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Jegyzőkönyv

Készült: Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. Június ii-én
16.30 órakor megtartott üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Cigányné Pál Terézia, Dolog Ernő, Kocsis
István, Konfár János, Tánczos László, képviselők és Szabó Mihály polgármester.
Kocsis István képviselő később érkezett.

Meghívottak: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző,
Molnár Ivetta a Helvécai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetője.

Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa.

Szabó Mihály polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy 6 fő
képviselő van Jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület
egyhangúlag elfogad.

Szabó Mihály megkérdezi, hogy az előterjesztett napirenddel kapcsolatban van-e
hozzászólás, észrevétel, kiegészítés.

Mivel hozzászólás, észrevétel nem volt, javasolja a Képviselő-testületnek a kiküldött
megh ivóban szereplő napirendet tárgyalásra.

Napirendi pontok:

1) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről tájékoztató.
Előadó: Hegedűs Gáborné címzetes főjegyző.

2) Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Beszámolója 2012.
évről.
Előadó: Molnár lvetta intézményvezető.

3) Jakabszállás Község Polgármesteri hivatala Alapító Okiratának módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratának
módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Dolog Ernő pályázatának véleményezése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.



6) „Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

1. napirendi pont elöadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály átadja a Szót Hegedűs Gábornénak.

Hegedűs Gáborné elmondja, hogy a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről szóló tájékoztatót írásban megkapták a testület tagjai, szóbeli
kiegészítést nem tesz.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2013. (VI. 11.) határozata
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről tájékoztató.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja az átfogó értékelést a 2012.
évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységről.

2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály köszönti Molnár Ivettát a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és
Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás intézményvezetőjét és átadja a szót.

Molnár Ivetta elmondja, hogy irásban benyújtotta beszámolóját, a felmerült
kérdésekre válaszol.

Bukovszki Sándorné megkérdezi, hogy a feladatellátáshoz a gépkocsik hogyan
vannak elosztva?

Molnár lvetta elmondja, hogy két gépkocsija van a társulásnak, melyből egyet
Orgoványon használnak, mert ott van a legtöbb ellátott, illetve amikor szükséges
akkor összegyűjtik az igényeket és körbejárja a településeket a kocsi, hogy



összegyűjtse az utasokat. Egy fogyatékos gyermeket Dunavecsére kell vinni minden
hétfőn, illetve pénteken hazahozni. Sajnos a szomszédos, p1. a kecskeméti
központtal nem működhetnek együtt, mindenkinek saját magának kell megoldani a
feladatait.

Konfár János nem ért egyet azzal, hogy nem lehet a szomszédos szolgáltató
központokkal együttmüködni.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat ős tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4412013. (VI. 11.) határozata
Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Szakmai Beszámolója 2012. évről.

Jakabszáflás Község Önkormányzat Képviselő-
testülete elfogadja a Helvéciai Mikrotérségi
Szociális Szolgáltató Központ 2012. évben végzett
tevékenységéről szóló Szakmai Beszámolót a
mellékelt tartalom szerint.

3. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4512013. (VI. 11.) határozata
Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármesteri hivatal alapító okiratában a nevet 2013.
Július 1-Jei hatállyal módosítja:

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

A polgármesteri hivatal egységes szerkezetű alapító
okiratát a határozat mellékletét képező tartalommal
Jóváhagyja.



4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály ismerteti a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ
Megszüntető Okiratának módosításáról szóló előterjesztést.

Hozzászólás nem volt.

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal ellenszavazat ás tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4612013. (VI. 11.) határozata
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ
Megszüntető Okiratának módosítása.

Jakabszáflás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a JakabszáHás-Fülöpjakab
Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratában módosítja az alábbi pontot:
„Közfeladatok iövőbeni ellátása:
a. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat jövőbeni
ellátására általános jogutódként önállóan működő költségvetési intézményt alapít az
alábbi megnevezéssel: Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde

székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselö-testülete az óvodai és közétkeztetési
közfeladat jövőbeni ellátását a Fülöpjakab Község Önkormányzata által alapított
Napsugár Ovoda keretében látja el.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselö-testülete a könyvtári és
közművelődési tevékenységét, művelődési ház fenntartását a Jakabszállási
Polgármesteri Hivatal keretén belül látja el.

b. A közfeladat jövőbeni ‚ellátásához szükséges köztulaidon meghatározása. A
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ közfeladatai ellátását
szolgáló ingatlanok: Jakabszállás, Tavasz u. 6. sz. alatti Ingatlan a Jakabszállási
Ovoda és Bölcsőde, míg a Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. szám alatti ingatlan (óvoda)
a Napsugár Ovoda, Fülöpjakab használatába kerülnek.”

A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát a
határozat mellékletét képező egységes szerkezetben jóváhagyja.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal.

5. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester.
(Előterjesztés mellékelve van)

Szabó Mihály megkérdezi Dolog Ernőt, hogy hozzájárul-e a nyilvános testületi
üléshez?



Dolog Ernőválasza: igen.

Szabó Mihály ismerteti Dolog Ernőnek a Klebelsberg Intézményfenntartá Központ
Kecskeméti Tankerületéhez benyújtott magasabb vezetői állásának betöltésére
benyújtott pályázatát, melyet a Képviselő-testületnek is véleményezni, valamint a
döntésről az értesítést továbbitani kell.

Dolog Ernő bejelenti személyes érintettségét, Igy nem vesz részt a szavazásban.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2013. (VI. 11.) határozata
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Iskola intézmény
vezetői állásának betöltésére pályázat benyújtása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dolog Ernő által benyújtott pályázatot támogatja és
javasolja a Klebelsberg Intézményfenntartá Központnak,
hogy nevezze ki a Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános
Iskola intézmény vezetőjének.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a
határozatot küldje meg az Intézményfenntartó Központ
részére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidö: azonnal

Kocsis István érkezett.

Bejelentések:

Szabó Mihály bejelenti, hogy a fűkaszákat meg kell javíttatni, mert elromlottak, illetve
újat is be kell szerezni, mert szükséges. Bruttó 219.200.- Ft-ért van árajánlat Új
fükasza beszerzésére ezen a héten, ezen az áron.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
48/2013. (VI. 11.) határozata
Fűkasza beszerzése.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz hogy a költségvetés tartalékalap terhére



egy darab fűkasza kerüljön megvásárlásra, melynek
összege bruttó 219.200.- Ft.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a beszerzés
lebonyolítására.
Felelős: Szabó Mihály polgármester.
Határidő: azonnal.

Dolog Ernő elmondja, hogy igény merült fel az Általános Iskolában, hogy nyári
napközit igényelnek a gyerekek, melyet eddig megoldottak az óvodával közösen, de
most az óvoda zárva van. A rászorulóknak ingyenes ebédet kell adni. Javasolja,
hogyjúnius 30-ig megoldja az iskola, július 1-től 21-ig kellene megoldást találni, mert
július 22-től tábor lesz az iskolában, augusztusban pedig már újra működik az óvoda
is.

Konfár János javasolja közmunkás bevonását a kérdéses időszakra.

Cigányné Pál Terézia bejelenti, hogy 2013. június 7-én „Szülők és nevelők a
jakabszállási iskoláért egyesület”-et alapítottak. Az egyesület alapszabályát a
testületi tagok rendelkezésére bocsátotta, melyben részletesen rögzítve van az
egyesület tevékenysége és célja. Kéri a testület hozzájárulását a székhely
használathoz, melyet a cégbirósági bejegyzésnél be kell mutatni.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozza:

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
49/2013. (VI. 11.) határozata
Székhely használati hozzájárulás.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a „Szülők és nevelők a
jakabszállási iskoláért egyesület” székhelyként használja a
Jakabszállás, Kun utca 2. szám alatti ingatlant.
A testület felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére. -

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Több kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Mihály a testületi ülést bezárja és zárt
ülést rendel el.

Kmft.

Hegedűs Gáborné
polgármester címzetes főjegyző





S11E gífí2ó
Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. június II-én kedden 16.30 órai kezdettel
képviselő-testületi ülést tart a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,

melyre meghívom.

Napirendi pontok:

1) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről tájékoztató.
Előadó: Hegedűs Gáborné cimzetes főjegyző.

2) Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Szakmai Beszámolója 2012. évről
Előadó: Molnár Ivetta intézményvezető.

3) Jakabszállás Község Polgármesteri hivatala Alapító Oldratáiiak módosítása.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

4) Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratának
módosítási
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

5) Dolog Ernő pályázatásak véleményezése.
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

6) „Jakabszállás Község Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése. (zárt ülés)
Előadó: Szabó Mihály polgármester.

7) Egyéb bejelentések, interpellációk.

Jakabszállás. 2013. június?.

Szabo Mihaly

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

76/5Sl-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivataljakabszallas.hu

polgármester





JELENLÉTI ÍV

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. június II-én 16.30 órakor tartandó ülésére
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Kézbesítési ív

a 2013. Június ii-ej Képviselő-testületi ülésre

Név Átvétel időpontja Aláírás
Bukovszki Sándomé O. 0 -

CigánynéPálTerézia uPic( oG,w?. Qcii1-i tEc.ceb
Dolog Ernő (DR. Q ‘-vcr,(

Kocsis István ‚1013. CC 07.

Konfár János ‚O’j3 02 O°. JJAp_t_
Tánczos László ‚Z013. 02. O’

í

/
Szabó Mihály 2043. O O j6-U

Jakabszállás, 2013. június 7.



ÉVES BESZÁMOLÓ
2012

Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ
Gyermekjóléti Szolgálata Jakabszállás

A 2vermekióléti szolgálat célja, feladata:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyer
mek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
a családjából kiemelt gyeniek visszahelyezését.

Személyi feltételek
1 Fő főállású családgondozó — szociális munkás végzettséggel

Tárgyi feltételek:
A Gyermekjóléti Szolgálat az Idösek klubja épületében rendelkezik külön irodával. az Ady E.
u. 5. szám alatt. Ez az ügyfelekkel folytatott személyes és zavartalan beszélgetések terén na
gyon előnyös.
A technikai feltételek megfelelőek. Rendelkezésre áll számítógép, telefon. fénymásoló és In
ternet hozzáférés.
A családlátogatásokat és a környezettanulmányok készítését saját járműveI oldom meg, mely
hez költségtérítést kapok.

Ellátottak köre, szakmai tevékenvsé:
Jakabszállás állandó lakosainak száma 2012-ben 2738 Fő, ebből 524 Fő kiskorú.
A gondozási esetek számát tekintve 2012-ben 46 gyermeket, illetve 28 családot gondoztam.
Az esetek hosszabb időtartamú, több probléma együttes kezelését magában foglaló tervszerű
családgondozást igényeltek.
Tanácsadotiként 40 gyermeket érintő problémával foglalkoztam, ők gondozást nem igényel
tek, egy-két találkozás alkalmával megoldható volt az eset, egy konkrét problémát érintett.

2012-ben gondozott gyermekek életkor szerinti megoszlása a következő:

Védelembe
Ideiglenes ha- Átmeneti

Nem Kor Alapellátás tállyal elhelye- neveltvett
zett

0-2éves I - I 1
Fiú +lány 3-5 éves 7 1 -

6-I3éves 12 5 - 3
14-l7éves 8 4 1 1

Összesen 28 10 2 6

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a legtöbb probléma az iskoláskorú gyermekeket érin
ti, főként a kamaszokat.





Szakmai tevékenvsé:
Az év folyamán 25 újabb gyermeket vettem gondozásba, ami 5 családot érintett. A csalá
dokkal történő kapcsolatfelvétel 5 esetben történt a jelzőrendszer tagjai, 1 esetben más gyer
mekjóléti szolgálat, 1 esetben hatóság kötelezése, 2 esetben gyámhatóság kezdeményezése és
6 esetben a lakosság (szülő. rokon) jelzésének alapján. Pozitívumként könyvelhető cl, hogy a
családtagok önként keresnek fel és kérnek segítséget, ami a legtöbb esetben megalapozott.
Az oktatási intézmények igazolatlan hiányzások, magatartási problémák miatt jeleznek. Iga
zolatlan biányzások főként a középiskolásoknál fordulnak elő. míg az általános iskolából ér
kező jelzések főként magatartási problémákat tartalmaznak.
A szülők, rokonok problémáinak alapja a családtagok közötti konfliktus, ami szülő-szülő
vagy szülő-gyermek közötti.
Ujabb védelembevételre az év folyamán 3 család (4 gyermek) esetében került sor, 2 gyermek
esetében a védelembe vételt meg tudtuk szüntetni (egyik gyermek esetében a problémák meg-
oldódtak, másik esetben a gyermek nagykorúvá vált).
2012-ben 2 gyermek került ki a családból. Egyik esetben az édesanya az újszülött gyermekét a
korházban hagyta, másik esetben a szülők nem megfelelő életvitele miatt kellett kiemelni a
kamasz gyermeket a családból.
Fiatalkorú által elkövetett bűncselekményről egy jelzés érkezett, védelembe vételére került

sor.
Lezárásra 19 eset került, ami 23 gyereket érintett. A lezárásokra azért került sor, mert, a gon
dozásba vétel oka megszűnt és közben újabb probléma nem merült fel, több család elköltözött
a településrő]. igy megszűnt a Gyennekjóléti szolgálat illetékessége, valamint a gyermekek
nagykorúvá váltak.
Az elöző évhez képest 2012-ben több gyermeket kellet gondozásba venni, de a lezárható ese
tek száma is növekedett.

A Gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységeinek adatai 2012-ben összesen 1326, ebből:

• információnyújtás 368
• segítöbeszélgetés 71
• tanácsadás 363
• hivatalos ügyekben való közreműködés 91
• közvetítés más szolgáltatásba 51
• védelembe vételi tárgyalásonlfelülvizsgálaton való részvétel 5
• felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel(átmenetei nevelésbe vétel) 2
• konfiiktuskezelés $0
• szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása 3
• adományozás 24

3 esetben hívtam össze esetkonferenciát, amelyre meghívtam az érintett családot és az ügyben
érintett szakembereket a segítségnyújtás. a hatékonyabb elörelépés érdekében. Az esetkonfe
rencia a szakmai munkát jelentős mértékben segíti, mert itt a család (szülő, gyermek) közvet
lenül az ügyben érintett emberekkel tudja megbeszélni a problémát, a probléma megoldásához
vezető lépéseket feloszthatják egymás között.

A Gyermekjóléti szolgálat családgondozójaként a szülőkkel ás a gyermekekkel állandó kap
csolatot tartok, havonta egyszer, de szükség szerint többször is meglátogatom a családokat,
figyelemmel kísérem az életvitelüket és törekszem a személyes segítő kapcsolatot kialakításá
ra. Információkkal. segítő beszélgetéssel, tanácsadással, hivatalos ügyeikben való közremű
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ködéssel, illetve más szolgáltatásba való közvetítéssel igyekszem segíteni a gyermekeknek,
illetve szüleiknek. Az elmúlt évben 259 alkalommal történt családlátogatás.

2012-ben bevezetésre került a KENYSZI rendszer, áprilistól napi szintű TAJ alapú adatszol
gáltatást végzünk. A napi jelentéshez szükséges adatbázis feltöltése zökkenőmentesen meg
történt, a napi jelentés és az adatbázis karbantartása folyamatos.

Felmerülő problémák:
Az ellátott gyenriekek problémáinak fő okai magatartási-, tanulási zavarok, szülők egymás
közötti. illetve szülő és kamasz gyermeke közötti konfliktus, szülők vagy a család életvitele.
de előfordul gyermeknevelési probléma, szülői elhanyagolás és bántalmazás is, amelyek fő
ként lelki eredetűek.

A családgondozások során hátrányos és veszélyeztetett gyermekekkel találkozom. A gyenTie
kek veszélyeztetettségének okai egyrészt a családok anyagi helyzetéből ered, folyamatos
anyagi problémákkal küzdenek. Altalában az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli. A
megélhetési gondok miatt a családok kölcsönöket vállalnak, mert azt hiszik Így könnyebb lesz
az életük, de az anyagi bizonytalanság csak tovább fokozódik. Közüzemi számláikat nem
vagy csak késve tudják fizetni. elmaradásaik vannak. Ezzel kapcsolatban, 2012-ben a Magyar
Máltai Szeretet Szolgálat és az EDF DEMASZ ZRT közös programjának köszönhetöen 2
gondozott család áramtartozását sikerült rendezni.

Sok családban alakul ki családi-kapcsolati konfliktus, veszekedés, awesszív viselkedés a szü
lők között, amelyeknek folyamatos szemtanúi illetve résztvevői a családban élő gyermekek.
itt elsősorban a szülők között folynak viták. de gyakran a gyermekek válnak másodlagos ál
dozatokká. Ilyenkor a legtöbb esetben magatartási, tanulási problémák jelentkeznek a gyer
mekeknél, amit az iskolában észlelnek,
Problémát okoz a különélő szülők gyermekkel való kapcsolattartása. Hosszú, éveken át tartó
pereskedések, a szülők egymás közti kommunikációs problémái a gyermeket is érintik, lelki
leg sérül. Egyre főbb gyermeket kell pszicho]ógushoz irányítani, de jellemző a szülők maguk
is felkeresik problémáikkal a szakembert, segítséget kérnek. A településen a gyermekek pszi
chológiai ellátása jelenleg megoldott, hetente egy alkalommal jár a Nevelési Tanácsadóból
pszichológus, aki elsősorban az általános iskola épületében tartja fogadóóráit. Várakozási idő
van, nem azonnal kapnak segítséget a családok.

Egyre több gondot okoz a tankötelezettség elmulasztása a középiskolás gyennekek körében.
A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még
mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik.
2012-ben egy gyermek esetében került sor iskoláztatási támogatás szűneteltetésére, ami napig
nem lehet újra folyósítani a fennálló hiányzások miatt.

A családok gyakran több megoldhatatlanxiak tűnő problémával is küzdenek egyszerre, ami
általában már a családgondozás megkezdése előtt hosszabb ideje fennáll. A legnehezebben
kezelhető problémák: anyagi, családi konfliktus, családon belüli eröszak. szülők életvitele,
szenvedélybetegségek. A családgondozás legnagyobb eredménye sok esetben az, hogy a csa
lád működőképességét meg tudjuk tartani. Egy-egy kis változást kitartó, hosszú időt igénybe-
vevő családgondozással lehet elérni. A kis változás sem biztos, hogy állandósul, mert egy
trauma, egy újabb probléma ismét visszaveti a családot, esetleg rosszabb helyzet alakul ki,
mint a kezdetekkor.
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Tanulást se2ítő. prevenciós célú és a szabadidő hasznos citöltésére szolEáló pro2ramok
A tanév ideje alatt délutánonként napközi és tanulószoba müködik. ez különösen azoknak a
gyermekeknek fontos és hasznos, akiknek a szüleik otthon nem tudnak segítséget nyújtani a
tanulásban.
A Jakabszállás-Fűlöpjakab AMK Jakabszállási Altalános Iskola tájékoztatása szerint a 216
tanulóból délutánonként az iskolában 110 diák készül fel a másnapra, ebből 73 napközis (al
sós), 41 tanulószobás (felsős).
Vannak viszont olyan gyermekek, akik magatartásuk, beilleszkedési nehézségük miatt kiszo
ruLtak a napköziből, ott tartózkodásukkal zavarták a többi tanulót. Igy viszont nehezebb a fel
készülés számukra, meri a szülők otthon nem tudnak, vagy nem fordítanak elegendő figyel
met a gyermekeik tanulására. Ilyenkor, annyit tudok tenni, felhívom a szülők 6gyelmét a házi
feladatok elkészítésének és ellenőrzésének, valamint az oktatási intézménnyel való rendszeres
kapcsolattartás fontosságára.
Az iskolában az alsósok heti 2 alkalommal kaptak konepetálást, valamint a BTM-esek (37
fő). vagy SNI-sek (23 fő) heti 2 óra fejlesztésben részesültek. A felsősöknek szaktanárok
igény szerint nyújtanak segítséget. Biztosítanak délutáni prowamokat is a gyermekeknek kü
lönböző szakkörök (magyar, matematika. angol, német, természetismeret, rajz), valamint nép-
tánc, dalra hívó szakkör, irodalmi színpad, történelmi űlmklub, kézilabda, foci és zeneiskola
Nyáron az iskola szervezésében 42 fő tanult meg úszni és 24 fő vett részt kerékpártúrán a Ve
lencei-tó körül.
Körzeti megbízottunk szintén aktívan részt vett a gyermekek számára történő programok
szervezésében: 2012 nyarán 7-8. osztályos tanulókkal egy hetet töltöttek el Balatonfenyvesen
a Dombóvári Ifjúsági Táborban, ahol a gyermekek közlekedési és bünmegelőzési oktatásban
részesültek.
Ebben az évben is részt vettek a 7. és 8. osztályosok a drog prevenció keretében elöadásokon
és bemutatókon. ahol az alkohol és dohányzás káros hatásairól kapnak tájékoztatást. Ezekre a
veszélyekre a családlátogatások, illetve a gyermekekkel folytatott beszélgetések során szintén
rendszeresen felhívom a szülők és gyermekek figyelmét. Ebben a védőnönek is jelentős sze
rep jut. elsősorban azokban a családokban, ahol kisgyermek is él. Főként ott van erre szükség,
ahol a szülőktől rossz példát látnak a gyermekek.

Észlelő és jelzőrendszer működtetése;
A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartom a kapcsolatot, igyekszem az észlelő- és jelző
rendszer müködését minél jobban összehangolni. A törvényi előírásoknak megfelelően, éven
te 6 alkalommal szakmaközi megbeszélést tartok, amelynek állandó meghívottjai a jelzőrend
szer tagjai:

— Védőnői szolgálat munkatársa,
— Háziorvosok,
— Családsegítő szolgálat családgondozója.
— Közoktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei,
— Helyi gyámügyi hivatal főelőadója.
— Körzeti megbízott

2012. szeptemberben megnyitotta kapuit az újonnan épített Bölcsöde. aki bekerült a jelző
rendszer tagjai közé,
A szakmaközi megbeszélések alkalmával, a résztvevőkkel megbeszélésre kerülnek a települé
sen élő gyermekeket érintő problémák, igyekszünk megoldást találni a felmerülő problémák
ra, illetve a megelőzésre koncentrálni.
Szinte minden alkalommal emlékeztetem a jelzőrendszer tagjait jelzések küldésének fontos
ságára, kötelezettségük írásban történő teljesítésére.
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A beérkező jelzések továbbra is gyakran a legminimálisabb információkat tartalmazzák, ezért
utánjárást igényelnek, ami késlelteti az érdemi szakmai munka megkezdését. A beérkező
jelzéseket minden esetben kivizsgálásra kerültek. 3 napon belül felvettem a kapcsolatot a csa
láddal, és ezt követően megtettem a szükséges lépéseket, lezárás, alapellátás keretében történő
gondozás, illetve szükség esetén javaslat a jegyzönek védelembe vételre vagy családból való
kiemelésre.
A beszámolókból arról értesültem, az iskola és az óvoda pedagógusai továbbra is tesznek csa
ládlátogatásokat a gyenTiekek helyzetének minél jobb megértése érdekében. Iskolából az osz
tályfőnökök 5 családot látogattak meg, az óvodából 18 családot.

Szakmai munkát seEítő tevékenvséek
Az év folyamán több alkalommal vettem részt szakmai napon, szakmai találkozón, előadáson
és továbbképzésen, mellyel szakmai ismereteimet bővítettem.
A Szakmai napokat a kiskunfélegyházi KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészség
ügyi Intézmény Módszertani Gyermekjóléti Szolgálata szervezte, ahol több előadó tartott
szakmai ismeretek bővítő témában előadást.
A kecskeméti Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Gyermekjóléti Központ
által szervezett szakmai találkozók alkalmával lehetőségem nyílt több gyermekvédelmi in
tézménybe ellátogatni. Betekintést nyertem az SOS Gyermekfalu, a Fiatalkorúak Regionális
Büntetés-végrehajtási Intézetének, a Bács-Kiskun Megyei Onkormányzat Integrált Egységes
Gyógypedagógiai Intézet (Juhar utca) és a Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat életébe.
A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyennekjóléti szolgálatainak család
gondozóival évente több alkalommal szakmai megbeszéléseket tartunk, ami szintén nagy se
gítséget nyújt a munkám során.
November 12-én a szociális munka napján Molnár Ivetta intézményvezető csapatépítö prog
ramot szervezett számunkra Jakabszálláson a repülőtéren. Nagyon fontos esemény volt ez
számunkra. az intézrnényvezetö ösztönzi, segíti az intézményben dolgozók közötti összetar
tást.
A társulás egyre nagyobb biztonságot jelent számunkra szakmailag. Nem vagyunk magunkra
hagyawa a településeken, vezetőnk megérti és elismeri a munkánkkal járó nehézségeinket,
lelki terheltséEünket, megoldásokat keres ezek enyhítésére.

Ellenőrzés
2012-ben a gyermekjóléti szolgálatot 3 alkalommal ellenőrizték, melyek mindegyike jó ered
ménnyel zárult.

Július 17. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Július 19. KAPOCS Szociális, GyenTiekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Módszer

tani Gyernwkjóléti Szolgálata
November?. Magyar Allamkincstár

2012-ben történt események. prevenciós tevékenvséEek:
A rászoruló családok továbbra is egész évben kapnak folyamatosan ruha és cipő adomáiiyo
kat, amelyeket saját maguk válogathatnak ki a község lakosai által behozott és elraktározott
whákból. A válogatások havonta egy alkalommal vannak a segélyosztás napjain.
Ahol konkrét tudomásom van róla, hogy a családban a gyermekeknek ruhára, cipőre van
szüksége, az adományt összeállítom és kiviszem.

A nyár folyamán Bolhapiac szervezésébe kezdtünk, ami sikeresnek bizonyult. Augusztusban,
októberben és decemberben a helyi anyukák által szervezett Bababörzével közös időpontok-





ban tartottuk meg a falu központjában található piactéren. illetve a hideg idö beálltával a Mű
velődési házban. Nagyon sok érdeklődő jött el és jutott a bolti ámáljóval alacsonyabb össze
gért olyan dolgokhoz, amire szüksége volt, de nem engedhette meg magának, hogy a boltban
megvegye.

A jakabszállási általános iskola gyermekvédelmi felelősével közösen napkőzis tábort szervez
tünk főként rászoruló gyermekeknek. A tábor augusztus elején egy hétig tartott, 20 gyermek
vett részt benne. Itt azok a gyermek vesznek részt, akiknek szülei anyagi helyzetük miatt nem
tudnak más iskola által szervezett táborokat igénybe venni.

Októberben segítséget nyújtottam a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete által indított
„Almom a család” projekt kezdeti lépéseinek megtervezéséhez (előadások témái, javaslatok
az előadók személyére). Továbbra is folyamatosan kőzvetítem a szülők felé ezt a páratlan
lehetőséget, ahol ingyenesen juthatnak különböző gyermeket. családot érintő szakemberek
által tartott előadásokhoz. Ingyenesen vehetnek részt egy éven keresztül tanfolyamokon. kép
zéseken, ami segitséget nyújthat a munkába álláshoz, gyegnekgondozáshoz, neveléshez.

Az év folyamán látva a családok egyre rosszabb anyagi helyzetét, „Hogy örömteli legyen a
Karácsony azoknál is, ahol szegény a Jézuska” mottóval ebben az évben is tartósélelmiszer
gyűjtésébe kezdtünk. Plakátot ragasztottunk a falu forgalmas helyeire és gyűjtődobozt helyez
tünk ki, hogy minél több jó szándékú, segíteni akaró ember értesüljön róla. 2011-ben előző
gyűjtési akciónk alkalmával megtapasztaltuk a jakabszállási emberek nagylelkűségét. Ebben
az évben gyűjtésünk óriási eredménnyel zárult. A helyi vállalkozók közül sokan adományoz
tak nagy mennyiségű tartósélelmiszert, így karácsonyra több mint I tonna gyűlt össze. A
gyűjtést a rászoruló gyermekes családok részére indítottuk, de a nagy mennyiségre való tekin
tettel és a vállalkozók kérésének eleget téve az adományozottak körét a településen élő sze
gény sorban élő családokra, egyedül élőkre is. A családsegítő szolgálat családgondozójával
közösen, több mint egy hétig tartó megfeszített munkatempó mellett. ajelzőrendszer tagjaival
és az önkormányzattal folytatott egyeztetéseket követően 65 családnak sikerült szebbé tenni a
karácsonyi ünnepet.

December 21-én a gyermekjóléti szolgálat épületében karácsonyi ünnepséget tartottunk, ahol
41 rászoruló gyermek vett részt. A gyermekeket kakaóval és péksüteménnyel vendégeltük
meg. A vendéglátáshoz szükséges kakaót és péksüteményt. a helyi őstermelők és pékségek
felkeresését követően az ő adományaikból tudtuk biztosítani.
A gyermekek az ünnepségen játékokból. édességből. gyümölcsökből összeállított csomago
kat, illetve az 1-6 év közöttiek a Pitypang óvoda óvodásai által készített cipődoboz ajándékot
kaptak. Az orgoványi Orömhír Alapítvány kötött takarókat adományozott, amit szintén szét
osztotwnk a családoknak.

Egész évben aktívan részt vettem a településen élő időseknek szervezett programokban is. A
szociális intézményben minden szakfeladatot egy személy lát el, segítjük egymást a progra
mok szervezésében és lebonyolításában. Az idősek gyakran hívják meg rendezvényeikre az
óvodásokat és iskolásokat. hogy az általuk előadott műsorokban gyönyörködhessenek.

A jövőre vonatkozó javaslatok
A jövőben is közösen próbáljuk segíteni a szülőket a munkahelytalálásban, gyermeknevelés-

ben a gyermekek helyzetének javítása érdekében, valamint támogatni a gyermekek minél ko
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rábbi óvodába kerülését. illetve szükség esetén a bölcsődébe való felvételét. Próbáljuk össze
hozni a közös családlátogatásokat.

Végezetül elmondhatom. hogy a jelzőrendszer tagjai jó kapcsolatban vannak egymással és a
Gyermekjóléti Szolgálattal.
A gyermekvédelmi feladatokat ellátó szakemberek munkájukat nagy szakértelemmel és hiva
tástudattal végzik.
A szakmai együttműködés az Intézmények között hatékony, mindenki együtt érző figyelem
mel törekszik a gyermekek helyzetének javítására.

Jakabszállás. 2013. május 10.

Csúd Ferenc Róbertné
családgondozó
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Gyermekvédelmi feladatok
Jakabszállás

2012

Településünk állandó lakosainak száma: 2738 fő, ebből 524 fő kiskorú.
Települési önkormányzat jegvzöjének feladat-és hatásköre:

- Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
- Külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot. eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt

gondnokot felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
- A városi gyámhivatal felkérésére gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat

végez, kömyezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatalai határozat
Végrehajtásában,

- Felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi
örökbefogadásához,

- Dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
- Gyermeket azormali intézkedést igénylő esetben különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál

Vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülönél, vagy — ha erre nincs mód —

gyermekotthonban, vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek otthonában helyezi cl,
- Megállapítja a gyermek rendszeres gyerrnekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
- Megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülö gyermek yámjául rendelt,

tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
- Közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben

meghatározottak szerint,
- Közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában
- Dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás

folvósításának felmggesztéséröl, valamint az ezen ellátások felhasználására kirendelt eseti
gondnok elszámolásának elfogadásáról, továbbá kezdeményezi a folyósító szervnél az
iskoláztatási támogatás szüneteltetését és a szüneteltetés megszüntetését

- Megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
- Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe egyéb gyermekvédelmi és gyámügyi

feladatokat.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére nem került sor.
Társhatóságok, bíróságok kérésére gyámsági, gondnoksági, gyermek elhelyezési ügyekben 7 családnál
kellett kömyezettanulmányt készíteni.
A szülők helytelen életvitele és magatartása miatt sz elmúlt évben egy gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezéséről kellett intézkedni.
A szülőknek és a gyermekeknek is felróható magatartás miatt három gyermek, fiatalkorú által elkövetett
bűncselekmény miatt egy gyermek védelembe vételére került sor. Egy gyermek esetében a problémák
megoldódtak egy gyermek nagykorúvá vált, ezért a védelembe vételt megszüntettem. A felülvizsgálat
alkalmával öt gyermek védelembe vételének fenntartásáról kellett intézkedni.

A gyermekek védelmét szolgálja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapitásának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján
- jogosult a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben

(továbbiakban:Gyvt.) meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
- természetbeni támogatásnak
- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (p1. tankönyvtámogatás) az
igénybevételére.



Települési önkormányzat jegyzője egy év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát amennyiben

a) a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át (a nvugd(jmininzum 28.500.-Ft), feltéve, hogy a vagyoni
helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének hetvenszeresét.

b,) családban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %-át nem
haladhatja meg, ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy nagykorúvá vált gyermek tanulmányokat
folytat és megfelel a Gyvt. 20. (3)-(4) bekezdésében foglalt feltételeknek. (A vagyoni helyzet
vizsgálata a,) pontban leírakkal egyezőek,L

Tavaly átlagosan 95 család 176 kiskorú gyermeke és 15 fiatal felnőtt tagja részesült rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben.
A 95 család közül egy gyermekes családok száma 35, két gyermekes családok száma 36, három
gyermekes családok száma 15, négy vagy öt gyermekes családok száma 8, hat vagy annál többgyermekes
családok száma 1.
A támogatott családok közül 35 kérelmező egyedülálló szülő.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülö 191 gyermek családjában az egy főre jutó
családi jövedelem:

Nyugdíjminimum
NyugdíjminimumotNyugdíjminimum

fi illetve aál több, de a
eléri, illetve meghaladjafelét nem éri el

nyugdujminimumot nem éri el I
4 gyermek 92 gyermek 95 gyermek I

Azon gyermekek akik tárgyév augusztus 1-jén és november l-jén rendszeres gyennekvédelmi
kedvezményben részesülnek. tárgyév augusztus illetve november hónapjában egyszeri támogatásában
részesülnek. A támogatás összege gyermekenként 5.800,-Ft.
2012. augusztus hónapban az egyszeri támogatás kifizetése 169 gyermek részére készpénzben történt.

2012. október 1-jei hatállyal módosult a Gyvt.
Az egyszeri támogatást természetbeni formában, fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer
vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell biztosítani
November hónapban 160 gyermek kapott Erzsébet utalvány.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy
baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak
járadékában részesül. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havi összege — gyermekenként - az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22 %-a.
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kizárólag pénzbeli ellátás formájában állapítható meg.
2012. évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem volt.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó család
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került.
Tavaly 56 gyermek részére 322.000.- Ft rendkívüli támogatást állapított meg az önkormányzat
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri összege — gyermekenként — 2.000,-Ft-nál kevesebb
nem lehet.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kifizetése minden kérelmező részére készpénzben történt.

A rendszeres és rendkívüli támogatás megállapításáról, elutasításáról határozatban kell rendelkezni.
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2012. évben egy kérelmező jövedelmi helyzete miatt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti
beadványát el kellett utasítani.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményében az alapellátások keretébe tartozó
szolgáltatások közül csak az étkezésért kell térítési díjat fizetni.
A gyermekek szervezett étkeztetését a Jakabszállás-Fülöpjakab AMK, Altalános Iskola irányítása alá
tartozó napközi otthonos óvoda konyhája biztosítja.
Gyermekétkeztetést havonta átlagosan 231 Fő veszi igénybe. Ebből általános iskolás 151. óvodás gyermek
68 Fő, bölcsődés gyermek 12 Fő.
Gyermekétkeztetés esetén

a) az óvodás, 1-8. évfo]yamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100 %-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a

térítési díj 50 %-át,
c) három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló után a térítési díj 50 %-át kedvezményként kell

biztosítani.
A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.
Fentiekre tekintettel 4 bölcsödés. 35 óvodás és 75 iskolás gyermek ingyenes. 4 bölcsődés, 10 óvodás és
32 iskolás gyermek 50 %-os étkezési térítési díj kedvezményben részesült.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása 9.640.000,-Ft, (étkezés, tankönyv)
az egyéb jogcímen juttatott támogatás 2.705.000,-Ft kiadással járt.
A külterületen élő gyermekek rendszeres iskolába járásának elősegítése érdekében a tanulóbér]etek 100
%-os költéségét átvállalja az önkormányzat. Az érintett 42 gyermek bérlete 113.000,-Ft kiadást jelentett.

Települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek szülője részére, aki a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába júratásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsága Fennáll óvodúztatúsi támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő a jegyzői
eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola
nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
2012. évben három gyermek 40.000,-Ft óvodáztatási támogatásban részesült.

Családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról nem kellett intézkedni.

2010. évi LXVI. törvény augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét,
melynek célja a tankötelezettség teljesítése.
Ha a tanköteles korú gyermek nem teljesíti tankötelezenségét és összegyülik 10 igazolatlan órája, az
iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. Ilyen esetben a jegyző végzésben figyelmezteti a szülőt
valamint tájékoztatja arról, hogy az adott tanévben 50 igazolatlan mulasztott óra után kezdeményezi a
Magyar Allamkincstámál az iskoláztatási támogatás szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását.
valamint a 16. életévét be nem töltött. védelembe nem vett gyermek esetében hivatalból megindítja az
eljárást a gyermek védelemhe vétele iránt.
2012. szeptember 1-lőj hatályos a családtámogatási törvény azon rendelkezése, mely szerint
igazolatlanul mulasztott őtvenedik óra után — életkortól függetlenül - a gyámbatóságnak az iskoláztatási
támogatás szüneteltetését kell kezdeményezni. Felfiiggesztésére nincs lehetőség.
Településünkön 2012. évben három gyermek esetében kellett a szülőt figyelmeztetni.
Egy gyermek iskolai mulasztásáról az intézmény vezetője csak az 50 órát meghaladó igazolatlan
mulasztás után értesítette a gyámhatóságot, így a szülő figyelmeztetésére már nem volt lehetőség.
Az iskoláztatási támogatást folyósító szerv az iskoláztatási támogatás szüneteltetését rendelete el.
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A gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködését megfelelőnek ítélem. A jelzőrendszer tagjai a
problémákat a gyermekjóléti szolgálatnak jelentik.
A rendőrség szabálysértés illetve bűncselekmény elkövetésekor értesíti a jegyzői gyámhatóságot. Ebben
az esetben ajogszabá]yi elöírásotrnak megfelelően vesszük fel a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálanal.

Tájékoztatom a Képviselőtestületet, hogy 2013. január 1-vel megalakultak a járási hivatalok. Ezen
időponttól kezdve a jegvzői gyámhatósági feladatok a Kecskeméti Járási Hivatal Járási Gyámhivatala
feladat- és hatáskörébe kerültek át.
Fentieket gyelembe véve 2013. jmuár 1-jétöl a települési önkormányzat jegyzöjének feladat- és
hatásköre:

- gyámhatósági ügyekben megkeresésre kömyezettanulmányt készít,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása,
- óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása,
- egyéb gyermekvédelmi és gyárnügyi feladatok ellátása, amelyet törvény vagy kormányrendelet a

jegyző hatáskörébe utalt.

Jakabszállás, 2013. május 27. l;’4 qi’t—.
Ftegedűs Gábomé
Címzetes főjegyző
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A Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Helvécia, Ballószög, Jakabszállás,
Orgovány települések közigazgatási területén látja cl a szociális és gyermekjóléti feladatokat.

Az intézmény minden településen önálló telephellyel biztosítja a gyermekjóléti szolgálatot,
családsegítő szolgálatot, házi segítségnyújtást, étkeztetést.
Jakabszállás biztosítjuk a társult telepü]ésekre is a nappa]i ellátást időskorúak részére.
A támogató szolgálatnak Helvécián van a központja, az ellátási területe a négy társult
település közigazgatási területe.

Gycrmckjóléti szolgá’tatás

Személyi feltételek

Minden településen egy-egy családgondozó látja el a feladatot. A családgondozók
rendelkeznek az elöirt szakképesitéssel.

Igény vai a településeken pszichológusra, illetve Jogi segítségre. Jogi segítség
igénybevételére Kecskeméten van lehetőség, oda irányítjuk az ügyfeleket.

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt.
Az intézmény és telephelyei tömegközlekedési eszközzel Jól megközelithetőek.
A dolgozók a családlátogatásoksa saját gépkocsival mennek, me’yre havi költségtéritést
kapnak. Orgoványon van szolgálati autó, de osztozni kell rajta más szakfeladatokkal is.
Fénymásoló. számítógép minden telephelyen rendelkezésre áll.

Feladatok

Az alapellátásba, védelembe vett gyermekek veszélyeztetettségének okai: anyagi nehézségek,
a családban előforduló alkoholizmus. a szülők életvezetési problémái, a válások miatti
problémák, kapcsolattartási problémák, tanköteles korú gyermekek igazolatlan iskolai
hiányzása, a gyermekek magatartási- és viselkedési zavarai, szülői elhanyagolás, szülők
szenvedélybetegsége.

A gvermekjóléti szolgálat által gondozott gyermekek száma:

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány

[ Gondozott gyennekek száma 65 59 46 72

Alapellátásba vettek száma 36 43 28 47

Védelembe vettek száma 14 12 10 13

Szakellátásban lévők száma 14 3 8 12

Gondozott családok száma 35 28 28 30
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A gyermekjóléti szolgálat a szülőkkel és a gyermekkel állandó kapcsolatot tart. figyelemmel
kíséri az életvitelüket, rendszeresen látogatja a családokat.
A családgondozók munkájuk egy részt külső helyszineken végzik. Elhelyezési, felülvizsgálati
értekezletre mennek Kecskemétre a gyámhivatalba. a TGYSz-be; tanúként meghallgatják őket
a bíróságon; felkeresik a gyámügyi-szociális ügyintézöt; a háziorvost, védönőt, iskolát,
óvodát.
Családlátogatásokat tesznek. Ez utóbbi nem veszélytelen, mivel atrocitás is érheti a
családgondozót, megtámadhatja az érintett, a kutya, fertőzést szedhet össze. Előfordul, hogy
azonnali intézkedés szükséges, orvos, mentő, rendőrség hivása. Szerencsére ez ritkán fordul
elő. Az ügyfelek nagy része külterületen él. A családgondozó saját kocsival, illetve a
tanyagondokkal megy ki.
A nehéz esetek megviselik a családgondozókat. Segítséget, támogatást kapnak az esetek
feldolgozásában.

Minden településre jellemző a karitatív tevékenység a rászorultak részére. A lakosság által
felajánlon ruhaneműt. cipőt, bútorokat adunk a rászorulóknak. A Máltai Szeretetszolgálattól is
kérünk és kapunk hasonló adományokat. Rendszeresen tartunk ruhabörzéket.
A családgondozók rendszeresen korrepetálják a rászorultakat.

A jelzőrendszer tagjaival rendszeresen tartják a kapcsolatot. Évente 6 alkalommal szakmaközi
megbeszélést tartanak, amelynek állandó meghívottai a jelzőrendszer tagjai: védőnők,
háziorvosok, családsegítő szolgálat családgondozója, iskolák, óvodák gyermekvédelmi
felelősei, helyi gyámügyi ügyintéző, körzeti megbízottak.

Egyre több jelzés érkezik a gyermekek magatartási, beilleszkedési problémái miatt az
iskolából, amely gyakran szakember (pszichológus. pszichiáter) segítséget igényel.

Adott gyermek vagy gyermekek esetében a gyermekjóléti szolgálat esetkonferenciát hív
össze, amelyre meghívja az érintett családot és az ügyben érintett szakembereket a
segítségnyújtás, a hatékonyabb előrelépés érdekében.

A csa]ádgondozók minden évben beszámolnak a munkájukról a képviselő-testületnek.

Minden év március 31-ig megtartják az éves gyennekvédelmi értekezletet, melyre a
jelzőrendszer tagjait hívják meg, akik szintén beszámolnak az éves munkájukról, illetve még
meghívást kap a polgármester, ajegyzö, civil szervezetek, pártfogó felügyelő.

A családgondozók szorosan együttműködnek a védőnővel, házi orvossal, rendőrséggel,
gyámügyi — szociális ügyintézövel. pszichológussal. nevelési tanácsadóval. civil
szervezetekkel, egyházzal.

Tovóbbképzések

A munkatársak havi rendszerességgel találkoznak. Részt vesznek a térségben szervezett
konferenciákon. előadásokon.

A családgondozóknak nagyon felelősségteljes a munkájuk. Sok feladat hárul rájuk, sokrétű
segítséget kell adniuk. Az apró elörelépések is sikerek, még akkor is, ha a kivülálló nem ezt
látja.
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Családsegítő Szolgálat

Családsegités keretében a 4 ellátott településen 2012. évben a forgalom:

A családsegítő szolgálatot igénybe vevők száma:

Felnőtt
‚ kenybe vevok szama EsetkezelesekTelepules lakossag

‚ Regi Uj szamaszama
Helvécia 3434 74 S 422
Ballószög 2606 69 42 963
Jakabszállás 2224 31 86 228
Orgovány 2690 43 I 124 779
Összesen 10954 217 260 2392

Az ellátás folyamatos. A telephelyek ügyfélforgalmából látható, hogy a lakosság körében van
igény a szolgáltatásra.

Az 1993. évi III. tön’ény változása a családsegítő szolgálat munkáját is érinti. Megváltozott az
ügyfelek köre, a feladatok módosultak.
A Dél-altZ5ldi Regionális Munkaügyi Központ Kecskeméti Kirendeltség és Szolgáltató
Központtal megújítottuk, illetve módosítottuk ennek megfelelően együttműködési
megállapodásunkat.

Szcnzélvifeltételek

Jakabszállás településen május hónaptól Új szakképzett kollega dolgozik, addig az orgoványi
kollega helyettesített.
Tanácsadó, jogász, pszichológus, stb. alkalmazására nincs fedezet, pedig a szakmai munka
hatékonyságához kellene. Jogi segítség esetén szintén Kecskemétre iráiiyítjuk az ügyfeleket.

Tárgyifeltételek

A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól megközelíthető.
A dolgozók a családlátogatásokra saját gépkocsival mennek, melyre havi költségtérítést
kapnak. Orgoványon használhatja a szolgálati autót. Fénymásoló, számítógép van. Interjú
szoba is van.

A térségjellemzői

A mai gazdasági helyzetben sokan elvesztették a munkalielyüket. Nem tudják fizetni a rezsi
költségeket vagy éppen a hiteleiket és ennek következtében eladósodnak. Megoldásként
olcsó, lerobbant tanyákat vásárolnak vagy albérletbe költöznek a tanyákra. Sajnos az a
tapasztalat, hogy akik „lecsúsztak” nem tudnak felemelkedni. Nehezen találnak munkát ebben
közre játszik az is, hogy alacsony az iskolai végzetségük és Így segélyekből és alkalmi
munkákból élnek. Ez viszont a családok minden napi életére is rányomja a bélyegét. Igy egyre
több gyerek kapja a rendszeres gyermekvédelmi támogatást illetve az óvodában és az
iskolában évről-évre több a magatartás problémás gyerek illetve a tanulási nehézséggel küzdő
diák.
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Sokan élnek rokkantsági nyugdíjból, járadékból, önkormányzat, vagy a munkaügyi szervek
által folyósított ellátásból. Ezek a jövedelmek azonban nagyon alacsonyak, az
egészségkárosodott személyek pedig még alkalmi munkát sem tudnak vállalni.

Gondot jelent az is, hogy 40 év feletti korosztály nem akar vagy nem tud vissza ülni az iskola
padba tanulni. Pedig a felemelkedésükriek ez az egyik módja. Hiába van szakmája, de az már
elavult és átképzésen való részvételt már nem meri vállalni. Indokaik az, hogy ők már öregek
a tanuláshoz és nem fog Úgy az agyuk, s a tanulással töltött idő alatt elszalasztják az alkalmi
munkákat, amiért pénzt kapnak.

Az elmúlt években a lakosságszám nem mutat jelentős változást. Az elvándorlás sem jellemzö
folyamat.

Feladatok

A családsegítő szolgálat családgondozói Is részt vesznek a településeken működő
jelzőrendszer munkájában. Az információáramlás a településen dolgozó egyéb
szakemberekkel megfelelően biztosított.

A családgondozóknál jelentkeznek az aktív korú nem foglalkoztatott személyek, a rendszeres
szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre kötelezettek, Így nem kell
bemenni Kecskemétre a Munkaügyi Központba. Beilleszkedési tervet készítenek, melyben
feladatokat is meghatároznak az életvitel, képzés, munkakeresés stb. szempontjából.

A közfoglalkoztatás keretében nagyobb létszámú foglalkoztatásra volt lehetőség az aktív
korúak ellátásban részesülőknek. Ezt a lehetőséget örömmel fogadták. várták. hogy munkát és
ezzel együtt magasabb jövedelmet kapjanak. A kliensek közül legtöbben már évek óta
munkanélküliek. sokuknak egészségkárosodás miatt munkaképessége csökkent.

A: esetke:elésekjelkgét tekintve:

- Életvezetési - Lelki-mentálhigiénés
- Gyermeknevelési -Anyagi
- Családi — kapcsolati - Foglalkoztatással kapcsolatos
- Egészségkárosodás következménye - Ugyintézés
- Információkérés

A családgondozók rendszeresen korrepetálnak gyerekeket év közben, illetve pótvizsgára is
felkészítenek. sikerre].
Karitatív tevékenységet is végeznek. Ruhát, élelmiszeradományt ig osztanak. közvetítenek.

Továbbkép:ések

A négy település családgondozói havi rendszerességgel találkoznak szakmai megbeszélésre.
Tapasztalat cserére van lehetőség Kecskeméten is a szakmai műhelyben. Igy tágult a
lehetőség az információszerzésben, külső segítséget is kapunk.
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Házi segítségnyújtás

A házi segitségnyújtást a székhely látja el a társult települések közigazgatási területén. Az
ellátható személyek száma 81 tő.

Szeinélyifeltételek

Összesen 9 gondozónő dolgozik. Helvécián és Ballószögön egy-egy gondozónő,
Jakabszálláson kettő, Ürgoványon öten látják cl a feladatot.

Tárgyifeltételek

A szolgáltatás biztosításához a dolgozók saját gépjárművüket használják. Ütnyilvántanást
vezetnek és ennek megfelelően havonta téritjük a költséget.
Orgovány településen a szolgálati autó jelentősen megkönnyíti a munkát.
Nagyon jó a kapcsolat a település tanyagondnokaival, akik segítenek nekünk az ellátottakhoz
való kijutásban és a feladatok megoldásábai is. A dolgozók negyedévente telefon
költségtérítést kapnak. A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel,
mely számítógéppel és te]efonnal felszerelt. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól
megközelíthető.

Ellátottak köre

Ellátottak száma
Település

2008 2009 2010 2011 2012

Helvécia 16 14 14 11 11

Baflószög 11 9 4 9 9

Jakabszállás 11 10 Ő 14 13

Orgovány 38 34 50 45

Összesen 38 71 58 84 78

A házi segítségnyújtás térítési díj köteles ennek változása szintén hatással van az ellátottak
számára, ha emelkedik kevesebben igénylik a szolgáltatást.

Az ellátott érdekében, vagy az igénybe vevőhöz közvetlen kötődő lakáson kívül végzett
tevékenységek aránya közel ugyanakkora, mint a lakáson belül töltött idő. A közlekedésre
Fordított idő magas. Ennek oka a külterületen élők magas száma, illetve a távolság.

A házi segitségnyújtásban részesülők időskorúak. önmaguk ellátására nem képesek (részben
vagy teljesen), nincs hozzátartozójuk, vagy nem tudja vállalni az ellátásukat. Az ellátottak
egészségügyi és mentális állapota dönti cl, hogy teljes vagy részgondozásról beszélünk. Mind
a három településen vannak olyan űgyfelek, akiknek mindennap szükségük van segítségre.
Főként fizikai ellátást igényelnek, ami összefolyik pszichés- és egészségügyi gondozással.
Sokuk esetében fontos az állapotuk folyamatos megflgyelése.
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Konzultálunk a házi orvossal, kiváRjuk a gyógyszereket, vérnyomást, vércukrot mérünk.
Többször előfordult már, hogy mentőt kellett hívni a gondozouhoz. Feladataink közé tartozik
a bevásárlás, takarítás. mosás, mosogatás, rnrdetés, borotválás. hivatalos ügyintézés,
ékeztetés. fahasogatás. tüzelő bekészitése, postai ügyintézés. Többször intéztünk már az
ellátottaknak TAJ kártyát, személyigazolványt, méltányossági nyugdijemeJést, fogyatékossági
támogatást, közgyógyigazolványt, segélyt, stb.
Információkkal. hírekkel látjuk el őket. Beszélgetünk az aktuális dolgokról, illetve
meghallgatjuk gondj ajkat, élményeiket.

Feladataink közé tartozik a bevásárlás, takaritás, mosás, mosogatás, rnrdetés, borotválás,
hivatalos ügyintézés. étkeztetés, fahasogatás, tüzelő bekészitése, postai ügyintézés.
Információkkal, hírekkel látjuk cl őket.
Az ellátottak többsége küherületen lakik, és egyedüL Az ő esetükben Fontos a pszichés
gondozás is, mert kevés személlyel találkoznak a gondozón kívül, a szomszéd is távol van.

A házi orvosokkal, szociális és egészségügyi intézményekkel, tanyagondnokkal jó a
kapcsolat, igy a gondozottak érdekeit hatékonyan tudják én’ényesíteni.

Az idős emberek egyre nehezebben élnek, egyre nehezebben osztják be a kicsike
jövedelműket. Gondot okoz nekik a tüze]ő megvétele vagy a gázszámlák fizetése.
Külterületről bejutni a faluba számukra már egyre nehezebb vagy lehetetlen. mivel mldes út
köti össze a tanyájukkal és a távolságok nagyok. Autójuk nincsen, a kerekpárra már nem
mernek, vagy nem tudnak felszállni. A mozgóbolt megszűnt. élelmiszerüzlet pedig csak a falu
központban van melynek elérése számukra lehetetlen.

Továbhképzés

A dolgozók továbbképzése folyamatos. A gondozók havi rendszerességge] szakmai
megbeszélésen vesznek részt. A kistérség keretében is havonta van szakmai műhely, valamint
esetmegbeszélés. Az ingyenes tanfolyamok nagy segítséget jelentenek a kötelező pontszerző
továbbképzések teljesítésében.

Nappali ellátás

Jakabszálláson működik, 20 férőhellyel, a négy társult települést látja cl.

Eliálottak köre

A nappali ellátást a nyugdíjasok veszik igénybe.

Személyi feltételek

• A szolgálat rendelkezik ajogszabályban előírt személyi létszámmal.
• A képesitési előírásoknak a dolgozók megfelelnek.
• A feladatmegosztást és a helyettesítések rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.

Tárgyifeltételek

Az épület busszal jól megközelíthető, egyéb tekintetben is megfelel a jogszabályi
előírásoknak.
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Az ellátottak naponta eljönnek valamennyi időre. amennyire az idejük engedi. Látogatásuk
nem időhöz kötött. reggel 8 órától délután 16 óráig vehetik igénybe hétfőtől péntekig.
Napi egyszeri meleg étkezésre (ebéd) van lehetőség. Összejöveteleikre — gondolok itt Pl.
teadélelőn csevegéssel -‚ gyakran hoznak süteményt. kávét. gyümölcsöt.

Rendszeresen van vérnyomás-, vércukormérés. Ujságot olvasnak, receptet cserélnek,
játszanak — főleg kártyáznak. Lehetőség van rnrdésre, mosásra.
Allandó programunk a zenés csütörtök, ahol nótázunk citera kísérettel.
Idén is megtartottuk a Farsangot jelmezes bemutatóval. A helyi újságban is megjelent rólunk
egy cikk.
Anyák napján az óvodások kedveskedtek műsorral a nagymamáknak.
A gyereknapon a Parkerdőben fellépett az énekkar a citerásokkal az iskola igazgatójának
felkérésére.
Rendszeresen járunk kirándulni a környéken és messzebb is.
A helyi eseményeken mindig részt veszünk, többször is fellép az énekkar.
Az intézmény helyet ad a helyi mozgáskorlátozottak találkozására, szakmai programokat is
rendszeresen itt tartjuk.

A családsegítő kollega is rendszeresen beszélget a tagokkal, segít problémáik, ügyeik
intézésében.

Étkeztetés

Minden településen biztosítjuk az étkeztetést. Helvécián, Baílószögön a Köcsög csárda főz és
ő is hordja ki. Jakabszálláson az óvoda főz és a tanyagondokkal együtt visszük ki az ebédet.
Orgoványon az iskola főz és mi visszük ki az ebédet, illetve van aki elviszi.

ElláÍouak köre

Ellátottak száma

Helvécia 68
Ballószög 42
Jakabszállás 62
Orgovány 92

Összesen 264

Az étkeztetést nem csak az idős emberek veszik igénybe, hanem a beteg középkorú
személyek is. Vannak olyan ügyfelek, akik kőzépkorúak és az egészségi állapotuk miatt van
szükséWik a szociális étkeztetésre.

A külterületen élö idős embereknek bejutni a faluba már egyre nehezebb vagy lehetetlen,
mivel földes út köti össze a tanyájukkal és a távolságok nagyok. Autójuk nincsen, a
kerekpána már nem memek. vagy nem tudnak felszállni. A mozgóbolt megszűnt,
élelmiszerüzlet pedig csak a falu központban van melynek elérése számukra lehetetlen. Igy
nagy segítség számukra, hogy házhoz szállítják a meleg ételt.

Azon felül, hogy az ebédet eljuttatjuk, naponta figyelemmel tudjuk kísérni
életkörülményeiket, egészségi állapotukat. Lehetőségeinkhez képest segítséget nyújtunk,
szükség esetén értesítjük az egyéb szociális ellátást végző munkatársakat, házi orvosokat.
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Támogató szolgálat

Az igénybevevők köre kiteijed Heivécia, Jakabszállás. Orgovány. Ballószög közigazgatási
területén életvitelszerűen tartózkodó súlyos fogvatékkal élő személyekre, akik a 1993. évi III.
tv. 65/D. . előirtaknak megfelelnek.

El/á tottak száma

Helvécia Ballószög Jakabszállás Orgovány Összesen

Ellátottak száma 14 2 3 7 26

A szolgáltatás működésében nehézséget jelent az ellátási terület nagyrészt külterületi.
tanyákkal való lefedettsége, az egységek közötti távolság nagysága.

Személyi feltételek

A szolgálat rendelkezik a jogszabályban előírt személyi létszámmal. A képesítési
előírásoknak a dolgozók megfelelnek.

Tárgyifeltételek

A szolgáltatás biztosításához az intézmény saját gépjárművel rendelkezik, mely alkalmas
elektromos kerekes székes személy szállítására, valamint rendelkezik mobil rámpával,
valamint 4+3 pontos biztonsági rögzítéssel.
A szolgálat rendelkezik az ellátottak számára nyitva álló helyiséggel, mely számítógéppel és
telefonnal felszerelt. A bejárat akadálymentesitése rámpával megoldott, mozgássérült
vizesblokk kialakítása megtörtént. Az intézmény tömegközlekedési eszközzel jól
megközelíthető.

A szolgálatot főleg egészségügyi ellátáshoz veszik igénybe. Rendszeresen szállítunk iskolába
gyerekeket Kecskemétre és Kiskunbalasra; de igénybe veszik kulturális programokra,
kirándulásokra, hivatalos ügyintézésre, bevásárlásra.

Osszcgzés

A 2012-es évben ellenőrizte működésünket, és minden szakterületen a Kormányhivatal, a
Módszertani Intézmények, az ANTSZ, a Magyar Államkincstár.

A társulás jól működik. A dolgozók betegsége, szabadsága esetén a helyenesítések könnyen
megoldhatóak.
Jó, hogy szoros a munkakapcsolat egymás között, meg tudják beszélni a problémákat,
tapasztalatokat. A helyi jellegzetességek azonosak.

Helvécia, 2013. május 31.
Molnár Ivetta

intézményvezető
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ELŐTERJESZTÉS
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június ii-én tartandó

rendkívüli ülésére.

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratáiiak

módosítása

A Magyar Államkinestártól az alábbi visszajelzést kaptuk:

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratában a költségvetési szerv megnevezése hibás.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. (5)
szerint a polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése:

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal.

A következő határozat-tervezetet javaslom elfogadásra:

Határozati javaslat

Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala
Alapító Okiratának módosítása ás egységes szerkezetben
történő jóváhagyása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal alapító
okiratában a nevet 2013. Július 1-jei hatállyal módosítja:

Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

A polgármesteri hivatal egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat mellékletét képező
tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azonnal





Melléklet:

Alapító Okirat
(egységes szerkezetben)

1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállási Polgármesteri Hivatal

2. Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőfl Sándor utca 14.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata: önkormányzati jogalkotás,
önkormányzati igazgatás

4. Szakágazati besorolása: 841105

5. Alapító szerv neve: Jakabszállás Községi Önkormányzat
Székhelye: 6078 Jakabszállás Petőű Sándor utca 14.

6. Irányító szerv neve: Jakabszállás Községi Önkormányzat
Képviselő-Testülete

Székhelye; 6078 Jakabszállás Petőfi Sándor utca 14.

7. Illetékessége: Jakabszállás község közigazgatási területe

8. Az intézmény alaptevékenysége - szakfeladatai:
TEAOR besorolása és megnevezése: 8411 Altalános közigazgatás
Szakágazat besorolása és megnevezése: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint
(alaptevékenység) többeélú kistérségi társulások igazgatási

tevékenysége
8.1 .Alaptevékenysége:

370000 Szennyvíz gyűjtése. tisztítása, elhelyezése
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
421100 Ut, autópálya épitése
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fermtartása
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Onkormányzatijogalkotás
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Onkermányzati képviselőválasztásokboz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Onkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása. beszedése, adóellenőrzés
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások, mezöőri

feladatok



841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Onkormányzatok máshova nem sorolható nemzetközi kapcsolatai
862101 Háziorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
881011 Idősek nappali ellátása
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Idöskorúakjáradéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115 Apolási díj alanyi jogon
882116 Apolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119 Ovodáztatási támogatás
88212 1 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Atmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és —átalakítási támogatása
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú

közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelödési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
931301 Szabadidösport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302 Fogyatékossággal é]ők szabadidösport- (rekreációs sport-) tevékenysége és

támogatása
960302 Köztemető- fenntartás és -működtetés

9. Vállalkozási tevékenység és a vállalkozási tevékenység arányának Felső határa a
szerv kiadásaiban:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.



10. Vezetőjének (vezető szene, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási
rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület — nyilvános pályázat alapján — a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben és a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint, ajogszabályban
megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés
határozatlan időre szól.

11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:
Foglalkoztaujainak jogviszonya alapesetben közszolgálati tisztviselő, melyekre a
közszolgálati tisztviselökről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztattjainak jogviszonya lehet közalkalmazotti, rájuk a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi
I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Magyar
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény az irányadó
(megbízási jogviszony).

12. Gazdálkodási besorolása: Önállóaii működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Jakabszállás, 2013. június 6.

Szabo ihaly 1
polgármester

Záradék: Jakabszállás Község Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a módosításokkal
egységes szerkezetben a Jakabszállás Községi Onkormányzat Képviselő-testülete a /2013. ( )
határozatával 2013. július 1-jei hatállyal hagyta jóvá.





ELŐTERJESZTÉS
Jakabszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. Június ii-én tartandó

rendkívüli ülésére.

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Müvelödési Központ,
mint intézmény megszüntető okiratának módosítása

A Magyar Á]lamkincstártól az alábbi hiánypótlást kaptuk:

A megszüntető okiratban ajogutódok megjelölése hibás.
Az óvodai feladat ellátásához mindkét önkormányzat, Jakabszállás és Fülöpjakab esetében is
költségvetési szerv alapítása szükséges.

Fülöpjakab önkormányzata az óvodai feladatok ellátására 2013. július 1-től létrehozta a
Napsugár Ovodát, mint intézményt.

Ennek megfelelően a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Megszüntetö
Okiratát az alábbiak szerint kell módosítani:

„Közfeladatok jövőbeni ellátása:
a. Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat jövőbeni ellátására
általános jogutódként önállóan működő költségvetési intézményt alapít az alábbi
meíznevezéssel: Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde

székbelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és közétkeztetési közfeladat
jövöbeni ellátását a Fülöpjakab Község Onkormányzata által alapított Napsugár Ovoda
keretében látja el.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári és közművelődési
tevékenységét, művelődési ház fenntartását a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal keretén
belül látja el.

b. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséaes köztulajdon meEhatározása. A Jakabszállás
Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ közfeladatai ellátását szolgáló ingatlanok:
Jakabszállás, Tavasz u. 6. sz. alatti ingatlan a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde. míg a
Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. szám alatti ingatlan (óvoda) a Napsugár Ovoda, Fülöpjakab
használatába kerülnek.”

A következő határozat-tervezetet javaslom elfogadásra:



Határozati Javaslat

Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ
Megszüntető Okiratának módosítása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselö-testülete a Jakabszállás-Fülöpjakab Általános
Művelődési Központ Megszüntető Okiratában módosítja az alábbi pontot:
‚.Közfeladatok jövőbeni ellátása:
a. Jakabszállás Község Onkormányzat Képviselő-testülete a közfeladat jövőbeni ellátására
általános jogutódként önállóan működő költségvetési intézményt alapít az alábbi
megnevezéssel: Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde

székhelye: 6078 Jakabszállás, Tavasz u. 6.

Fülöpjakab Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai és közétkeztetési közfeladat
jövőbeni ellátását a Fülöpjakab Kőzség Onkormányzata által alapított Napsugár Ovoda
keretében látja cl.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtári és közmüvelődési
tevékenységét. művelődési ház fenntartását a Jakabszállási Polgármesteri Hivatal keretén
belül látja el.

b. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározása. A Jakabszállás
Fülöpjakab Altalános Művelődési Központ közfeladatai ellátását szolgáló ingatlanok:
Jakabszállás, Tavasz ii. 6. sz. alatti ingatlan a Jakabszállási Ovoda és Bölcsőde, míg a
Fülöpjakab, Alkotmány u. 20. szám alatti ingat]an (óvoda) a Napsugár Ovoda, Fülőpjakab
használatába kerülnek.”

A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát a határozat
mellékletét képező egységes szerkezetben jóváhagyja.

Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: Azonnal



Melléklet:

MegszüntetőOkirat

JakabszállásKözségiÖnkormányzatKépviselő-testülete(Jakabszállás.PetőűS.u.14.)és
FülöpjakabKözségOnkormányzatKépviselö-testülete(Fülöpjakab,Alkotmányu.I.)az
államháztartásrólszóló2011.éviCXCV.Törvény(továbbiakban:Aht.)11.(1)
bekezdésébenfoglaltfelhatalmazásalapján,figyelemmelazAbt.11.rendelkezéseireásaz
államháztartásrólszólótörvényvéehajtásárólszóló368/2011.Kormányrendelet
(továbbiakbanAvr.)14.(2)-(3)bekezdéseibenfoglaltrendelkezésekreazalábbi
tartalommalazalábbimegszüntetöokiratotadjaki:

Ameszüntetésrekerülőköltsévetésiszerv:Jakabszállás-FülöpjakabÁltalános
MűvelődésiKözpont

Székhelye:6078Jakabszállás,Tavaszutca6.

Székhelyénkívülitovábbitelephelvei:Fülöpjakab,Alkotmányu.20.
Jakahszállás,PetőűS.u.13.
Jakabszállás,Kunu.2.

MeEszüntetőszerveinekme2nevezése,székhelye:
JakabszállásKözségOnkormányzatKépviselő-testülete

6078Jakabszállás.PetöfiS.u.14.
FülöpjakabKözségOnkormányzatKépviselő-testülete

6116Füiöpjakab,Alkotmányu.1.

AmeEszűnésmódja:Azállamháztartásrólszóló2011.éviCXCV.Törvény11.*-a
alapján:általánosjoutódlássaltörténőmegszüntetésátalakítással:ezenbelülkülönválás.

Ameszűnésidőpontja:2013.június30.

AmeEszüntetésoka:aközfeladatmásmódonhatékonyabbanteljesíthetö

Közfeladatokjövőbeniellátása:
a.JakabszállásKözségÖnkormányzatKépviselö-testületeaközfeladatjövőbeniellátására
általánosjogutódkéntönállóanműködőköltségvetésiintézményialapítazalábbi
mewevezéssel:JakabszállásiOvodaésBölcsőde

székhelye:6078Jakabszállás,Tavaszu.6.

FülöpjakabKözségÖnkormányzatKépviselő-testületeazóvodaiáskőzétkeztetésiközfeladat
jövőbeniellátásátaFülöpjakabKözségOnkormányzataáltalalapítottNapsugárOvoda
keretébenlátjael.

JakabszállásKözségÖnkormányzatKépviselő-testületeakönyvtáriásközművelődési
tevékenységét.művelődésiházfenntartásátaJakabszállásiPolgármesteriHivatalkeretén
belüllátjael.





b.Aközfeladatjövőbeniellátásáhozszükségesköztulaidonmeghatározása.AJakabszállás
FülöpjakabÁltalánosMűvelődésiKözpontközfeladataiellátásátszolgálóingatlanok:
Jakabszállás,Tavaszu.6.sz.alattiingatlanaJakabszállásiOvodaésBölcsőde,míga
Fülöpjakab,Alkotmányu.20.számalattiingatlan(óvoda)aNapsugárOvoda,Fülöpjakab
használatábakerülnek.

c.AkőltséEvetésiszen’énélfoElalkoztatottakkalkapcsolatosmunkáltatóiintézkedések
meEhatározása.ahatáridőkkijelölése.aközfeladatokatatovábbiakbanellátószervekrészéről
történőtovábbfoulalkoztatáslehetőséue:amegszüntetésrekerülőköltségvetésiszervösszes
foglalkoztatottjánakajogviszonya—beleegyezésükesetén—ajogutódköltségvetési
szervekhezkerülnekáthelyezésre,jogviszonyukfolyamatosnakminősül.Azáthelyezéseket
folyamatosan,delegkésőbbanyilvántartásbavételrőlszólódöntéskézhezvételétkövető15
naponbelülvégrekellhajtani.

Kötclczettsé2vállalásrendje:
Amegszüntetésrekerülőköltségvetésiszerv2013.június30-igvállalhatkötelezettségetés
lehetjogosultságokalanya,korlátozásnélkül.

Záradék:AJakabszáflás-FülöpjakabÁltalánosMűvelődésiKözpontMegszüntetőOkiratát
JakabszállásKözségOnkoniiányzatKépviselő-testületea/2013.()számúhatározatával
hagytajóvá.
AJakabszállás-FülöpjakabAltalánosMűvelődésiKözpontMegszüntetőOkiratátFülöpjakab
KözségOnkormányzatKépviselő-testületea/2013.()számúhatározatávalhagytajóvá.

Jakabszállás,2013.június10.

Q/(Qj Sd6’Mihúly
polgármester
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Előterjesztés

a Képviselő-testület 2013. Június ii-el ülésének
5. napirendi pontjához

Tárgy: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola Intézmény vezetői állásának
betöltésére pályázat benyújtása.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő közoktatási
intézményvezetői állásának betöltésére beérkezett pályázatot a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. Törvény 68. . (1) bekezdésében foglaltak szerint a Képviselő-testület a
pályázatot 2013. június 21-ig véleményezi és a döntésről a KIK Kecskeméti tankerületét
értesíti.

A pályázati anyagot a képviselők megkapták. Pályázatot egy fő nyújtott be az intézmény
jelenlegi igazhatája Dolog Ernő.

Javaslom. hogy intézménvvezetői munkakört továbbra is Dolog Ernő (Jakabszállás, Jókai u.
5. szám) töltse be.

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján a határozat
tervezet szerint szíveskedjen döntését meghozni.

Jakabszállás, 2013. június 10.

zabó Mihály (
polgármester \J

Jakabszállás Község Polgármestere
6078. Jakabszállás, Petőfi Sándor u. 14.

1?76/581-800. Fax: 76/581-802
0620/3234-031

e-mail: hivatal@jakabszallas.hu



Határozati Javaslat

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
/2013. (VI. 11.) határozata

Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Iskola Intézmény
vezetői állásának betöltésére pályázat benyújtása.

Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dolog
Emö által benyújtott pályázatot támogatja és Javasolja a
lUebelsberg Intézményfermtartó Központnak, hogy nevezze ki a
Jakabszállás-Fülöpjakab Altalános Iskola intézmény
vezetöj ének.
Felhatalmazza Szabó Mihály polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg az Intézményfenntartó Központ részére.
Felelős: Szabó Mihály polgármester
Határidő: 2013. Június 20.



}Uebelsberg Intézményfeimtartó Központ
Kecskeméti Tankerülete

Jakabszállás Község Önkormányzata Jktatószám: 394-30/201 3/KIKJO2S
Szabó Mihály polgármester Úr részére Ugyintéző: Szabó György Róbert
Jakabszállás Melléklet: 1 db
Petőti S. u. 14. Tel.: 76/680-174
6078 Tárgy: pályázati anyag

megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Levelemhez csatoltam megküldőm a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában
működő közoktatási intézmény magasabb vezetői állásának betöltésére beérkezett pályázatot.

Kérem, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 68. (1) bekezdésben
foglaltak szerint a képviselő-testület a pályázatot 2013. június 21-éig véleményezni és a
döntéséről értesíteni szíveskedjen.

Együttműködését köszönöm.

Kecskemét, 2013. június 5.

Tiszteleel:

Palotás Jozse
tankerületi igazgató

Is’ .c-’
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Emberi Erőforrások Minisztere

PÁLYÁZAT A JAKABSZÁLLÁS - FÜLÖPJAKAB

ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI ÁLLÁSÁNAK

BETÖLTÉSÉRE

PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 394-4/2O13IIaKIO25
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1. Bevezető gondolatok

A 132 éve működő, többször átalakult Jakabszállás-Fülöpjakab Általános

Iskolában, a 26 évnyi folyamatos nevelő-oktató munka után, 9 év

igazgatóhelyettesi, 15 év igazgatói gyakorlattal nyújtom be a programomat.

Pedagógiai hitvallásom

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk a gyerekeinknek, mint az, hogyan
tanitjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak nagyobb részét elfelejtjük, de a
hatás, melyet egy jó iskolarendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol,
megmarad.

(Eőtvös József)

Diplomám megszerzése után rövid időn belül a Jakabszállási Általános

Iskolába kerültem testnevelést tanítani.

Munkám során gyakran nyertünk városi, körzeti, megyei versenyeket és értem

cl országos helyezéseket, elsősorban labdarúgásban, atlétikában és

kézilabdában.

Igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként is fontosnak éreztem, érzem a Sport

és tanulmányi versenyeken való szereplést, ennek a segítését.

A 20l2-13-as tanévben matematika és kémia és lány kézilabda versenyeken

nyertünk Bács-Kiskun megyei bajnokságot. Tanulóink ezzel jogosulttá váltak

az országos döntőn való indulásra.

Ezt kimagasló teljesítménynek tartom egy községi iskolától.

Hasonlóan fontosnak tartom a hátrányos helyzetű tanulókkal való

foglalkozást, iskolánknak ma is van Bárczi Gyógypedagógiai Főiskolát

végzett gyógypedagógusa, logopédusa.

Az önéletrajzomban feltűntettem a legjelentősebb TÁMOP-os, TIOP-os, Drog

prevenciós pályázatokat, melyekben részt vettünk.

Tanítványaimmal, szüleikkel mindig igyekeztem jó kapcsolatot kialakítani.

Számos közösségi program szervezésében, lebonyolításában vettem részt

aktívan.
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A gyerekeket többször táboroztattam, kirándulásokat szerveztem.

(úszásoktatás, kerékpártúrák, külföldi kirándulások, tantestületi

kirándulások,,,)

Településünk közösségi életében folyamatosan jelen voltam, vagyok

tanítványaimmal. (több Száz fős Gyermeknapok, szilveszteri és egyéb bálak

szervezése...)

Szerencsésnek mondhatom magam, mert a hivatásom a hobbim is.

Az iskolában folytatott sokrétű tevékenységem alatt nagyban segítette vezetői

munkámat, hogy az intézményben eltöltött évek során az iskola működésének

szinte minden területén szereztem tapasztalatokat és az, hogy helyben,

Jakabszálláson lakom.

Az előző év során tartalmi megújuláson is átesett intézményünk, melynek

aktív részt vevője voltam kollégáimmal együtt.

A Nemzeti Köznevelési Törvény szellemében az intézmény Pedagógiai

programjának, intézményünk he]yi tantervének megújításában tevékenyen

vettem részt.

A Jakabszállási és Fülöpjakabi iskola fő célkitűzéseinek figyelembe vételével,

minden itt dolgozó pedagógus nagy gondot fordít a tanulók személyiségének

harmonikus és differenciált fejlesztésére, a képességek sokoldalú

kibontakoztatására. Ennek érdekében sokféle tanórai és tanórán kívüli

programot szervezünk, kiemelten foglalkozunk a felzárkóztatásra szoruló

tanulókkal és a tehetségek gondozásával. Iskoláinkban, családias légkörben és

nyugodt, természet közeli környezetben dolgozunk.

Megtisztelő számomra, hogy ennek a lelkes, kreatív, megújulni képes

tantestületnek a vezetője lehettem.

A következő 5 évben szívesen folytatnám az iskola fejlesztésének megkezdett

folyamatát megújult pedagógiai programj ának megvalósítását, tovább

fejlesztését kollégáinmal együttműködve.
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2. Helyzetelemzés

2.1 Az iskola történetének rövid bemutatása

Jakabszálláson iskolai oktatás 1881 óta létezik. Hat tanyasi iskola, majd

az un. Központi iskola bezárása után 1982-ben megtörtént az Új hét tantermes

korszerű iskola átadása. Az épület 10 millió Ft-ba került, s bár hivatalosan 4

tantermes, az úttörőszoba, napközis terem, műhely, előadó is tanterem-méretű

helyiségek, így több osztály elhelyezését tette lehetővé. Az első években

szaktantermi rendszerű oktatás történt, később ezt a vándorlás megszüntetése

miatt az osztálytermes megoldás váltotta fel. Az eddigieknél kényelmesebb,

tágasabb körülményeket biztosított az Új iskola. Megszűnt a délutáni tanítás,

Az épületbe került a községi könyvtár, mind a közművelődési, mind az iskolai

feladatokat ellátva.

Az iskola udvara 2 kat. holdon terül el. Az udvar egy részét parkosították,

bitumenes kézilabda-pálya is épült a testnevelés oktatásának javítása

érdekében.

Az 1985-ös oktatási törvény, valamint ennek végrehajtási utasítása,

nódosításai alacsonyabb létszámhatárokat állapítottak meg osztályonként,

újabb csoportbontásokra adtak lehetőséget.

Az óvoda 1963 óta létezik, és három csoporttal működik. A Művelődési Ház,

1957-ben épült, ás működött egy községi könyvtár is.

1982-ben megalakult az ÁMK, ami az iskola, az óvoda, a könyvtár és a

művelődési ház munkáját fogja össze. Az ÁMK-k szervezésének volt egy

“divatos” időszaka, majd egy megszűnési folyamata. Jakabszálláson

elsősorban munkaerő-gazdálkodási szempontok vezérelték kialakítását, majd

folyamatosan egyre szorosabbá vált a szakmai együttműködés is.

Az 1990-es évek első felében vette kezdetét egy országos tornaterem-építési

akció. A tornateremmel nem rendelkező iskolák az építési költség 40 %-át

kitevő állami támogatásra pályázhattak. A község önkormányzatának

pályázatát elfogadták. A minisztérium a tanteremépítést nem támogatta, ennek

ellenére 1992-ben megkezdődött a tornaterem építése mellett négy Új

osztályterem építése is. A pályázat Útján nyert pénz, az önkormányzat
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pénzügyi. Szervezési valamint a lakosság társadalmi munkája révén másfél év

alatt elkészült a beruházás; 50 millió Ft. költséggel készült el a tornaterem

szertárral, öltözőkkel, kondicionáló teremmel, valamint 4 tanterem. 1993.

szept. 18-án az Új iskolarészt és a tornatermet dr.Istvánffy Csaba, a

Testnevelési Egyetem rektora adta át. A testnevelési órákat így már nem a

művelődési otthonban, hanem egy 30 x 18 m-es, galériás, tágas öltözőkkel,

szertárral felszerelt tornatornateremben lehet tartani.

2000-ben egy terem átalakítás után az étkező is a Kun utcába került, így az

étkezés és a napközis foglalkozások is az un Új iskolába kerültek.

Ünnepélyeinket, több rendezvényünket községi szinten tartjuk meg ( március

15, október 23, Költészet Napja...)

A könyvtár iskolai és közművelődési könyvtárként is üzemel

Zeneiskolánk 1996-ban alakult és nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy

iskolai valamint községi programjaink, rendezvényeink igen szinvonalasakká

váltak.

A községi Önkormányzat 2000.szeptember 1-től tevékenységét kiegészítette a

sajátos nevelési igényű gyermekek nappali rendszerű általános iskolai

oktatásával.

A tanulókat integráltan oktatjuk.

2002-ben az udvart alakítottuk ki, játszóteret, teniszpályát, salakos

futópályát, távolugró gödröt építettünk. Ennek jelentős részét magunk

gazdálkodtuk Ici, elsősorban a báli rendezvényeink bevételéből. De kaptunk

támogatást a szülőktől, támogatóktól és az Önkormányzattól is.

1999-től induló Oyermeknapi rendezvényeink községi rendezvénnyé váltak,

amit 2008-tól nem az erdei iskolában, hanem a község központjában található,

színpaddal bővített parkjában tartunk.

2006 szeptemberében a felújított erdei iskolában ünnepeltük a Jakabszállás

oktatásának 125. évfordulóját. A nagyszabású rendezvényen közel ezer

meghívott vett részt.

2007. évi gyermeknapon ünnepeltük az ÁMK fennállásának 25. évfordulóját.

Erre az alkalomra Miniszteri Dicséretet kapott az ÁMK.

Ez az esemény egyben a Jakabszállási Általános Művelődési Központ

működésének befejezését is jelentette, hiszen alig egy hónappal a gyermeknap

után, július 9-én megalakult a Jakabszállás-Fülöpjakab Közoktatási Tárulása
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révén a JakabszállásFülöpjakab Általános Művelődési Központ, a két község

iskoláiból, óvodáiból valamint a Jakabszállási Művelődési Házból.

A Jakabszállási ÁMK megszűnésével zeneiskolánk is befejezte működését,

azonban nem szűnt meg, hanem a Líra Zeneiskolával kötött szerződés

értelmében, a Líra Zeneiskola átvette a működtetést, a képzés helye

továbbiakban a Jakabszállási Általános Iskola.

Az intézmények működése zavartalan volt, a tagintézmények Jól működnek

együtt.

2013. Január 1-jétől az iskola állami fenntartásúvá, működtetésűvé vált,

megszűnt az ÁMK.

Jakabszállás-Fülöpj akab Általános Iskolaként működik tovább.

A tagintézmények között továbbra is jó az együttműködés, a kapcsolat.

Fülöpjakabon az 1850-es évek óta volt oktatás, az un. Szabó féle iskolában.

Később Kunszállással közösen működtették iskoláikat.

l995-től a község és az iskola is önálló lett.

Majd 2007-től a Fülöpjakabi és Jakabszállási Önkormányzat összevonta

intézményeit.

Fülöpjakabon az iskola 3 épületből, belső udvari, aszfaltozott sportpálya

és park részekből áll. 8 tantermünk, egy tornatermünk, rendezvények

tartására alkalmas pincehelyiségünk van. 1995 óta szinte minden évben

gazdagodott valamilyen űj létesítménnyel: számítástechnikai szaktantermet,

fejlesztő szobát, Új könyvtári helyiséget, zuhanyzóval ellátott öltözőket,

tornaszertárt, ebédlőt és melegítő konyhát, játszóteret alakítottak ki.

Eszközellátottságuk is megfelelő.. Az iskola a korosztály igényeinek

megfelelő számítógépparkkal rendelkezik, sokféle sport-és fej lesztőeszközt

vásároltak. Az tárgyi feltételek bővítése, modernizálása folyamatos,

igyekszünk ehhez pályázatokon is pénzt nyerni, közösen a Jakabszállási

iskolával.
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• Erre példák:: a TIOP 1.1.1 pályázaton nyert multimédiás számítógépek és

interaktív táblák ‚ amelynek közbeszerzése most van folyamatban. TÁMOP

3.1.4. pályázatunk is sikert hozott, s a 2009/10. tanévben bevezethettük az

1. és 5. évfolyamon a kompetencia alapú oktatást.

Oktató-nevelő munkánkban vezérelvünk a szeretettel, odafigyeléssel, de

következetes szigorral való bánásmód a ránk bízott gyermekekkel. Lehet,

hogy Fülőpjakabon nem könnyű kitűnő tanulónak lenni, de aki ilyen vagy

ezt közelítő eredménnyel hagyja el az intézményt, az bármely

középiskolában helytáll. Célunk az, hogy minden gyerek a képességeihez

mérten legjobb teljesítményt nyújtsa. Különös figyelmet fordítunk azóvoda

iskola, ill. az alsó-felső tagozat közötti átmenet megkönnyítésére. Azon

gyermekek számára, akiknél akár az óvodáskori beszédfejlődésben, vagy az

iskolai helytállásban valamilyen területen lemaradást

tapasztalunk, fejlesztő-felzárkóztató ill. logopédiai

foglalkozásokat szervezünk. Nagy előnynek tartjuk, hogy ezt a munkát Saját

pedagógusainkkal végezhetjük, akik gyógypedagógusi diplomájukat korábbi

végzettségük mellé szerezték. Igyekszünk minél több versenyen részt

venni, amelyek elsősorban tantárgyi és sportversenyek. Rendszeres

résztvevői vagyunk, a körzeti és a Lakiteleki Népfőiskola és a jakabszállási

iskola által szervezett megmérettetéseknek. Több levelezős versenyben is

indulunk (az „Ismerd meg szomszédunkat, Ausztriát”, a Mozaik Kiadó által

hirdetett tantárgyankénti, a Bendegúz, a Kisnyelvész és a Kismatematikus

versenyeken). A 2008/09-es tanévben először szerepeltünk a Zrínyi Ilona

Matematika Versenyen. Helyben is szervezünk szellemi és testi

erőpróbákat.

A nevelőtestület stabil, egységes, egyáltalán nem jellemző a gyakori

pedagógusváltás, ami a gyermekek számára is biztonságot,

kiszámíthatóságot jelent. Egy napközis és egy tanulószobai csoportunk

van, ahová 1-3., illetve 4-6. osztályig jelentkezhetnek a tanulók. Az 5-8.

évfolyamok számára. több tantárgyból felzárkóztató órákat tartunk. A

gyerekek testi fejlődése, fizikai állóképességük javítása érdekében minden

osztálynak heti 3 testnevelés órája és 1 sportköri foglalkozása van,
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ezenkívül kosárlabda szakkör működik, a fiúk pedig az FSE

szervezésében fociedzésre járhatnak. Természetjáró-tájfutó szakkörünk is

van, ahová a gyalogos ás kerékpáros kirándulások kedvelőit várjuk.

diákújságíró és színjátszó, informatika és angol szakkört is működtetünk. A

Kiskun Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretében hangszeres zenét,

képzőművészetet ás társastáncot tanulhatnak a gyerekek. A tavaszi

időszakban minden osztály kirándulást szervez az ország valamely szép

tájára, június végén, július elején pedig az immár hagyományossá vált

nyári táborban pihenjük ki az egész évi fáradalmakat.

Iskolai programjaink között szerepel: Eötvös-kupa atlétika-verseny, a

Tátika-show, a télapóvárás. a nyílt napok, a farsang, az iskolanyitogató, a

nőnapi jótékonysági báj, a költészet napi megemlékezés, a természet- és

egészségvédelmi napok, a vasgyűjtés, a gyermeknap. Megünnepeljük a

karácsonyt, az anyák napját, községi szinten pedig október 23-át, március

15-át, május 1-jét, augusztus 20-át.

Úgy érezzük, (ezt az országos felmérések, verseny eredményeink is

bizonyítják) hogy semmilyen hátrányt, annál több előnyt jelent egy kis

település óvodájába, iskolájába járni, ahol a fenntartó önkormányzati

társulás, a faluban működő civil szervezetek, alapítványok, a váltalkozók,

talán mondhatjuk, a falu minden lakója figyel ránk, törődik velünk,

fontosak vagyunk számukra.
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2.2 Tárgyi feltételek

Iskoláink tárgyi feltételei megfelelnek a sikeres nyolc osztályos alapfokú

oktatás elvárásainak. Az intézmény épületének állaga megfelelő. Minden

osztálynak van saját tanterme. Szaktantermeink: tornaterem, technika terem,

tankonyha, könyvtárszoba, fejlesztő terem, informatika terem. A tanításhoz,

fejlesztéshez szükséges taneszközök rendelkezésünkre állnak. A tantermek

jelentős részében interaktív táblák segítik a tananyag hatékonyabb

elsajátítását. Minden teremben biztosított a számítógép, az internet

használata. Van ebédlőnk, mely Jakabszálláson kicsit lehetne nagyobb is.

Ehhez tartozik melegítő konyha.

Folyamatosan igyekszünk karbantartani az épületet, szükséges lesz egy

technika terem kialakítása valamint jó lenne az étkező bővítése is.

Ehhez Saját erőként a nevelőtestület és a szülők, támogatók munkáját, anyagi

segítségét is megszervezzük, összehangoljuk.

2.3 Személyi feltételek

Állandó pedagógus létszám Jakabszálláson: tanító 9 Fő, tanár 11 Fő, fejlesztő

pedagógus 1 könyvtáros ifő.

Nevelő-oktató munkánkat 6 fős technikai személyzet segíti. ( iskolatitkár I

fő, karbantartó ifő, takarító 4 fő ± 3 Fő közhasznú dolgozó)

Állandó pedagógus létszám Fülöpjakabon: 8 fő tanító, 5 fő tanár, fejlesztő

pedagógus 1,

Nevelő-oktató munkánkat 4 fős technikai személyzet segíti. (iskolatitkár 1

Fő, karbantartó 1 Fő, takarító 2 Fő + 1 fő közhasznú dolgozó)

A tantárgyak többségében a szakos ellátottság biztosított, ahol nem, ott a

kollégák vállalták, hegy S éven belül elvégzik a tanított szakot.



2013. szeptember elsejétől a köznevelési törvényben megfogalmazott

változások:

- 32 óra kötött munkaidő, ebből 22-26 óra a neveléssel-oktatással lekötött

munkaidő

- új alkalmazotti létszámok, Új csoport és osztályiétszámok kerülnek

megállapításra.

- pedagógus életpálya modell és Új bérezés

után

a személyi állományban is várhatóan változásokat hoznak.

2.4 A tanulói létszám alakulása

Jakabszálláson
Tanév Létszám Csoportok Iskolaottboninapközi SM BTM 211 3M

száma
2007/08 240 13 4 40 15 51 32
2008/09 240 13 4 21 22 73 20
2009/10 239 14 4 21 20 67 23
2010/11 )221 13 4 18 34 52 33
2011/12 1211 12 4 18 27 56 24
2012/13 218 13 4 21 36 43 27 I

Fülöpjakabon
Tanév Létszám Csoportok Iskolaohhonlnapközi SM BTM 211 3H

száma
2007/08 125 8 46 27 26 36 O
2008/09 118 8 39 13 11 37 7
2009/10 115 8 38 14 14 39 4
2010/11 02 8 34 7 16 33
2011/12 [98 8 30 8 17 30 3
2012/13 [100 8 36 10 22 34 O

Az utóbbi 5 tanév tanulói létszámát vizsgálva megállapítható a sajnálatos

csökkenés. Viszont Úgy tűnik ez a csökkenés mindkét iskolában megállt.

Az SNI. tanulási nehézséges. HH és a HHH tanulók száma mindig jelentős

volt, ezért tartottuk fontosnak, hogy legyenek gyógypedagógusok az

iskolában.
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Úgy tűnik minden évben az osztálybontási határon lesz az első

osztályosainknak a száma.

Első osztályba beiratkozott tanulók száma:

Jakabszálláson;

2007/2008 25fő
2008/2009 33 fő
2009/2010 28 fő
2010/201] 2Ofő
2011/2012 32fő
2012/2013 3Ofő

Fülöpj akabon

2007/2008 12 fő
2008/2009 12 f6
2009/2010 14fő
2010/2011 lIfő
2011/2012 9fő
2012/2013 13fő

Kiemelt feladatként kell kezelni a beiskolázást iskoláinkban.

2.5 Nevelő-oktató munka

Az alsó tagozatban az első és második osztályosoknak osztályonként

biztosítunk napközis csoportot, így részben már az egész napos oktatást

biztosítjuk a tanulóknak. A felső tagozatos diákok nevelése-oktatása

szaktantárgyi keretek között folyik.

A heti 5 óra testnevelés lefedi a tanulók mozgásigényét és segíti az

egészséges életmódra nevelést. A választható tantárgyak a tanórán kívüli

foglalkozások szervezésében diákjaink igényeihez és szükségleteihez

igazodunk. Az iskola tanulmányi átlaga stabil, az utóbbi években némi javulás

is tapasztalható.

Az eredményeket nagyban befolyásolja a magas SNI, BTM, 2H, 3H

tanulólétszám.

Jakabszálláson
2007/2008 3,90
2008/2009 3,95
2009/2010 3,89
2010/2011 3.93
2011/2012 3.97
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Fülöpjakabon

2007/2008 3.95
2008/2009 4,05
2009/2010 4.03
2010/2011 3.99
2011/2012 3.94

Mérési eredmények
Az Országos kompetenciaméréseken mind szövegértésből, mind matematikából

az országos átlag felett teljesítettünk mindkét intézményben.

Gyakran előfordult, hogy magasan az országos átlag felett.

Az iskola eredményei matematika és szövegértés kompetencia területen az

elmúlt évek teljesítményéhez hasonlítva;

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben
Jakabszállás

.
Képzési ÁtIawedrné,y (megb(zhatósri tartorná.,y)

Meresi terület :vf.
forwa 012 2011 2010 2009 006

.

1543 1447 1495 1436 1561
L 8 .

(1466;1823) (1332;1568) (1401;1575) (I379;1490) (1431:1633)
Matematika —

i élt k
1620 1571 1623 1658 1613

. 5
(1529:1705) (1488;1536) (1533:1694) (1602;1704) (1563:1664)

‘ .lt k
1478 1446 1468 1450 1514

I. a . IS
(l4l5;1544) (1378:1505) (1393;1544) (1387;1516) (l452;1577)

Szövegertes —

3 . .

1546 1562 1596 1620 1612
. 3 .15

(1453;1604) (1502:1613) (1518:1665) (1541;1692) (156216fl)

A telephely eredménye az eddigi kompetenciamérésekben
Fűlöpjakab

-

. Képzési Áuagedmény (me;5[zhatósá’ I tartomány)
Meresi terület M.

forma 1012 2011 2010 2009 008

. 1436 1445 1477 1435 1570
. alt. ‘sk

(1421;1560) (1363;1537) (1408;1548) (1365;1555) (1473:1665)
iaternaMca —

I
1625 1505 1653 1543 158

3,
(1555;1688) (1370:1621) (15421740) (1553:1719) (1473;1612)

1529 1411 1414 1547 1609
S . IS

. (1450:1600) (1341:1480) (1327:1517) (1422;1680) (1533:1691)
Szővegértés —

__________ _______________ _______________ _______________ _______________ ______________

1533 — 1603 1560 — 1619 — 1567
án. lak. (1453:1624) (1509;1698) (1535;1640) (1567:1586) (1461:1655)

Az egyik legfontosabb feladat, hogy a kompetencia mérések eredményei jók

legyenek.
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Továbbtanulás

Iskolánk továbbtanulási mutatói jók, a legtöbb tanulót az első helyen

megjelölt középiskolába veszik fel. Legtöbben szakközépiskolában folytatják

tanulmányaikat. Legkevesebben gimnáziumban jelentkeznek. Mivel tanulóink

az esetek többségében képességüknek megfelelően választanak középiskolát,

Igy előmenetelük általában megfelelő, csekély visszaesés tapasztalható a

tanulmányi eredményekben.

Jakabszálláson:

Gimnázium Szakközépiskola Szakképző
2007/2008 3 12 6
2008/2009 9 17 4
2009/2010 5 15 9
2010/2011 7 10 14
2011/2012 2 8 7

Fülöpj akabon

Gimnázium Szakközépiskola Szakképző
2007/2008 3 Fő (19%) 7 Fő (44%) 6 Fő (37%)
2008/2009 4 Fő (27 %) 10 Fő(67 %) 1 Fő (6 %)
2009/2010 7 Fő (35%) 5 Fő (25%) 8 fZ5 (40%)
2010/2011 7fő(54%) 5fő38% lfő(8%)
2011/2012 3fő(27%) 5fő46% 3Fő27%

A kompetencia mérés eredményei mellett a továbbtanulási mutatók azok

amiket kiemelten kell kezelnünk.

2.6 Gazdálkodás, az alapítvány működése

Az intézmény gazdálkodására az ésszerű takarékosság a jellemző a

fenntarthatóság érdekében. Mindkét iskolában jól működő alapítvány folytat

tevékenységet, mely bevételét elsősorban az adók 1%-ából illetve

pályázatokból nyeri. Sok segítséget nyújt az infrastruktúra fejlesztéséhez, a

programok megvalósításához, a szociokulturális hátrányok kiegyenlítéséhez.

2013. január 1-jétől fenntartó váltás történt. Intézményünk állami

fenntartásba került. A fenntartói, működtetői feladatok koordinálását a
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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi, melyeket a 2012. október 31-

én kinevezett tankerületi igazgatók irányítanak.

3. Célkitűzések

Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai egyaránt nagy erőpróba elé

állították az oktatási ágazat résztvevőit és képviselőit.

Míg a tanulólétszám valamelyest csökken, addig a pedagógusok munkája

egyre nehezebb. terhelésük egyre nő, Nap, mint nap Új kihívásokkal kell

szembenéznünk.

Talán elcsépeltnek tűnik az a megállapítás, hogy a ma fiataljait — akik a DVD,

videó, Számítógép, internet világában nőnek fel — nem lehet a korábbi

módszerekkel tanítani, nevelni. A világ felgyorsult, így nekünk

pedagógusoknak is igyekeznünk kll ezzel lépést tartani. Meg kell újítani

módszereinket, szakmai ismereteinket. Mindezek mellett meg kell oldanunk a

törvény által előírt tetemes mértékben megnövelt adminisztrációs munkát is.

Tudnunk kell követni. sőt alkalmazni a jogszabályi változásokat.

Ezen kihívásoknak csak egy olyan tantestület tud megfelelni, ahol a közösség

meghatározó eleme a jó munkaköri légkör, a megbízhatóság, kiszámíthatóság,

együtt gondolkodás, közös tenni akarás,

A Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Iskola tantestületében mindezek

domináns elemek. Úgy érzem, hogy ehhez az iskolában eltöltött 26 éves

munkámmal én is hozzájárultam. Mind vezetőként, mind beosztottként arra

törekedtem, hogy egy jól együttműködő tantestülettel a nehézségeket közösen

viselve, a sikereket együtt ünnepelve tudjuk végezni munkánkat.

Bár a feladat nem könnyű, de elég erőt, rálátást, elszántságot érzek magamban

ahhoz, hogy — ha kollégáim bizalmukkal megtisztelnek — képes leszek

intézményvezetőként helytállni.

A sikeres iskolák vezetését az alábbiak jellemzik:

- Határozott jövőképpel rendelkeznek.

- Van stratégiájuk a jövőre vonatkozó céljaik megvalósítására.

- Realisták.
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- Diákközpontúak.

- Érzékenyek a problémafelvetések iránt, jó problémamegoldó- és

konfliktuskezelő képességgel rendelkeznek.

- 361 ismerik a saját környezetüket, az abban rejlő lehetőségeket és

korlátokat.

- Hagyomány tisztelők és innovativak

A fenti változások már jelenleg is, de hosszú távon is meghatározhatják az

intézmény jövőjét.

Előnyök Hátrányok
- Hagyományokra épülő sport oktatás
- Megbízható oktatás - A község tanulói 30-40%-ának
- Sokszínű programok szociális helyzete
- Kulturált, természet közeli - A pedagógusok túl terheltsége
környezet (adminisztrációs terhek)
- Gondos nevelés - Szűkös pénzügyi helyzet
- Képzett, nagy tapasztalatú Munkamegosztás és egyenletes
pedagógusok terhelés nem valósul meg minden
- Önálló probléma megoldás, területen
innovativ szellemiség, vállalkozó - Technikai dolgozók alacsony száma
készség és képesség ( ezt pótolni tudjuk közhasznú
- Minőségi képzés lehetősége dolgozókkal)
- Helyben megvalósuló felzárkóztatás
- Pályázatokban való sikeres
részvétel

Lehetőségek Veszélyek
- A tehetséggondozás kiteljesítése - A tanulólétszám csökkenése
- A belső munkamegosztás jobb - Gyakori változások
elosztásával szabad kapacitás - Konkurencia harc felerősödése
felszabadítása
- A megvalósítandó programok
minőségi fejlesztése
- Nevelési-oktatási arculatunk
határozottabb megjelenítése
- A HH és HHH tanulók számára
megfelelő körülmények és
felzárkózási lehetőségek biztosítása
- Hagyományok ápolása
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Munkámat a felsorolt előnyök és hátrányok, lehetőségek és veszélyek

figyelembe vételével szeretném megvalósítani. Az előnyöket és lehetőségeket

még jobban kiaknázni a hátrányokat, veszélyeket háttérbe szorítani.

4. Fejlesztési elképzeléseim

4. I A felsőbb vezetés elvárásai

Az alapvető iskolai dokumentumoknak, szabályzóknak s a felsőbb vezetés

elvárásainak megfelelő törvényes működés biztosítása. A tankerületi

igazgatóval, a tankerület munkatársaival, a tagintézmény-vezetővel,

igazgatóhelyettessel korrekt, kölcsönös segítő szándékú kapcsolat kialakítása

és elmélyitése a célom.

4. 2 Közös munkálkodás

Bár már nem Önkormányzati fenntartásban működünk, a lehetőségekhez

mérten igyekszünk az Önkormányzattal szoros kapcsolatot fenntartani.

Segíteni azzal, hogy részt veszünk továbbra is a község kulturális életében,

ezzel is segítve az Önkormányzat munkáját.

Kérni az Önkormányzatokat, hogy segítsék az iskolák munkáját, hiszen

továbbra is a községek lakóinak gyermeki járnak az iskolákba, az épületek

pedig továbbra is az Önkormányzatok területén találhatóak.

Kiemeltnek tartom az Önkormányzatokkal való együttműködést.

Az intézményben két iskola található. Az egyik Jakabszállás, a másik

Fülöpjakab községekben.

A két tantestület, a két iskola dolgozói közösségének együttműködése az

iskola eredményes munkájának a záloga.

Ennek a fenntartása szintén kiemelt feladatnak tekintendő.

A municaközösségekben, alkalmi feladatok elvégzésére létrehozott teamekben

tantestületünk erejéhez és létszámához képest aktívan részt vesz.
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4. 3 Arculatformálás

Hosszadalmas, tudatos és tervszerű munkát folytattunk annak érdekében, hogy

iskolánk arculata kialakuljon, hírneve jó legyen.

Folyamatosan figyelnünk kell arra, hogy intézményünkről jő kép alakuljon ki.

Fontos, hogy a két iskola úgy tudjon közösen együttműködri, hogy sajátos

arculatuk, hagyományaik megmaradjanak.

3. 4 Folyamatos megújulás, innováció

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és

fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos

fejlesztésének valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és

attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával. A

megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás

eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

Arra törekszem, hogy a megújuló, magasabb színvonalon működő köznevelési

rendszer működését az oktatás minőségének javítását, kiemelten az

idegennyelv-tudást, a digitális írástudást, az életpálya építési, életviteli,

egészségfej lesztési készségeket, környezettudatosságot, aktív

állampolgárságot megvalósítsuk iskolánkban. Elősegítsük az egész napos

Iskolai nevelés és oktatás létre jöttét.

A fentiek értelmében:

- törekszem iskolánk pedagógiai-módszertani megújulására

- a magasabb színvonalú oktatás értelmében elősegitem kollégáim szakmai

fejlődését a szaktárgyi továbbképzések megvalósításával

- előtérbe helyezem a diákok egészséges életmódra nevelését, az

egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelést a tanulók testi-lelki-

szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének

érdekében

- tendenciám a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai

szabadidős tevékenység ösztönzése
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- célom az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, hogy nevelésünk

oktatásunk hozzájáruljon a nemzeti tudat és az európai identitás

kialakulásához

- a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat

kialakítása a nevelési-oktatási feladatok megvalósításában

- digitális, sport és egyéb iskolai taneszközök intézmény szintű fejlesztése,

elősegítve az iskolás gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk

fejlesztését valamint a testmozgás iránti igényviselkedésükbe építését.

Törekszem a Futó projektek eredményes befejezésére és az előírásoknak

megfelelő továbbvitelére. Bekapcsolódunk az Új pedagógiai és tartalmi

fej lesztésekbe. A Nemzeti köznevelési törvény előírásainak megfelelően

szervezem a nevelő-oktató munkát. Előtérbe szándékozom hozni a tanulók

neveltségi szintjének emelését. az énkép, a szociális kompetencia, a

konfliktuskezelő módszerek elsajátítását, amire nagy szükség van, lásd a 4.6

pontban szereplő táblázat adatait.

Tantestületünk tagjai számára rendkívül fontos a csapatmunka, az ésszerű

munkamegosztás. Éppen ezért igyekszem megvalósítani az egyenletes terhelés

elvét. Az elvégzendő feladatokat a „kevesebb néha több” elve alapján

szelektálom.

Kollégáim számára szeretném biztosítani a lehetőséget az egyéni ambícióik

megvalósításához, e mellett célom az innováció kiterjesztése a pedagógusok

mind szélesebb körére.

Fontosnak érzem a pedagógusok közösségfejlesztése során a tantestületi

vacsorák, tantestületi kirándulások, estemegbeszélések, a pedagógus énekkar

munkájának támogatását.

Aktívan és mélyrehatóan tanulmányozzuk a Nemzeti Köznevelési Törvény

szabályait. Helyi tantervet készítünk a tanulói igények előtérbe helyezésével.

Igyekszünk taneszközeinket fejleszteni. Egyre inkább alkalmazzuk az IKT

eszközöket a tanítási óráinkon. Fejlesztjük tanulóink kreativitását, kivisszük

őket a természetbe, tanulmányi sétákra, rávezetjük öket a tudás örömére.

Különleges figyelmet fordítunk a tanulási módszerek elsajátítására és az

alapkészségek fejlesztésére.
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4. 5 Alapkészségek, kompetenciák fejlesztése

Célom, hogy a kompetenciamérések tapasztalataira építve az alapkészségek

fejlesztésére még hatékonyabb eljárásokat dolgozzunk ki kollégáimmal

közösen. Az I. ás 1. szint alatt teljesítő tanulók számának csökkentése közös

érdekűnk ás feladatunk. Kívánatos a 4. szinten teljesítő gyerekek számának a

növelése is. Feladatomnak tekintem, hogy fejlesztési terveket dolgozzunk ki a

lemaradók felzárkóztatására. Mindezt akkor tudjuk elérni ás akkor lesz

munkánk sikeres, ha a tanulóink motiváltságát pozitív irányba tereljük.

Mindannyiunk érdeke és elérendő követelménye kell, hogy legyen, a tanulók

szilárd alapokon nyugvó ismeretszerzése mellett a megszerzett tudásuk

magabiztos hasznosítása az élet valamennyi területén.

4.6 Esélyegyenlőség biztosítása; felzárkóztatás és
tehetséggondozás

A tanulók közti különbségek feltárásakor évfolyamonként, osztályonként

megtervezzük azon tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, akik tanulási

hátrányokkal küzdenek, lassabban haladnak, nehezebben fejleszthetők.

- Á hátrányos szociokulturális helyzetű tanulók felzárkóztatása tanítási

órákon és napközis csoportokban differenciálással valósul meg,

valamint l-2-3.-4. osztályban az órarendbe beépített képességfejlesztő

korrepetálások keretében.

- Akik az integrációban vehetnek részt, igyekszünk megteremteni a

lehetőséget a felzárkóztatásra az integrációs foglalkozásokon, valamint

a szabadidős foglalkozásokon.

- Amennyiben szükséges, rendkívüli szülői értekezletet is összehívunk a

felmerülő problémák megoldására. Szükség esetén a családlátogatást

meg kell szervezni. Amennyiben a nevelőtestület szükségesnek látja, a

problémák megoldására esetmegbeszéléseket tartunk iskolánkban

Nevelőink más szervezet keretében rendezett esetmegbeszéléseken is

képviselhetik a nevelőtestület véleményét.
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- Az első évfolyamon a felismert problémával
—

(pl. beszédhiba,

dyslexia, dysgráfia, dyscalculia tanulási képesség zavar) — küzdő

gyerekeket a megfelelő szakellátást megállapító hálózathoz irányitjuk

(Logopédia, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs

Bizottság). Az osztályfőnök rövid jellemzést készít a tanulóról és leírja

a problémákat is. A szakemberek által megállapított okokat, segítő,

felzárkóztató foglalkozásokkal próbálják kiküszöbölni. A gyerekekről

visszajelzést kap az iskola, ahol sok esetben kérik, hogy a tanító

differenciált foglalkozásokkal segítse a tanulóknak a tanulását.

- Tájékoztatjuk a szülőket azokról e helyi illetve kecskeméti az

előadásokról, amelyek a tanulási problémával küszködő gyerekek

szüleinek szólnak, nekik szeretnénk segítséget nyújtani.

- A felső tagozaton tanulószoba működik, foglalkozik kisebb létszám

mellett, segít a nehezen tanuló gyerekekkel.

A hátrányok kompetenciájánál fontos, hogy a tanulók a tantervi minimumot

képesek legyenek elsajátítani a továbbhaladás érdekébeii.

Azokban a csoportokban ahol tanulási, beilleszkedési, magatartási

nehézségekkel küzdő tanulók vannak fokozottan figyelni kell arra, hogy a

fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok a

kompenzálásra, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási

technikák elsajátítására, a szociális, a pszichés funkciók fejlesztésére, a

tanulás megtanitására, a személyiségfejlesztő foglalkozásokra irányulnak.

2012/2013 félévi adatok:

SM össz. SM-ből % SM-ből %
• létszám RHJfő RRWfő

%-a

JakabszáHás 21 9,7 5 24 7 33

Fülöpjakab 10 10% 5 50 O O
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Létszám RHJfő RRHJfő

Jakabszállás 216 43 27

Fülöpjakab 100 34 O

A tehetséggondozás feladata a tehetséges tanulók felismerése ős optimális

fejlődésének segítése. A kognitív kompetencia, az alkotóképesség fejlesztése

az érdeklődési körnek megfelelő ismeretek és tevékenységek által. A

tehetséges tanulók fejlesztését órai differenciált képességfej lesztéssel érjük

cl. Tanórán a tanított tananyag tartalomból többet és nehezebb feladatot

kapnak a tehetségesebb tanulók. Különleges adottságokkal és képességekkel

rendelkező tanulók gondozása emelt szintű tantermi programokat nyújtó

foglalkozásokon folyik.

Tanulóink több tanulmányi versenyen vesznek részt, ezek a versenyek is a

tehetséggondozást szolgálják (Ágasegyházi matematika, Zrínyi Ilona és

Kalmár László matematika verseny, az orgoványi alsós matematika verseny,

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, a környező általános iskolák által

hirdetett napi pályázatok és egyéb tanulmányi versenyekbe való

bekapcsolódás, különböző községek, városok által hirdetett levelező

feladatmegoldó versenyek).

Magyarból, matematikából tehetséggondozó szakkörökön készítjük fel a

tanulókat.

Népszerűek gyermeknapi, esetenkénti nyári kézműves foglalkozások, a

szavaló- és mesemondó versenyek, a könyvtári órák. Külső

sportegyesületekkel is kapcsolatot tartunk, ők is besegítenek a tehetségek

fejlesztésébe úszás, atlétika, labdarúgás).
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4. 7 Partnerközpontú működés, partneri kapcsolatok

Kapcsolat a tanulókkal
- gyermekbarát szemlélet kialakítása

- gyermeki és tanulói jogok érvényesítése

- esélyegyenlőség biztosítása

- felzárkóztatás, tehetséggondozás

Kapcsolat a szülőkkel
- párbeszéd a gyerekekről

- fogadó órák látogatásának növelése

- szülői értekezletek légkörének javítása

- szülői fórumok tartása

- SzM munkaterv készítése

- családlátogatások szorgalmazása

- nyílt napok szervezése

Pedaó%usokkal
- véleménykérés

- kölcsönös párbeszéd

- demokratikus vezetési stílus

- a minőségi munka megbecsülése, erkölcsi és ha lehetséges anyagi
megbecsülése

- szakmai önállóság biztosítása

- a munka alapja a kölcsönös bizalom

- a munkaközösség-vezetők támogatása

Nem pedaó.us dol2ozókkal
- törekedtetés a lelkiismeretes munkavégzésre

- véleményük meghallgatása

- újító javaslataik elfogadása

- technikai megbeszélések

- tájékoztatást kapjanak a munkatervi feladatokról

Az óvodákkal
A beiskolázás szempontjából különösen nagy hangsúlyt fektetek a helyi
óvodával való kapcsolat tovább fejlesztésére. Az óvodák és az iskola
kapcsolata több évtizedes múltra tekint vissza. Az utóbbi években bővült az
együttműködés, fontos lesz a továbbiakban a hátrányos és halmozottan
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hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, megfigyelése, beilleszkedésük,

fejlődésük nyomon követése. Törekszem a bizonyos területeken való

fejlesztésre.

Kapcsolat más intézményekkel
- a sportszervezetekkel az eddigi jó kapcsolat ápolása

- hatékonyságnövelés

- egymás rendezvényeinek látogatása

- közös szervezésű programok

4. 8 Diákönkormányzat

A diákönkormányzat működése a szociális és állampolgári kompetenciák

fejlesztésének kiemelkedő területe. Keretében a tanulók életkoruknak

megfelelően gyakorolhatják a diákjogokat s a közéleti szereplés alapjait.

Célom, hogy az iskolai diák vezetőséget hatékonyabban bevonjam a

szabadidős és sport programok szervezésébe. Át kell alakítani a diákügyelet

munkáját is.

Az eddigi népszerű, már hagyományosnak mondható programokat tovább

visszük. ( Béka és ebihal avatás, diákpolgármester választás, karácsonyi és

tavaszi projekt, akadályverseny...)

5. Kiemelt szakmai fejlesztések

5. 1 Tanulás módszertani fejlesztések

Az alapkompetenciák — olvasás, szövegértés, matematikai gondolkodás -

fejlesztése a biztos tanulási alapok megszerzését szolgálják. Ezek nélkül nem

tudnak tanulóink tanulni, önállóan ismereteket szerezni. Első helyre helyezem

munkánkban ezen területek módszertani fejlesztését, az Nemzeti köznevelési

törvényben, pedagógiai programunkban előirtak szem előtt tartásával. Minél

több tanulás módszertani műhelymunkát, beszélgetést kell szerveznünk. A

megszerzett tudást, a jó gyakorlatokat meg kell ismertetni és átadni

egymásnak. Ez segítheti iskolánk szellemi központtá emelkedését, ami
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további perspektívákat is jelenthet számunkra. Fejlődnünk kell az idegen
nyelv tanítása terén is. Jó használható, kommunikációra épülő idegen nyelv
oktatásra kell törekednünk.

Az intézményben folyó tehetségprogram keretein belül lehetőséget kaptuk és

kapunk arra, hogy minden tanuló kapjon tanulás módszertani ismereteket,

szerezzen életkorának és a tananyagnak megfelelő alapvető gyakorlatot az

alkalmazásban.

5. 2 Az IKT alkalmazási feltételeinek bővítése, fejlesztése

Helyi tantervünkben, hagyományainkhoz híven, első osztálytól használjuk az

informatikai eszközöket. Meglátásom, hogy a tanulóknak már az iskolába
lépésükkor meg kell ismerniük a számítógépes ismeretek alapjait. Főleg igaz

ez azokra a tanulókra, akik otthon nem rendelkeznek számítógéppel. Arra kell
törekednünk, hogy az interneten elérhető digitális és egyéb elektronikus

eszközök használatát általánossá tegyük. Több interaktív táblával felszerelt
tantermünk van, de fontos, hogy a továbbiakban tárgyi feltételeinket bővítsük.

5. 3 A helyi óvodával való kapcsolat megújítása

Ú alapokra helyezni Oviprogramunkat. Ennek a kivitelezését kollégáim
elhivatottságában és kreatív, innovatív képességében látom. Az, hogy más-

más az intézmények fenntartója nem jelenthet akadályt, hiszen a község

lakóinak gyermekei kerülnek az óvodából az iskolába.

5. 4 Együttműködés szülők közösségével

Az iskolai nevelő-oktató munka eredményességének egyik legfontosabb
feltétele a szülői házzal való kapcsolattartás. Az együttműködés akkor lesz

hatékony, ha annak középpontjában a gyermek iránti elkötelezettség áll. Ki
kell dolgoznunk kollégáimmal közösen az iskola és a szülők
együttműködésének elveit és gyakorlatát, melyet a nevelőtestület és a szülők
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is elfogadnak, A kapcsolattartás kialakult formái között szerepelnie kell az

SNI tanulók szüleinek biztosított egyedi lehetőségeknek is. Az együttműködés

alapja a kölcsönös bizalom kell, hogy legyen! A szervezeti kereteket az iskola

szülői szervezete és a tanulócsoportok szülői közössége alkotja. A

kapcsolattartás formáit a szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok,

játékos ismerkedés, osztály és iskolai rendezvények, családlátogatások,

alkalmi, egyéni, esetmegbeszélések, tájékoztató füzetek, üzenő füzetek, e

napló ‚ az iskola honlapja, az SNI gyerekek szülőinek fóruma formákban

látom. Elképzelésem, hogy közösen megalkotjuk az”Etikai kódex a család és

az iskola kapcsolatához” című magatartási szabályozót.

5.5 Hangsúlyosabb szerepvállalás a településrész kulturális
életében

Iskolánk fennállása óta fontos szerepet töltött be Jakabszállás művelődési,

kulturális életében. Ezt szeretném tovább vinni és fejleszteni, esetenként Új

tartalommal feltölteni. Rendezvényeinkbe az Önkormányzatot, a helyi óvodát,

a nyugdíjas klubbot és a szülők szervezetét is tevékenyebben kell bevonnunk.

6.Összegzés

Az összevont intézmény alapvető céljaival összhangban fontos az, hogy

iskoláink jó minőségűen, hosszú távon fenntarthatóan működjenek.

Az iskolába beiratkozó tanulók és szüleik számára fontos, hogy olyan

alapműveltséget, képzettséget nyújtson az iskola, amellyel érvényesülni tud a

tanuló a mindennapi életben, felkészít a továbbtanulásra, segíti a sikeres

pályaorientációt, életpálya épitést. Megtanítja tanulóit tanulni, és

megszeretteti a tanulást.

A szociális kompetencia fejlesztésével kialakítja, hogy tanulóinknak igénye

legyen a tartalmas emberi kapcsolatokra, a szabadidő, hasznos, eltöltésére.

Továbbá minden szülőnek fontos, hogy gyermeke igényes környezetben,

nyugodt körülmények között, szeretetteljes légkörben tudhassa gyermekét.
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Fontos, hogy minden gyereknek lehetősége legyen a pozitív énkép
kialakítására, találhasson olyan területet, amiben sikeres.

A fejlesztés irányai:

— Az oktató-nevelő munka hatékonyságának növelése.

— Egységes elvárások, módszerek alkalmazása a nevelő-oktató munkában

egyaránt.

— Kiemelten hangsúlyt fektetünk a tanulók neveltségi szintjének

emelésére, a szociális kompetencia fejlesztésére.

— A felzárkóztatás és tehetséggondozás szélesebb körben való

alkalmazása.

— A sajátos nevelési igényű tanulók különleges bánásmódjának

alkalmazása.

- A továbbtanulási mutatók javítása. a középiskolai jelzések
kiértékelése, a beiskolázás érdekében végzett tevékenység megtartása.

— A szülőkkel való kommunikációt új alapokra helyezése, hatékonyabb

fórumot teremtettünk a véleménycserére, melyet továbbfejleszteni

szándékozunk.

— Kiemelten kezeljük az olvasással kapcsolatos szakmai feladatokat. A

kötelező és ajánlott olvasmányokon túl a tanulók mai szerzők műveit is

— Szintén kiemelt feladatként jelöltük meg az idegen nyelven történő

kommunikáció fejlesztése. Minden lehetőséget kiaknáztunk a tanórákon

a diákok tudásszint szerinti csoportbontására, szakköri órák

biztosítására minél több alkalmat adva tanulóinknak a verbális

megnyilvánulásra.

— Az intézmény dolgozóinak rendszeres ellenőrzése, az éves ellenőrzési

terv betartása.

— Kiszámítható értékelési rendszer működtetése, a jó munka elismerése, a

fejlesztési célok meghatározása, nyomon követése.

— Fontosnak tartom megtartani, esetleg javítani a verseny eredményeinket,

Úgy, hogy a tehetséges tanulókkal még szervezettebben, célzottabban

foglalkozzunk.
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Továbbra is kiemelten kezeljük a matematika, szövegértés-olvasás és
helyesírás oktatását. Célom, hogy csökkenjenek e kompetenciák terén a
tanulóink tudásában mutatkozó különbségek. Kiemelt fontosságúnak tartom a
tehetséggondozás, felzárkóztatás kérdését. A megfelelő módszerek
(kompetenciafejlesztés és az együttműködésen, differenciáláson alapuló
módszerek) elősegítik a képességek kibontakoztatását, a szociális hátrányok
leküzdését, illetve enyhíthetik a tanulási, magatartási nehézségeket.

Fontosnak érzem ma is, hogy bár a nevelő — oktató munkában döntő a
magyarázat, a tudás átadása, ám átvitt értelemben mindenféleképpen igazak
itt is Brunszvjk Teréz szavai:

„Műveid a csodát, ne magyarázd”

Eszerint kell cselekednünk.

Jakabszállás, 20fl.május 10.

olog Ernő

Mellékletek:
1. Adatkezelési nyilatkozat (4 db)
2. Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai (..db)
3. Hatósági, erkölcsi bizonyítványkérő igazolás (4 db)
4. Az 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum ( 4 db)
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• Szakmai önéletrajz
europass

Személyi adatok
Vezetéknév / Utónév(ek) Dolog Ernő

Cim(ek) 6078 Jakabszállás, Jókai utca 5..
Telefonszám(ok) 06202503571

E-mail(ek) golodefreemail.hu

Állampolgárság Magyar

Születési dátum 1959.08.10

Neme ér

Betölteni kívánt lntézményvezető
munkaköri

foglalkozási terület

Szakmai tapasztalat

dötartam ‘1982-tál

Foglalkozás / beosztás Tanító, tanár Lánycsókon, Kecskemét Matkón és Jakabszálláson

ldötartam: 1987-tál Általános Iskolai tanár Jakabszálláson
Foglalkozás I beosztás 1990-tál igazgatóhelyettes Jakabszálláson

Időtartam
Foglalkozás I beosztás 1 998-tól Igazgató Jakabszálláson

010-töl Közoktatási szakértő
Időtartam zakterűlet-szakirány: tanügyigazgatási-térségi( kistérségi, megyei,

Foglalkozás I beosztás régiós) tervezés és fejlesztés; általános iskola;
többcélú intézmény

A munkáltató neve és címe Jakabszállás —Fülöpjakab AMK
6078 Jakabszállás Kun u.2.

Tanulmányok I

Időtartam



Végzettség / képesítés F1979-82 Bajai Tanitóképző Főiskola
Oktatást / képzést Tanító, testnevelés szakkollégium

nyújtó intézmény neve és
típusa

• Pedagógia
Főbb tárgyak/gyakorlati • Pszichológia
képzés • Tantárgypedagógia

• Testnevelés szakkollégium

Végzettség I 1992-95 Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
képesítés Pedagógia szak

Oktatást / képzést
nyújtó intézmény neve és • Pedagógia

típusa • Tantervfejlesztés
• lskolamenedzser

Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Végzettség / képesítés 998-1999 Kecskeméti GAMF — Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Oktatást / képzést ntézet

nyújtó intézmény neve és elsőfokú oktatásinformatikus
típusa

informatika
Főbb tárgyak / gyakorlati
képzés

Végzettség / képesítés L999-2001 Műszaki Egyetem Vezetőképző közoktas vezető
Oktatást / képzést

nyújtó intézmény neve és
• Vezetés

típusa
• Közoktatás
• Társulások

Végzettség / képesítés
OO8-2009 Szegedi Tudományegyetem

Oktatást / képzést
Vezetöképző Kistérségi Közoktatási szakértő

nyújtó intézmény neve és
típusa

Főbb tárgyak / gyakorla • Kistéégi oktatásszervezés
képzés • tanogyigazgatás

• szervező tevékenység



Továbbképzések Pályázatiró

Változásmenedzsment

Módszertani továbbképzés- epocha, tantárgytömbösités

Készségek Kompetencia alapú oktatási programcsomagok ismerete
kompetenciák és alkalmazása: szövegértő olvasás fejlesztése, olvasási

problémák kezelése.
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis- kezelés,
prezentáció készítés.
Fejlesztésben, felzárkóztatásban, tehetséggondozásban
való jártasság.
Jellemző vezetői tulajdonságok: csoportmunkára való
alkalmasság, empátia, következetesség, megbízhatóság,
nagy munkabirás, kreativitás, jó szervező készség

Kitüntetések . . . . -1992. Tanulmanyut Daniaban
1994. Miniszteri Dicséret (Közoktatási és Művelődési
Minisztérium) -

004. Magyar Köztársasági Ezüst Erdemkereszt
007. Miniszteri Dicséret (Szociális és Munkaügyi

- Minisztérium)Szakmai es egyel,
közélettbenvaló részvétel 15. éve, 1998-töl Önkormányzati képviselö vagyok

Jakabszálláson
- . lzomláz Szabadidősport Egyesület elnökelntezmenyi fejlesztesi Bács-Kiskun megyei Gyermekekért Alapítvány elnökefolyamatokban valo

részvétel Támop 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás
Tiop 1.1.1-07/1 IKT eszközfejlesztés
Tiop 1.1.1-09 Osztálytárs program
Támop 3.2.11 Kultúra, tudomány, ismeretterjesztés
Támop 3.2.3-09 Epitő közösségek
Támop 3.2.13-12/1 Kulturális, közösségi értékek
tanórán kívül
KAB-ME-10-IP-0147 Van választásod, drog prevenciós
és egészségnevelési
BGA-12-HA-01 Határtalanul

- Támop-3.3.9.A-12 TanodaCsaladi allapot

Nös, a feleségem pszichológus, lányom közgazdász,
fiam jelenleg érettségizik a Katona József
Gimnáziumban, közgazdásznak készűl.Anyanyeiv

Magyar

Jakabszállás, 2013-05.10.

/7) (
Do og Ernő





Siülők és nevelők a jakabszállási iskoláért

egyesület

Alapszabálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az evesület neve: Szülők ás nevelők ajakabszállási iskoláért egyesület

1. Ezvesület székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun utca 2.

2. Működései területe, hatóköre: Jakabszállás község közigazgatási területe.

3. Az evesü1et bevételei:

- a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,

- a költségvetési támogatás:

- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,

- az Európai Unió strukturális álapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a

költségvetésből juttatott támogatás,

- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől

származó támogatás,

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint

Idutalt összege;

- az államháztartás alrendszereiből közszolgáitatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

- más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

- befektetési tevékenységből származó bevétel;

- a fentiek közé nem tartozó egyéb bevétel.

L

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

1. Jakabszállási Általános Iskola épitményeinek felújítása- korszerűsítésének

támogatása, tárgyi feltételeinek javitása, tanitási-tanulási ás szabadidős tevékenységei

szinvonalá.nak emelése

2. az iskolai sport,- és kulturális rendezvények támogatása
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A fenti célok megvalósításához folytatott tevékenysége kiteijed:

- a szükséges anyagi eszközök előteremtésére;

- jótékonysági bálak és egyéb rendezvényeket szervezésére;

- kiadványok kiadására;

- önkéntes munka szervezésére.

Tevékenységével céljainak teljesítését közvetlenül szolgálja az egyesülési jogról; a

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseivel összhangban. Az egyesület

gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a célja megvalósításának előmodítása

érdekében, kiegészítő jelleggel végez. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

II.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

1. A tagsági jogviszony létrejötte:

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes semély, aki az egyesület

alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, kötelezettséget

vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közremüködésre, továbbá

az éves tagdíj fizetésére.

2. A tagsági jogviszony megszűnése:

A ta evesü1eŰ ta2sáa me2szűnik:

a) tag halálával;

b) tag kilépésével;

c) egyesület megszűnésével;

d) egyesületből való kizárással.

A kilépést írásban kell közölni az egyesület Elnökségéhez címzett ajánlott levélben.

Az Elnökség határozatával kizárhatja az egyesülemek a tagját, az alapszabály W/b

pontjában foglalt tag Idzárására vonatkozó rendelkezései szerint.

IlL

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI



1. Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet a
Taggyülés döntéshozatalában, választhat és választható az egyesület szerveibe. A
szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselöül bármelyik tag
megválasztható. A tag nem veszélyeztetheti sz egyesület céljának megvalósulását.

2. Az egyesület minden tagja köteles a Taggyűlés általa megállapított tagdíjat megfizetni

évente legkésőbb január 31. napjáig az egyesület számlájára Az egyesület minden

tagja köteles tevékenyen közrenüködni az egyesületi 0iok megvalósítása, valamint a

Taggyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

3. Az egyesület valamely szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő haározat

megsemmisítése iránt bármely tag - a tudomására jutástól számított harminc napos
jogvesztő határidőben - pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem

gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben - tag kérelmére - a végrehajtást
felfiiggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

IV.

AZ EGYESÜLET SZERVEI, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK

IV/a.

Taggyűlés

1. Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége, a Taggyűlés. A Taggyűlés

határozatképes, ha a tagjainak több mint fele jelen van. A Taggyülést az Elnökség

hívja össze. A Taggyűlésre minden tagot a napirend közlésével - igazolható módon -

úgy kell meghívni, hogy a meghívó a taghoz a Taggyűlés előtt legalább S nappal

megérkezzen. Évente legalább egyszer rendes Taggyűlést kell tartani. A Taggyűlést

össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve, ha azt a tagok legalább

egyharmada — az ok és a cél megjelölésével — kéri.

2. A Taggyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Taggyűlés határozatát

nyílt szavazással hozza.

3. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
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a) vezetö tisztségviselők: Elnökség elnöke, sz etnökhelyettes,elnökségi tagok

megválasztása, visszahívása;

b) alapszabály megállapítása, módosítása;

c) az éves költségvetés, illetve sz előző évről szóló számviteli beszámoló

elfogadása;

d) sz Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

e) az egyesület más egyesülenel való egyesülésének, szétválásának vagy

feloszlásának elhatározása;

1) az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés;

g) tag kizárása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása;

h) tagfelvételt elutasító határozat elleni fellebbezés elbírálása;

i) minden olyan egyéb határozat, amelyet sz Alapszabály vagy jogszabály a

Taggyűlés hatáskörébe utal.

4. A fenti a.); bj; és e.) pontban megjelölt határozatok meghozatalához kétharmados

miiiősitett többséggel hozott határozat szükséges. Az egyéb határozatait a Taggyűlés

egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával hozza meg.

5. Ha a Taggyűlés nem volt határozatképes, sz emiatt megismételt Taggyűlés sz eredeti

napirendben szereplő ügyekben a jeleniévők számától Mggetlenül határozatképes. A

megismételt Taggyűlést sz eredeti — határozatképtelenség miatt elmaradt — Taggyűlés

időpontját követő 15 napon belüli időpontra kell összehívni. A határozatképtelenség

miatt megismételt Taggyűlés időpontja közölhető az eredeti meghívóban, de a

megismételt Taggyűlésre új meghívót kell küldeni, ás mhd sz eredeti, mind sz új
meghívónak tartalmaznia kell az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a megismételt

Taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

6. Amemyiben a Taggyűlésen szavazategyenjőség keletkezik, úgy a szavazást meg kell

ismételni.

7. A határozathozatalban nem vehet részt sz a személy, aki, vagy akinek közeli

hozzátartozója (Ptk. 685. b. pont), élettársa a határozat alapján:

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül;

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként



érdekelt.

A b.) Pont esetében nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,

illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő

okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

8. A vezető tisztségviselők (Elnökség tagjainak) visszahívását a szavazati joggal

rendelkező tagok 1/3-a indítványozhatja írásban. Az indítványt írásban kell benyújtani,

amelyet a Taggyűléshez kell címezni, de az Elnökségnél kell benyújtani. Az

indítványnaJc tartalmazni kell azokat a tényeket és okokat, amely niiatt szükségesnek

tartják a vezető tisztségviselő visszahívását. Az indítványról írásban másolat

megküldésével tájékoztatni kell - amiak átvételét követő nyolc napon - az érintett

vezető úsztségviselőt és Fel kell hívni, ho2y arra észrevételt tehet 15 napon belül,

írásban. Az észrevételre megadott határidő elteltét követően 15 napon belül össze kell

hívni a Taggyűlést, az indítvány megtárgyalására.

9. A Tagyülés a visszahivás kérdésében nyílt szavazással, kétharmados minősíten

többséggel dönt. A Taggyűlés visszahívhatja a vezető tisztségviselőt, ha az

alapszabályban Írott kötelezettségét súlyosan megsérű. A visszahívást kimondó

határozatról írásban értesíteni kell a vezető tisztségviselőt és tájékoztatni kell arról,

hogy a kézhezvételtől számított 30 napon belül azt a bíróság előtt megtámadhatja.

10. A Taggyűlésen jeg2őkön}wet kell felvenni, amelyben rögzítésre kerülnek a

Taggyűlésen elhangzott események és nyilatkozatok, valamint a meghozott

határozatok. A Taggyűlési jegyzőkönyvet az Elnökség elnöke és a Taggyűlés által erre

kijelölt két hitelesítő tag hja alá. A Taggyűlés döntéseit, a szervezet működésének,

szolgáltatásai igénybevétele módjának adatait, beszámolóit a szervezet székhelyén

elhelyezett hirdetőtábla útján hozza nyilvánosságra, az érintettekkel pedig — rájuk

vonatkozó — a döntéseket az ülst követő öt napon belül, írásban, postai úton közli. Az

egyesület szolgáltatásainak igénybevételét közleményként sajtó útján is

nyilvánosságra hozza.

11. Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat, annak székhelyén —

előzetesen egyeztetett időpontban — bárki megtekintheti, azokról térítés ellenében

másolatot kérhet. Az egyesület nyilvántartásba bejegyzett adatai — ideértve a törölt
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adatokat is — nyilvánosak. Az egyesület bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még cl

nem bírált kérelmet ás mellékletek is — az alábbi kivétellel — nyilvánosak, azokat bárki

megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. Az egyesület alakuló ülésének jlenléti

íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása nem nyilvános. A törvényességi

ellenőrzési eljárás keretében az Ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.

Az egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai (az elnök, az elnökhelyettes, és

két elnökségi tag)

IV/b.

Az Elnökség

1. Az Elnökség az egyesület négy főből álló ügyintéző és képviseleti szeve. A

Taggyűlés határozatlan időre megválasztja az Elnökség elnökét, elnökhelyettest és két

tagját.

2. Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének (Elnökség) tagja az lehet:

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a

bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltilh’a, és

e)aki

ca) magyal állampolgár, vagy

eb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározóttak szerint a szabad

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett

jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

3. Két Taggyűlés közötti időben az Elnökség.döni minden olyan kérdésben, amely nem

tartozik a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a

következő Taggyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

4. Minden olyan ügyben, amely a Taggyűlés hatáskörébe tartozik, javaslattal élhet’
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5. Az Elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettség (szerzdéskötés) és i11tő
jog vállalásáról — beszámolási kötelezettség mellett — dönteni.

6. Tagfelvételi kérelem kérdésében első fokon döntést hoz.

Tagfelvétel szabályai:

Általános szabályok:

A jelentkező a „Belépési Nyilatkozat és Adatlap” nyomtatvány kitöltése és az

alapszabály megismerése után kerül felvételre.

A tagfelvételről való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. Az Elnökség a
beérkezett tagfelvételi kérelenuől a legközelebbi elnökségiülésen határoz.

A tagfelvételt tárgyaló elnökségi ülésről — írásban - értesíti a felvételt kérőt, úgy, hogy
igazolható módon a tagfelvételt tárgyaló ülés előtt legalább S nappal megérkezzen. Az
értesítés tartalmazza azt a figyelmezetést, hogy az elnökségi ülésen részt vehet, de
távolmaradása nem akadályozza a döntéshozatalt.

A tagfelvétel tárgyában hozott határozatról írásban értesíti az Elnökség a felvételt
kérőt. A határozamak tartalmaznia kell a döntést, idöpontját, és a döntést támogatók
illetve ellenzők számarányát. Amennyiben a tag felvétele mellett dömött, úgy a tagsági
jogviszony kezdő napját is meg kell jelölni.

A tagfelvételt elutasító, határozamak tartalmaznia kell azt is, hogy a tagfelvételi
kérelmének elutasítása ellen jogorvoslattal élhet, amely a következő: „ A határozat
ellen 30 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az egyesület legfőbb

szervéhez, a Taggyűléshez kell címezni, de az Elnökséghez kell írásban benyújtani.”

Tagkizárás szabályai:

Az elnökség kizárhatja azt:

- aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti;

- aki egyébként olyan magatartást tanúsít, amely sérti az egyesület tekintélyét és

ezáltal az egyesületi tagságra méltatlaxmak bizonyul;

- aki egy évig nem fizet tagdijat, és írásos felszólításra semrendei kötelezettségét;

A tagldzárást az Elnökségnél írásban - az okok megjelölésével - bármelyik
egyesületi tag kezdeményezheti.
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Az Elnökség köteles az érintett tagot a kezdeményezés másolati példányának

megküldésével írásban táj ékoztatni, és felhívni arra, hogy az észrevételeit,

védekezését 15 napon belül tegye meg. Az értesitésnek tartalmazni kelt. azt a

figyelmeztetést, hogy amennyiben nem nyilatkozik, ez nem akadályozza sz eljárás

lefolytatását.

Az Elnökség a kizárás tárgyában az indítvány beérkezésétől számított legkésőbb

három hónapon belül köteles elnökségi ülésen döntést hozni. A határozat

meghozatalát megelőzően nyilvános meghallgatást köteles tartani, amelyről értesíti

mind az indítványt előterjesztő személyt, mind pedig a kizárási eljárás alá vont

személyt. Az értesítésben figyelmeztetni kell, hogy a távolmaradás nem akadályoiza

a határozat meghozatalát. A nyilvános meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A meghallgatásra tanúként meg kell idézni a személyt, akinek a nyilatkozata

jelentőséggel bírhat, illetve az ügy eldöntéséhez szükséges egyéb terhelő és mentő

körülményeket fel kell tárni, okiratokat és egyéb bizonyítékokat be ketl szerezni.

A kizárási indítvány tárgyábaxi sz Elnökség határozatával dönt, amelyben:

- elutasítja a Idzárási indítványt; vagy

- kizárja a tagot sz egyesületböl.

A Idzárási indítványt elutasító határozatról értesíteni kell sz eljárás alá vont személyt

és sz indítványt tevőt azonban a kizárást elutasító határozat etlen nem lehet

jogorvoslattal élni.

A kizárt tagot és a ldzárást indítványozót írásban kell értesíteni a határozatról. A

határozatnak tartalmaznia kell a döntést, időpontját és hatályát, a döntést tárnogatók és

ellenzők számarányát.

Tartalmaznia kell azt, hogy a kizárt tag jogorvoslattal élhet, amely a következő: „ A

kizáró határozat ellen 30 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést sz egyesület

legfőbb szervéhez, a Taggyűléshez kell címezni, de az Elnökséghez kell írásban

benyújtani.” A fellebbezést a legközelebbi Taggyűlés bírálja el.
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Ha a kizáró határozat törvénysértő, vagy a jelen alapszabályba ütközik, a Taggyűlés
helybenhagyó határozatát a tag — a tudomására jutástól számított 30 napon belül — a
bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem
gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

7. Tagdíj összege, fizetési módjának váitoztatása kérdésében javaslatot tesz.

8. Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség
szükséghez képest, de évente legalább négyszer tart ülést, amelyet az Elnökség elnöke
hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével - igazolható
módon - úgy kell meghívni, hogy a meghívó a taghoz az elnökségi ülés előtt legalább
8 nappal megérkezzen.

9. Amennyiben az Elnökség ülése határozatképtelen, úgy 15 napon belüli időpontra
ismételt elnökségi ülést kell összehívni. A határozatképtelenség miatt megismételt
elnökségi ülés is csak minimum három tag jelenléte esetén hatáozatképes.

10. Az elnökség ülése nyilvános, azon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben
érdekelt egyéb személyi, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni.
Az Elnökség határozatát legalább három igen szavazattal, nyílt szavazással hozza.

11. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. b. pont), élettérsá a határozat alapján:

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.

A b.) pont esetében nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás,
illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesitő
okirattiak megfelelő cél szerinti juttatás.

12. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg.

13. Az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Az elnökségi ülésen
készült jegyzőkönyvet az Elnökség jelenlévő minden tagja aláíija.
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14. Az Elnökség döntéseit, a Szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele

módjának adatait, beszámolóit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdetőtábla útján

hozza nyilvánosságra, az érintetteldcel pedig a — rájuk vonatkozó — döntéseket az ülést

követő Öt napon belül, írásban, postai úton közli. Az egyesület szolgáltatásainak

igénybevételét közleményként sajtó útján is nyilvánosságra hozza. Az egyesület

működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat, annak székhelyén — előzetesen

egyeztetett időpontban — bárki megtekintheti, azokról térítés ellenében másolatot

kérhet.

15. A vezető tisztségviselők az egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől

elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján

kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott

határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkéi4 a

polgári jog szabályai szerint felelnek.

16. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás:

- a megbízás időtartamának lejártával;

- visszahívással;

- törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével;

- lemondással;

- elhalálozással.

17. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat; azonban ha az egyesület

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak a bejelentéstől számított

hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szen’ az Új vezető

tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelözően gondoskodott. A lemondás

hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában,

illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

18. A vezető tisztségviselő jogviszonyára — ha a vezető tisztséget nem munkaviszony

keretében látja cl — a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Püc 474-483. )
megfelelően irányadóak.



IV/c.

Elnökség elnökének feladatai és hatásköre

1. Az Elnökség elnökének feladata az elnökségi ülés összehívása.

2. Az Elnökség elnöke köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezemi, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma,
időpontja és hatálya, a döntést támogtók és ellenzők számaránya.

3. Az Elnökség elnöke köteles a Taggyűlés által hozott döntések nyilvántartását
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartama, időpontja
és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

4. Az Elnökség elnöke köteles a Taggyűlés és az Eliökség által hozott olyan
határozatokat, amelyek bármely tara vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít
meg, illetve harmadik személyt (beleértve hatóságokat is) érinthet a döntés
meghozatalától számított 5 napon belül, írásban, ajánlott postai küldeméyként
feladva az érintettnek megldildent

5. Az Elnökség elnöke látja el az egyesület képviseletét, harmadik személyek,
bíróságok, hatóságok előtt önálló aláírási joggal. Önálló aláirási joggal
gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot.

6. Az Elnökség elnöke üzleti év végével az egyesült gazdálkodásáról a taggyűlés
számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

7. Az Elnökség elnöke az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti
Üzleti könyveket vezeti, és azokat az üzletév végén lezárja.

8. Az Elnökség elnöke köteles gondoskodni az egyesület irataiba való betekintésről,
illetve azokról felvilágosítást adni, valamint az iratbetekintésekről nyilvántartást
vezetni.

9. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnökség elnöke
részére megküldeni.
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V

10. Az Elnökség elnöke köteles a kért iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az

iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály

vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

11. Az Elnökség elnöke köteles az intbetekintésröl külön nyilvárnartást vezetni,

melyből megáHapítható a kérelmező neve, a kért ügyirat megnevezése, a kérelem és

teljesitésének ideje.

IV/d.

Elnökség elnökhelyettesének feladatai és hatásköre

a) segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában;

b) előkészíti a Taggyűlés és sz Elnökség elé kerülő szakmai előterjesztéseket;

c) az Elnökség elnökének feladatait általános jogkörrel ellátja, ha az Elnökség

elnöke huzamos betegség, külföldi tartózkodás vagy egyéb tartás akadályoztatása

miatt a feladatainak ellátásában korlátozva van.

d.) álló aláírási joggal gyakorolja a baakszámla feletti rendelkezési jogot

IV/e.

Elnökség egyéb két tagjának feladatai és hatásköre

a) Az egyesület iratait kezelik.

b) Az egyesület működése során esetleg szdkségessé váló szabályzatokat

kidolgozzák.

c) Az egyesület működése során figyelemmel kísérik a működésre vonatkozó

szabályok betartását, és jelzéssel élnek amennyiben ezeknek a megsértésél

tapasztaljá és javaslatot tesznek ezek kiküszöbölésére.

V.

M Egyesület képviselete

Az Egyesület képviseletére az Elnökség elnöke jogosult.



1
1)

Az Elnökség elnöke gyakorolja a barikszámla feletti rendelkezési jogot az elnökség
elnökhelyettésével önálló aláírási joggal.

\1.•

Gazdálkodó tevékenység

1. Az egyesület gazdálkodó tevékenysége azon tevékenységek összessége, amelyek az

egyesület vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményt

eredményeznek.

2. Az egyesület működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az Üzleti év

könyveinek lezárását követöen az Üzleti év utolsó napjával, illetve a megszünés

napjával, mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles

beszámolót készíteni.

3. Az Üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év az év közben alakuló, illetve

megszűnő egyesület esetében a megalakulás, illetve megszünés évében tér el a naptári

évtől. A mérleg fordulónapja — a megszűnést kivéve — december 31.

4. A beszámoló formáját az egyesület által folytatott tevékenység, az éves összes

bevétel (az alaptevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes

bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg.

5. Az egyesület könyvvezetése — a beszámolási kötelezettség függvényében — az

egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történhet.

Az egyesület beszámolója tartalmazza:

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),

b) az eredményldmutatást (eredménylevezetést),

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

6. Az egyesület alapszabáiyában meghatározott cél megvalósítása érdekében

vagyonával önállóan gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az egyesület tagja — a vagyoni hozzájárulásának megűzetésén túl — a szervezet

tartozásaiért Saját vagyonával nem felel.

I
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7. Az egyesület az alapszabályábaii meghatározott cél szerinti tevékenységet folytathat
és — célja megvaiósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében — gazdasági-
vállalkozási tevékenységet is vége; amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét
nem veszélyezteti.

8. Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását.

9. Az egyesület vagyonát a általa folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység
eredménye is gyarapíthatj L

10. Az egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait)
elkülönítetten nyilvántartani, egyekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.

Vegyes rendelkezések

Az egyesületjogi személy, amely nyilvánitartásba vételiel jön létre.

A jelen okiratbaii nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

CLXXV. törvény, a Polgári Tön’énykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és egyéb

jogszabály rendelkezések az irányadók.

Ajelen alapszabályt az egyesület alakuló Taggyűlése 2013. június 7 napján hozott 112013.
(00. 07.) számú határozatával fogadta cl.

Jakabszállás, 2013. június 7.

$4
Kerényiné Piros Gabriella elnök


