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1.! Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - szóban

2.1 Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi, költségvetési előirányzatának módosítására, és
intézményének — Jászboldogházai Mesevár Ovoda -2015. évi pénzügyi tervére
Előadó: Szűcs Lajos polgármester - írásban

3./ Előterjesztés a Jászboldogházai Mesevár Óvoda 2015/2016. évi munkatervének elfogadására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

4.! Tájékoztató a StrandfUrdő 2015. évi működéséről
Előadó: Szöllősi Péter - írásban

5.! Előterjesztés az önkormányzat mlajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról
szóló rendelet elfogadására
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző — írásban, szóban

6.! Előterjesztés Jászboldogháza Község Víziközműveinek gördülő fejlesztési tervének
megtárgyalására
Előadó: Kocza Imre mb. üzemmérnökség vezető — Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. -

írásban
Szűcs Lajos polgármester — szóban

7.! Előterjesztés a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz
való csatlakozás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban

8.! Előterjesztés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester — írásban, szóban

9.! Egyebek
Szűcs Lajos polgármester — szóban

— Zart ules
- Otthontei emtesi kerelmek (3 db) ‚

Jaszboldoghaza, 2015 szeptember 23 ‚

Szűcs Lajos
polgármester
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Tisztelt Képviselő Testület!

Jászboldogháza Képviselő Testülete a 2 2015.111.24 számú rendeletével fogadta el a 2015..
évi költségvetést, mely az első n3olc hónapban mind a bevételi, mind a kiadási oldalon
188.279--e/Ft-ra, módosult.

Az önkormányzat egységes pénzalapja, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon 7.967.-e/Ft
összeggel növekedett, az eredeti előirányzathoz viszonyítva melynek elsősorban azaz oka,
hogy 2015. augusztus 31.-én az Alsó-jászsági Köznevelési Intézményfenntartó Társulás
megszűnt, Így a Jászboldogházai Mesevár 0’ oda az Onkormányzat fenntartása alá került.

Bevételi előirányzat módosítása jo2címenként ( 1.sz. melléklet alapján)

Önkormányzatok működési támogatása
- önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás 5.519.-e .Ft

Működési bevételek
- Készletértékesítés 300.-e/Ft
- Szolgáltatások 1.878.-e/Ft
- Közvetített szolgáltatások 2.51 6.-e./Ft
- Tulajdonosi bevétel 6.063.-e./Ft
- Ellátási díj 9.109.-t/Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.789.-e./Ft
- Afa visszatérülés 1.957.-e/Ft
- Kamatbevétel 2.-e/Ft
- Egyéb működési bevétel 56.- e/Ft

A bevételekkel azonos összegben került sor a kiadási előirányzatok módosítására, a teljesítés
helye szerinti szakfeladatokon.

Kiadási előirányzat módosítása jo~círnenként:

Személyi juttatások 95.950.-e/Ft
Munkaadót terhelő járulékok 1 7.987.-e/Ft
Intézményi dologi kiadások 51.035.-e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.416.-e/Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13.715.- e/Ft
Beruházások 3.102.- e/Ft

Az önkormányzat egységes pénzalapjának 2015. 8. havi módosított bevételeinek és
kiadásainak teljesítését jogcímenként az 1. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat
intézményeinek a 2015. 8. havi teljesítését, a működési bevételeket és kiadásokat
kormányzati funkciókként a 4. számú melléklet tartalmazza.



Kiadások alakulása

Az önkormányzat pénzforgalmi kiadásainak összege 96.469.-e/Ft, amely a módosított
előirányzat 51,23%-a.

A pénzforgalmi kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakult:

Személyi juttatásokra 50,88%
Munkaadót terhelő járulékokra 51,32%
Intézmények dologi kiadásaira 58,82%
Szociálpolitikai támogatásokra 54,10%
Egyéb működési célú kiadások 12,97%
Beruházási kiadások 100%

Az önkormányzat intézményeinek működési kiadásainak jogcímenkénti felhasználását a
4.számú melléklet mutatja be.

A személyi juttatásokra fordított összeg a módosított előirányzat 50,88 %-a.
Közfoglalkoztatás keretén belül az év folyamán sikerült több embert foglalkoztatnunk, akik a
közterületek rendben tartását, valamint a „kistérségi start mintaprogranmak köszönhetően a
mezőgazdasági termelésben, illegális hulladéklerakó felszámolásában, valamint a helyi
sajátosságú mintaprogram keretében a strand- kemping karbantartásában is sokan részt vettek.
Betöltetlen álláshely az önkormányzatnál nincs. A munkaadót terhelő járulékokra fordított
összeg teljesítése, a módosított előirányzat 5 1,32 %-a.
M intézmények működtetéséhez szükséges, dologi kiadásokra fordított összeg, a módisított
előirányzat 58,82 %-a. Minden területen igyekeztünk a lehetőségekhez mérten takarékosan
gazdálkodni.

Támogatásokra, szociálpolitikai juttatásokra fordított összeg teljesítése, a módosított
előirányzat 54,10 %-a. Anyagi lehetőségünk határán belül próbáltuk a jogos igényeket
kielégíteni. Otthonteremtési támogatás keretein belül az előirányzat 66,67 %-át nyújtottuk.

Tisztelt Képviselő Testület!

M Önkormányzat 2015. első 8 havi gazdálkodásáról készített beszámoló alapján kérem az
előterjesztés megvitatását és elfogadását.
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására, a mellékelt módosítást nyújtom be.

Jászboldogháza, 2015 szeptember 28.

Szűcs Lajos
polgármester
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Jászboldogháza Község Önkormányzat képviselő-testületének
/2015 (IX ) számú rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 212015.( 11.24.) sz. KI.
rendelet módósításáról

(tervezet)

L ~

/1.! Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.24.) KT. rendelet 2.* he
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

/2.! A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi fóösz
szegét 188.279.- e. Ft.-, azaz egyszáznyolcvannyolc millió-kettőszázhetvenkileuc ezer fo
rintban áUapítja meg.

2~

/1.! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit tartalmazó 3.~ helyébe az alábbi ren
delkezés lép, kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 84.232.-e Ft
amelyből:

aa) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.065-e Ft
ab) munkaügyi központtól 80.947-e Ft
ac) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 220.-e Ft

b) intézményi működési bevétel, 25.670.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 851 .-eFt
d) önkormányzatok sajátos bevételei 23.997.- e Ft

/2.! Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 177.268- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 10.160.- e Ft,

/3.! Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 188.279.-e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ..- e Ft.

3.*

/1.! Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadásnak előirányzatát tartalmazó 4.~ 1.-2.-6. bekez
dés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) működési költségvetés 188.279.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 95.950.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és 17.984.-e Ft
szociális hozzájárulási adó:
ac) dologi és dologi jellegű kiadások: 51.112.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.416.-e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 13.715.-e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 3.102.- c Ft
ba) beruházások, 3.102.- e Ft



/2.! Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 1’76304- e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.898- e Ft,

4. ~

/1.1 Jászboldogháza Községi Önkormányzat f6 módosított előirányzatát az 1. számú melléklet
tartalmazza.
/2.! Önkormányzat Kormányzati fbnkciók és szakfeladatonkénti módosított előirányzatát
4.számú melléklet tartalmazza.

/1.! E rendelet kihirdetése alapján lép hatályba. A rendelet kibirdetéséről és felülvizsgálatáról
a jegyző gondoskodik.

Kelt: Jászboldogháza 2015. szeptember hó ... nap

P.R.

Dr. Diriai Zoltán Szűcs Lajos
jegyző polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Jászboldogháza, 2015. szeptember hó ... nap

P.R.

Dr. Dinai Zoltán
jegyző

2



Ii .mclléklct 212015.(lI.24.) Onkonnúnyzati rendelethez
Jászboldogháza Községi Önkormányzat 2015. évi Költségvetésének Összevont mérlege

BEVÉTELEK
I. sz. éáblámt E. forintban

. . 2005. éviSor- - 2085. en 2015. cvi . . ‚
- Bevciclojagctm .. . . 2015. en VIll.lm leljoitet VllI.lto

scans elotranyzat médotl000 . - .
teijoites Is

I 2 3 4 5 5
I. Önkormányzat működési támo0atásai (l.l.+...+.l.6.) 38 010 53 529 25273 37.21%
1.1. Helyi önkoomátyzalok működésének általános támogaláaa II 750 Ig 750 ‚29] 6 6889V.
1.2. Önkormányzatok ~yes közsevelési feladaoaisak támo0aláoa 5 519
1,3. Önkormáoyzatokszociálisés gyermekjélélifelsodataittak támogatása 15 535 IS 535 10181 65,54%
‚.4, Önkormányzatok koalisorális feladatainak támogatása ] 901 ] 908 ] 208 68,03%
IS. Működési cél& közpostosilott előimányzatok 203 203 878 432,51%
~ 6. Helyi öskoemsanyzaook k’tegmzoto lamogaiaaao II 614 II 614
2. Működési célú Iámo~nlásakállamházIarláoon beliilről (2.l,+...+2.5.) 84 347 14 232 50 191 59.59%
2.1. Elvonátok és befozelések bevételei
2,2. Működési célú garancia. és kezesaég’állaIáoból niegtérülések
2,3, MűkOdési célú vioozatéritmodö támogatások, kölcsönök visameérülére
24. Működési célú visozalérilendű lámogalások, köleoönök igéttybevélele
2.5, Egyéb működési célú támogaláook bevélelei 84 347 84 232 50191 59.59%
26, 2.5.-bol EU-a laniogalsa
3, Felhalmozás] célú támasalósok éllamloázlnnóoon belűlrol (3.1.+...+3.Sj 85’ 85’ 100,00%
3.1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások
5.2, Felhalmozási célú garancia- éa kezesoégsálbbaból megtérülének
3,3, Felhalmozási célú vitazatéritesdő támogatások, kolcaönÖk viasmeérálése
3,4, Felhalmozási célú viaozaléritetdű támogatások, kötesötsök igéoybevétele
3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 851 851 lOO,OO3’s
3,6, 3.5.-bol EU-a lanaogalaa
4. Közhtlolmi laevélelele 14.l.+4.2.+4.3.+4.4.) 23 997 23 997 85 831 65.97%
4,1. Helyi adók (4.1.1+4.1 .2,) 19400 19400 13 285 68,48%
4,1.1. -Vagyoni lipsaúadök 4400 4400 2 610 59.32%
4.1.2. - Tesmékek és szolgáltatások adói 15 000 15 000 10 675 71,17%
4,2. Gépjármésdó 4400 4 400 2 398 54,50%
4,3, Egyéb ánaltaaznábti éa azolgáltatáai adék
44 Egyeb kösiatlalmo bevetelek 197 197 148 75,13%
5. Működési b evélelek (5.I.+...+ 5.10.) 23 901 25 670 86 957 66.17%
st. Készteténékeaieéa elleséoléke 140 300 300 100.00%
5,2. Szolgáltatások olleoéziéke I 159 I 878 I 569 83,55°4
53. Közvesitett szolgáltatások ézséke 2700 2 516 876 34.82%
5.4. Totajdonoai bevételek 8 635 6 063 3 651 60.23%
5.5. Ellátási dijak 7 469 9109 6 633 72,82°.6
5.6. Kiszámtázoti általános forgalmiadé 3966 3 789 I 942 5125%
5.7. Altalásoa forgalmi adó visamréritése 692 I 957 I 957 100.0006
5.8. Kemalbevételek 2 2 100.0006
5.9, Egyéb pénzügyi műveletek bevélelei
5.10, Egyes mosleodeat beveselek 56 56 100.00%
6. Felloalmozoisi bevélelek (6.1+ „+6.5.)
61 Immateriális ja’zsk értékesitéoe
6.2. Isgatbook értékeaitéae
6.3, Egyéb tárgyi eszközök értékesitése
ó4 t{éezeoedések értéleeoiiéoe
~ Reazenedesek megazusesehez kapcaolods aeveleisk
7. Működési célú liven pénzeazközlk (II. + ... + 7.3.)
7.1. Működésicétú garancia- éskezenségvülbláobálmegtérs3lések AH-o kivütrűl
7.2. Működési célú vbazatériteodő támogatások, kölzaösők v’oazalér. AH-o kívülről
7.3, Egyéb működési célú áovele pénzeszköz
74 1.3.-bol EU-a tamogalae (küzvellen)
I. Felhalmozási célú álvelt pénzeozközök (1.1+8.2+1.3.)
St. Fellotlm, célú garaaca- és kezesoé~vülbbobólmegoérálések AH-s kivülről
8.2, Fetttalm. célú visszatériteotdö támogatások kölcoösök visszatér. AH-o kivülről
83, Egyéb fetltatmozáai célú átvetI pénzeszköz
8.4, 9.3.-bal EU-s tamogatas (küzvellen)
9. KÖLTSÉGVETÉST BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+8) ‚80 315 all 279 109 133 57.96%

~ Hue].. kölct]nfelvéiel államltúztartűoon kivllröl (10.1+10.3.)

tol. Hosszú lejámlú Ililelek. kölcsösök felvélele
02. Likviditáoicétú hilelek, kötcsösök felvélelspénzlgyivátbtkozáslél
0.3. Rovtd lejsratos htleldz. kölceüsük (elvetele

aa. Helföldi értékpapírok bevételei II II. +...+ ‘1.4.1

I II, Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltáss, értékesílése
II 2. Forgatáai célú belföldi érlékpapirok kibocsátása
I 1.3. nefektetési célú belföldi énékpspirok be’últása. énékesilése
I 1.4. belekteemi cels belloldt enekpapteok ksbocsatass

12. Nlaradvány ieénvbevétcle (12.1. + 12.2.)

Ill. Előző év költoégveiési maradvásyátak igéstybevétele
122. hlúzo cv valbikozaet masadvasyúsak tgenybevetele
I~ nelróldi rtnanszirozáo haevélelei (13.1. + ... + 13.3.)

13.1. Albmleáztanáooa belüli megelűlegezések
13.2. Allamháztartátan belüli megelétegaéoek iérlszeoése
13 3. Heletelz megozüntelese

a’~ Külföldi flnaasziroaás bevételei (84.1+14.4.)

14,1, Forgalásicélú külföldi éreékpapirok beváltáaa, értékesítése
14.2. Bsfekeeeésicélú külföldiértékpapirok beváttása, énéksoitése
14,3, Külföldi énékpapirok kibocsátása
144 Külloldt istielek, kölcoootök lelveiete

IS. Atlóstá5hoz 11cm kapcsolódó származékoo ü0ylclek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSt BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ... +15.)

‚7. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSzESEN: (9+16) ISO 315 III 279 ‚09 133 57.96%



KIADÁSOK
2. at táhöízeU Ezer forinéhon

. . . 2015. éviSor- . 2015. cv. 2015. cvi . . . .
~ Ktadanijogc,mcl’ ‚ ‚.‚ 2015. cvi VIlI.bo Idjs,tca VIII.ho

szam elo’ránysat modoa’las . . .
leljtilca !.

1 2 3 4 1 5
I. Működési költségvetés kiadéssi (1.1+... ±1,5.) 179 714 115 177 93 367 50.42%
1.1. Személyi juttatások 91 174 95 950 48 121 50.88%
1.2. Muskaadékatterhelajásslékok éo szociálishozzájárulásiadö 17 036 17914 9230 51.32%
l.3. Dologi kiadások 5] 303 SI 12 30 066 51,82%
1.4. Ellálottak pénzbelijaetatásai 6 332 6 416 3 47’ 54,105’s
1.5 Esyéb működési célú kiadások 13 169 I 3 715 I 779 2.97%
1,6 - az I .5-bél: - Elvonások és befizetések
1.7. . Garancia. és kezességénlblátból kid5zetéa AH-s belülre
1,8. .Viaszalérilesdő lémogalások. kőlcsönök tay úitása AH.n belálre
1,9, - Viaszasérilendő támogatások. kölcsösök Iorlmztéoe AH-s belülre
1.10, - Egyéb működési célú támogatások AH-s bolülro
1.11. . Garancia éa kezmség’állalásból kifizetés AN-n kivülre
1.12. - Viaozaléritendö látaosslások.kölcoosoksyúilám AH-s kivülre
1.13. - Arki~észitések, ártámomiások
1.14. . Kamatiámotsstások
1.15. - Egyéb működési célú támogatások álbmtsézlar’ásos kivülce 13 869
2. Felltilmoztisi kölloé5veléa kiadásai (2 ‘,±23,4-2.5.) 601 3 102 3 102 100,00%
21. Beruházások 601 3 102 3 02 100410%
22. 2.1.-ből EU-a fossésből megvulóaslé beruházás
2.3. Felújitások
2.4. 2.3.-bő] Eu’s forrásböl megsalésulé felújitás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6 2.5.-bő] - Garascia- és kezesoéo’.éllababél kifizetés AH-s belúlee
2.7. . Viaozatérilesda támogatások, kőlcsösök nyújtása AH-c bolalro
2.8. . Viaazasérisesdő támogatások. kötcoőnök törlmztése AH.s belülre
2.9. - Eeyéh felhalmozási célú támogatások AH-s belúlze
210. - Garascia- és kezosség’éllaláaból kiftzeiéo AH-s kivülro
2.tl. - Visazalérilesdö támogatások, kolcsosok syúitám AH.s kivülre
2.12. - Lakástámoeatás
213 . Esvéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ki’,ülre
3. Tartalékok (3.1+3.2.)
3.]. Áltabsos tarialék
3.2. Céltaeialék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 180 315 III 279 96 469 5124%
5. Hitel-, kölrt’dtat’órlcszlés államházlartáson kiviilre (5.1.4- ... ± 5.3.)
5 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölzaönök lörlesztéoe
52. Likviditási célú hitelek, kölceösök törlmztéso pénzügyi ‚táltalkozássak
53 Rövid lejáratú hilelek. kolcoönok tOrlmztéae
6. Belföldi éruékpapirok kiadduti (6.1. ± ... ± 6.4.1
6.], Forgatáti célú belföldi érlékpapirok ‚táaárlása
6.2. Forgatási célú belföldi énékpapirok be’éltáaa
6.3. Befektesési célú belroldi étlékpapirok ‚-ásárlása
6.4 Befektetési célú belföldi értékpapirok be’éltása
7. Belföldi fnaattszirozás kiadásai (7.1. ± ... ± 7.4.)
7.1. Allamháztartásos belüli meeeláleeezések folyéaitása
72. Allamházlartátos belüli megelalegezések viasaaftzetése
73 Pészmzközök belééséat elhelyezése

Pészügyi liziag kiadásai
7.4.
8. Kölréldi tinanszirozás kiadásai (6.1. ± ... ± 6.4.1
1,1- Forgatási célú külföldi érsékpapirok ‚ésázlása
1,2. Befektetési célú külföldi érsékpapirok beváltása
83. Kalfoldi énékpapirok be’éltáoa
84. Külföldi hitelek, kölcaüsök törlcsztése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+44)

tO. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (44-9) 180 315 118 279 96 469 5124%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSDK EGYENLEGE
3- sz. öibtdzné Ezerfor(aatlso,s

I Kölloégvelési hiány, többlet ( köllaégvelési bevételek 9. sor. költ tégvetési kiadások 4. tor) (4-I-)

2 Fitsaasszirozási Ia evélelek, kiadások egyenlege (rttaasozirozási bevételek IG. sor- r,nansziroaási
~ kiadások 9.sor) (+1-)
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BEVÉTELEK
I. sz. ‚ééI!tIZSJI Ezerforintlaun

. . . 2015.é’iSon’- . 2015.e’a 20I5.éss
. Bewleln JogcIm .. .. V]ll.I’o

mutt elotrányzat taisdoantas . . .
Iv Ijent lel

I 2 3 3 3
I. Ötsksnnáawz’t iniileüdési tánnsealáaai (l.I.+..+.L63 48 010 53 529 25 273
I I Helyi önkomlányzalok mgködiséngk általános támogatása II 750 IS 750 12 916
1.2, Onkonsaányzalokcgyes köznevelóas feladalaanak támogatása 5 519
I 3 Qtkormányzalok szociális ág gyenanekjáléti feladatainak támogatása IS 535 IS 535 lO Ill
l4 Önkormányzatok kulturális feladatainak tásiogaláaa I 908 I 908 I 298
1.5 Múkbdési célú közpeatosilott előirirsyzalok 203 203 878
‚.6 Helyt áakormaayzatok k’ogesnto lamogatasat II 614 II 6I4
2. Működési célú táauogatánsk állannltássaraétnns beliilröl (1.1 +..+.2 .5 .) 84337 83 232 50 191
2 I, Elvotáaok is befizetések bevéte let
2,2, Működési célú gasattcia- is kgzgggégváilaláabil naeglérüléegk
2 3. Működési célú visszatétilendó látlsegalísok, kötcsötaök visszanérütáse
24, Működési célú visozatérisgtdö_támogatások,_kölcsötök_igésybgvélcls
2.5. Egyéb műkődéu célú láaiagasáaok bevételei 84 347 84 232 50 tOt
2 6. 1.3.-bol EU-u tsmogatas
3. Felltalmtzaini_célú_tijanocalátok élltmnlnéatartútota_belülről_(3.I.+...+3.5.)
3.1. Felhalnozáas célú önkorsnányzali_limogalésok
3,2, Felhalmozási célú garancia- ás kezességvátlalásból_megiérülések
33 Fgllualmozáai célú viuuzatéritenda támogatások. kölcaöaök viulzalérOléOe
34 Fellaalmazási célú vlagzalérilendő lániogalások. kölcsöaák igényhevétele
3 5, Egyéb felhalmozási célú línogaláaok bevélelet
3 6. 3.5.-hol hU-o tamogatas
4 Köajtalalntai bvvéletek(3.l.+4.2.+4.3.+4.4.l 23 997 23 997 IS 831
4.1, Helyt adók (4.1 l.+4. I 2.) 19 400 19 400 13 285
411, - Vagyoni tipsai aáök 4 400 4 450 2 610
4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adót 15 000 15 000 tO 675
4.2. Gépjámtűadú 4 400 4 400 2 398
43 Egyéb ánatsaamálati ig uzolgáilatási adók
44 bgyeö kozáatalms bevelelek 197 197 148
5. Működési bevételek (Slt..+ 5.10.) 13 649 IS 510 10 619
5 ‚ Kéuzleténékeuitéu ellosénéke l40 300 300
5.2, Szelgállalások eltesérléke 586 602 293
5,3, Közvetilell szolgállalások ésiéke I 600 I 416 432
54, Tulajdonosi bevételek 4 919 4 763 3 652
55 Ellátási dijak 3 941 4 508 3 0)6
5,6, Ktszátsdázoul általános forgalmi adá I 764 I 906 921
57 Altaláosou forgalmi adö viggzaléritége 692 I 957 I 957
5,8, Kamalbevélglek 2 2
5,9, Egyéb pétsztg~4 műveletek bevéte Ici
5.10. hgyeá nukodest bovetelek 56 56
6. Felhalmozási bevélelek (6W+. +6.5.)
ál. lnutgaleriáltsJavak énékesílése
6.2. tugallaatOk énékeaítéog
63 Egyéb iárg~ eszközök érlék’esiléae
6.4, Részesedésekénékgsitése
6 5. Reszesedgsgk mcgw nieseáec kapcaolodo áevgtelek
7. Müködéai_célt)_álvelt_pésmazközök (7.1. + ..._+_7.3.1
7,1, Működési célú garanci a- éskezességvállalásbál megléráhések AH-a kivúlröl
7.2. Működési célú vionzatéritgudő támogatások, kölcuönök visszatér. AN-n kigülröl
73 Egyéb múködég célú átvell pétszeszköz
7 4 1.3.-hol EU-s tamogalaa (kozs?gtlgn)
8. Felhalmszalsi_célú_átvett_pénagazkönük ‚l,l.+&2.+8,3.)
SI. Felhalm, célú garaatcia- ég kezggoégvállaláaból meglérúléaek AH-s kivúlrúl
82, Felhalm. célú vtsszatétilettdá lámagalások, kölcsönök visszatér AH-n Isle ülröl
6,3, Egyéb fglltalntozóai célú álvgll pénzeozköz
8,4 1,3,-hol EU-s lanogalas (kozvellett)

9. KÖLTSÉGVETÉSI I9EVETELEK ÖSSZESEN: (l+...+8) 170 003 177 265 101 914
~ j]~5tz~~_kölcsönfelvélel_uíllamlndzarsöuon_kisoIral_(l0.1.+I0.3.)

l0.l. Hosszú lejíealú hitelek kölcsösök l’elvélele
102. Likvt’dtlási célú hitelek, kölcoönök felvételepéazögyi vállalkozáatól
03, Kovtá lejarala ötletek, kölcsonok teivetele

‚L Bellöldi_érlékpapirok_bevételei_(III. +..+_11.3.)

I I ‚I. Forgatáai célá belföldt érlékpapirok bgváhtáaa. érlékeoiléog
I 1.2. Fergaláai célú belföldi érlékpapirok ktbocsáléaa
II 3, Oefekleléui célú belföldi érsékpapirok beváltésa. értékesítése
11.4. belek IcIest cdt hellol dt enelopaparok ktáocsalaaa

12. itlarathtv_igénvbesélele_(12.1. +_12.2.1

2. I. Előző év köllségvelést maradványának igétybgvélclg
22, Eloco cv vallaitsozast naaraávanyanak tgetyhevelele

~ Beltoldi_ftngnoairozila_bevételei_(13.1. + ... +_13.3.)

13 I, Allattáltáztanáson belüli negelölegezések
32. Allanáltázlarláaet belüli megelölegezégok törleszséoe

133, keNtek megszúnlelege
‚4. K011)ldi ftnninsairozaia bevételei (14.l.+..34.4.)
14 I. Feegaliai célú külföldi éslékpapieok bevallása, éshékesilése
I4.2. Befoklelési célá külföldi érlékpapírok beváltáaa. értékeaíléoe
14 3. Külföldi értékpapírok kIbocsátása
144 ksltoldt htselck, kölcgönök eledele
IS. Adótsécltnznrn. kapcsolódó szánitazéknag cylelek bevételei

ló. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l0.+ ... +15.)

Ii. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINS%NSZiROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 170003 177268 tOl 913



KIADÁSOK
2- c IébIé:ar zerfori,,fhtz,i

. . 20t5.é’iSör— 2Ol5.ew 2OI5.c’i
. Kiadott snecimek .‚ V]II.Iiá

nasa elcirányzal modoo,Ias . . .
Ic Ii site

I 2 3 3 3
I. bléködéti k8l’sé~rtés kiadásai (I. 1+. +1.51 167 533 173 700 83 783
I. I. Személyi jultalások 69 77 94 090 47 477
t.2. Metokaadékai terhelő jánslékok ás szociális hozzéjárulási adó 6 441 7 470 6 868
.3. Dotosi kiadások 43 414 44 09 23 899
.4 Ettátottak pénzbeli jstuauásai 6 332 6 416 3 471

~ .5 Egyéb mőkodési célú kiadások II 769 II 615 68
1.6. - sz I .5-bél: - Elvonásak ás bofizetésck
1.7. - Garancia-és kezosségvállatásból_kifizetés_Áit-s betülre
t.8. -Viaszaiériteadé_támogytásek._kotesöask_nyújtása_All-n_betotre
1.9. . Visozatéritcadé lássogolásek. kétcsloék törlesziése AH-s belülre
1.10. - Egyéb mékodési célú támogatások AH-s kelalro
III - Garancia és kezességvállalásbál kifizetés AU-is kivülre
1.12. . Visozalénitcudé lámogytások._kelcsösök nyújtása_411-s_kivülre
1.13. - Arkiegészáiések. ánsásssgviásnk
1.14 - Kamaltámogatások
1.15. . Egyéb működési célú láiisssslássk állasslsázsarsásos kívülre It 759 II 759 II 759
2. Felhalninmisi lo1Itsép~tűa kiadásai (2. I ‚+2.3+2 5.) 2 604 2 604
2.1. Benslsdzások 2604 2604
2.2. 2, 1.-bél_EU-s_forrásból_me’zvelósulá beruházás
2.3. Felújítások
2.4. 2.3.-bál_EU-s_forrásból_iseevstösséó_felújítás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 2.5.-bél - Garancia-_és kezességyállstdsbál_kiftzeiés AH-a_betotre
2.7. - Visszatérítendő támogatások,_kölcsőnök_nyújlása_AH-s_betútre
2.8. . Visszatérítendő_támogatások. kélcsüsék_lörleazléso AU-s_belúlre
2.9. - Egyéb felhalmozási célú iámaralássk AH-a beletre
2.10. - Garancia-és_kezességvüllaláskál_kifizetés AH-a_kívülre
2 II, - Visazatétitendé támogatások._kölcsönök nyújtása Áll-s_kire Ire
2.12. - Lakástásasgatás
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások dtlattsházianásos kire Ire
3. Tsrttiléksle (3.1+3.2.)
3.1. Általános tanaték
3.2. Céltanaték
1. KŐLTSÉGVETÉSI KIA5)ÁSOI’ ÖSSZESEN (1+2+3) 167 133 176 303 06 387
5. 1111cl-, kölcsűntörlesaés államhásoarOáson_ldvütrr_15.1. + ... + 53.)
5.1. Hosszsi_lejáratú_hitelek._kölcsosök_IörletztéOe
5.2. Likviditási_célú_hitelek._kölcsönök_lörleszlése_pénzügyi_vátlolkozásnak
5.3. Rövid_lejáratú_hinetek._kölcsönok_törleaziése
6. Betféttli_ériékpapirok kiadátssi_(6.t. + + 6.4.)
6.1. Forgalási_célá_belfeldi_értékpapieok_vásáelása
6,2. Forgaiási célá belföldi énékpsptrok beráliása
6.3. Befektetési_célú belföldi_értékpapírok_vdsárlésa
6.4. Befektetési_célú belföldi_étsékpapirok_beréllása
7. Betlőldi_Ot.sutnírnzits_kiadásai_17.1. + ..._+_7.4.)
7.1. Allansltáztartásos_belüli_megetőtegezések_folyósítása
7.2. Attsodtáziaruásos_belüli_meseléteeezéaek_visszalizetése
7 3. Pétizessközok betétként ethel yecése
7.4. Pénzügyi izma kiadásai
8. KőttiIdt rit’t’nsairozdt kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)
8. I. Forgsiási célú külföldi énékpapirek vásártása
8.2. Befekteténi_cétú_külföldi_énékpoptrok_beráliása
8.3, Kúlföldi ériak-papirok bevallása
8.4, Külföldi hitetek. kölcsösök iszlesziéte
9. FINANSZiROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN; (5.+...+8.)

tO. KIADÁSOK ÖSSZESEN; (4+9) 167 133 176 303 26 327

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
A Sr. ééétézot zerforbnebao

I Kéltuérs’elési hams’. iobhaet I laltsée”elüsi lsee(tekku. sor— kűsli’ésveiöst ldodavnuk.t. sor) 81-á-) 1 878

2. Finans,lsioá,i kc”ltekk. téodásokrrsenkee (tinansuis,,ast bc’llrlek II. sor- f.ianisinzd.si tdadssok9. sor) (+5-)
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BE VE TELEK

Emrfori,atlrnn

. 2015.éviSor- . . 1015. Cm
- Bawlc bangcis’ 2015. dmelűirúnyaal . Vlll.hűmódnsiiűs .

Ic Ii c sit Cs

.__i_..._ 2 3 4 5
1. Óskormússzal működési námosolússi ‚I.I.+...+.l.6.)
1.1. Helyn öakörmússzaiök műktidésének illalásos idmögsuisa

.2, Oakörmdsszatok eg-,cs kömcvcléd ftladsiainsk hámsgslsisa

.3. Oskormdsseeok azocudlis és gw,iTsckjóIéC feladalaisak lirsogalsísa
II. Oskonnűn’vaiok kullunilis feladatainak hiistsgauisa
IS Működési célú közponlosilalt clöirdavzatok
‚6, Hem önkörnuánszaak ű.’tegésaiiű himogatisal

2. Működési célú ltmösahússk úlamhúrlarhúson belülrűl 12.1 .+...+.2.5.)
2. I. Svoaások ds be nealsek bevételei
2.2. Működési célú garancia-és kcoességvúllalasból meglérülések
23 Működési célú visszalérilendő ndmogauúnok. kölesűnök visszatérükse
24 Működési célú visszatérítendő nimogahisok. kölesűnök igénybevételű
2.5 Egyéb működési célú ndmögaidmk bevételei
2.6 23.-bél EU-s lamogatis
3. Felholissözdú célú lű’nsoosnúsok úllninhúalarhúson belilrűl 13.1 ... +3.5.)
3,1, Fellualmozázicélú önkörsuás’vas limogaudsok
3.2. Felhalniozini célú garancia-és kcaasségvdllalásböl nuegtdrölúsek
3.3. Felbalnnozisi célú ‚‘issaatérúiendű ndmogahdsok, kölcsönűk visszatérűlúse
3,4. Felhalnosoisi célú visszatérítendő ndmsgatások. kölcsűrök igén’tevdtelc
3.5. Egyéb fellialmözisi célú hdmogaldsok be”dséei
3.6. 3.3.-bél LU-I hinsogahis
4. Koelunnnlmi bevélelek (4.1 +4.2+4.3+4.4.)
4.1. HeI’i adók (4,1.1.44,1.2.)
4.1. I. - Vaityorti héposni adók
4,1.2. - Ternsdkek do smlgálialdsok adói
4.2. Gspjírműadó
4 3. Egvéb irohasvsdlaii ém szolgilialdai ad6k
44 Egwb kötéiaialmi bovélelek
5. M űködési bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 10 312 10160 6361
5.1. Készleténtékesuoéoetlendrséke
5.2. Szolgéltahdsokciieaérléke 573 I 276 I 276
53. Kön’cűiellszolgillaidsakénéke I ‚ISO I 100 444
5.4. Tolajdonöni be”éieizk 3 716 I 300
5.5. Eldldsi dijak 3 521 4 60’ 3 627
5.6 Kiszéaslázoit úlialázeos forgalmi ad6 I 102 I 803 I 121
5.7. Altalinos forgalmi ad6 visszatériudse
5.ű. Kamatbe”d elek
5,9. Egyéb pénzűg”i műveletek bevételei
3 lö. bgytb múkódési bevételek
6. Felhalmozéd ben’éleIek ‚6.1 .+ .66.5.)
61. I mmalcnál’sja”ak- ér~k’~ni iése
6.2. logadanek ériékesi Idle
63. Egyéb sdrg’i cselözaik értékesítése
6.4. Részeseddsek drsdkesiiése
65 Rrswscdések megaziinéséhez kapcsolódó bi.-vé Iciek
7. 61 űkndésű célú únntIl pészeszklzlk lit + ... + 7.3.)
7,1. Nlüköddsi célú garancia-és kezességvúulalisból megidrűlégek AH-a kivűlröl
72. Működési célú visszatérűuendű timögaldsok. kölcsönök vissoakir. AH-o ki”ülröl
7.3. E0öb működési cdlii ilvcii pészesakör
74 7,3,-bél EU-s léisogaldű (köavclleű)
0. Felhalmozási cdlii úIvcnl odszeszkörök lO.l.+i.2.+0.3.)
0.!. Felbalm, célú garasesa- do keoesssgvállalúsbél nsegtérülének AH-s kivülrűl
5,2. Fellsalnu, célú visszatérítendő hdmogatdsök. kölesönök visszatér. AH-s kivülről
(.3, Eg’éb fellsalniozúsi cdlii divest pénzesaeöz
14 t.3.-bél LU-s lissagalds tközvcűea)
9. KÓLTSEGVETESI BE’’ETELEK ÓSSZESENt (1+40) 10311 10160

l” libel-. kölcslsíelvdlcl úlssnliúzlnrlűsss IdvIlrtil ‚10.1+10.3.)
III. Hosszú lejáratú ltiielek, kölcsönűk fe vétele
Ill. Likyi’dilési célú hitelek, kölcsönők felvétele péntég’d ‚‘íllatkozéoldl
lö.3. Rövtd lejiramü hitemet. kűlcsotök felsébete

~‘T~ Belföldi éclékgapűrsk besdlrlei (I II. 4.4 11.4.)
11.1. Fargalési célú belföl di ériékpapirok be»úllaj a, ‚rlékesitéoe
11.2. Fargaidsi célú belföldi drtékpapirok kiboeoéldoa
11,3 Befektetési célú belföldi ériékpapirokbcvdluáss, érlékesiléte
II 4 lűefckleiésicd be belföldi énsdkpapinok kibocsálésa

1~ Mnrsilrlnv nénvlaevdlck ‚11.1. + 12.2.)
12,1. Elöeű dv kólmségveidsi maradvdavásak igéa’bevésele
22 laözi dv vállaikozisi marad’ánvánakigésvbevélete
~ Belfildi finanszírozás bevélelni (13.1. + ... + ‚3.3.)

131 Allaosháalanhésos belüli megelólegesisek
132 Allaoihdzaahásoo belűti onegelölegeedsek isrienzidse
13 3 Betétek nizgmaünteuése

“ K~lröldI fisonsaireads bendlelci (14.l.+...13.3.)
14.1. Fargaidni célú külföldi drlékpspirok bevöluéoa. érsékesitése
11.2. Befektetési célú külföldi dnékpapirök bevéllésa. érsékesitése
14.3 Külföldi értékpapirok kibocsáléss
14.4. kúlloldi hitelek, kölesönűk fe l”dtele
IS. Adóosúph ot sem kapcsölódó mármsaékos Ogyklek bevöleki

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESENt (10.4 ... +15.)

17. KÖLTSÉGVETÉSI És FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESENt (9+16) lö 312 10160 6360



KIADÁSOK
2. sz. Iúhlázot Ezer furhz(han

. 2015. dii

5 Eiadáoijogcimelo 2005, dii előininysal \‘IlI:Iió
teli slim

I 2 3 4 5
I. Miikódési koltségyelés kiadásai (I .l±.~±I.5i I! 500 II 400 9 652
8.0. Személyi juttatások I 997 I 860 I 344
8.2. Munkaadókat erhelójándékok ás szociálishozzáiáruláii adó 595 514 362
0.3. Doloid kiadások 7 889 6 926 6 867
0.4. Ellálotnak pánozbelijunialásai
8.5 Egyéb nuiködéul célú kiadások 2 00 2 800 I 779
4 - azt .5-bál: - Eh-ooások ás befuzeiéoek
.7~ - Garancia. do k ezeaséávállalásból kifizetés AH-s beEbe

8.8. -Visszanérioen ád nániozalások. kölcoösöknydjoásaAar-oi helülen
.9: - Visozanéuiieodó iázoogaoáask, kölcsösök uörleazoése AH-ii belülge
.00. . Egyéb müködéoi célú lámogalások AH-o belötre

1.11. - Garancia do kezcoaégyállalásból kifizetés AH-o kivú Ire
0.02. -Visozaiériuesdó ánoagauások.kölcoöoók ayájlása AH-s kivülre
.83. - Arkiegéozánéaek. órtömoganáook

1.14. - Kaaianiámogaiáaok
1.15, - Egyéb működési célú nániosatások állaoűiázoaeiásoa kívülre 2 000 2 000 2 000
2. Fellialmozóti ksllségwlén lűndásai (20+2.3.42 5,) 601 498 600
2.0. Benoliázáaok 600 498 498
2.2. 2.1-bál EU-s forrásból oieesalóoooló beruházás
2.3, Feloijiiáaok
2.4. 2.3.-bél EU-s forrásból uoegvalóasló felsijiiás
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások
2.6. 25-bál - Garancia- ds kezeaségvállalásból kifozeuéo AH-s belülre
2.7. - Visazatéráueadö iámogaoáook. kölcsön(k nyújtása AH-a betátre
2.8. - Visazaiéráieodá iümogaoások, kölcsssök lörleszsése AH-o belútne
2.9. - Egyéb felhalmozási célú iánoogatüsok AH-ii beldlne
2. 00. - Garancia-és kezesodevállalásból kifizetés AH-a kivúlne
2.00. - Visozaoériieoda iómosaoüaok. kölcoöaök ovújlása AH-s kirülre
2.02. - Lakásiáunogaiáa
203. - Egyéb felhalotazási célú tdmogaiások állanaiiüzoanjsos kivülne
3. Tarialékok(3.0.+3.2.)
3.0. Aloaláoios tartalék
3.2. Céliaroalék
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (0+2+3) 13 002 II 090 00 253
5. lOud.. kilco5iulőrleofléo álluoitliássarlásori IdvilIrn 05.0. + ... + 53.)
5.0. Hosszú Icjáraoú hitelek. kölcoösök sörleselése
5.2. Likvidioüai célú hitelek. kölcsösök tórlrszoóse pészük-yi váltalkozásoak
5,3. Róvád Iciáralú hiielek. kölcsösök iörlnszoóse
6. BetWIdi krlékpopirok kiadátni (6.1. + ... + 6.4.)
6.8. Foreauáoi célú belföldi ériékpapirok vásáelása
6.2. Forgatás célú belföldi értékpapírok bevállása
6.3. Befekteoéoi célú belföldi értékpapírok váaáelása
6.4. Befekietéoi célú belföldi énékpapirek beváltása
7. BeIttidi lioasioainozáo hiadáoai (7.0. + ... + 7.4.)
7.8. Allaoaiiáziartöaen belüli megeláleeezéoek folyósítása
7.2. Altanshüziarsüaeo belüli megelátoeezések visazafizenóse
7.3. Pdozeszközök beiéikést elhelyezésö
7.4. Pészöeid hems kiadásaá
0. KijIttidi liiuouioalrsaáo kiadásai (6.0+ ... + 6.3.)
0.8. Forealási célú kölfeldi értékpapírok vásáslása
0.2. Befoktelégi célú kölföldi értékpapírok beráluása
8 3 Kölföldi értékpapírok berdllása
84 Kötfeldi hitelek. kölcsönök lörleazlése

9. FONANSZjROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+0.)

00. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 03 082 II 898 00 253

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat E:erfariséba,o

I Kilhseerclési hislor. iOlalilei ( l~lIsée’etési laevétrlek9- sor- leá111sé erciisi Iáailások4. sor) (+1-) -2 070 -l 738 -3 585

2. Finanseámzáit bevelelck. ldailástike~eolcee (fooooszáosozási loevéielek ló. air- íitaos-áiu’eási Idaéági,k9. sor) (+1-)



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

55

‚;-

55

L

C’

C.

Ezerforinthan!

Bevételek Kindásök
Sor
szám . 2015. évi 2015. évi 2015. évi VII.hő . . . 2015. évi ‚‘111.1.6‚Ieg’tevezes .. . ... alegnevezes 2015. est eb. ranyzat 2015. cv, tnedosílás .cl oiraiiyzat it ódosttas telis les teljes ills

~ 2 3. 3 4. 4 5. 5 6.

L Ónkon”ánvzatok működési támogatásai 48 010 53 529 25 273 Személyi juttatások 91 174 95 950 48 821
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84 347 84 232 50 191 Munkaadókat terhelő járulékok ésszociálishozzáiárulási 17 036 17 984 9 230
3. 2.-bál EU-s támogatás Dologi kiadások 5 I 303 51 I 12 30 066
4. Közliatalmi bevételek 23 997 Ellátottak pénzbeli juttatásai ‚3 332 6 416 3 471

5. Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú kiadások 13 869 13 715 I 779
6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok
7. Egyéb működési bevételek 23 961 23 961 5 831

8.
9.
to.

1 2.

13. Költségvetési bevételekösszesen (l.+2.+4.+5.+7.+...+t2.) 180 315 Költségvetési kiadásokösszesen (I.+...+l2.) 179 714 185 177 93 367

Hiánvbetsőflnanszirozásánakbevételei(l5.+.,.+l8.) Érlékpapírvásárlása.visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási célú hitelek törlesztése

lő. Vállalkozási maradvánv igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17. Betét visszavonásából szánisaző bevétel Hosszú leiáratú hitelek törlesztése
IS. Egyéb belső űnanszirozási bevételek Kölcsön törlesztése
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.±.,.±21.) Forgatási célú belföldi. külföldi értékpapírok vásárlása
20. Likviditási célú hitelek. kölcsönök felvétele Betét elhelyezése
21. Erlékpaoírok bevételei

Működési célú finanszírozási kiadások összesen

22. Mukodés, ccl” f,nansz,rornsi bevetelekosszesen (14+19.) (14.+...+2l.)

23. BEVÉTELÖSSZESEN (l3.+22.) 180315 KIÁDÁSOKÖSSZESEN(13.+22.) 179714 185 177 93367
24. Költségvetési Itiúny: - Költségvetési többlet: 601 - .

25. Tiirgyévi hiány: . Tsirgyévi többlet: 601 — -



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

L

5-

C

U,

4’

C.

C

C.

Ezerforinth’sn !

Be’Ctelck Kiadások
Sor
57:1,11 s5ero:’s~s 2054. ést előirányistt 2115. niétlosbás 2015.é’:VII.há Me5newzís 2015. Cii eltsrsinysat 2015. é’i:oédosilás 2o15é’tViil.hó

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 601 3 102 3 102
2. I .-ből EU-s támogatás I .-ból EU-s fon-ásból megvalósuló beruházás
3. Felhalmozási bevételek Felújitások
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5. 4.-böl EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
II Tartalékok

12. Költségvetési bevételek összesen: (l.+3.-t-4.+6.4-...+ll.) Költségvetési kiadásokösszesen: (l.+3.+5A-...-t-1l.) 601 3 102 3 102

1 Huhiv he/ró (bronz: [recés he”éte/ei (!~± .. l3rtékpapir vásárlása. visszavásárlása
14. Köllségvetési maj-advány igénybevétele Hitelek törleszlése
IS. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztáse
16. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
7. Értékpapir értékesítése Kölcsön törlesztése

IS. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi. külföldi értékoaoirok vásárlása
19. Hiénvkü/sjtbsunt/ro:ósézsuk bevételei 00± . ~-24) Betét elhelyezése
20. Hosszú lejáratú hitelek. kölesönök felvétele PénzOgvi lizing kiadásai
21. Likviditási célú hjtelek. kölcsönök felvétele
22. Rövid lejáratú hitelek. kölcsőnök felvétele
23. Ertékpapírok kibocsátása
24. Egyéb külsó rtnajiszirozási bevételek

25 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
~ (13+19.) (13.+...+24.)

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (t2+25) KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 601 3 102 3 102
27. Költségvetési hiány: 601 Költségvetési többlet:
28. Táravévi hiány: 601 Tárgvévi többlet:



3. melléklet a 2/2015. (IL 24.) önkormányzati rendelethez

Jászboldogháza Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezerforiatban !

2015. évi 2015. évi
Sor- Bevételi jogeímek eredeti módosított 2015. cvi
szam ‚. . . . Teljesites

eioiranyzat eloiranyzat

I 2 3 4 5

17 Helyi adók 19 400 19 400 13 285

2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni
értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés,
vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5. Bírság-, pótlék-és dijbevétel 197 19 400 13 285
6 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ŐSSZESEN* 19 597

t~4.z adósságot keletkeztető ogyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35312011. (XlI.3l.)
Korm. Rendelet 2.~ (1) bekezdése alapján.
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5. melléklet a /2015. (....) önkormányzati rendelethez

Költségvet
ési szerv Jászboldogházai Mesevár Óvoda 02

mean cv ezé
Feladat

megnevezé Összes bevétel, kiadás 01

Se

Ezerforintban !

Száma Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat

1 2 3

Bevételek

I. Mtiködési bevételek(IJ.+...+l.10.)
I ‚1. Készletértékesítés ellenérléke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke

t.4, Tulajdonosi bevételek

1.5. Ellátási dijak

1,6. Kiszámlázotl általános forgalmi adó

1.7. Áitalásos forgalmi adó visszatérülése

IS. Kamatbevételek

1.9. Egyéb pénzű~i műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevélelek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.l.+..+2.33

2.1. Elvonások és beűzetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Al-I-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államlsáztarláson belülről

2.4. . ebből EU támogatás

3, Közhotalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről (4.1+4.2.)

4,1. Visszatéritendó támogatások, kölcsönök visszatérülése All-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államltáztartáson belülről

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.+...+5.3.)
5.1. lnsinaleriátisjavak érlékesitése

5.2. Ingatlanok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök érlékesitése

6. Működési célú átvett péotzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett péozeszközök

S. Költségvetési bevételek összesen (I.+ ... +7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.l.+...+9.3.) 8 509

9.1. Költségvetési maradváay igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvázty igénybevétele

9.3. Irányiló szervi (önkomsányzad) támogatás (intézntényftnanszirozás) 8 509

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.±9.) 8509

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (l.l+...+l.5.) 8 431
It. Személyi juttatások 5 787

1,2. Munkaadókat terltelő járulékok és szociális bozzájántlási adó I 554

1.3. Dologi kiadások I 090

1.4. Ellátottak pénzbeli jtittetásai

1,5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.l.+...+2.3.) 77

2.1. Bentházások 77

2.2. Felújitások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. . ebből EU-s forrásból tám. meg”alósttló prograssiok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (l.+2.) 508

Éves engedélyezett létszám előirányzat (Fő) 6



6. melléklet a .../2015. (.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszárna:

Jászboldogháza Községi Önkormányzat

69500194-11026747

Éves eredeti kiadási előirányzat: 179040 ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány Összesen: 0 Ft

Sor- 30 nap 30-60 nap 60 napon
‚ Tartoz~sállomány megnevezése alatti közötti túli Át-ütemezett Összesen:

slam . . . . . ‚

allomany allomnny allomany

I. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

~ Elkúlönílettállami pénzalapnkkal szembeni
• tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

~ Tartozásállomány Önkormányzatok és intézmények
• felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen;

Jászboldogháza,

költségvetési szerv vezetóje



KIMUTATÁS

a 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

I számú tájékoztatá Ezer forintban!

Támogatás
Sor- Támogatott Szervezet neve Támogatás célja Támogatás teljesitési
szám összege

osszege

I. JKHK tagdíj 25

2. Jászsági Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 15 33

~ Jászsági Ivóvízminőségjavító tagdíj 73
Önkormányzati_Társulás

Jászsági Szochiális Társulás tagdíj 71 35

4. Jászalsószentgyörgy Óvodai Társulás közoktatási hozzájárulás 1 1 405

6.

7.

9-

lo

II.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Is-

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen: II 589 68



3. számú tájékoztató tábla

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként-beszámítás után

3 .számú tájékoztató adatok forintban

.Jogcím 2013. évi támogatás Összesen

j 2

település üzemeltetési normalivák 14 394 093

. zöldterületkarbantartás 3 743 740

-közvilágítás 6 112 000

- köztemctő fenntartása 1 299 063

- közutak, hidak fenntartása 3 239 290

- egyéb önkon1lányzati feladatok támogatása 4 356 323

. gyermekétkeztetés támogatása- dolgozói bértámogatás 6 740 160

. gyen~ekétkeztetés üzemeltetés támogatása 2 261 196

- pénzbeni ellátásokhoz hozzájárulás 5 874 570

- gyermekjóléti szolgálat

- könyvtári és közmiivelődési feladatok támogatása I 908 360

- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 114 750

. köznevelési feladatok támogatása 5 519 400

Info beszámítás 643 677

Osszesen: 39260492



7. melléklet a 2/2015. (IL24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezerforintban!

Kivitelezés kezdési és Felhaszsiálás 2015. év utáni
Beruházás megnevezése Teljes költség 2015. évi előirányzatbefejezési éve 2014. X11.31-ig szükséglet

I 2 3 4 5 6=(2-4-5)

AcéIltíltó ( tó) 601 20U 498

Pátkocsi I 524 2015 1 524

Tárcsa 356 2015 356

öntözőrcndszcr 465 2015 465

szivattyú vásárlás 259 2015 259

ÖSSZESEN: 3 20& 3 102
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MUNKATERV
2015/2016

JÁSZBOLDOGHÁZAI MESEVÁR ÓVODA
OM: 203097



2015-2016. Éves Munkaterv Jászboldogházai Mesevár Óvoda

I. Az intézmény éves munkatervének törvényi háttere

. 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról (az 1995. évi LXXXV. törvénnyel, az 1995.
évi CXXI. Törvénnyel, és az 1996. évi LXXII. törvénnyel módosítva) hatályos
paragratiisai

. 2011. évi CXC. törvén s nemzeti köznevelésről

. 363/2012. (XII. 17. ) Kormányrendelet 1. számú melléklete az Ovodai nevelés Országos
alapprogramjáról.

. 20/2012. (VIII. 31. )Az emberi erőforrások miniszterének EM1vII rendelete a nevelési-
oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 6.*

. 32/ 2012.( X. 8. ) EMIv1I rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve
kiadásáról.

. 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

. 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelete

. A Nemzeti Köznevelési Törvény módosításáról szóló (2012. CXXIV. tv.) rendelet

. 2013. évi CXXXVII. tv. nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. módosításáról

. A Kormány 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról

. 2003. évi CXXV. törvény az egyéni bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról.

. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.

. 15/2013. (II. 26.) EMtvlI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények
működéséről

. 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,
a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus
szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

II. Az intézmény adatai

Intézmény neve: Jászboldogházai Mesevár Óvoda

Intézmény címe: 5144 Jászboldogháza Petőfi Sándor utca 2.

Telefonszáma: 57/460 744
06/70/372 7347

E-mail címe: ovoda.boldo~haza’~pmail.com
ovoda’i~jaszboldoghaza.hu

OM azonosító: 203097



2015-2016. Éves Munkaterv Jászboldogházai Mesevár Óvoda

Az intézmény fenntartója: Jászboldogbáza Községi Önkormányzat
5144 Jászboldogháza, Rákóczi Út 27.

Az intézménymegbízott vezetője: Sósné Baráth Erika

Férőhelyek száma: 50 fő

Csoportok száma: 2

Közalkalmazotti létszám: 4 óvodapedagógus
2 dajka

III: Működési terv

Csoportok létszáma és beosztása:

Maci csoport: 14 Fő, ebből SNI:2 fó
Ovónők:

. Baranyi Béláné

. Sósné Baráth Erika
Dajka: Szőllősi Béláné

Vuk csoport: 14 Fő, ebből SNI:1 Fó + elő felvételis 4 Fő
Ovónők:

. Cseke Izabella

. Rácz Béláné
Dajka: Pócz Imréné

A nevelési év rendje:

. A nevelési év: 2015.09. 01.-től 2016 08. 31.-ig

. Szorgahti időszak: 2015.09. 01.-től 2016.05. 31.-ig

. Nyáriidőszak: 2016.06. 01.-től 2016.08. 31.-ig

. Az új gyermekek beíratása: 2016. május

Az óvoda nyitvatartási ideje: 600 órától 1700 óráig

Az új gyermekek óvodába fogadása, beszoktatása 2015.09. 01-től folyamatosan és
fokozatosan történik.



2015-2016. Éves Munkaterv Jászboldogházai Mesevár Óvoda

Az óvodánk napirendje

Az óvodában a napirendet űgy alakítjuk ki, hogy a szülők — a házirendben megbatározottak
szerint —gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhatják, ill. hazavibetik.
A szülők délután folyamatosan vihetik baza gyermeküket igényeik szerint.
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan óvodai
döntéshez, amelyben a szülőre fizetési kötelezettség hárul: Pl. közösen tervezett kirándulások,
színházlátogatás szervezése, stb.
Az intézménynek a szülők írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni ahhoz, hogy gyermekük
fényképezését igénylik-e, hozzájárulnak-e a szakmai munka dokumentálásához csatolandó
tevékenységeket megörökítő fényképezéshez /videó felvételhez, valamint a gyermekükről
készült felvételek az község honlapján megjelenhetnek-e?

Szülői értekezletek tervezett időpontja:
. 2015.09.17.
. 2016.01.19.
. 2016. április nagycsoport

Óvodai nyílt napok tervezett időpontja: 2016.Február vége.

A nyári takarítási szünet időpontját 2016. 02. 15.-ig lő kell tenni a hirdetőre.

Munkarend:

A Közoktatási törvény és az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően.
Az óvodapedagógusok munkabeosztását az Nkt. 62. ~ (4)-(5) bekezdése alapján, a (8)
bekezdést is figyelembe véve kell elvégezni. Meghatározza a beosztást a 20/2012. (VIII.31.)
EMIvII rendelet 12. ~-a is, mely szerint: „Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez
szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon,
hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus
foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.”
Esetünkben ez 2.5 óra ‚ a 0.5 órában a délutános óvónők egyéni és mikro csoportos
fejlesztéseket, méréseket, elemzéseket végeznek.

A munkafeltételekkel kapcsolatos nevelési évre vonatkozó konkrét feladatok:

A meglévő eszközök állagmegóvása, balesetmentes működés megszervezése naponta.
A szabályzatokban foglaltak betartása és betartatása (SZMSZ, Házirend, Tűzvédelmi és
munkavédelmi előírások.

Felelősök:
. Mb.Intézményvezető: Sósné Baráth

Erika
• Gyermekvédelmi felelős: Baranyi

Béláné
. jegyzőkönyvek vezetése: Rácz Béláné
. Önértékelési csoport vezetője:

Cseke Izabella
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. tűz és munkavédelmi felelős:
Baranyi Béláné

. besegítés adminisztrációs munkákba:
Pócz Imréné

. tisztítószerek fogyásának
nyilvántartása: Szőllősi Béláné

Az intézményvezető helyettesítését távollétében az SZMSZ-ben szabályozottaknak
megfelelően az intézményben jelen lévő rangidős óvodapedagógus végzi. A munkaköri
leírásában megfogalmazottak alapján.

A dolgozók beosztása a csoportban töltött kötelező óraszám alapján:
Páratlan hét

Páratlan hét:

A heti 4 órában elrendelhető munkavégzés tartalmi elemei:



2015-20:16. Éves Munkaterv Jászboldogházai Mesevár Óvoda

Az Nkt. 62. ~ (8) bekezdése általánosan fogalmaz e tekintetben, (nevelést
előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület
munkájában való részvétel, továbbá eseti helyettesítés), de a 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet 17. ~ felsorolásában az óvodára vonatkozó feladatokat is találunk,
mint Pl. a gyermekek teljesítményének értékelése, gyermekbalesetek megelőzésével
kapcsolatos feladatok végrehajtása, az intézményi dokumentumok készítése,
vezetése, a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra
megtartása. stb.
Nevelés nélküli munkanapok száma: 5

A törvényi előírásokat és a pedagógiai feladatokat Szem előtt tartva tervezzük.

Tervezett időpontok:

. 2015.10.27

. 2015.10.28

. 2016.03.05.

. 2016.06.15

. 2016.08.31.

A nevelés nélküli munkanapokat szakmai felkészülésre, pedagógus önértékelésre és
tanfelügyeleti ellenőrzésre történő felkészülésre, aktuális projekt tervekre történő
felkészülésre, évzáró és nyitó értekezletre kívánunk felhasználni.

Munkatársi értekezletek tervezett időpontjai:

. 2015.09.01. Évnyitó munkatársi értekezlet.

. 2016.01.12. Félévzáró és nyitó munkatársi értekezlet.

. 2016. 08.31. Evzáró és évnyitó munkatársi nevelési értekezlet.

A tervezett programok, projektnapok és hetek előtt rendszeresen nevelőközösségi
megbeszélést tartunk az aktuális teendőkről.

A pedagógusok fogadóórái igény szerint előzetes megbeszélés alapján.

IV. 2015/2016-os nevelési év céljai, feladatai:

Kiemelt pedagógiai célok, feladatok
Cél:

. Pedagógiai programunk céljainak megvalósítása, kiemelten az újításként bevezetett
kompetencia alapú program egyes elemeinek beillesztését szolgálja.
Ezen belül: A gyermekek sokoldalú képességfejlesztésének biztosítása. Természetes
játék, és élethelyzetben a gyermekek érdeklődésének középpontjában álló, vagy a
kezdeményezett témákhoz kapcsolódó komplex, cselekvő, projektrendszerű,
kompetencia alapú ismeretszerzés és bővítés megszervezése.

. Az egészséges életmódra nevelés

. Érzelmi biztonságon alapuló légkör kialakítása.

. A nevelőtestület felkészülése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és minősítésre
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Feladatok
. A gyermekek megismerési vágyának, kíváncsiságának, érdeklődésének kielégítése,

sokszínű, párhuzamos tevékenységi, cselekvési és tapasztalatszerzési lehetőség
biztosításával. A kognitív kompetenciák, kiemelten az értelmi erők, képességek
fejlesztése /érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodási
gyermekhez igazodó optimális fejlesztése.

. Az egészséges életmód korszerű értelmezésével a gyermekek testi- lelki és értelmi
képességeinek fejlesztése. A fejlesztéshez esztétikus, rendezett, balesetmentes és
célirányos környezet kialakítása, amely a gyermek számára impulzusokat ad a
tevékenykedésre.

. A sikerélmény előtérbe helyezése. /önbizalom, bátorság, kezdeményezőkészség
erősítéseiaz esetleges sikertelenség kezelése i”próbálkozz újra, máshogy, később, de
soha ne add fel’

. Az intézményi önértékelés elkészítése, kiemelten a tanfelügyeleti ellenőrzésben és
minősítésben részt vevő pedagógusok önértékelése.

A kompetencia program egyes elemeinek bevezetése:

A gyermeki tevékenység valamilyen belső szükséglet kielégítését, külső követelmény
teljesítését szolgáló eszköz, melyet a gyermek képességeinek segítségével valósít meg, ezáltal
úgymond használatban fejlődnek a képességek. A képességek fejlesztése áll a kompetencia
alapú programcsomagnál is a középpontban és nem az ismeretek közvetítése, ami gyermeki
tevékenység fenti logikájának alkalmazás-gyakorlás, lehetőség-fejlődés, terminusát követi.

A kompetencia fejlesztés iránya az elmélet mentén azonos, de az óvodaiban is
megtartásra kerültek a célból fakadóan- óvodából az iskolába való átmenet tartalmilag újszerű
kidolgozása, az inkluzív pedagógiának, együttélésnek az elterjesztése, a játéknak, mint a
fejlesztés céljának és eredményének a megjelenítése, a játék, érzelem, erkölcs metodikai
kapcsolatának érvényesítése- a specifikumai.

A gyermek spontán élményeiből fakadó játéka, az irányított tevékenysége, azaz a tanulás,
valamint az erkölcsi érzék, a moralitás fejlődése a nevelési gyakorlatban összefiuggenek. Az
összekötő fogalom az érzelem.

Egészséges életmódra nevelés:

Az egészséges életmódra nevelés mai életünkben felértékelődött, fontossága hosszú távon
meghatározza a felnövő gyermekek önmaguk által kialakított életstílusát. Az egészséges
életmód magában foglalja a környezettel való harmonikus együttélést, a természet
szeretetét és védelmét.
Feladata:

. A gyermekek gondozása, testi-lelki szükségleteinek, mozgásigényének kialakítása.

. A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének, testi képességei fejlesztésének
elősegítése.

. A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.

. Az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés,
az egészségmegőrzés szokásainak alakítása.

. Biztonságos környezet kialakítása.

. Ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és
korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

A Pedagógiai Programunkban részletesen kitérünk az egészséges életmódra nevelésről.
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Érzelmi biztonságon alapuló légkör kialakítása:

Célja: A gyermekek egyéni és társas szükségleteinek biztosítása erkölcsi életének,
magatartásának, érzelmi akarati életének formálása.

Feladata:
. Az érzelmi nevelés területén az állandó differenciálás, az erkölcsi, esztétikai és

intellektuális érzelmek megjelenése, majd ennek a szerepe a személyiség egészének
fejlődésére, az érzelmi életnek, mint a szociális fejlettségi szint segítése a
nevelőmunkában.

. Az óvodapedagógus és dajka ismerje fel az érzelmek kifejezéseit, az együttérzés
képességét, a toleranciát a gyermek iránt.

. Az érzelmi nevelést felelősségteljesen lelkiismeretesen nagy odafigyeléssel a
szabályok, normák betartásával épüljön be a nevelési folyamatba és a nevelőmunkába.

. Az óvodában az érzelmi biztonság, otthonosság, derűs szeretetteljes légkör biztosítása,
a gyermekeket az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások, ingerek érjék.

. Pozitív kapcsolat kialakítása az óvodapedagógus-gyermek, gyermek-gyermek között, a
szeretet, a tisztelet, a megbecsülés, a kötődés képességének fejlesztése.

. A mások iránti tisztelet, megbecsülés érzésének fejlesztése.

. Az óvodai lehetőségek, az együttműködés, az önértékelés, önérvényesítés, társas
szükségletek kialakítása.

. Ha szükséges, a szakemberekkel való együttműködés, a gyermekeknél bekövetkezett
törődést igénylő zavarok megfelelő ellátása: p1.: logopédus, pszichológus,
gyógypedagógus stb. közreműködése segítése a nevelőmunkában.

. Az érzelmi nevelést óvodánkban fontos feladatnak tekintjük, nagy odafigyeléssel,
kellő Figyelemmel kísérjük.

V. Eseniénynaptár, Felelősök

Megnevezés Időpont felelős közreműködők,
segítők

Munkarend, munkaidő 2015 .szeptember 01. intézményvezető nevelőtestület
beosztás elkészítése

Tanévnyitó 2015.szeptember.01. intézményvezető nevelőtestület
nevelőtestületi értekezlet, Önértékelési
Pedagógiai Program, csoport vezetője
Házirend, SZMSZ
elfogadása,
csoportnapló. Tájékoztató
az intézményi önértékelés
lebonyolításáról.
Törvényi háttér, éves 2015.Szeptember intézményvezető nevelőtestület
beszámoló áttekintése, 15.
értékelések elemzése, az
intézmény
munkatervének
elkészítése, elfogadása I
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DIFER mérés 1. 2015.szeptember Cseke Izabella
nagycsoport 30-ig
beszoktatási terv, 2015.szeptemberl- Cseke Izabella, óvónők, dajkák,
beszoktatás októberi 5-ig. Rácz Béláné
megszervezése,
családlátogatások

szülői értekezlet 2015 .szeptemberl 7. intézményvezető
óvodapedagógusok

Mihály napi projektnap 2015.szeptember25. intézményvezető óvónők, dajkák,
Baranyi Béláné szülők
OSZSZ vezetősége

Kimutatások, statisztikai szeptember28- intézményvezető Pócz Imréné
adatok elő- és elkészítése október 9-ig óvodapedagógusok,

Nevelési év 2015 .szeptember3o intézményvezető
dokumentációs óvodapedagógusok
anyagának elkészítése,
éves tervek, tevékenységi
tervek, nevelési tervek
munkaköri leírások

elkészítése.

Állatok világnapja 2015.október Cseke Izabella óvónők, dajkák,
projektbét 5-9-ig külső segítők

Projekthéten belül 2015.október 7. Baranyi Béláné Szőllősi Béláné
kirándulás Szolnokra a Sósné Baráth Erika
Maci csoporttal NEFAG
Zrt Okoturisztikai
Központ és Vadaspark
»Ősz kincsei Tökjó 201 5.októberl 9-22. Rácz Béláné Ovónők, dajkák,
hét” elnevezésű külső segítők
Projekthét
Projekthéten belül „Tök 20l5.október 20. intézményvezető, dajkák, szülők,
jó délután” kedd óvodapedagógusok külső segítők
termésbábok készítése,
tökfaragó verseny nyílt
délután szülőkkel.
Márton napi projekthét 2015. Baranyi Béláné Ovodapedagógusok,

november 9-13. dajkák

Fogadóórák megtartása 2015.november 30.- óvodapedagógusok
A gyermekek ig
fejlődésének nyomon
követéséről a szülők



2015-2016. Éves Munkaterv Jászboldogházai Mesevár Óvoda

tájékoztatása.
Mikulásváró projekthét 2015 .november3o.- Sósné Baráth Erika óvodapedagógusok,

december4.-ig dajkák, szülők
Mikulás ünnepség 2015.deeember 3. Intézményvezető, dajkák, szülők

óvodapedagógusok,
OSZSZ vezetősége

Karácsonyi kézműves 2015.decemberl4- óvodapedagógusok dajkák, szülők
délelőttök 1 8-ig
Félévzáró-és nyitó 2016.január 12. intézményvezető, óvodapedagógusok,
munkatársi értekezlet dajkák
Szülői értekezlet 2016.januárl9. intézményvezető, OSZSZ

óvodapedagógusok
Magyar Kultúra napja. 20l6.január 22 Rácz Béláné óvodapedagógusok,
Projektnap dajkák, külső

segítők (könyvtáros)
Iskolaérettségi 201 6.január 30.-ig Baranyi Béláné
vizsgálatok Sósné Baráth Erika
megszervezése.

„Farsangi kavalkád 201 6.februárl -5-ig Cseke Izabella óvodapedagógusok,
„projekthét dajkák

Farsangi bál a 2016.február 5. intézményvezető, dajkák, szülők
csoportokban. óvodapedagógusok
Nyílt napok a 2016. február 29-ig intézményvezető, dajkák
csoportokban óvodapedagógusok,

A Víz Világnapja 2016. Rácz Béláné óvodapedagógusok,
projekthét március7-l 1-ig dajkák
Nemzeti ünnepünk, 201 6.március 11. óvodapedagógusok dajkák
március 15.
megünneplése
Húsvéti kézműves 2016.március 21-22 óvodapedagógusok dajkák
délelőttök,
hagyományok.
„Nyuszi ül a fűben” 2016. március 23. Sósné Baráth Erika dajkák, külső
projektnap a OSZSZ segítők
Tájbázban
Tanító néni látogatása a 2016. Baranyi Béláné
nagycsoportban március3 1-április 8 Sósné Baráth Erika

között egyeztetett Tanító néni
időpontban

A Föld Világnapja 2016. Baranyi Béláné Ovodapedagógusok,
projekthét áprilisl8-22-ig dajkák, szülők

DIFER mérés 2016.április 30-ig Cseke Izabella
Szülői értekezlet a 2016. április, az Baranyi Béláné Leendő 1. osztályos
nagycsoportnak iskolai beiratkozás Sósné Baráth Erika tanító néni
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napján.

Óvodai beiratkozás április 22-május 20 intézményvezető
között kijelölt
napokon.

Anyák napi ünnepség 2016.május 5. intézményvezető dajkák
óvodapedagógusok
oszsz

Madarak fák napja 2016.május 9-13. Baranyi Béláné óvodapedagógusok,
projekthét dajkák
Kirándulás 2016. május 18. intézményvezető óvodapedagógusok,

dajkák
Óvodai búcsúzás 2016.május 27. Baranyi Béláné óvodapedagógusok,

Sósné Baráth Erika dajkák, OSZSZ
Fogadóórák a gyermekek 2016. május 31.-ig óvodapedagógusok
szüleinek a gyermek
fejlődésének
vizsgálatáról.
Környezetvédelmi 2016. június I. Sósné Baráth Erika Szőflősi Béláné
vetélkedő megszervezése Baranyi Béláné külső segítők
a nagycsoportnak
Gyermek és családi nap 2016.június 3. intézményvezető, óvodapedagógusok,

OSZSZ vezetősége dajkák, szülők

VI. Óvodánk kapcsolatrendszerének tervezése:

Óvoda-család:
. Tartalom: A hagyományos formákon túl (szülői értekezlet, fogadó órák,

családlátogatások, nyílt napok), vetélkedők, családi napok, délutánok szervezése.
. Cél: Az információ áramoltatása, nyitott óvoda, tájékoztatás a gyermek egyéni

fejlődéséről, vélemények, szülői igények, visszajelzések fogadása.

Óvoda- iskola:
. Tartalom: Partnerkapcsolat megalapozása, iskolalátogatás, leendő tanító néni

meghívása.
. Cél: Az óvodából az iskolába való beilleszkedés segítése a pedagógiai módszerek,

eljárások összehangolása, közös hagyományrendszer kialakítása, formálása

Óvoda- társintézmények
. Tartalom: Látogatások, bemutatók, továbbképzések
. Cél: Egymás munkájának megismerése, kölcsönös segítségnyújtás, információ

áramoltatás.

Óvoda - Jász- Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi
Tagintézménye, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szakértői Bizottság
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. Tartalom: Fejlesztő foglalkozások, iskolakészültségi vizsgálat, szakmai
tanácskozások, gyermekek vizsgálata, S.N.I. gyermek fejlesztésének szakszerű
ellátása.

. Cél: A valamilyen képesség, részképesség zavarral, magatartás problémával küzdő
gyermek fejlesztése, valamint a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd-vagy más
fogyatékos gyermek ellátása szakértői vélemény alapján.

Óvoda — Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
. Tartalom: Családok segítése a gyermeknevelésben, gondjaik, problémáik intézésének

segítése. Jelzőrendszer működtetése.
. Cél: A hátrányos, veszélyeztetett helyzetben élő családok, gyermekek érdekeinek

képviselete, segítése.
.

Óvoda - Egészségügy (védőnő, orvos, fogorvos)
. Tartalom: Az óvodás gyermekek szűrése, vizsgálata.
. Cél: Folyamatos információcsere, a családok segítése az egészséges életmód

kialakításában.
.

Óvoda - Civil szervezetek:
. Tartalom: Közös programok szervezése (pl. a falu karácsonya, adventi ünnepség,

strandnyitó civil nap, gyermekekért alapítvány rendezvényei), egymás
rendezvényeinek látogatása, kölcsönös segítségadás.

. Cél: A község kulturális és közéletében való részvétel, egymás segítése, támogatása a
rendezvényeken

.

Óvoda- Művelődési Intézmények:
. Tartalom: Színházi előadások látogatása, könyvtárlátogatás, esetleg mozi, kiállítás.
. Cél: A gyermekek ízlésvilágának, kulturális igényességének fejlesztése, formálása.

Viselkedési normák pozitív irányítása.

Óvoda — Egyház:
. Felmérjük a szülői igényeket, és ennek alapján biztosítjuk az egyház képviselője

számára a helyet, és a nevelési időn túli időt a hitoktatás számára.

VII. Tár2yi, infrastrukturális feltételrendszer

Az óvoda ajtóinak és az udvari játékok karbantartása és festése, balesetveszélyes elemek
kicserélése, felújítása, homokcsere megtörtént a nyár folyamán.

Az óvoda költségvetését megfontoltan, ésszerűen, a takarékosság figyelembevételével
kívánjuk felhasználni. A szakmai anyag beszerzését szeptemberre és novemberre tervezzük a
szükségleteknek megfelelően. Továbbá Szükségesnek látjuk egy asztali számítógép
hűtőszekrény beszerzését, valamint internetkapcsolat kiépítését.

VIII. Az óvodás 2yermek fejlődésének fizyelemmel kísérése,
teljesítményének mérése, értékelése

Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kísérésével kapcsolatos szabályok
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63. ~ (1) Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és
Írásban rögzíti. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőt folyamatosan tájékoztatni kell.

(2) Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges
fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt
az Nkt. 72. ~ (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek
nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. ~ (4)
bekezdésében foglalt jogokról.

(3) Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak önként nem tesz eleget, az
óvoda vezetője az Nkt. 72. ~ (1) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdésében
foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a
gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt.

(4) Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét -

szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíteni kell a gyermek fejlődését
szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat

Az óvodás ayermek fejlődésének nyomon követése

A kompetenciákon alapuló nevelés és a gyermekek fejlődésének nyomon követése, mérése
azt erősíti, hogy minden gyermek „más”, hogy minden gyermek saját kompetenciákkal
rendelkezik, és hogy minden gyermek fejlődését elsősorban saját magához kell mérni.

Ennek érdekében a — Dr. Bakonyi Anna Által kidolgozott szempontrendszer átfogó és
bármikor felhasználható.

Célunk: Dr. Bakonyi Anna által kidolgozott mérőeszközt a nevelőtestület által átdolgozott és
lerövidített formában alkalmazni tovább kiscsoportos kortól fehnenő rendszerben.

A normákhoz való igazodás, a szabálytudat, a szabályalakítás képessége, az alkalmazkodás, a
kezdeményezés és a döntés képessége az érettség jele, melynek megalapozása az óvodában
valósul meg.

A szocializáció alapja a játék, hiszen a játék közben alakulnak a kapcsolatok, ekkor történik
az érzelmek alakulása és a normák elsajátítása is. Ennek érdekében a szocializáció
szempontjából a nyomon követés is aprólékos, sokrétű.

A megfigyelések szöveges értékelését félévente minimum egy alkalommal végezzük el.

A megfigyelések alapján minden gyermekről „óvodai fejlődési naplót” vezetünk, melyet „a
fejlődési naplót segítő kategóriák rendszere” alapján töltünk ki.

A gyermekek fejlődésének nyomon követésével célunk az adott állapot megismerése annak
érdekében, hogy saját képességei szerint és saját tempójában haladva minél magasabb szintre
juthasson cl a gyermek. A fenti cél elérése érdekében feladatunk a gyermekek megismerése és
folyamatos megfigyelése.

. A szempontsor struktúrája négy nagy területre oszlik;

. Szociális képességek

. Ertelmi képességek

. Verbális képességek

. Testi képességek

Mcgfigyeljük a szociális képességek területén
. a gyermek társas kapcsolatait,
. játékát,
. társas magatartását,
. szokásismeretét,
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. érzehni és akarati megnyilvánulásait.

Az értelmi képességek területén megfigyeljük a gyermek kognitív (gondolkodási,
pszichikus) és érzékszervi szféráját.

A verbáHs képességek területén
. a nyelvhasználat s a verbális konmrnnikációt,
. az összeMggő és folyamatos beszédet,
. a beszéd tisztaságára, beszédértésre, kifejezőkészségre vonatkozó feladatok

segítségével.
A testi képességek területén

. a nagymozgásokat a mozgáskoordinációs,

. a fmom motorikus mozgásokat pedig az ábrázolás segítségével, a cselekvés szintjén
vizsgáljuk.

Dr. Bakonyi Anna fejlődési naplóját kiscsoporttól vezetjük be, a középső és nagyesoportos
gyermekek fejlődésének vizsgálatát a már megkezdett módszerrel, fejlődési naplóval visszük
tovább.

Difer mérés 5,6,7 éves gyermekeknél. Miután betölti 5. életévét, majd évente 2 alkalommal.

IX. Beiskolázási, továbbképzési terv

A pedagógiai szakszolgálatok átszervezésével a továbbképzések szervezése, lebonyolítási
formái megváltoztak. Ehhez igazodva a képzési kínálatnak megfelelően igyekszüiik
profilunknak megfelelő képzésekben részt venni, ill. igényeinket lejelenteni. A TKKI
képzéseit folyamatosan nyomon követjük. Elünk a személyes részvétel, a távoktatás, és az
online részvétel lehetőségeivel egyaránt. Az utóbbi időben a kollektíva egyre nyitottabb a
képzésekre, és ez nem a kötelező 120 óra, hanem a személyes, és intézményi megújulás
érdekében végzett belső késztetés.
A belső képzések az intézményt érintő változások miatt még indokoltabbá váltak, ezért az
intézményvezető a lehető legtöbb fórumon megjelenik.

Baranyi Béláné Hospitálásokban való részvétel: intézményen belül,
valamint a kompetencia alapú programmal dolgozó
csoportok megfigyelése referencia intézményben.

Cseke Izabella 1 .Közoktatás vezetői szakvizsgára felkészítő képzésben való
részvétel (önköltség)
2. belső hospitálás. Belső hospitálásban való részvétel.
3. Ónértékelési csoport munkájával kapcsolatos folyamatos

tájékozódás, mint csoport vezetője. Informatikai támogató
rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatón, való
részvétel.

Rácz Béláné Felkészülés a betervezett 2016-os ininősítési eljárásra.
Szakmai napon való részvétel.
Hospitálásokban való részvétel: intézményen belül,
valamint a kompetencia alapú programmal dolgozó
csoportok megfigyelése referencia intézményben.
Onértékelés elkészítése.

Sósné Baráth Erika t. „Az intézményvezetők felkészítése az intézményi
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önértékeléshez, tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a
pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői
feladatok” 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
TAMOP-3. 1.15-14-2014-0001 kiemelt projekt keretében.
2. Közoktatás vezetői szakvizsgára felkészítő képzésben
való részvétel (önköltség),
3. Felkészülés a tanfelügyeleti ellenőrzésre, belső
hospitálások.

______________________________ Onértékelés elkészítése.

A szakvizsgás képzések hétvégi konzultációkkal történnek, amennyiben szükséges a
helyettesítés, a heti négy órában történő eseti helyettesítéssel kívánjuk megoldani.

X. Pedapó~iai munka ellenőrzése.

Intézményünk ellenőrzési, értékelési rendszere

Az ellenőrzés és értékelés célja az óvodapedagógiai munka segítése, szinten tartása,
eredményesebbé tétele, célirányosságának, tervszerűségének biztosítása a hatékony működés
érdekében.
A nevelési év Új kihívása az intézmények, pedagógusok, intézményvezetők ellenőrzése,
minősítése. Ennek érdekében az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, koherenciájának
megállapítása folyamatos feladatunk.
Létrehoztuk a belső önértékelési csoportot melynek vezetője Cseke Izabella, tagjai a
nevelőtestület 3 tagja.

Az intézményi önértékelési program és az éves önértékelési ten’ a munkaterv
mellékletében található. (3.4. melléklet)

A pedagógusok ellenőrzésének szempontjai:

. A 8 pedagógus kompetencia alapján.

. Folyamatos belső hospitálások: hospitálási napló, megfigyelési értékelési szempontsor
az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megfigyelési szempontjai alapján.

A pedagógusok ellenőrzésének szempontjait az 1. sz. melléklet tartalmazza.
A dokumentumok ellenőrzésének szempontjait a 2. sz. melléklet tartalmazza

Óvoda belső ellenőrzési területei:

1. pedagógiai munka, gyakorlat megfigyelése, elemzése, megbeszélése,

2. nevelőmunka feltételeinek ellenőrzése,

3. dokumentumok ellenőrzése, elemzése,

4. partnerközpontÚ intézményműködés,

5. helyi programunk beválás vizsgálata, megvalósításának nyomon követése.

A pedagógiai munka, illetve az egyéb ellenőrzések során objektív értékelésre,
véleménynyilvánításra, állásfoglalásra törekszünk, melyben a tanácsadói, segitői szándék kap
elsődleges szerepet, s tiszteletbe tartjuk a módszertani szabadságot, önállóságot.

A nevelési év folyamán a lenti táblázat haladási üteme szerint a dokumentumok, dajkák
munkájának és egyéb dolgok ellenőrzése.
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Belső ellenőrzési terv

Tevékenység határidő felelős
Felújítási, nyári karbantartási 2014.augusztus 30. Sósné Baráth Erika
munkálatok, nagytakarítás intézményvezető
elvégzésének ellenőrzése
Tűz és balesetvédelmi 2014.szeptember 30.-ig Baranyi Béláné
oktatás valamint tűz és Sósné Baráth Erika
bombariadó gyakorlásának intézményvezető
ellenőrzése.
Dokumentumok: 2014.szept.30.-ig, Sósné Baráth Erika
esoportnaplók megnyitása, majd negyedévente intézményvezető
ellenőrzése, éves tervek
felvételi-mulasztási naplók,
jelenléti ívek, egyéni
fej lettségmérő lapok
ellenőrzése
Dajkák munkájának folyamatos Sósné Baráth Erika
ellenőrzése intézményvezető
Pedagógiai program szerinti negyedévente Sósné Baráth Erika
haladás, pedagógiai munka intézményvezető
ellenőrzése
A dolgozók munkaidő A nevelési év kezdetén Sósné Baráth Erika
beosztásának, egészségügyi intézményvezető
kiskönyvének ellenőrzése
Szabadságok kiírásának folyamatos Sósné Baráth Erika
naprakészsége, személyi intézményvezető
anyagok, munkaidő
nyilvántartás vezetése,
udvari Játékok ellenőrzése

XI. Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység

Teendőitket meghatározza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok, módosító rendeletek.
A gyermekvédelem minden óvodapedagógus és óvodai dolgozó munkaköri kötelessége a rábízott
gyermekek védelmi, pedagógiai eszközökkel való segítése.
A gyermekvédelmi munka, védelem minden gyermekre kortól, nemtől, vallástól,
származástól független odatigyelést, gondoskodást jelent.

Az óvodai gyermekvédelem az első legfontosabb jelzőrendszer, hiszen a gyermekek minden
problémája általában itt érzékelhető először intézményes keretek között.
A gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki rendszeresen
részt vesz a községben működő Családsegítő-és Gyermekvédelmi Szolgálat ülésein..
Kis településen élünk, itt mindenki ismer mindenkit. Ezen kívül mindennapos a kapcsolat a
védőnővel, jegyzővel. Igy már előre értesülünk, ha egy gyermek hátrányos vagy
veszélyeztetett helyzetben van és fel tudunk készülni a fogadására.
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Célja:
. A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény

lehetőségeihez mérten. Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és kulturális
környezetből érkező gyerekek számára.

. Az óvodába beíratott és járó gyermekek problémáinak korai felismerése, kezelése.

. A gyermek hátrányos helyzetének, veszélyeztetettség kialakulásának
megakadályozása, de legalábbis csökkentése, hogy hátrányos helyzetbe tartósan ne
kerüljön, vagy hátrányos helyzetűből ne váljék veszélyeztetetté a gyermek.

• Problémás esetek folyamatos felmérése, gondos orvoslása, a gyermekvédelmi munkát
segítő partnerkapcsolatok folyamatos ápolása, velük együttműködési rendszeresen.

. Az óvodai jelzőrendszer aktuális működtetése — óvodán belül és kívül is a társ és
segítő intézményekkel.

Feladat
. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk e gyermekekre (rendszeres óvodába járás,

hiányzás oka, a gyermek állapota, hangulata, esetleges külsérelmi nyomok stb.).
. Családlátogatás szükség szerint, családsegítő bevonásával.
. Ha szükséges óvó- védő intézkedésre javaslatot teszünk.
. Rendszeres szűrővizsgálatokat az illetékes személlyel megszervezni, lebonyolítani

(védőnő, fogorvos, gyermekorvos, ortopédiai szakember, logopédiai szűrés stb.).
. Mivel településünk kicsi egy óvoda működik ezért természetesen, felvállaljuk az

integrált neveléssel kapcsolatos feladatokat.
. Minden olyan gyermek nevelését felvállaljuk, amely a többi gyermek testi épségét

nem veszélyezteti.
. Óvodánk 2006-óta feljövő rámpával van ellátva ezért, mozgáskorlátozottak részére is

megoldott a bejutás.
. Felvétel előtt tájékozódunk a hátrány mibenlétéről és a gyermek és ifjúságvédelmi

felelős, felveszi a kapcsolatot a szükséges érdekvédelmi szervezetekkel és a megfelelő
szakemberrel a gyermek érdekében.

. Fontosnak tartjuk a szülők bevonását, meggyőzését a rendszeres óvodába járásról.
Szükség esetén jelezni az indokolatlan hiányzást.

. Felhívjuk a családok figyelmét milyen támogatások illetik meg.

. Minden konkrét esetben együttműködünk.
Együttműködés formái az SZMSZ-ben rögzítve. A gyermekvédelmi munka és a gyermekek
esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Pedagógiai programunkban részletesen niegtaláU~ató.

XII. Különleges bánásmódot i2énylő ayermekek

Sajátos nevelési igényű gyermekek

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja és a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve meghatározza az óvoda feladatát ezen a területen.
A sajátos nevelési igényű gyermek családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését
segítjük a többi gyermekkel együtt történő integrált nevelés során.
A sérült és az ép gyermekek kölcsönös tapasztalatai egymásról, közös tevékenységeik,
együttes élményeik azt valószínűsítik, hogy később is elfogadók, igény szerint segítőkészek
lesznek egymás iránt. Ezt elfogadva dolgozta lő intézményünk a Sajátos nevelési igényű
gyermekek helyi program fejezetét, mely Pedagógiai programunk részét képezi.

Tehetséges gyermekek
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A nevelési programunkban megfogalmazott értékek azt a célt szolgálják, bogy a ránk bízott
gyermekek adottságaikkal, képességeikkel, fejlődésükkel, szervezett és spontán
tapasztalataikkal összhangban, minél teljesebben bontakoztathassák ki tudásukat,
személyiségüket.
Nagy figyelmet fordítunk a kisgyermek egyéni képességeit figyelembevevő differenciált
fejlesztésre. Ovodásaink pszichikus képességeik (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet,
képzelet és gondolkodás) fejlesztésére nagy hangsúlyt fektetünk, mert ezen általános
intellektuális képességek alapozzák meg a speciális képességeket. A kompetencia alapú
programcsomaghoz összeállított és alkalmazott képességfejlesztő játékok gyűjteménye
valamennyi korcsoportú gyermek egyéni sajátosságához igazodik.
A tehetséges gyermekek részére lehetőséget biztosítunk labdarúgás és népitánc
foglalkozásokon való részvételre.
Ovi-foci: A gyermekek érdeklődése alapján lehetőség van a labdarúgás szabályait
megismerni és a játékot gyakorolni.
Népi tánc: A magyar népi hagyományok átörökítését is szolgáló foglalkozáson heti egy
alkalommal kedvezően befolyásoljuk a gyermekek zenei alkotókészségének kibontakozását.

XIII: Intézményünk baleset-megelőzési tevékenysé2e, a tanuló- és
gyermekbalesetek jelentési kötelezettsége

168. ~ (1) Az óvoda, iskola, kollégium SZMSZ-ében kell meghatározni a nevelési-
oktatási intézmény vezetőinek, pedagógusainak, valamint más alkalmazottainak feladatait
a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében és a baleset esetén (intézményi védő, óvó
előírások).

(2) A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a
gyermekek, tanulók felügyeletét, védelmét, figyelemmel a baleset-megelőzés
szempontjaira.

(3) A nevelési-oktatási intézményekben
a) olyan környezetet kell teremteni, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos

szokások, magatartási formák kialakítására,
b) a tanórai és az egyéb foglalkozások során a nevelési-oktatási intézmény

sajátosságaira figyelemmel ki kell alakítani a tanulókban a biztonságos intézményi
környezet megteremtésének készségét, át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket a főbb
közúti közlekedési balesetek, a mérgezés, fülladás veszélyei, az égés, az áramütés,
valamint az esés témakörében,

c) fejleszteni kell a gyermek, a tanuló biztonságra törekvő viselkedését

A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a
veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat a nevelési év kezdetén, továbbá
szükség szerint életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés
tényét az óvónők a csoportnaplóban kötelesek dokumentálni.
A balesetveszélyt a munkavédelmi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően kell kezelni.
Minden nevelő személy felelős a csoportba, intézménybe járó gyermekek egészségének és
testi épségének megóvásáért. Amennyiben mégis bekövetkezik a gyermekbaleset, az SZMSZ
ben leírtaknak megfelelően kell eljárni.
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Jászboldogháza, 2015.szeptemberl 5.

Sósné Baráth Erika
mb.intézményvezető

Legitimációs záradék

Az Óvoda irattárában iktatási számú jegyzőkönyv található,
mely igazolja, hogy a szülők megismerték és véleményezték a nevelési év
munkatervét

Kelt ‚ 201

szülői szervezet vezetője

Az Óvoda irattárában iktatási Számú jegyzőkönyv található,
mely igazolja, hogy a fenntartó megismerte és véleményezte a nevelési év
munkatervét

Kek ‚201

fenntartó PH

A nevelőtestülete~ %-os arányban, a
201 kelt nevelőtestületi határozata alapján, a

nevelési év munkatervét elfogadta.

Kelt ‚201

intézményvezető PH
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1. sz. melléklet

Az adott időszakban a nevelőmunka, Játék, tevékenység, projekt vagy foglalkozás
megfigyelési szempontjai

Tevékenység-/foglalkozáslátogatás Jele, kódja
Az adott időszakban a nevelőmunka, játék, tevékenység, 7_ovped-önért_foglalkozás

projekt vagy foglalkozás megfigyelési szempontjai megf~gye1es
(párhuzamosan végezhető differenciált tevékenység)

megfigyelési szempontsor

sorsz Megnevezés Adat

1. Óvodapedagógus neve

2. Oktatási azonosítója

3. Az óvodapedagógus feladat ellátási helye

4. Tevékenység-/foglalkozáslátogatás időpontja:

5. Tevékenység-/foglalkozáslátogató neve

6. Tevékenység-/foglalkozáslátogató oktatási azonosítója

Kérjük, rögzítse, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz.

Válassza a véleményét tükröző értéket O és 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében Így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nincs így
1 = egyáltalán nem ért egyet
O = nines információja.

A „0” megjelölést a kérdőív számított átlagába nem számít bele!

1. Te~esen megfelelt az adott időszak szabad 0 1 2 3 4 5
játék/nevelési/tanulási tartalma a kitűzött célnak
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2. Megfelelően támogatták az elvégzett feladatok a cél 0 1 2 3 4 5
elérését

3. Megfelelő mértékben érte el a tevékenység/projekt ~ 1 2 3 4 5
(foglalkozás) a kitűzött célt

4. Megfelelően támogatták az alkalmazott módszerek a cél ~ ~ 2 3 4 ~
elérését

5. A választott módszerek, tanulásszervezési eljárások
megfelelően illeszkedtek a tevékenység/projekt 0 1 2 3 4 5
(foglalkozás) tartalmához, az elvégzett feladatokhoz

6. Megfelelő motivációs eszközöket alkalmazott az
óvodapedagógus a szabad játék/ tevékenység/projekt 0 1 2 3 4 5
(foglalkozás) során

7. Az óvodapedagógus által használt módszerek,
tanulásszervezési eljárások az intézmény által előnyben 0 1 2 3 4 5
részesített módszertannak megfeleltek

8. Megfelelő tanulásszervezési, képességfejlesztési 0 1 2 3 4 5
formákat használt az óvodapedagógus

9. A használt tanulásszervezési formák megfelelőek voltak, 0 1 2 3 4 s
hasznosak, eredményesek

10. Megfelelő mértékben sikerült a gyermekeket bevonni a
szabad játék/tevékenység/projekt (foglalkozás) menetébe, 0 1 2 3 4 5
sikerült az aktivitásukat fokozni

11 .Megfelelően tükröződött a szokás szabályrend a
tevékenységben/projektben (foglalkozáson) a gyermekek 0 1 2 3 4 5
magatartásában

12.Megfelelően határozta meg az óvodapedagógus a
tevékenység/projekt (foglalkozás) célját, és sikerült azt a 0 1 2 3 4 5
gyermekek számára vonzóvá tenni, tudatosítani
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13.Megfelelően hangolódtak rá a gyermekek a 0 1 2 3 4 5
tevékenység re/projektre (foglalkozásra)

14.Megfelelő volt a tevékenység/projekt (foglalkozás) 0 1 2 3 4 5
menetének logikája

15.Megfelelően segítette az óvodapedagógus az önálló
tapasztalatszerzést a szabad játékban és egyéb 0 1 2 3 4 5
tevékenységben, tanulásban

16.Az óvodapedagágus megfelelően figyelembe vette az 0 1 2 3 4 ~
egyéni képességek közötti eltéréseket

17. Megfelelően jelent meg a személyiségfejlesztés a szabad
játékban/tevékenységben/projektben (foglalkozáson) Az 0 1 2 3 4 5
eszközök megfelelőek voltak.

18. Megfelelően megjelent a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekekkel való foglalkozás a szabad 0 1 2 3 4 5
játékban/tevékenység ben/projektben (foglalkozáson)

19. Megfelelően értékelte az óvodapedagógus (szóban) a 0 1 2 3 4 5
gyermeki produktumokat

20. Megfelelően értékelte az óvodapedagógus a gyermekeket 0 1 2 3 4 5

21 .A gyermekek önértékelése megfelelő volt. 0 1 2 3 4 5

22.Megfelelően volt Indokolt az adott időszak szóbeli 0 1 2 3 4 5
értékelése, és megfelelő módon történt

23.Az óvodapedagágus vezető, irányító, segítő szerepe
megfelelően indokolt volt az egyes folyamatokban 0 1 2 3 4 5

24.Az óvodapedagógus megfelelően ref lektiv volt. 0 1 2 3 4 5

25. Megfelelő volt a pozitív és a negatív visszajelzések aránya 0 1 2 3 4 5
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26.Megfelelő volt az óvodapedagógus stílusa 0 1 2 3 4 5

27.Megfelelően érthető volt az óvodapedagógus ~ ~ 2 3 4 5
kommunikacioja

28.Megfelelő volt az ávodapedagógus kérdező kultúrája 0 1 2 3 4 5

29.Megfelelő volt ávodapedagógus időgazdálkodása 0 1 2 3 4 5

Maximális pontszám: 29x 5=170 pont kapott pontszám: átlag pontszám

Szöveges kiegészítés:
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2. sz. melléklet

A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai
programjára épülő egész éves nevelési tanulási ütémterv, a csoportprofil, a
tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumai

2. Egyéb foglalkozások tervezése
3. Ovodai csoportnapló
4. Gyermeki produktumok
5. Tevékenység Ifoglalkozás tervezésének dokumentumai

A dokumentum megnevezése Jele, kódja
A dokumentumelemzés ás a megfigyelés szempontjai 6_ovped-önéi~dok-e1emző

sorsz Megnevezés Adat

1. Óvodapedagógus neve

2. Oktatási azonosítója

3. Az óvodapedagógus feladat ellátási helye

4. A dokumentumelemzés időpontja:

5. A dokumentumelemző neve

6. A dokumentumelemző oktatási azonositója

Kérjük, értékelje, bogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz.

Válassza a véleményét tükröző értéket O ás 5 között, ahol:
5 = teljesen egyetért
4 = többségében így van
3 = általában igaz
2 = többnyire nines Így
1 = egyáltalán nem ért egyet
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0 = nincs információja.

A „0” megjelölést a számított átlagába nem számít bele!

A dokumentumelemzés és a megfigyelés szempontjai

1. Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai
programjára épülő egész éves nevelési tanulási ütemterv, a csoportprofil, a
tematikus terv és az éves tervezés egyéb dokumentumai

A dokumentumelemzés tapasztalatai:

1. A PP-nak megfelelő tervezési módszert használ az 0 1 2 3 4 5
óvodapedagágus az éves tervezéshez

2. A PP-nak megfelelő tartalmi egységeket tartalmaz a 0 1 2 3 4 5
nevelési, tanulási tevékenység (projekt) terv

3. A tartalmi elemek a PP-nak megfelelően biztosítják a 0 1 2 3 4 5
nyomon követhetőséget

4. A PP-nak megfelelően épít az óvodapedagógus a tervező 0 1 2 3 4 ~
munka során a gyermekek előzetes ismereteire

5. A tevékenységtervezés, a PP-nak megfelelően,
tartalmazza a párhuzamosan is végezhető differenciált 0 1 2 3 4 5
tevékenységtervet a gyermeki kompetenciák fejlesztése
érdekében

6. A PP-nak megfelelően tartalmazza-e a nevelési, tanulási,
tevékenység, (projekt)terv a céloknak megfelelő tanulási 0 1 2 3 4 5
eszközöket (Kísérleti eszközök, ritmushangszerek stb.)

7. A PP-nak megfelelően megjelenik az egyéni fejlesztési
ütemtervben a fejlesztés-központúság (A gyermek 0 1 2 3 4 5
fejlődésére vonatkozó feljegyzések stb.)

8. A csoportprofil megfelelően koherens a nevelési tervvel 0 1 2 3 4 5

9. A PP-nak megfelelően tervezi az ávodapedagógus a külső 0 1 2 3 4 5
helyszínen a megfigyelő sétákat, foglalkozásokat
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10.Megfelelően korrigálja az óvodapedagógusszükség
esetén az éves terveket (Nevelési, tanulási tevékenység 0 1 2 3 4 5
(projekt) tervek, egyéni fejlesztési terv, integrációs
program stb.)

Maximális pontszám: 1 Ox 5=50 pont kapott pontszám: átlag pontszám

2. Egyéb foglalkozások tervezése

A dokumentumelemzés tapasztalatai:

1. Az óvoda nevelési év munkatervének megfelelő óvodai és
óvodán kívüli foglalkozásokat tart az óvodapedagógus, és
ezekhez megfelelően kidolgozott tervet készít. (p1.
Néptánc, mozgásfejlesztés, megfigyelő séta, kirándulás, 0 1 2 3 4 5
múzeumlátogatás, erdei óvoda, hagyományőrző
ünnepség, sportnap, felzárkóztatás, tehetségfejlesztés
stb.)

2. Az óvodai csoport és az óvodán kívüli foglalkozástervek
megfelelően kapcsolódnak az intézmény pedagógiai
programjához, éves munkatervéhez, célkitűzéseihez 1 2 3 4 5
(intézményi és nevelési célokhoz, nevelési területhez,
intézményi innovációhoz)

3. Az óvodai csoport és az óvodán kívüli tervezés tartalma
megfelelően összhangban áll az adott gyermekcsoport 0 1 2 3 4 5
életkori sajátosságaival

4. A tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezésénél
megfelelően érvényesül a cél—téma-anyag—eszköz
koherenciája, a főbb didaktikai feladatok, a fejlesztendő 0 1 2 3 4 5
készségek és képességek, kapcsolódó tudástartalmak
megjelölése

Maximális pontszám: 4x 5=20 pont kapott pontszám: átlag pontszám

3. Óvodai csoportnapló
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A dokumentumelemzés tapasztalatai:

1. Megfelelően követi a csoportnapló szerinti haladás a
nevelési, tanulási /tevékenység/ terv (projektterv), 0 1 2 3 4 5
tematikus terv, nevelés, tevékenyég/projekt (foglalkozás)
éves tervezését

2. Megfelelően követi a gyermekek produktumainak
személyre szabott értékelése p1. félév vagy év végén, az 0 1 2 3 4 5
értékekés szempontjai, az eljárás leírása. a pedagógiai
program értékelési elveit

3. Megfelelően fegyelmezett a napló adminisztrációja 0 1 2 3 4 5
(Naprakész naplóvezetés, bejegyzések, feljegyzések.)

Maximális pontszám: 3x 5=15 pont kapott pontszám: átlag pontszám

4. Gyermeki produktumok

A dokumentumelemzés tapasztalatai:

1. Megfelelően követhető a gyermekek munkájából,
produktumából (p1. rajz, festés, mintázás, kézimunka 0 1 2 3 4 5
barkácsolás stb.) az adott tevékenységben való haladás

2. A gyermeki produktumok a gyermekek portfóliójában 0 1 2 3 4 5
megfelelően rendszerezésre kerülnek

3. A gyermeki produktumok a gyermekek
szemmagasságában kerülnek kiállításra (OVI galéria) 0 1 2 3 4 5

Maximális pontszám: 3x 515 pont kapott pontszám: átlag pontszám

5. Tevékenység Ifoglalkozás tervezésének dokumentumai

A dokumentumelemzés tapasztalatai:
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1. A PP-mal koherens, megfelelő módszert használ az
óvodapedagágus a párhuzamosan is végezhető 0 1 2 3 4 5
differenciált tevékenységterveklprojekttervek (foglalkozás)
tervezéséhez

2. A vázlat tartalma megfelelő 0 1 2 3 4 5

3. A tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervben szereplő
tartalmi elemek megfelelőek az adott tevékenység 0 1 2 3 4 5
módszertanához kapcsolódó korszerű szaktudományos
ismereteknek

4. A tevékenyég/projekt (foglalkozás) feladatainak,
célkitűzéseinek teljesülését megfelelően segítik a 0 1 2 3 4 5
tervezett módszerek, ismeretátadás, tanulásszervezési
eljárások

5. A célkitűzés te~esülését megfelelően segíti a 0 1 2 3 4 5
tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezett felépítése

6. A tanulási, képességfejlesztési folyamat elősegítése 0 1 2 3 4 5
szempontjából a tervezett tevékenység szervezése,
módszerek, munkaformák megfelelőek.

7. A tervezésben a közösségfejlesztés, 0 1 2 3 4 5
személyiségfejlesztés megfelelően megjelenik

8. Az értékelési formák megfelelően jelennek meg a 0 1 2 3 4 5
tevékenyég/projekt (foglalkozás) tervezésében

9. A tartalmi elemek egymásra épülése megfelelően segíti a 0 1 2 3 4 5
nyomon követhetőséget

Maximális pontszám: 9x 545 pont kapott pontszám: átlag pontszám
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Táborok 2015

Újszászi tábor: 273.800Ft
Konyha-> ll4000Ft
Tábor-> 159800Ft

Jászberényi sport tábor: 240.000Ft
Konyha->1 l4000Ft
Tábor-> 1 26000Ft

Bp. XIII. kerületi tábor: 320.000Ft
Konyha-> 132000Ft
Tábor-> lBB000Ft

Budapest XXI. kerületi tábor: 425.600Ft
Konyha-> 168000Ft
Tábor-> 257600Ft

Boldogházi napközis tábor(3 hét): 224.000Ft
Konyha-> 95940Ft
Tábor-> 1 2806OFt

Jászberény gimnasztika tábor: 41 7.65OFt
Konyha-> 190500Ft
Tábor-> 227150Ft

Rékas sport tábor: 354.000Ft
Konyha-> 186000
Tábor: l6B000Ft

Konyha összes bevétel: 1.000.440Ft

Tábor összes bevétel (szállás + programok): 1.254.61 OFt

Teljes bevétel: 2.255.O5OFt



Jászboldogháza Strandfürdő Forgalom 06. hó
FŐ JBHFŐ FŐ

NAP 16:00 16:00 16:00 I 16:00 BEVÉTEL ( FT)
. . OSSZESENelott utan elott utan

1. 2 9 11 3500

2. 3 7 10 7700

3. 34 58 4 4 100 17000

4. 30 61 2 1 94 41200

5. 48 43 3 2 96 14400

6. 156 78 18 26 278 125500

7. 162 57 6 14 239 130100

8. 59 25 1 2 87 15600

9. 60 12 15 5 92 14100

10. 27 31 10 5 73 46500

II. 10 10 5 8 33 15300

12. 21 35 4 6 66 28300

13. 116 45 12 5 178 95300

14. 212 89 47 15 363 173700

15. 30 9 39 144800

16. 69 1 70 400

17’ 53 1 54 1600

18. 68 12 6 2 88 19100

19 46 1 47 300

20. 4 3 7 2600

21. 21 5 3 29 2800

22. 82 2 84 13100

23. 41 41

24. 39 39

25. 40 40

26. 55 1 4 3 63 7700

27. 81 7 3 3 94 31000

28. 4 5 3 12 29000

29. 61 1 6 5 73 19500

30. 67 10 1 78 24400

31.

OSSZ 1701 599 164 114 2578 1024500



Összfí$JBH: 278

Össz lő Nem JBH: 2300

Össz lő 16:00 előtt: 1865

Össz tő 16:00 után: 713

Yoko tő: 203

Yoko bevétel: 203000

Jössz FÓ: 2781J

I össz BEVÉTEL: 12275001



Jászboldogháza Strandfürdő Forgalom 07. hó
FŐ JBHFÖ FŐ

NAP 16:00 16:00 16:00 16:00 .. BEVÉTEL ( FT)
„ . . OSSZESENelott utan elott utan

1. 94 20 10 12 136 42800

2. 108 21 15 20 164 51800

3. 91 32 14 10 147 93700

4, 203 67 69 13 352 155600

5. 260 119 33 14 426 218400

6. 214 80 17 20 331 210700

7. 188 75 21 43 327 115500

8. 199 72 22 4 297 102700

9. 66 8 7 4 85 10400

10. 123 5 13 2 143 40400

11. 115 30 19 4 168 81100

12. 130 62 23 11 226 103800

13. 76 2 1 79 6600

14. 126 13 7 10 156 18000

15. 125 21 13 8 167 41700

16. 155 29 20 10 214 66000

17. 169 18 15 3 205 82900

18. 251 27 81 8 367 175400

19. 223 70 25 14 332 167200

20. 64 43 8 9 124 31000

21. 99 56 3 7 165 61200

22. 187 60 26 22 295 93600

23. 129 44 14 5 192 56200

24. 72 58 15 10 155 73000

25. 127 54 22 6 209 110500

26. 24 25 2 4 55 23800

27. 1 1 400

28. 65 3 2 70 15700

29. 4 15 2 21 6800

30. 19 19 6400

31. 55 10 65 15100

OSSZ 3761 1137 519 276 5693 2278400

-4’--



Össz fő .JBH: 795

Össz fő Nem JBH: 4898

Össz fő 16:00 előtt: 4280

Össz fő 16:00 után: 1413

Yoko fő: 232

Yoko bevétel: 232000

~ FŐ: 59251

ÖSSZ BEVÉTEL: 25104001

—5-



Jászboldogháza Strandfürdő Forgalom 08 hó
FŐ JBHFŐ FŐ

NAP i600 16:00 16:00 16:00 BEVÉTEL ( FT)
előtt után előtt után ÓSSZESEN

1. 187 30 12 229 61500

2. 23 10 33 22700

3. 16 12 5 33 11200

4. 45 22 21 6 94 38800

5. 57 7 19 1 84 40200

6, 116 58 17 19 210 85000

7. 77 33 13 9 132 59300

8. 171 51 32 14 268 118800

9. 259 106 41 14 420 206400

10. 109 38 24 12 183 64300

11 88 79 3 12 182 54400

12. 137 62 14 17 230 85200

13. 94 25 10 8 137 48600

14. 77 48 23 23 171 54400

15. 140 50 38 9 237 96400

16. 33 31 9 6 79 33100

17. 7 22 29 10300

18. 6 1 7 300

19. 4 4

20. 5 1 6 3700

21. 3 1 3 1 8 3700

22. 2 2 4 1500

23. 3 6 2 5 16 6200

24. 22 5 5 6 38 17800

25. 2 6 10 2 20 6800

26. 11 11 13 2 37 13500

27. 24 11 20 14 69 26000

28. 38 20 17 6 81 34800

29. 78 95 35 8 216 75300

30. 205 63 76 26 370 179800

31.

ÖSSZ 2037 882 486 222 3627 1460000

—G-



Össz fű JSH: 1104

Össz fű Nem JBH: 2523

Össz fő 16:00 előt 2523

Össz fő 16:00 utár 1104

Yoko fő: 72

Yoko bevétel: 72000

ÖSSZ FŐ: 3699

ÖSSZ BEVÉTEL: 1532000



1 5. Napirend

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelet - tervezete

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek fiimforgatási célú használatáról

Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi
II. törvény 37. ~ (4)-(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. ~ (5) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. *

(1) Jászboldogháza Községi Önkormányzat a tulajdonában lévő közterületeknek a
mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) szerinti filmalkotás
forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) e rendelet szabályait
kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati rendelet kiterjed minden természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiség nélküli társaságra, amely Jászboldogháza Községi Onkormányzat tulajdonát
képező közterületet filmforgatási céllal használja, vagy használatának engedélyezését
kérehnezi.

2. *

A már engedélyezett közterület-használatot a kérelmezőnek fel nem róható, valamint
rendkívüli természeti esemény miatt akadályozó ok esetén a filmforgatási célt akadályozó
körülmény megszűnésétől számított nyolc munkanapon belül újra biztosítani kell.

3. *

(I) A filmforgatáshoz kapcsolódó közterület-használat során a közterület-használó köteles:
a) a lakóingatlanok megközelítését folyamatosan biztosítani;
b) betartani a munka-, baleset-, és egészségvédelmi szabályokat, a használat kizárólag a

használó felelősségére történhet;
c) az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a keletkezett hulladék elszállításáról

gondoskodni;
d) minden egyéb, a tevékenység gyakorlásához egyébként szükséges engedélyt beszerezni;
e) tartózkodni minden olyan magatartástól, tevékenységtől, amellyel a közterületben,

továbbá a közterület környezetében lévő ingatlanokban kárt okozna.
I) a filmforgatás által okozott, vagy azzal összefüggésbe hozható károkat megtéríteni,

beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.
(2) A közterület-használat befejezését követően a közterület-használó köteles a közterület

eredeti állapotát helyreállítani.
(3) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását, ha
a) a közterület-használó az (1)-(2) bekezdésben felsorolt feltételek teljesítését nem vállalja,

vagy
b) a jóváhagyás iránti kérelemnek Önkormányzathoz érkezésekor ugyanarra a közterületre

már érvényes közterület-használati engedély került kiadásra.



2 5. Napirend

4. *

(1) A közterület tilmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj megegyezik az Mgtv. 3.
melléklet 7. pontjában megállapított díj mindenkori mértékével.

(2) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetése alól a kére]mező, ha a
forgatás időtartama nem haladja meg az 5 napot, és a forgatni tervezett Elm

a) a Jászboldogháza Községi Önkormányzat által szervezett rendezvényekről készül, vagy
b) célja Jászboldogháza civil szervezeteinek és tevékenységüknek, az épített és természeti

környezete értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása, vagy
c) oktatási, tudományos, ismeretterjesztő témájú, vagy
d) tllmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készül.

5. *

A képviselő-testület a település közigazgatási területén nem határoz meg turisztikailag
kiemelt területet.

6. ~

A Képviselőtestület a közterületek filmforgatás célú használatára vonatkozó eljárásokban
történő döntéssel kapcsolatos hatáskört átruházza a polgármesterre.

7. ~

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jászboldogháza, 2015. szeptember

Szűcs Lajos Dr. Dinai Zoltán
polgármester jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember

Dr. Dinai Zoltán
jegyző
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JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK

GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

Ellátásért felelős megnevezése:

Jászboldogháza Község Önkormányzata

5144 Jászboldogháza,

Rákőezi F. 27.

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

5000 Szolnok,

Kossuth Lajos út 5.

Szolnok, 2015. augusztus 24.



A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLX törvény 11. ~ (1) értelmében, a víziközmű

szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel -

víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A

gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő

felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási

munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd

az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági

sorrend figyelembevételével.

FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV

I. ÜTEM

2016. évben tervezett felújítások és pótlások

Rövidtávú felújítási és pótlási terv:

Felszín alatti vízkivétel

Vízműtelep és vízkezelő létesítmények

Vizelosztás

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Tervezett nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély összeg

Előre nem látható
JBH-IV események miatt, Nem 25.000.- 2016. évi bérleti

váratlanul jelentkező díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.

2016. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 25.000.-Ft



II. ÜTEM

201 7.-2020. évben tervezett felújítások és pótlások

Középtávú felújítási és pótlási terv:

Vízelosztás
Technológia

Vkr. I Felújítás és pótlás I Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

szűrőnknél töltetek
JBH-IV cseréje Nem 1.700.000.- 2016.-2019. évi

bérleti díj
Előre nem látható

JBH-IV események miatt, Nem 100.000.- 2017.-2020. évi
váratlanul jelentkező bérleti díj

felújítási, pótlási
kényszer. Tartalék keret. I I

2017.-2020. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 1.800.000.-Ft

III. ÜTEM

2021.-2030. évben tervezett felújítások és pótlások

Hosszú távú felújítási és pótlási terv:

Vízelosztás
Ivóvízhá lózat

Vkr. Felújítás és pótlás Vízjogi létesítési Becsült nettó Javasolt forrás
azonosító megnevezése engedély költség

JBH-IV 2 db szivattyú felújítása Nem 1.200.000.- 2024.-2025. évi
bérleti díj

Előre nem látható
JBH-IV események miatt, Nem 250.000.- 2021.-2030. évi

váratlanul jelentkező bérleti díj
felújítási, pótlási

kényszer. Tartalék keret.
Technológiai

szerelvények javítása
JBH-IV (szelepek, vezérlés, Nem 600.000.- 2025.-2026. évi

irányítéstecnológia) bérleti díj
Ivóvízhálózat felújítása

tolózárakkal,
JBH-IV közkifolyókkal, Szükséges 3.625.000.- 2016-2030. évi

I_____________ tűzcsapokkal 100 fm-en bérleti díj

2021.-2030. évben tervezett felújítások és pótlások összesen:

Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2016.-2030.:

5.675.000.-Ft

7.500.000.-Ft

Tervezett bérleti díj: 7.500.000.-Ft
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Tárgy: Jászboldogh~in gördülő fejlesztési terv

Jászboldogháza vízmű gördülő Fejlesztési terv készitésénél a 2015-ben megvalósuló

KEOP beruházás során kialakított Új vízkezelési technológiával lett számolva.

Kicserélésre kerülnek a telepen és a kutakban lévő szivattyúk, a víztorony részlegesen

felújításra kerül, Új kczelőépület és tározők létesülnek. A technológiai sor teljes

egészében Új lesz. Ennek okán, beruházás tervezésére nem került sor,

Az új vízmű kialakítása nem kívánja a bővítést ebben a ciklusban, viszont a felújításokra

a folyamatos és biztonságos működés érdekében a felhasználható keretösszeg teljes

elszámolhatósága indokolt.

A lentiekben látható az Új technológia működési elve.

Jászboldogháza vízkezelési technológiai sor

TRY ZRT.

..AB Water Technoloay” szürőtechnolópla
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Gáztalanítás. A kutakból beérkező Víz tehát a vákuunios gáztalanító berendezésre

kerül. A vákuum a viz szabadesése során alakul Ici a gáztalanító belsejében, A készülék,

álló hengeres kialakítású, a viz gáztartalmának megfelelő bővíthető elemből összeállított,

tálcák közti víz-csörgedeztetést alkalmazó berendezés. A nyersvíz kezeléséhez 1 db táleás

csörgedeztető került beépítésre. A felszabaduló metán gáz a berendezés magas pontján

elhelyezett kivezetésen távozik. A berendezésről a víz gravitációs úton, a berendezés

állványzata alatt elhelyezett kontakt-kiegyenlítö medencébe kerül. A medencébe jutó

vízhez van adagolva a vas-mangán oxidációját biztosító KMnO4 vegyszer

mennyiségarányosan, vízmérö által vezérelt adagolóberendezés segítségével. A

vegyszerek és a gáztalanítás hatására a kontakt-ldegyenlítő medencében a vízben lévő

szennyeződés intenzív kiválására kell számítani, ezért a műtárgy kialakítása ennek

megfelelően, meredek zsompkialakítással, gravitációs ürítéssel történik. A míitárgyból

kiürítendő mechanikai szennyeződés dekantáló medencébe kerül bevezetésre.

Vas-i mangánszűrés. A kontakt-kiegyenlítő medencéből - átemelő Víz szivattyúk

segítségével - katalitikus töltettel ellátott szűrőberendezésekre kerül. A szűrőberendezés

álló hengeres kialakítású nyomás alatti acéltartály-szűrő, hogy a vízben lévő

szennyezőanyagok eltávolítása a vastag, katalitikus, kis eltenállásű tölteten áthaladva

fejthesse ki jótékony szűr8 hatását. A szűrőkböl 2 db van beépítve, melynek rendszerbe

• iflesztése a közös szelepvezérlés kialakításával történik. A katalitikus tölteten megtörténik

a vas-mangán eltávolítása.

„THM” szúrők. A vas-mangán eltávolítása után tehát a víz, — töréspónti klórozást

beadagolása közben, ami a két szűrő kézé beépített csőszakaszon történik — a THM

szűrökre kerül. A beadagolt klór oxidálja az ammóniát klór-aminná, diktór és diklór

aminná. A diklór-amin vegyületek egymással és a Víz hidrogén-karbonát tartalmával

reagálva nitrogén g&zzá, hipoklóros savvá, széndioxiddá, hidrogén ionná, és ldoricl ionná

bomlanak. A klór koncentrációl és a tartózkodási időt, gondosan kell beállítani, bogy

maximalizáljuk az ammónia eltávolítás hatásfokát, de minimalizáljuk a klórozott szerves

termékek képződését. A THM szűrő eltávolítja a klór feleslegét, az egyéb szerves

klórvegyületeket, és a klóramin maradékát is. A töltet hengeres állótartályban kerül

elhelyezésre. A támréteg felett 2,0 m vasag töltet került elhelyezésre. A szűrő

‚ regenerálása a töltet elszexmyeződését mérő rendszer automatikus irányítása mellett

történik. A regenerátum, a dekantáló medencébe kerül bevezetésre, A szűrők regenerálása

5-7 naponta szükséges Ezen szűrőkböl 2 db került beépítésre, hogy a töltet regenerálása

során a berendezés szűrési periódusa továbbra is biztosított legyen, csökkentett

kapacitással. A tényleges gyakoriság a töltet ellenállásának mérése alapján automatikusan

történik, sz optimális beszabályozásnak megfelelően.

RV iRT.



A szűrt viz tárolása. A TEN szürőberendezés utáu a víz, közüzeini hálózatot kiszolgáló

térszíni tárolóba jut, gravitációs úton’

a.) A tárolás egyrészt a régebbi építésü, de felújított térszinti tároló, amely egymással

szemben van építve, kapacitása egyenként V = 104) m3, illetve V = 30 in3 azaz összesen:

130 in3. A műtárgy körben füvesített rézsűvel fel van töltve. A feltöltés miatt a

műtárgyakhoz vasbeton lépcsővel lehet feijutni. A feljáratnál belépö tálca helyezkedik cl

a két ajtó között. Az ajtókon lévő szellőző rácsokban műanyag szúnyogháló véd az

esetleges baktérium és más szennyeződések hordozói ellen. A tározó belső terébe

vaslétrán lehet lejutni. A két térszinti tároló között lévő tolózáraknában lehet a már kezelt

vizet megfelelően kormányozni a bent lévő tolózárak segítségével.

b.) Másrészt egy a KEOP beruházás kapcsán épített 25 m3-es térszinti tároló. Ez az Új

műtárgy kapacitását kivéve, minden fontos eleme — magasság, félig f”őlbe süllyesztet,

körben Mvesített — természetesen megegyezik a régebbi építményekkel. Ez azért fontos,

hogy a három együtt - párhuzamosan üzemelve - biztosítsa a szükséges táro1á.~i

kapacitást.

Fertőtlenítés. A tároló töltővezetékébe történik a men.nyiségarányos utófertőtlenítés,

hypo adagoló berendezés segítségével. Az adagolás az újomian épített vegyszeradagoló

. helységből történik, ahol a mindenkor szükséges mennyiségű HYPO tárolható. A

vegyszeradagoló szivattyú a hypó tartály tetején van elhelyezve, a tartály pedig —

biztonsági okokból -‚ kármentőben kapott elhelyezést.

Szivattyúzás. A térszinti tárolókból (165 in3) a tisztított víz a felújított fZildbe süllyesztett

— 7 x 6 x 2 m méretű — vasbeton aknába telepített új hálózati ás öblítő szivattyúk

biztosítják a település vízellátását. Jászboldogliáza rendelkezik egy 50 m3-es magas

(víztoronnyal) tárolóval is. Az összesen 205 m3 (érozókapacitással biztosítható a település

vízellátása és a szükséges tűzi vízigény is.

projekt.
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Vúlzsssisswltérést sszgfogalssnzó érintett fél nsogtízrezése: Tisrantenli Regtosális Víssstövek Zoo.
Vleiközsssü-rondszzr kódja~n: 11-1581 1.1-001-00-b

A B C D E G 10

Vtojo~j Azérintell Tervezett MegynIósitás .

Fointoss*gi Felújítás do táblán túlesitéstlel ellátánért nettó k60tég Forrás dölarsönt Tervezett dotáv A relújltás ás pótlás Itenwoése tervezési jdöoookdvei szerint
so trend megnévezése vi engedély felelöo(Ok) ntz500vezO

nzőrnn ~gneveoése ~ B~fe~O~5 (röetá/közép/ 2 3 4 5 0 7 t O F U H H

Etseznosslálltaló -

‚ zsossétszek onolt, ydosIlsoti Jáseholdogltazs Éves kertes,jelentkező fetéjlláti. pőtlázi 23 ~.j 2016 2016 Rövid X
kzn’szor. Tortolékketet é.ozsoá ntis

iászketésgbt&n .

2. széréttkstál töltetek zseedje - Község I 700 2019 2019 Közép
Otdeonssönzstn

Elérruszt ládtaló

~ eszassények ntiats. várostanus Jsszl?ldonttázn Észt bérlet~ jelentkező feléjitási. pótlési kőzsog t to ~ 2017 2020 Közép X X X X
kctnszer, Torlalék keret. Őiál~ozis tn’zont

jés~láz~tázs ..

4 2 éle szivnls’si felújítása . Község I 200 Eves Molett 2024 2025 Hosszú
Önkomtátsw.ota X

El&coezttátlsatö . .

~ esa,tésyekosiott,s?áesIIottnl JssebOlsiOOltazO Észsbérbensjebentkeeöfztújitási.póltösi . KÖzség 230 2020 2030 Hosszú X X X X X X X X X X
kös’szer, Taetslékkoret

TceItnoló~siszorebeéö)tk .
. . Jaszboldoglsázs .

~ (sent ot’, vezérlés, köOSé0 600 ~.j 2025 2026 hossz”

irásvttösb”oslógis) Őnk~os~7zé5
lvóvizésálózstfztújitázs . .

rolóeérobi’sl. Jzszholdogltseo
~ közkifolyölá’ol, KÖzség 3 625 bérleti ~ 2016 2030 Hosszú

rfzseeslsokesl too mn-zn Ö~~nssyests )

A lzr’sz[ bssn’újbó szznzzetrnoon,ztinzész:
Vtziköassü-seOtgétbstó nnsogosvozstse:
Vizúkörnű.szobgálbstázi ágsost niognevezése:

GOrd110 fejlesztést rn’ 02016.2030 időseatoss
FELÚJITÁSOK ÉS t’ÓTLASOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁ0LÁZATA

Jáseholdogbtáza Község Osiso tányeata ~jlöbé.~ f’bejás/ rllétásdnl felelősÖk képebsotöje /viököztoú.szotgálttIón
Tiszattezbt Regiosölis Vbzttövek Zoo.
Ivóviz

12.



t/a,o;ten~f
EMMIU EROFORRAS

EMBERI LROrORItkSOK ~ TÁMOGATÁSKEZELO
MINI flfKILJ,A

BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2016
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I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű,

szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt.

E cél elérésének érdekében a Kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati

forrásokat is mobilizálni kíván.

Jelen Tájékoztató osomegban a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

(a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2016. évi fordulójával kapcsolatos általános

információk, a 2016. évi pályázati fordulóhoz való csatlakozás feltételei és a pályázat

lebonyolításának rendjére vonatkozó információ található. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól ás az általuk tizetendő

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi

fedezeteként három forrás szolgál:

(1) A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten

történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek

megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndijpályázat) helyben kerül elbírálásra.

A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat.

(2) A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:

A megyei önkormányzat tetszőleges összeggel kiegészítheti a települési önkormányzat által

támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendö

ösztöndíj összegét.

(Az (1) ás (2) együtt. önkormányzati ösztöndíjrész.)

(3) Intézményi támogatás:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló

vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly

módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapitott

támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben — a Rendelet 18. ~ (5)

bekezdése szerint a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzétett értékhatárig — kiegészíti. Az

intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2015. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt.

(intézményi ösztöndijrész)
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II. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

1. A települési önkormányzatok számára a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerben való

részvétel önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a

Rendelet 18. ~ (4) bekezdése szerint „A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei a települési

önkormányzatok számára» című dokumentumban (a továbbiakban: ÁSZF) közzétett

eljárásrendnek megfelelően történik.

2. A Minisztérium és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban:

Támogatáskezelő) a Bursa Hungarica pályázatok, illetve ösztöndíjak kezelését a Bursa

Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban:

EPER-Bursa rendszer) teszi lehetővé.

Az EPER-Bursa rendszer a települési és megyei önkormányzatok Számára jelentősen

csökkenti az Ösztöndíjrendszerben való részvétel adminisztratív és humánerőforrás

költségét, növelve ezzel az önkormányzatok működési hatékonyságát.

Az EPER-Bursa rendszerben a pályázók a regisztrációt követöen maguk rögzítik adataikat —

azokért a továbbiakban teljes büntetőjogi felelősséget vállalva —‚ jelentősen csökkentve így

a téves adatszolgáltatást. A pályázat benyújtása után a pályázóknak lehetőségük nyílik arra,

hogy az elbírálástól az ösztöndíj kifizetéséig nyomon kövessék pályázatukat. Az elbiráló

önkormányzatok a korábbi gyakorlathoz igazodva a Támogatáskezelő által felajánlott

pályázati űrlap szociális mezőit elektronikusan bővíthetik, valamint a kötelező mellékletek

listáját is kiegészíthetik az önkormányzat által meghatározott mellékletekkel az EPER-Bursa

rendszer önkormányzati felületén. A települési önkormányzatoknak a pályázók által

elektronikusan kitöltött és az EPER-Bursa rendszerből kinyomtatott pályázati űrlapok alapján

az önkormányzathoz benyújtott pályázatok befogadását, formai ellenőrzését és elbírálását

kell elvégezniük az EPER-Bursa rendszerben.

3. A települési önkormányzatok csatlakozása a pályázati fordulóhoz egyben az EPER-Bursa

rendszerhez történő csatlakozást is magában foglalja, azaz a rendszer használata kötelező

a pályázat lebonyolításában részt vevő önkormányzatok részére. A rendszerhez nem

csatlakozó önkormányzatok a Bursa Hungarica Ösztöndijrendszerhez sem tudnak

csatlakozni, azaz a pályázatot nem írhatják ki, az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített

pályázatot nem birálhatnak el.

4. A regisztrációhoz felhasználói névre és jelszóra van szükség, amelyet a pályázati

dokumentáció megjelentetését követően a Támogatáskezelő küld meg a települési

önkormányzatok részére. A belépést követően a rendszerből letölthető az ÁSZF 1. sz.

mellékletét képező „Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
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használatáról” (a továbbiakban: Csatlakozási nyilatkozat) című dokumentum, melynek

eredeti, aláírt, lepecsételt példányát aiánlott küldeményként kell eljuttatni a Támogatáskezelő

részére.

A Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2015. októberI. (postabélyegző).

Az önkormányzatnak a Csatlakozási nyilatkozatot abban az esetben is el kell küldenie a

Támogatáskezelő részére, ha a korábbi pályázati forduló(k) során mártett ilyen nyilatkozatot.

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi

kötelezettségvállalást, az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a

támogatási összegek odaítéléséről.

5. Az ÁSZF-ben foglaltak szerint a Bursa Hungarica Ösztöndijrendszerben részt venni kívánó

települési önkormányzatok a Minisztérium által kidolgozott eljárásrendnek megfelelően

legkésőbb 2015. október 5-én kiírják a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók (‘A

típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (“B” típusú pályázat)

számára. A két pályázati felhivásnak az ÁSZF-ben meghatározott alapfeltételeket kell

tartalmaznia. Ezek bővítésére illetve szűkítésére nincs lehetőség; a pályázati felhívások az

alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását

valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázati

kiírások szövegezésében segítségükre lehet a mellékelt ajánlott szöveg, amelytől az ÁSZF

6. és 7. ~-ának figyelembevételével az önkormányzat jogosult eltérni.

6. A Bursa Hungarica Ösztöndijpályázat 2016. évi fordulójában a megyei önkormányzatoknak

a kiegészítő megyei támogatás odaitélésén és a döntési listák rőgzitésén kívül az EPER

Bursa rendszerben más adatrögzitési feladatuk nincs.
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Ill. KOORDINÁCIÓ

A Bursa Hungarica Ösztöndijrendszerrel kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a

települési és megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a

Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelö elérhetősége:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

1381 Budapest Pt. 1418

Tel.: (06-1) 795-5600

E-mail: bursa~emet.gov.hu

Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításánaktechnikai lebonyolításáért a Támogatáskezelő — mint

pályázatkezelő szervezet — a felelős.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer bankszámlaszáma:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

10032000-01451461-30000003

A Bursa Hungarica Ösztöndijat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndijrészt) az a

felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató — az állami költségvetés terhére

— a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási

intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára

az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgat6i jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények

szerzödése alapján folyó, közösen meghirdetett — egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon

hitoktató, illetve hittanár — kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási

intézmény folyósitja az ösztöndijat.
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A támogatás folyósításának rendje az 5112007. (III. 26.) Korm. rendelet és a

2016. évi Általános Szerződési Feltételek alapján

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer vonatkozásában betartandó határidőket az ÁSZF 2. sz.

mellékletét képező „Ütemterv a települési és megyei önkormányzatok számára” című

dokumentum tartalmazza.

Önkormányzati ősztöndűrász:

1. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben pénzeszköz-átadásként

utalják át a Támogatáskezelő számlaszámára a támogatott hallgatók öthavi támogatási

összegét. Az utalás határidejét az ÁSZF 19. ~-a tartalmazza.

2. A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer felsőoktatási intézményi oldalán keresztül

nem nyilvános — jelszóval hozzáférhető — felületen tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket

az adott félévben Bursa Hungarica Ösztöndíjban részesülő hallgatókról. A felsőoktatási

intézmények ellenőrzik ezen hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa rendszerben

tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az önkormányzati

támogatás.

3. A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási

intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után pénzeszközátadásként

utalja tovább a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat

minden támogatott után átutalta a pontos támogatási összeget a Bursa Hungarica

Ösztöndíjrendszer számlájára.

4. Az önkormányzati ösztöndíjrész havi összegének kifizetése “A” tipusú pályázó esetében

legkorábban március, “B” típusú pályázó esetében legkorábban október hónaptól, de

legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történt átutalást követő első ösztöndíjfizetéskor indul

az arra jogosult hallgatónak.

5. Amennyiben a Támogatáskezelő utalását követően kiderül, hogy az utalási listán szereplő,

az intézmény által korábban jogosultként visszaigazolt hallgatók közül valaki mégsem felel

meg az ösztöndij folyósitásához szükséges feltételeknek, a felsőoktatási intézmény az

intézménynek átutalt, de a hallgató részére ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrész

összegét 30 napon belül köteles visszautalni a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer

számlájára.

6. A Támogatáskezelő az adott tanulmányi félév lezárását követően a ki nem fizetett

önkormányzati ösztöndijrészeket visszautalja a települési és megyei önkormányzatok
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bankszámlájára. Az önkormányzat saját hatáskörben dönt, hogy a jogosulatlanság ellenére —

nem Bursa Hungarica támogatás jogcímen — mégis folyósítja-e a támogatottnak a már

korábban megítélt támogatást.

Intézményi ösztöndíjrész:

A felsőoktatási intézmény a jogosultság ellenőrzését követően a hallgatói juttatásokkal azonos

rendben intézkedik az intézményi ösztöndíjrész átutalásáról a támogatásra jogosult hallgató

bankszámlájára.
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztönd’jpályázat
2016

Embed Erőforrás Támogatáskezelő
1361 Budapest, PL 1418
részére ajánlott koldeményként postázandó
2015. október 1-ig

IIflI~!IhHhHIiIIIIItHH
TEST-TENDER-#0004’

TEST-TENDER-A-.COM

Támogatáskezelő tölti 1W

Érkeztetőszám:

Iktatószám:

Általános Szerződési Feltételek 1. sz. melléklete

1. Az Önkormányzat
hogy csatlakozni
tanulmányokat
Ösztöndíjrendszer 201

2. Az
fiatalok
pályázati
pályázatok
továbbítása során
el.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztönd~rendszer 2016. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott
döntését a Ntositwww.eoer.hWeoeitursalonkfconkbeleo.asox internet címen elérhető EPER-Bursa
rendszerben rögzíti.

4. Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott ás a
pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyHatkozatok és
mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

Nyilatkozat
a csatlakozásról, valami

az elektronikus

Kérjük bogy a Csatlakozási
2015. október 1-ig sztveskedjen

Pjulírott POLGÁRMESTER
akadályoztatása esetén

T NI (a polgármester
nyilatkozái aláírásával igazolom, hogy:

ihatatlan döntést hozott arról,
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

mára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő
Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztÖndqrendszer 2016. évi

rződési Feltételeit elfogadja, ás kötelezettséget vállal arra, hogy a
települési Önkormányzat által nyújtott támogatás összegének

ilanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár

Nyomtatás: éééé.hh.nn. óó:pp
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Alapadatok (Önkormányzat):

Önkormányzat neve:

Önkormányzat címe:

Polgármester

Jegyző:

Központi e-mail cím:

Központi telefonszám:

Pénzintézeti adatok:

Számiavezető Intézet neve:

Önkormányzat bankszámlaszáma:

~kezeiőnek.

aláírás

aláíró neve nyomtatott nagybetűvel

P.11.

Felhasználói adatok (Központi L

Központi kapcsolattartó neve:

Felhasználónév

E-mail cim:

Telefonszám:

Kljelentem, hogy

Alulirott
aláírásával

áll be, úgy a szükséges adatmódosítást
— a változás bekövetkezésétől számított

.— polgárI és büntetőjogi felelősségem tudatában — a Jelen nyilatkozat
megadott adatok teljesek, valódiak és hitelesek.

Kelt

Nyomtatás: éééé.hh.nn. 66:pp
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Általános Szerződési Feltételek 2. sz. melléklete

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV

A TELEPÜLÉSI ÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA

HATÁRIDŐ I TEVÉKENYSÉG
I szakasz A PALYAZAT KIIRASATOL AVEGLEGES TAMOGATASI LISTAK ELKESZITESEIG

‘ A csatlakozni kívánó települési önkormányzat regiszirál a Támogatáskezelő által
üzemeltetett elektronikus pályázatkezelő rendszerben (EPER-Bursa rendszer), ás az
onnan kinyonitatott Csatlakozási nyilatkozatot (1. sz. melléklet) egy eredeti

2015. október I. példányban, aláírva (polgármester vagy jegyző aláírásával) ás lepecsételve
visszajuttatja a Támogatáskezelő részére, s igy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának résztvevőjévé válik.
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat (‘A” ás “B’ típus

2015. október 5. együttesen).
A www.emet.gov.hu internetes oldal „Bursa Hungarica” oldalán a „Csatlakozott

2015 október Q települések’ menüpont alatt megtekinthető a 2016. évi pályázati fordulóhoz~ csatlakozott települések listája.

Az indokolt máltányossági csatlakozási kérelmek beárkezáse a
2015. október 9. Támogatáskezelőhöz.

A felsőoktatásért felelős államtitkár dönt a csatlakozás utólagos elfogadásár6l szóló
2015. október 16. máltányossági kérelmekről, ás döntéséről haladéktalanul tájékoztatja a

Támogatáskezelőt.
A Támogatáskezelő elektronikusan értesíti az á~ntett önkormányzatokat a

2015. október 19. felsőoktatásért felelős államtitkár döntéséről.

2015. november 9. A pályázatok benyújtásának határideje.
A megyei önkormányzat visszajuttatja a Minisztérium ás a megyei önkormányzat

2015. november 20. közöttkötendő 2016. évi Megállapodás öt egymással szó szerint megegyező, aláírt ás
lepecsételt példányát a Támogatáskezelő részére.
A települési önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben érkeztetí, ellenőrzi, elbírálja

2015. december 7. a beérkezett pályázatokat, ás bírálati döntését a rendszerben rögzíti.
A települési önkormányzat a támogatott ás a nem támogatott, valamint a bírálatból

2015. december II formai okból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt
eljuttatja a Támogatáskezelő részére,
A települési önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján ás a helyben
szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási

2015. december 17. Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített
adatait, ás az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton,
írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésánek indoklásáról,

2016. Január 22. A Támogatáskezelő ártesiti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza ás rögzíti döntését az EPER-Bursa rendszerben,

2016. január 29. továbbá erre az időpontra az általa támogatottak döntési listáját e~uttatja a
Támogatáskezelőhöz.
A Támogatáskezelő ártesíti az EPER-Bursa rendszeren keresztül az “A” ás “B” típusú

2016. március II. támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndij teljes havi összegáről ás az
ösztöndij-folyósitás_módjáról.
A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer önkormányzati felületén keresztül

2016. március II. értesíti a települési ás megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített
pályázók_Bursa_ösztöndíjának_teljes_havi_összegáről.



Ii. szakasz: PÉNZMOZGAs, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYŐSiTÁST MEGELŐZŐEN;
FOLYÓSITÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

A települési ás megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
szárniaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:

2016. január 31. - 2016. “A” típusú;
- 2015. “B” típusú.
- 2014. “B” típusú;
- 2013. “B’ típusú;

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2016. március 18. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica

ösztöndijban részesülő hallgatókröl.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2016. március 25. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalhat6 át az 5 havi önkormányzafi támogatás.
A Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

2016. március 31. továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.

2016. április 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. május II. Az esedékes ösztöndijrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. június 11. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket
2016.július3l. (amennyiben a felsőoktatási intézménytőlmárvisszaérkeztek)azérintetttelepülésiés

megyei önkormányzatoknak.
A települési ás megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket a Támogatáskezelő
számlaszámára az alábbi ösztöndijasok vonatkozásában:

2016. augusztus 31. - 2016. “A” típusú;
- 2016. “B” típusú.
- 2015. “B’ típusú;
- 2014. “B” típusú;

A Támogatáskezelő az EPER-Bursa rendszer intézményi felületén keresztül
2016. szeptember IS. tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica

ösztöndíjban részesülő hallgatókrál.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az EPER-Bursa

2016. október 3. rendszer intézményi felületén keresztül tájékoztatják a Támogatáskezelőt, hogy mely
hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
A Tániogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek
(felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után

2016. október továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az
önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta a
Támogatáskezelő számlaszámára.

. A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndijrészeket átutalják az arra jogosult2016. oktober 10. ‚ . .

hallgatok reszere.
2016. november 10. Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2016. december 10. Az esedékes ösztönd~részek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.

2017 Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási~ januar . intézményekben, amennyiben ezek 2016 decemberében nem kerültek kifizetésre.

. . A Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndijrészeket2017. marcius 31. (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési

és megyei önkormányzatoknak.
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Pályázati Kiírás

2015. augusztus ....

A belügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok
támogatásai fejezet 13. A helyi Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatása jogcím szerinti

települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására

Összhangban
- az államhóztartásról szóló 201!. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011’ (XII. 31.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Avr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január 1-jei adatai
alapján az 5000 J~ lakosságszámot meg nem haladó település települési Önkormányzat szociális célú
tűzifavásárláshoz vagy szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat.

2. Keretösszeg

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása
érdekében a IX. Helyi Önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli elöirányzat-átcsoportosításról
szóló 1503/2015. (VII. 23.) Korm. határozat alapján létrehozott címen 3 000,0 millió forint áll
rendelkezésre.

3. Pályázók köre

Á támogatásra a Közigazgatási ős Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2015. január
1-jei adatai alapján sz 5000 t~i lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok
pályázhatnak.

Keménylombos tüzifa igénylése esetén a 2014. december — 2015. február hónapokban lakásfenntartási
támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 2 m3/ellátott tilzifa mennyiséget
igényelhet az önkormányzat.

Lágy lombos tüzifa igénylése esetén a 2014. december — 2015. február hónapokban lakásfenntartási
támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 3 m3/ellátott tüzifa mennyiséget
igényelhet sz Önkormányzat. Lágy lombos tüzifa igénylésére kizárólag Bács-Kiskun, Békés, Borsod
Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében lévő települési önkormányzat jogosult.

Bamakőszén igénylése esetén a 2014. december — 2015. február hónapokban lakásfenntartási
támogatásban részesülők számának átlaga alapján legfeljebb 6 q/ellátott szén mennyiséget igényelhet
az önkormányzat.



4. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendő költségvetési támogatás.

5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke

a) a kedvezményezett települések besorolásáról ás a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.
(IV. 23.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján a jelentős munkanélküliséggel sújtott települési
önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében 15 ooo Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 8500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 3000 Ftiq+áfa,

b) az a) pontba nem tartozó települési önkormányzat vonatkozásában, kemény lombos fafajta esetében
14 000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos fafajta esetében 7500 Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2500
FtJq+áfa.

(c) a b) pontba tartozó települési önkormányzat vonatkozásában a támogatás felhasználásának
feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa, lágy lombos
fafajta esetében 1000 Ft/erdei in3+áfa, szén esetében 500 Ftíq+áfa mértékű önrész vállalása.

6. Pályázatok benyújtása

A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság ás a 2015. évi
igénylés részletes feltételeit — legkésőbb a tüzelőanyag megvúsárlását követő 10. napon hatálybalépő —

rendeletben szabályozza akként hogy

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára, vagy — tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására — települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt
élvezzen,

b) a gyermekek védelméről ás a gyániügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt, és

c) háztartásonként legfeljebb S m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint

b) vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon is be kell nyújtani.

A Pályázat! Igénylő Ada/lap benyújtása elektronikus úton a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított
pályázati felületen történik.

A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje 2015. szeptember 30.

A pályázatok papír alapon történő beadásának határideje 2015. október 1.

A pályázati igénylő adatlapot és a további benyújtandó dokumentumokat papír alapon a Kincstár
területileg illetékes igazgatóságára (a továbbiakban: Igazgatóság) kell eljuttatni egy eredeti és egy
másolati példányban az alábbiakban meghatározott határidőig.

A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A kizárólag papír alapon benyújtott pályázati adatlap
érvénytelen.



7. Benyújtandó dokumentumok

Benyújtás módja
Benyújtandó dokumentumok Ppapír alapon,

EP= elektronikusan és papír
alapon is

1. Az ebr42 önkormányzati információs rendszerben
kitöltött megfelelő Pályázati Igénylő Adatlap EP
(kinyomtatva, aláírva, bélyegzővel ellátva)

2. A pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi vagy
közgyűlési határozat másolata, mely tartalmazza, a saját P
Forrás biztosítására vonatkozó igazolást

3. Á~Ávr. 75. ~ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok EP

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell sz 1-3. pontok szerinti dokumentumokat.

8. Hiúnypótlás

A pályázatok szabályszerűségi, formai és tartalmi felülvizsgálatát, a sziikséges hiánypótlást az
Igazgatóság az Ávr. 70. * (3) bekezdése és 78. ~-a alapján végzi.

Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát a pályázat, illetve a hiánypótlás
beérkezését követő 8 napon belül véleményével együtt továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

Ha a Pályázó a hiánypótlásnak nem tesz eleget, vagy azt nem megfelelően teljesíti, és emiatt a
pályázat az elbírálásra jogosult szervnek nem továbbítható, a pályázatot — egy másolati példány
megtartásával — az ok megjelölésével az Igazgatóság visszaküldi a Pályázónak és egyúttal értesíti,
hogy pályázata érvénytelen.

9. Pályázat elbírálása, döntés

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a miniszter
állapítja meg, akként hogy a tűzifa igényekből elsődlegesen a 25 m3 alatti mennyiségek, barnakőszén
igényekből elsődlegesen a 100 q alatti mennyiségek teljesítését kell biztosítani. Az ezt meghaladó
mennyiségek esetében, csökkentett, a lakásfenntartási támogatásban részesülők összlakosságszámhoz
viszonyított arányát figyelembe véve kell a rendelkezésre álló előirányzatot felosztani.

Az esetlegesen más módon az Önkormányzat rendelkezésére bocsátott téli tüzelőanyagot is figyelembe
lehet venni a rendelkezésre álló előirányzat felosztása során.

•A felosztás alapján a miniszter sz igényelt mennyiségnél kevesebb tüzelőanyag megítélésére is
jogosult.

A miniszter a benyújtott pályázatokról a rendelkezésre álló előirányzat erejéig, a pályázatok
miniszterhez történő beérkezését követő 10 napon belül dönt, de legkésőbb 2015. október 30-ig.

10. Döntésről való értesítés

A miniszter döntéséről a nyertes pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus
támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült pályázók pedig elektronikus levélben a döntést
követő 2 munkanapon belül értesülnek sz ebr42 önkormányzati h~formációs rendszeren keresztiil.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu honlapon is közzétételre kerülnek.

A pályázati döntéssel szembenjogorvoslatnak helye nincs, és kifogás benyújtására sincs lehetőség.



A Kedvezményezett a támogatói okirattal kapcsolatban sz ebr42 Önkormányzati Információs
rendszerben a miniszteri döntést követő 2 munkanapon belül észrevételt tehet. Ennek elmulasztása
esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő. Az észrevétel nem irányulhat magasabb összegű
támogatás megítélésére. Eszrevétel esetén a Kedvezményezettel a Támogató egyeztet. Amennyiben ez
öt napon belül nem vezet eredményre, úgy a Kedvezményezett elveszíti a támogatásra való
jogosultságát.

11. Támogatás folyósítása

A miniszter a támogatói okiratok 10. pont szerinti elfogadását követő 2 munkanapon belül
utalványozza a támogatást. A támogatást a Magyar Allamkinestár az utalványozést követően soron
kívül, előfinanszírozás keretében, egy összegben folyósítja.

12. Támogatás felhasználása

A támogatást a Kedvezményezett ±1- 5% elfogadott tűréshatűrú, átlagosan 100 cm hosszú, 5—35 cm
átmérőjű tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálicodó) történő megvásárlására
fordíthatja. Kemény lombos vastag tűzifa esetében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta.

l3arnakőszén vásárlása esetén a támogatást a Kedvezményezett 20—40 mm átmérőjű barnaköszén
vásárlásra fordíthatja.

A Kedvezményezett a támogatott mennyiségnél több tüzelőanyagot is vásárolhat ha a meghatározott
minőségi követelményeknek megfelelő tüzelőanyagot a pályázati kiirásban meghatározott árnál
kedvezőbb feltételekkel tudja beszerezni.

Amennyiben sz Önkormányzat a tüzelőanyagot ÁFA körön kívüli eladótól szerzi be, Úgy a támogatás
felhasználása során kizárólag a nettó támogatási összeg vehető figyelembe.

A Kedvezményezett a támogatásból vásárolt tűzifát, illetve szenet 2016. február I 5-éig osztja ki a
rászorulók részére, a támogatás teljes összegének pénzügyi felhasználása legkésőbb 2016. március 31-
éig történhet meg.

A tűzifa, valamint a szén szállításából — ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is — származó
költségek a Kedvezinényezettet terhelik.

A fenti határidőt követően felhasznált támogatás összege jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
• minősül.

13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet, a
tárgyévre eső támogatásrész felhasználásáról tárgyév december 31 -ei fordulónappal, az éves
költségvetési beszámoló keretében és rendje szerint számol cl.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2016. április 15-éig sz Igazgatóság felé a miniszter
által kiadott adatlap szerint számol el az ebr 42 rendszeren keresztül, illetve papír alapon. Az
elszániolásban a szociális rászorultság és a 2015. évi igénylés részletes feltételeit tartalmazó rendeletre
hivatkozni kell.

A kinestár a támogatás elszámolásáról 2016. május 22-ig elektronikus úton tájékoztatja a minisztert.



A települési önkormányzat által benyújtott elszámolás elfogadásáról, illetve visszafizetési
kötelezettség megállapítása esetén a miniszter a kincstár útján, írásban 2016. július 30-áig tájékoztatja
az érintett települési önkormányzatot.

Ha sz Igazgatóság a pénzügyi beszámoló Ávr. 94. ~-a szerinti felülvizsgálatát követően megállapítja,
bogy a Kedvezményezett a kapott támogatási összeget new a meghatározott célra, vagy csak részben
használta fel, értesíti a Kedvezményezettet és a minisztert. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást,
támogatásrészt a Kedvezményezett az Aht. 531A. g-ának és az Avr. 78. ~ (2) bekezdés b) pontja és a
97-99. 5-ainak figyelembe vételével köteles az Igazgatóság útján lemondani és azt űgyleti kamattal,
illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Avr.
97. 5 (2)-(3) bekezdések és a 98. 5 (5) bekezdése szerhrt módosított támogatói okiratot — visszavonása
esetén az erről való értesítést — elektronikus úton az Igazgatóság útján küldi meg a
Kedvezményezettnek, mely alapján sz Igazgatóság sz Ávr. 99. 5 (2) bekezdése szerinti fizetési
felszólítást küld a Kedvezményezettnek.

Részletfizetési kérelmet — a késedelmi kamat kivételével — a Kedvezményezett az Ávr. 99. 5 (2)
bekezdése szerinti visszafizetési határidőig nyújthat be az Igazgatósághoz, ha a kérelmező igazolja,
bogy kötelező feladatainak ellátását sz egyösszegű visszafizetés veszélyeztetné. Az Igazgatóság az
Avr. 99. 5 (3) bekezdése szerint részletfizetési megállapodást köt a kérelmezővel. A támogatás
Pályázati Kiírásbai~ nem részletezett kérdéseit a támogatói okirat tartalmazza.

Á pály4zólc, a pályázati kiízással ás a támogatás felhasználásával kapcsolatos szakma! kárdéseikkel a
Belügymin!sztériwn Önkormányzati Gazdasági Főosztályához (06-1/441-1 690) fordulhatnak.


