
hibák kijavítása, illetve hiányosságok megszüntetése Vállalkozó garanciális kötelezettségét
képezi.
11. PÉNZÜGYI TELJESÍTÉS, SZÁMLA KIFIZETÉS
Számla, rész-számla benyújtása, kifizetése
Megrendelő a Kbt. 135. § (7) alapján a teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-nak megfelelő
mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a vállalkozó részére. A 322/2015.
Korm. r. 30. § (1) bekezdése alapján az igényelt előleg kifizetése legkésőbb az építési
munkaterület átadását követő 15 napon belül történik meg.
A kivitelezés során Megrendelő három darab rész-számla benyújtásának lehetőségét biztosítja
a Vállalkozó számára. A rész-számlák benyújtására az általános forgalmi adó nélküli
szerződéses érték 25-50-75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetőség, műszaki
ellenőri teljesítésigazolás alapján. A 100 %-os készültség elérésekor a sikeres műszaki átadásátvételt követően műszaki ellenőri teljesítésigazolás alapján van lehetőség a végszámla
benyújtására.
Az igényelt előleg az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 25-50-75%-át elérő
megvalósult teljesítést követően kibocsátott számlákban kerül egyenlő arányban elszámolásra.
Előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles az előlegnek a szerződés szerinti általános
forgalmi adó nélkül számított vállalkozói díj 5 %-ot meghaladó részére vonatkozóan előlegvisszafizetési biztosítékot nyújtani az Ajánlatkérő részére. A biztosíték a nyertes Ajánlattevő
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő fizetési
számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt
garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított –
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az előleg-visszafizetési
biztosítéknak az előleg elszámolásáig/visszafizetéséig kell rendelkezésre állnia.
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Megrendelő részben vagy egészben a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00032 számú
„Mezőhegyes, Csokonai u. 1. szám alatti bölcsődefelújítás” elnevezésű nyertes pályázata
terhére kívánja elszámolni az ellenértéket. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható
összköltségének 100 %-a.
A kifizetés során figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.5.) Korm. r. releváns szabályaira is.
Megrendelő a műszakilag igazolható teljesítést követően a Megrendelő megbízottja által
műszakilag igazolt teljesítés szerint a kiadott teljesítésigazolás alapján teljesíti a számlában
foglalt ellenértéket.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Vállalkozó a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés igazolását követően jogosult
végszámlát benyújtani (322/2015. (X. 30.) 31. §)
A számlák kifizetése a Kbt. 135. §-a, valamint a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 30-32/A. §-ai
szerint történik meg, a Vállalkozónak a jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára történő
átutalással.
Amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, akkor a megrendelő a
322/2015. (X.30.) Korm. r. 32/A. §-a rendelkezései szerint köteles az ellenszolgáltatást
teljesíteni.
Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó fizetési késedelmi kamatot jogosult
érvényesíteni a Megrendelő felé a Ptk -ban foglaltak szerint.
A kifizetésre alkalmazandó egyéb szabályok:
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés (amennyiben az ajánlattevő által alvállalkozó igénybevételére
nem kerül sor);
12. Egyéb
Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Vállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek minősül. A Vállalkozó a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról
haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján a
Megrendelő a szerződést felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a
szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 50. § (1a) bekezdés)
A kivitelezés során keletkező hulladékok elszállítására a Vállalkozó köteles, melyet köteles a
megrendelőnek írásban igazolni.
A szerződés teljesítéséből eredő bármilyen vitás kérdés rendezését a felek tárgyalás útján
kísérlik meg. Ennek 30 napon túli eredménytelensége esetén felek a vitás kérdés eldöntéséhez
alávetik magukat hatáskörtől függően a Megrendelő székhelye szerint illetékes Járásbíróság,
illetve Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A fenti feltételek közt nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Kbt. valamint vonatkozó
kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.
A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.
A Megrendelő jogosult a szerződést a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján felmondani, vagy
attól elállni, valamint köteles a szerződést a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglalt esetben
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felmondani, továbbá jogosult és egyben köteles a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdésében
foglalt esetekben felmondani:
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
A Megrendelő előírja, hogy a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Továbbá
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143.§. (3) szerinti ügyletekről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül. (Kbt. 136. § (1)-(2) bekezdés)
A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés módosítására a Kbt. 141. §-ban
foglaltak figyelembevételével kerülhet sor
A jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre vonatkozóan a
Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt dokumentumok az
irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók
és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a sorrendben előbb álló
dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum rendelkezéseit.
Ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
Tervdokumentáció, műszaki leírás, árazott költségvetés
A közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum
Az ajánlattevő ajánlata
Vállalkozó felelősségbiztosítása
Felek jelen vállalkozási szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírják.
Mezőhegyes, 2022. ……………….

Megrendelő

Vállalkozó
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-10/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati
felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című
pályázat benyújtása

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021-2027 uniós ciklusra vonatkozó Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
Plusz (TOP-Plusz) pályázatok elindításának egy újabb állomásához érkeztünk.
A korábbi képviselő-testületi tájékoztatásoknak megfelelően a TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1
„Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes
tematikus turisztikai sétány kialakítása” című pályázat benyújtását tervezzük. A pályázat
meghosszabbított benyújtási határideje 2022. június 01.
A projekt célja a városi szintű, elsősorban az épített örökség komplex turisztikai csomagként
történő bemutatása, amelynek segítségével Mezőhegyes egésze (értékei, élete, történelme)
válik megismerhetővé.
A projekt eredményeként - a jövőben az UNESCO Világörökségi Listájának várományosa - a
mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. (Ménesbirtok), mint önálló vonzerő
multiplikatív hatásának kihasználásával a város egyéb épített és természeti értékei, múltja és
jelene, valamint történelem és hagyományai is megújításra, a kor igényeinek megfelelő
színvonalú bemutatásra kerülhetnek, amellyel a városban elérhető élmény kibővítése és az itt
töltött idő meghosszabbítása válik elérhetővé.
A projekt a célkitűzést két, egymással szorosan összekapcsolódó elemmel kívánja elérni:
1. A kulturális örökségünk részét képező, örökségvédelem alatt álló Petőfi-sétány és a
sétányon található Bazár épület felújítása, a kapcsolódó műemlék Centrál épület előtti tér
rendezése (a majdani országzászló helyének biztosításával).
2. A felújított elemek új turisztikai tartalommal történő feltöltése.
Az örökségvédelmi létesítmények felújításának célja, hogy a városban folyamatosan
megújuló műemléki épületek állagmegóvása tovább folytatódjon. A projekt részét képező
elemek illeszkednek abba a – felújítás alatt álló - városi tengelybe, amelynek részeként az ide
látogatók szinte a 18. századi hangulatba léphetnek vissza a városban történő sétával. A két
projektelem a műemlék vasútállomást (és buszpályaudvar) valamint a műemlék Centrál
Éttermet (jelenleg Városháza és Étterem) közötti útszakaszt köti össze, azaz a
tömegközlekedéssel érkezők ezen az útvonalon érhetik el a műemlék Kantár épületet
(Kormányablak), város központját, illetve a Ménesbirtok központ környékét.
A projekt központi eleme, a megújított Bazár épület és Petőfi sétány új turisztikai funkcióval
történő megtöltése. Ehhez a rózsalugasos Petőfi-sétány szabadtéri kiállító térré válna, ahol a
sétányon átmenő emberek nem csak egy korhű építészeti elem kialakítását csodálhatják meg,
hanem modern szemléltető és bemutató táblák segítéségével a város legfontosabb turisztikai
elemeiről kaphatnak információt. Így a sétány önmagában egyfajta marketing kommunikációs
eszközzé is válik, hiszen nem csak, mint önálló turisztikai vonzerő jelenik meg, hanem
kiállító, bemutató funkciójának köszönhetően a városi további értékeire is ráirányítja a
figyelmet, ezzel valóban képes növelni az itt eltöltött, élménygazdag időtartam hosszát.
A sétány funkcióját hivatott kiegészíteni a Bazár épülete, amely az időjárási körülményektől
védve az év minden napján képes hasonló információs és bemutató szerepet betölteni. A
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Bazár épületében egymást váltó, időszakos jelleggel számos turisztikai csomag kialakítható,
amelyek egyaránt figyelembe veszi a különböző időszakokban a városba látogató turisták
igényeit, a szezonalitását.
A pályázati felhívás több fontos eleme, amelyet legalább a fenntartási időszak 5 éve alatt
biztosítanunk kell:
- a Bazár épületében időszakos - egymást váltó, de évente hasonló tartalmú – kiállítások
- helyi hagyományok megismertetése (kézzelfogható módon akár kapcsolódva a városi
turisztikai eseményekhez)
- a városi turisztikai attrakciók bemutatása a Bazár épületében (vetítések, egyéb képi és
hanganyagok folyamatos vagy időszakos elérhetőséggel), illetve a profilnak megfelelő
turisztikai rendezvények szervezését kell biztosítani legalább évi 4 alkalommal
- a Bazár épületében elhelyezett számítógépes megjelenítési eszközön (pld. interaktív
táblán) a sétányon elhelyezett turisztikai információs táblák részletesebb tartalmát és a
városban elérhető egyéb turisztikai elemeket jelenítenék meg innovatív formában
többnyelvű tartalommal, akadálymentes környezetben, akár gyermekbarát elemekkel
- időszakos vagy állandó jellegű kézműves és(vagy) gasztronómiai vásárok szervezése
és bemutatása (termékek árusítása a fizikai korlátoknak megfelelően üzleti lehetőséget
biztosítva a kkv-k számára).
A konkrét tartalmakat majd nyertes pályázat esetén a projektfejlesztés során kell kitalálni,
illetve a tartalmak legyártása és ezek beszerzése is a projekt megvalósítás részét képezi.
Az Önkormányzat feladata, hogy az így létrejövő elemeket a fenntartási időszakban használja,
továbbfejlessze annak érdekében, hogy a kitűzött turisztikai célt elérje.
Ennek érdekében a pályázati felhívás előírja, hogy:
- a megvalósításhoz szükséges humánerőforrásnak rendelkezésre kell állnia, illetve a
szakmai tartalom kidolgozásában részt kell, hogy vegyen egy turisztikai szakértő
(szakirányú végzettség és lealább 3 év turisztikai tapasztalat), továbbá legalább 5 évig
alkalmazni kell 3 éves turisztikai tapasztalattal rendelkező turisztikai munkatársat
- a támogatott létesítménynek (a Bazárnak) az év 270 napján nyitva kell tartania, a
főszezon 4 hónapjában heti 5 napon min. 8 órában (szünnap nem eshet szombat,
vasárnapra)
- biztosítani kell a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit
- kötelező szakmai együttműködést kell megvalósítani (ezeket már a pályázat
beadásakor a projekt előkészítő tervben be kell mutatni) akár más turizmusban érintett
szervezet, illetve vállalkozás bevonásával.
A pályázat benyújtásához a pályázati cél tartalmáról, megfelelőségéről előzetes szakmai
véleményt kell beszereznünk az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtól.
A szakmai részletekbe menő ismertetésből látszik, hogy a pályázat elsődleges célja a
turisztikai fejlesztés és a fejlesztett elemek folyamatos, színvonalas működtetése, amelyhez
szakemberek segítsége szükséges.
Javaslom, hogy a pályázat benyújtása, a pályázat kidolgozás és a turisztikai fejlesztés
működtetése érdekében az előzetes egyeztetések alapján kössünk együttműködési
megállapodást a 2001-ben alakult Marosháti Kistérség Turizmusáért Egyesülettel, amelynek
Mezőhegyes is támogató tagja éves tagdíjjal (741.750-Ft/év). A honlap szerint a közhasznú
egyesület 10 településsel, összesen 41 taggal működik, feladata Békés és Csongrád-Csanád
megye marosháti területén lévő településeinek turisztikai vonzerejére alapozva a kistérség
idegenforgalmának folyamatos fejlesztése, tehát kapcsolódhat az aktuális pályázatunkhoz is.
Jelenleg az Egyesület non-profit tevékenység keretében működteti a Városháza épületében a
turisztikai információs irodát.
Az Egyesület rendelkezik szakképzett, kellő tapasztalattal rendelkező munkatárssal,
turisztikai pályázati és üzemeltetési tapasztalatokkal is.
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Kérem a Képviselő-testületet, hatalmazza fel a polgármestert, hogy az Egyesülettel kösse meg
a pályázatunk sikeres benyújtásához, kidolgozásához és majdani működtetéséhez szükséges
kereteket meghatározó együttműködési megállapodást.
Beszerzési szabályzatunknak megfelelően kiválasztásra került a pályázat előkészítését végző
cég, a KÖKI-Innováció Kft. (6726 Szeged, Demeter F. u. 12/B.) nettó 1.400.000-Ft + 27%
ÁFA, azaz br.1.778.000-Ft-os értékben. A pályázat előkészítése megtörtént, az előterjesztés
elfogadását követően a pályázat benyújtása határidőben megtörténik.
Kiválasztásra került a pályázat fizikai elemeinek tervezését végző cég a L’Kofrage Kft. (5661
Újkígyós, Kossuth u. 64.) nettó 3.900.000-Ft + 27% ÁFA br.4.953.000-Ft-os értékben. Az
engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, a műemlék építmények miatt az örökségvédelmi
engedélyezési eljárás folyamatban van, ez azonban nem befolyásolja a pályázat benyújtását.
Az elkészült, birtokunkba került tervek a jelen pályázat eredményétől függetlenül már
közbeszerzési eljárás lefolytatására alkalmas kiviteli tervek.
Mind a pályázati előkészítés, mind a tervezés megelőlegezett költségei sikeres pályázat esetén
visszatérülnek, mivel azok a pályázati forrásokból elszámolhatók.
A pályázat benyújtásához meg kell jelölni azt a szervezetet is, amely nyertes pályázat esetén
ellátja a projektmenedzseri feladatokat. A 369/2021. (XII. 2.) Kt. számú határozattal
döntöttünk arról, hogy a projektmenedzseri feladatokat a TOP-Plusz pályázatok esetében az
előző uniós ciklus elnyert TOP pályázataihoz hasonlóan a Békés Megyei Önkormányzati
Hivatalon keresztül látjuk el. A határozatban kapott felhatalmazás alapján a polgármester
megkötötte a pályázat támogatási kérelmének benyújtására vonatkozó konzorciumi
együttműködési megállapodást a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal.
A „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című pályázat keretében az adott
lehetőségeinket maximálisan kihasználva br.100.529.492-Ft támogatási kérelemmel
fordulunk a pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
Kérem a testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
…/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati
felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus turisztikai sétány kialakítása” című
pályázat benyújtása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a TOP-Plusz-1.1.3-21-BS1 „Helyi és térségi
turizmusfejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás keretében a „Mezőhegyes tematikus
turisztikai sétány kialakítása” című pályázat benyújtásáról dönt.
A testület a pályázat keretében bruttó 100.529.492-Ft támogatási kérelemmel fordul a
pályázatot kiíró Irányító Hatósághoz.
A Képviselő-testület tudomásul veszi a pályázat támogatási kérelmének benyújtására
vonatkozó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötését a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatallal.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Marosháti Kistérség Turizmusáért
Egyesülettel (5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc u. 22. fsz. 7.) kösse meg a pályázat sikeres
benyújtásához, kidolgozásához és majdani működtetéséhez szükséges kereteket meghatározó
együttműködési megállapodást.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a turisztikai létesítményeket legalább az 5 éves
fenntartási ciklus alatt a pályázati feltételeknek megfelelően üzemeltetni kell.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával, valamint - nyertes pályázat esetén – a
támogató okiratokkal kapcsolatos feladatok ellátására.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
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Mezőhegyes, 2022. május 13.
Pap István Tibor
polgármester
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:

Karsai Sándor műszaki csoportvezető
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi
Bizottság
egyszerű többség
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Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-11/2022.

ELŐTERJESZTÉS
2022. 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 (55 munkanap).
A településen az előzetes felmérés alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsággal 137 fő rendelkezik, melyből 118 fő hátrányos vagy halmozottan hátrányos
helyzetű.
A települési önkormányzatnak kötelező a 118 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek részére a nyári szünidei gyermekétkeztetést biztosítani (5 hónapos kortól, 18 éves
életkorig) amennyiben igénylik, a további 19 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.
2021. 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: 220,000,-Ft-ot.
Az előző évek tapasztalatai alapján kb.15-18 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülő kiskorú gyermeknek kellene biztosítani 2022 nyarán a gyermekétkeztetést 55 napig
ami előreláthatólag 300,000,-Ft. saját forrást igényelne.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot emelje határozattá:
Határozati javaslat
__/2022.(V.25.) Kt. sz. határozat
2022. 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 értelmében a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek részére – kivéve
az óvodás korúak és nagykorúak - biztosítja a 2022. évi nyári szünidei gyermekétkeztetést
saját költségvetésből, az önkormányzat 2022. évi költségvetése étkezési segélyezésének
terhére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: azonnal
Mezőhegyes, 2022. május 16.
Pap István Tibor
polgármester
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Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényességi szempontból megfelel:
Tárgyalta:
Szükséges szavazat:
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Izsák Krisztina főtanácsos
Szentmihályi Ferenc jegyző
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
egyszerű többség

Polgármestertől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

13-12/2022.

ELŐTERJESZTÉS
A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati
tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A 48/2022. (III. 17.) Kt. számú határozattal döntés született arról, hogy a VP6-7.2.1.1-21
számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívás tervezetében szereplő pályázati
lehetőség kihasználása érdekében pályázatot nyújtunk be a Mezőhegyes, 52. majori
önkormányzati földutak 1531, 1568, 1585, 0213 helyrajzi számú szakaszaira. A pályázat
teljes összköltsége 43.099.479-Ft, amely mellé 2.738.958,-Ft önerőt biztosítottunk (95%-os
támogatási intenzitással számoltunk).
A pályázatunk sikeres volt, a Magyar Államkincstáron keresztül megküldött támogatói okirat
szerint 40.592.547-Ft támogatásban részesültünk.
A beruházás megvalósításra került, a pályázat jelenleg elszámolási szakaszban van.
A pályázati hatóság felhívása és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján szükséges az
önerő biztosításáról szóló határozat kiegészítése.
Ennek értelmében az alábbi új határozati javaslat elfogadását kérem a testülettől:
Határozati javaslat
…/2022. (V. 25.) Kt. számú határozat
A VP6-7.2.1.1-21 számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű pályázat
keretében a Mezőhegyes 52. majori (hrsz.: 1531, 1568, 1585, 0213) önkormányzati
tulajdonú földutak útfelújításához saját forrás biztosítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a VP6-7.2.1.1-21 számú
„Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű felhívás keretében a Mezőhegyes 52.
majori utak felújítása címmel, a Mezőhegyes 1531, 1568, 1585 és 0213 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonú földutak felújítására.
A projekt összes költsége 43.099.477,- Ft, az elszámolható költsége a támogatási kérelemben
42.923.204,- Ft illetve a támogatói okiratban 42.729.002,- Ft, a projekt teljes költségére
vonatkozó önkormányzati önerő a támogatási kérelemben 2.322.433,- Ft illetve a támogatói
okiratban 2.506.932,- Ft. Az igényelt támogatási összeg 40.777.044,- Ft.
Az útfelújításra elnyert br. 40.592.547-Ft támogatás mellett a megvalósításhoz szükséges br.
2.506.932,- Ft önerő biztosítását vállalja a város 2022. évi költségvetés céltartaléka terhére.
Felelős: Pap István Tibor polgármester
Határidő: folyamatos
Mezőhegyes, 2022. május 17.

Pap István Tibor
polgármester

Előterjesztést készítette: Karsai
Sándor
műszaki
csoportvezető
Láttam, törvényes:
Szentmihályi Ferenc jegyző
Tárgyalta:
Pénzügyi, Szoc. és Ür. Biz.
Szükséges szavazat:
egyszerű többség
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Jegyzőtől
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820

5-1/PSZÜ/2022.

ELŐTERJESZTÉS
Tetőfedő cserépléc értékesítése

Tisztelt Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság!
Kotroczó Ferencné, Mezőhegyes, Ruisz u. 20. szám alatti lakos, 2022. május 3.-án
kérelemmel fordult hozzánk, melyben kérte, hogy a Mezőhegyes, Posta utcai telephelyen
ledeponált, az önkormányzati tulajdonú épületekről lebontott cseréplécet vásárolna, 100
folyómétert.
Az önkormányzat szakembere a lécek árát korábban 50 Ft/folyóméterben határozta meg,
figyelembe véve a lécek állapotát.
A Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012.(X.31.)
önkormányzati rendelet 9. §-ában átruházott hatáskörök gyakorlója az 1 millió forintot meg
nem haladó ingó és ingatlanok vonatkozásában a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság.
A kérelemben szereplő 100 folyóméter cserépléc értéke 5.000,- Ft, ezért azok értékesítése
a Bizottság átruházott hatáskörébe tartozik.
Kérem a tisztelt Bizottságot, döntsön a kérelemről és az alábbi határozati javaslatot
emelje határozattá:
HATÁROZATI JAVASLAT
___/2022. (V.23.) P.SZ.Ü.B. számú határozat
Tetőfedő cserépléc értékesítése
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottsága úgy
határozott, hogy a Mezőhegyes Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2021.(XII.13.) önkormányzati rendelet 9. § (5) bekezdése alapján,
Kotroczó Ferencné, Mezőhegyes, Ruisz u. 20. szám alatti lakos kérelmének megfelelően
részére az önkormányzat Mezőhegyes, Posta utcai telephelyén ledeponált, az önkormányzati
tulajdonú épületekről lebontott 100 folyóméter cseréplécet értékesíti, bruttó 50,-Ft/fm
fogyasztói áron, összesen 5.000,-Ft (azaz ötezer forint) összegért.
Felkéri a jegyzőt, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt, és az értékesítéshez szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Szentmihályi Ferenc jegyző
Határidő: 2022. május 31.
Mezőhegyes, 2022. május 16.
Szentmihályi Ferenc
jegyző
Előterjesztést készítette:
Láttam, törvényes:
Szükséges szavazat:

Dr. Szabados Éva aljegyző
egyszerű többség
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5-1/OKTSB/2022.
A Mezőhegyes Közbiztonságáért Polgárőrség kérelme

Erre a linkre kattintva érhető el az előterjesztés anyaga!
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