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Jegyz6kiinyv
K6szii lt : Lud6nyhaliszi K6zs6gi Onk ormilny zat Kdpviselo-testriletdnek
20 1 7. junius
29-en megtartott rildsdr6l.

Jelen vannak:

Kov6cs Imre polg6rmester
Brunda J6zsef alpolg6rmester
B6din6 Fenyvesi M6nika k6pvisel6
Sirtor Csaba k6pvisel6
Szeles Marianna kdpviselo
V6gh Imre Gergely k6pvisel6
Kereszti Mirta jegyzo
Ad6mn6 Nagy Timea 6vodavezet6
Yarga Bdl6nd gazdashgivezeto - 6voda
Majchem6 Akucs Judit pedag6gus
LuczaMSrta pedag6gus

Kov6cs Imre iidvozli a megielenteket, meg6llapitja, hogy az iil6s hatdrozatk1pes,
megnyitja,

art

A testtilet egyhangri 6 igen szavazattal az alSbbinapirendi pontokat tdrgyalja:

l.

Napirend: N6grrid Megyei Kormrinyhivatal tiirv6nyess6gi felhivfsa a 16/2011
(XII.02.) iinko rm5 nyzati rendelethez kapcsol6d6an
Eloterj eszto : Kereszti

Mtrta jegyzo

2. Napirend: Tfi6koztat6 a Polg6r6rs6g mtiktid6s6r6l, elsz6molfs a 2016. 6vi

t6mogatrlssal
El6terjeszt6: Sutor Csaba Polg6rors6g elnoke

3. Napirend z T6i6koztat6s a Sportegyesiilet tev6kenys6g6r6l, elsz6mol6s a 2016.

6vi trimogatdssal
Eloterjeszto: V6gh Tam6s Sportegyestilet elncike

4. Napirend: Besz6mol6 a Luddnyh alilszi Mesekert 6voda mtiktid6s 6161, az
6vodai nevel6si 6s gazdrilkod6si tev6kenys6g6r6l, az 6vodai 6tkeztet6s
tapasztalatairSl, a ny6ri sziinetben elv6gzend6 karbantartiisi, felijitrisi

feladatai16l
El6terjeszt6: Kov6cs Imre polg6rmester, Ad6mn6 Nagy Timea ovodavezeto

5. Napirend: Tdi6koztat6 a Rriday Gedeon Altal,lnos Iskola mfikiid6s6rril
El oterj e szto : Korm6ny Zs o ltnd isko la igazgato

6. Napirend: Testv6r teleptil6si megdllapod6s kiit6se a lengyetor szitgi Liszki

telepiil6ssel
Eloterjeszt6 : Kovdcs Imre polg6rmester
7. Napirend: Egyebek

Napirendi pontok t6rgyal6sa

1./ napirend: N6grdd Megyei Korminyhivatal tiirv6nyess6gi felhivdsa a 16/2011
(XII.02.) iin kormf ny zati rendelethez kapcsol6d6an
Ir6sos el6terjesztds a meghiv6 mell6kletetkepezte. (I.-il. sz. mell6klet)
KeresZi M6rtajeglzzo
A Kdpviselo-testrilet 2011. december 0l-jdn tartott ril6sdn tirgyalta 6s alkotta meg a
hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatali munkaid6n kfvtil tcirtdn6 hdzassdgkcit6s ds
bejegyzett dlett6rsi kapcsolat l6tesit6se enged6lyez6sdnek szabdlyair6l 6s dijair6l szolo
1612011'. (XIL 2.) onkormdnyzati rendeletdt a 2010-ben megv6ltozott anyakonyvi
jogszabtiyok kovetkezt6ben, mely az eltelt id6szak alatt nem kenilt m6dosit6sra.
A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal torv6nyessdgi feli.igyeleti jogkor6ben 2017. evben
atfogoan rnegvizsg6lja a helyi cinkorm6nyzatok anyakcinyvi tfirgyfi rendeleteit.
Szakmai segitsdgnyirjt6sa sor6n felhivta a figyelmet az anyakonyvi elj6r6sr6l sz6l6
2010. 6vi I. torv6ny (a tov6bbiakban: At.) 96. g-6ban foglalt rendeletalkot6si
felhatalmazdsnak valo megfelel6sre. A vizsgtiat kiterjed tov6bb6 a rendelet
szab|Iyozdsi elemeire is, hogy az nem terjeszkedik-e tfl a tcirvdny 6ltal kapott
felhatalmaz6s keretein.
A rendelet-tervezet alapvetoen a jelenleg hatiilyban l6v6 rendelet rendelkez6seire
6pr.il, enrellett figyelembe vettrik az idokozben bekdv etkezett jogszabillyi ds gyakorlati
viiltozhsokat is.

K6rem

a Tisztelt Kdpviselo-testi.iletet, hogy az

el6terjeszt6st megtsrgyaIni,

javaslataival kiegdsziteni 6s a rendelet-tervezetet elfogadni sziveskedjen.
Kdrdes, 6szrev6tel, hozz6sz6l6s nem volt.

A testi.ilet egyhangir 6 igen szavazattal az al6bbi rendeletet alkotta:

Ludinyhaliszi Kiizs6gi Onkorm6nvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
7/201 7.(VI.30.) iinkormrinvzati rendelete
Ludfunyhal 6szi Ko zs 6 g i Onko rminy zat K 6p v i s e I 6 -t e stti I et e a h iv atal i
helyis6gen kiviili 6s a hivatali munkaid6n kivril tort6n6 h6zass6gkdt6s
l6tesit6se enged6lyez6s6nek szabillyair6l 6s dij6r6| a II.sz. mell6klet
szerinti rendel etet alkoti a.

2. napirend: T6i6koztat6 a Potg6r6rs6g miikiid6s616l, elsz6molis a 2016, 6vi

tdmogatSssal
Ir6sos el6terjeszt6s a meghiv6 melldkletdt kepezte. (III. sz. mell6klet)
K6rdds, 6 szrevdte l, hozzSsz6l6s

V6gh Imre kepviselo
A lovas-polg6rors6g tobbletkolts6geire meg lesz- e a fedezet?
Sutor Csaba polg6r6rsde elnoke
Pillydzatot lehet benyirjtani mely alapjiln 70.000,- Ftll6 kolts6gt6rit6st lehet igdnyelni.
Ezt az osszeget orvosi eIl6t6sra, takarmdnyra lehet forditani.

A k6pvrselo-testiilet egyhangir 6 igen szavazatral az alilbbihatdrozatothofia:

Ludrinvhalfszi Kiizs6gi Onkormdnvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
40 I 2017

. (Y1.29.\ hathr ozata

Ludtnyhalilszi Kozs6gi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testi.ilete

a

Polg6r6rsdg mrikodds6r6l 6s 2016.evi onkorm6nyzati t6mogat6s
elszftmol6s6r6l szolojelentdst a III. sz. mell6klet szerinti tartalommal
elfogadja.

3. napirend: TSj6koztatSs a Sportegyesiilet tev6kenys6g6r6l, elsz6mol6s a 2016.
6vi tfmogat6ssal
Kov6cs Imre polg6rmester
A sport egyesi.ilet elnoke jelenleg nem tart6zkodik itthon, igy a besz6molot akert
hatiridore nem tudta elkesziteni 6s a kdpvisel6testiileti iil6sen sem tudott megjelenni
fgy k6ri a napirend pont elnapol6s6t.

A k6pvisel6-testtilet egyhangi szavazftssal egyet6rtett a napirendi pont kds6bb tort6n6
tirgyalis|val.

4. napirend: Besz6mol6 a Lud6nyhalilszi Mesekert 6voda miikiid6s 6161, az
6vodai nevel6si 6s gazdrilkodrisi tev6kenys6g616l, az 6vodai 6tkeztet6s
tapasztalatai16l,

a ny6ri

sziinetben elv6gzend6

karbantartdsi, fehijitdsi

feladatai16l
ir6sos eloterjesztds a meghivo melldklet etkeperte. (

IV.

sz.

mell6klet)

V6gh Irnre kepviselo
Az a teny elszomorit6, hogy a gyerekek 72 %-a halmozottan hifir6nyos helyz

et:u az

viszont tircimteli dolog, hogy 13 ballag6 6vod6sb6l 12 gyerek a helyi iltul6no,
iskol6ba iratkozott be.
B6dind Fenyvesi M6nika k6pviselo
Oromteli, hogy az intezmeny vezetoje felismerte a tehets6ges gyerekek gondoz6s6nak
fontoss6gdt es ezt azintdzm6ny fejlesztdsi terv6ben feladatkdnt is meghat6rozta.

A kdpviseltj-testiilet egyhangir 6 igen szavazattal az alttbbihattrozatothoil.a:
Ludrinvhaldszi Kiizs6si Onkorm6nvzat
K6pvise16-testiilet6nek
4ll20l7 . (YI.29.\ hatfrozata
Lu d6nyha I6szi Ko zs 6 g Onko rmdny zata K6pvi

ete a Lud6n yhaliszi
Mesekert Ovoda mtikod6s6r6l, az 6vodai nevel6si ds gazd6lkod6si
tev6kenysegerol, az 6vodai etkeztet6s tapasztalatairol, a nydri szi.inetben
elv6gzend6 karbantart6si, felirjit6si feladatr6l szo\6 besz6mol6t a IV, sz.
n ell6klet szerinti tartalommal elfogadja

i

seI

o

-te sti.il

Napirend: TSj6koztat6 a R6day Gedeon Altukittos Iskola miikiid6s6r6l

Ir6sos eloterjesztds a meghiv6 mell6klet6t kepezte.(V. sz. mell6klet )

B6dind Fenyvesi M6nika k6pviselS
A t|jekoztato alapjin 6 tanul6 a tankotelezetts6gi kor eldrdse miatt hagyja abba az
iskol6t. Ok h6nyadikosok voltak? A hitnyzdsok miatti csal6di potldk megvon6snak
van-e visszatart6 ereje? A kovetkez6 tan6vben vdrhato e az als6 tagozaton
o szt6lyo s szevon6s il letve a nevelote sti.il et letszitmfinak c sokkent6 se?
Lucza M6rta pedag6gus.
Azok a gyerekek akik a tankotelezetts6gi kor el6rdse miatt hagytik abba az iskol6t
hatodikosok voltak. 6k u6that6an m6r nem fogj6k befejezni az iitalilnos iskol6t . A
hiitnyzdsok miatti csal6di p6tl6k megvon6snak sajnos nincs visszatart6 ereje.
Majchernd Akucs Judit pedagogus
A nevelotesti.ilet Ietszitmitnak csokkent6se nem v6rhat6. A jelenlegi gyerekl6tszitm azt
mutatja, hogy a kovetkezo nevel6si 6vben az als6 tagozaton nem lesz sztiks6g
oszt6lyosszevon6sra.
Brunda J6zsef alpol g6rmester
Az elmflt 6vben az int6zm6ny 6let6ben pozitiv ir6nyir v|ltozdsok indultak el, a
pedagogus kar is osszefogottabb lett. A besz6molo egyik nagy erdnye , hogy a kitdr6si
pontokra is r6mutat.

A kdpviselo-testrilet egyhangir 6 igen szavazattal az alabbihatdrozatothozta:
Ludrinvhakiszi Kiizs6si Onkormdnvzat
K6pvisel6-testiilet6nek
42 12017 . (Vl.2g.\ hathrozata
Lud6nyhalilszi Kdzs6gi Onk orminy zat Kdpvi s elo-testrilete a R6day Gedeon
Altal6nos Iskola mrit<ciaese rol szoio titjekoztatot a V. sz. mell6klet szerinti
tartalommal elfogadj a.

6.Napirend:. Testv6r telepiil6si megfllapod6s kiit6se

telepiil6ssel

^

lengyelor sz6gi Liszki

Kov6cs Imre polg6rmester
Az elmirlt h6ten a lengyel orszdgi Liszki telepiiles polg6rmestere vezet6s6vel egy
deleg6ci6 etkezett 6s felk6rt6k a ludrinyhal6szi kdpvisel6-testi.iletet testv6r-telepi.ilJsi
egytittmrikod6sre.

A

deleg6ci6 ugyanilyen c6llal megkereste

Sz6cs6nykov6csi telepiil6seket is.

a

szlov6kiai Ovdr, Ipolyk6r

6s

A testrilet egyhangir 6 igen szavazattal azal6bbi hatfuozatothozta:
Lud6nvhal6szi Kiizs6si Onkormfnvzat
K6pvise16-testiilet6nek
43 12017 . (VI.29.\ hatSrozata
A k6pvisel6-testiilet kinyilv6nitja azon szindek6t, hogy a lengyelorsz1gi
Liszki kozs6ggel testv6r-telepiildsi kapcsolatot kiv6n kialakitani.
Felkdri a polg6rmestert 6s az alpolg6rmestert, hogy a szr.iks6ges
intezked6seket tegye meg.

Unnep6lyes al6ir6sra Liszkiben
keret6ben kenil sor.

a

2017. augusztus 20-i

i.innepsdgek

Hat6rido : 6rtelemszeriien
Felelos: Kov6cs Imre polg6rmester
Brunda Jozsef alpolg6rmester

T.Napirend: Egyebek
7.1 Rfday Gedeon AltalSnos Iskola k6relme parkol6 kialakft6s6hoz
Ir6sos el6terj esztds a meghiv6 melldklet et kepezte (VI. sz. mell6klet)

Kov6cs Imre polgiirmester: ismerteti a k6relmet 6s javasolja a parkol6 kialakft6s ithoz
onkorm6ny zati tdmo gatds bizto sit6s6t.

A testtilet a javaslattal egyetertett ds egyhangri 6 igen szavazattal
az aldbbihathrozatot
hozta:

Luddnvhalfszi Kiizs6gi Onkormfnvzat
K6pviselti-testtilet6nek
44/2017 . (Y1.29.\ hat6r ozata

Ludilnyhalilszi Kozsdgi Onkorm6nyzat K6pviselo-testr.ilete a R6day
Gedeon Altal6nos Iskola udvar6n a parkol6 kialakit6sdhoz az
dnkorm6nyzat 2017 . evi koltsdgvetdsdbol 1 00.000,- Ft-ot biztosit.

A

k6pvisel6testrilet utasitja

a

polgdrmestert hogy

tfiv ezetes6rol gondoskodj on.

az

el6irdnyzat

Felelos: Kov5cs Imre polgdrmester
Hat6rido : 6rtelemszenien

Kov6cs Imre polg6rmester

Tilekoztatja a testi.iletet , hogy a teri.ileti v6donoi illilsra sikenilt fo6ll6sir
,
jogszab:ilyban eI6irt vegzettseggel 6s k6pesit6ssel rendelkezo szem6lyt tal6lni aki
2017 . szeptember I -t6l tudn6 ell6tni a feladatot.
A testtilet egyhangir 6 igen szavazattal azal6bbi hatdrozatothorta:
Luddnvhaklszi Ktizs6ei Onkorm6nvzat
Kdpvise16-testiilet6nek
4512017 . (YI.29.\ hatirozata

Lud6nyhal6szi Kcizs6gi Onkorminyzat K6pvisel6-testi.ilete

az

eg6szs6giigyi szolgdltatfs gyakorl6sSnak 6ltal6nos feltdteleir6l, valamint
a mrikod6si enged6lyez6si elj6r6srol szolo 9612003.(VIII.15.) Korm.
Rendelet 1.$ (2) bek. h pontja alapjin az al6bbi dont6st hozta:

Lud6nyhal6szi Kcizsdgi Onkorm6nyzatdnak Kdpvisel6-testtilete mint
egeszs6gtigyi szolg6ltato ell6t6si tertilettel rendelkezik a tertileti v6d6noi
elklt6s tekintet6ben, mely: Luddnyhaldszi 6s N6gr6dszak6l k6zs6g.
V6d6n6i korzetet fo 6ll6sban v6llalkozokent heti 40 oritban: JLTNIOR
GOLD BT. l6tja el Horv6th Judit v6d6no k6pviseletdben.
Ved6no helyettesei: Lauk6n6 ol6h Magdolna v6d6n6 6s om6nn6 F6ldi
Melinda v6dono.

A tan6csad6sok helyszine, idcipontja:
Lud6nyhalilszi tanScsad6, 3188. Lud6nyhalilszi, R6k6czi

ifi

152.

Csecsem6-, gyermek-,

if

irsdgi tan6csadrls : Cstit<irtdk

N6k-, v6rand6s any ik r6sz6re: csiitcirtcik
N6gr6dsz

akii

tandcsad6

3

1

I 0. 00-

I

1

.

9.

00- 1 0. 00

00

g7. N6gr ildszakii,Maddch

ft

l g.

csecsemo-, gyermek-, ifrisagi tan6csadris: Kedd
9.00-l 0.00
N6k-, v6rand6s anyik reszere: Kedd 10.00_ 1 I .00
Felel6s: Kov6cs Imre polg6rmester
Hatarido : drtelemszertien
7.3. Eevebek

Kovdcs Imre pol g6rmester

-

-

az otuosi rigyeleti ellfitdsra fizetendo cinkormtnyzati hozz1jdrul6s
30Ft/for6l

45Ftlfore emelkedik,
a sz6cs6nyi ravatalozo hasznillatert fizetendo dij egy elhunyt htit6se ut6n
30.000,.- Ft, megfontoland6 a kdvetkezo evben egy k6tszem6lyes
hiit6kopors6

beszerzdse,

a TOP-os pdlydzat 700 milli6 forintos pillydzati titmogatitsa meg6rk
ezett ,

osszeg lekdtdsre

kenilt,

az

Vdgh Imre kdpvisel6
- ,dj6 tanulo, j6 kozoss6gi ember" pillydzati felhivSst a honlap okkozzekell tenni
es tdjekoztatni kell az erdeklod6ket, a bead6si hat6rid6r6I,
- A Kossuth utc5ban sziiksdges lenne egy szem etttrolo kihelyez6se,
- A falunapi rendezvdny kdltsdgeir6l szeretne t6jdk oztatdstkapni,
Sutor Csaba kdpvisel6
- az elkovetkez6kben szeretn6,ha atestrilet is dcinthetne a falunapi
mrisorokr6l.

Tdbb k6rd6s, 6szrev6tel, hozz6szol6s

a polg6rmester az
1

ilestbezfurta.

['tl k\, \

Kereszti Mitrta
jegyzo

JBLENLETI iv
A

2017, j rl n i u s 29 - En megtartott cinkormd ny zati
kdpviselci-testtileti tildsrol

1. Kovrlcs Imre polg6rmester

2. Brunda Jozsef alpolg6rmester

:.

AOam Norbert k6pvisel6

t

4. B6dind Fenyvesi M6nika k6pvisel6
5.

Sutor Csaba kepviselo

6.

Szeles Marianna k6pviseld

7. V6gh Imre Gergely

kdpviselci

Meghfvottak, venddgeh :
Kereszti M6rta jegyzo

Korm6ny Zsoltne i skol ai gazgat6
Ad6mnd Nagy Tfmea 6vodavezeto
Y ar ga B

6l6nd gazdasilgi v ezeto I ovoda

Vdgh Tam6s sportegyestileti elnok
rr/

J

Luddnyhaldszi Kdadgi dnkormdnyzat polgdrmestere
Luddnyhal6szi, Rdk6czi ft 69.

Meghiv6
Ertesitem, hogy a Magyarorszdghelyi onkorm6nyzatair6l sz6l6 2011.
dvi CLXXXXIX. tv.
44. $-a alapjhn a kdpviselo-testtilet rendes tildsdt

2017. irinius 29. (cstittirttik)
17 6r6ra iisszehfvom
Az iil6s helye: Polgrlrmesteri Hivatal Luddnyhaliszi

Napirendi iavaslat:

LNaptrend: N6grrid Megyei Kormfnyhivatal tiirvdnyess6gi felhivf sa a 16120ll
(XII.02.) iinkormf nyzati rendelethez kapcso16d6an

Eloterj eszto : Kereszti M6rta jegyzo

2. Napirend: T|ifikoztatri a Polgdr6rs6g mtikiid6s6rdl, elszrimol6s a 2016. 6vi
t6mogatfssal

Eloterj eszto : Sutor Csaba polgarors6g elncike

3. Napirendl. Tfifikoztatds a Sportegyesiilet tev6kenys6g6r6l, elsz6molits a 2016.
6vi tdmogatdssal

Eloterj eszto : V6gh Tam6s Sportegyesi.ilet elncike

4. Napirend: Beszdmoki a Ludrinyhalfszi Mesekert 6voda miikiid6s616I, az
6vodai nevel6si 6s gazdilkoddsi tev6kenys69116l, az rivodai 6tkeztet6s

tapasztalatairril, a nyriri sziinetben elv6yend6 karbantartdsi, felfjit:isi feladatr6l
Elote4ieszto: Kov6cs Imre polgrirmester, Ad6mn6 Nagy Timea 6voda,iezeto
5. Napirend: Thi6koztat6 a R6day Gedeon Altakinos Iskola mriktid6s6r6l
Elotedeszt6: Korm6ny Zsoltne

6. Napirend:

Testv6rtelepiil6si megfllapodris kiit6se

telepiil6ssel
Elotelieszto : Kovdcs Imre polg6rmester
7.

a

lengyelo rszfugi Liszki

Napirend: Egyebek

A Kepviselo-testtilet iildsdre tisztelettel meghivom , rdszvetelere feltetleni.il sz6mftok.
Lud6nyhal6szi,2017 . junius 22.

(or.sF6)
t-lav

I.sz. mell6klet
El6terjeszt6s
a hivatali helyis6gen kivtili 6s a hivatali munkaidon kivtil tdrtdno h6zass6gkdtds ds bejegyzett
dlettarsi kapcsolat letesitdse engedelyezesdnek szabillyair6l ds dijair6l sz6l6 161201 1.(XII.02.)
onkormdnyzati rende I et feltilvi zs g alatdr a

Tisztelt K6pviseld-testiilet!

A

Kdrpviselo-testrilet 2011. december 01-jen tartott til6s6n tdrgyalta es alkotta meg a hivatali
helyisegen kiviili 6s a hivatali munkaidon kivtil tort6no hizass6gkotds 6s bejegyzett 6lett6rsi
kapcsolat l6tesit6se engedllyez6sdnek szabtiyair6l 6s dijair6l sz6l6 1612011. (XIL 02.)
cinkorm6nyzati rendeletet a 2010-ben megv6ltozott anyak<inyvi jogszab6lyok kdvetkeztdben,
mely az eltelt idoszak alatt nem keri.ilt m6dosit6sra.

A

Nogr6d Megyei Korm6nyhivatal torvdnyess6gi feltigyeleti jogkor6ben 2017. dvben
6tfog6an megvizsg6lja a helyi onkorm6nyzatok anyakdnyvi tttrgyit rendeleteit. Szakmai
segitsdgnyrijtd:sa sor6n felhivta a figyelmet az anyakdnyvi eljar6srol sz6l6 2010.6vi I. tdrvdny
(a tovdbbiakban: At.) 96. $-6ban foglalt rendeletalkot6si felhatalmaztsnak val6 megfeleldsre.
Avizsg|lat kiterjed tov6bba a rendelet szabillyozitsi elemeire is, hogy aznem terjeszkedik-e
tirl a tcjrvdny 6ltal kapott felhatalmaz6s keretein.

A rendelet-tervezet

alapvetoen a jelenleg hat6lyban ldvo rendelet rendelkezdseire 6pi.il,
emellett figyelembe vetttik az idbkozben bekovetkezettjogszab6lyi 6s gyakorlati vdltoz6sokat
is. V6ltoz6st jelent, hogy az dnkorm6nyzati rendelet szabfiyoz6si jogkcir6bol kikertil a
bejegyzett 6lett6rsi kapcsolat l6tesitdsdre vonatkoz6 szabdly meg6llapit6sa, mivel az
iddkozben bektjvetkezett torv6nym6dosit6s ezt a fovitrosi kertileti, a megyei jogir v6rosi,
valamint a jitrasi hivatalhoz rendelte.

Az 4t.27 . I Q) bekezdese ahtzasshg megkotdsdt kordbban nem tette lehetovd munkaszi.ineti
napokon, mig a2017. janu6r l-jdn hat6lyba ldpett m6dositds 6rtelm6ben a kozeli halSllal
fenyegeto dllapot eset6ben a jogalkot6 e rendelkez6s al6l kivdtelt fogalmazott meg, mely
bedpitesre keriilt a rendelet-tervezetbe.

A Korm6nyhivatal ttrjekoztatitsa szerint az eljirilsert fizetendo szolgiitatttsi dij az 6ltal6nos
forgalmi adorol sz6l5 2007. evi CXXVII. torv6ny 7.$ (2) bekezddse szerint kdzhatalmi
tevdkenys6g, igy a 7,$ (1) bekezddse drtelmdben nem gazdashgi tev6kenysdg 6s nem
eredm6nyez ado alanyis6got. A rendeletben meghatitrozott tdbbletszolgilltatds nyrijt6s6ra nem
ad6alanykent keriil.sor, ahhoz AFA fizet6si kcitelezettsdg nem tartozik, ez6rt a szolg6ltat6si
dijhoz kapcsolod6 AFA feltuntetdse ds fel sz6mit6sa j o gszab6lys6rt6.
Ennek megfeleloen m6dositSsra keriilt a rendelet-tervezetben a hivatali munkaid6n kivtili 6s
a hivatali helyisdgen kivrili szolgftltatttsert fizetend6 dij,

Pontosit6sra keriilt, hogy amennyiben a felek a rendezvdny lebonyolit6stthoz killso
kozremrikcido, valamint nem az alapfelszerelds kcirdbe tartoz6 kelldkek bevonds6t ig6nylik,
ugy ezek biztosit6s6r6l gondoskodniuk kell.

Mivel a rendelet bevezeto r6sz6ben is

sziiks6ges jogszab6lyi hivatkozdsok m6dosit6s6t
eszkcizolni, igy a rendeletet egys6ges szerkezetben terjesztem a k6pviselo-testi.ilet el6.

Kerem a Tisztelt K6pvisel6-testtiletet, hogy az eloterjeszt6st megtargyalni, javaslataival

kiegdsziteni ds a rendelet-tervezetet elfogadni-szfveskedjen.

Ludanyhal6szi, 2017. junius

2I

.

Tisztelettel:

polgrlrmester

lI. sz. mell6klet

Ludrinyhaliszi Kiizs6gi Onkorm Snyzat Kdpvisel6-testiilet6nek
7 /2017. (VI.30.) iinkormdnyzati
rendelete
a hivatali helyis6gen kiviili 6s a hivatati
munkaid6n kiviil tiirt6n6 h:izassdgkiit6s
:-I6tesft6se enged€lyez6s6nek szabrilyairril
6s dijair6l

Ludanyhal
2010. evj
cikk (l) be

rminyzat
kapoit fe
meghat6r
l.

elj6rrisr6l sz6l6
Alaptcirvdn ye 32
iakat rendeli el:

A rendelet hatdlya
1.$

E

rendelet hat|lya Luddnyhalitszi

kcizsdg kozigazgatitsi teriiletdn beltil a htnassdg
megkcitdsdvel kapcsolatos anyak onyvvezetSi to.t.-tii,tddst
ig6nylo szotgaitatast ig6nybe
vevokre 6s ezen elj6r6sban kcizremtikcido anyakdn yvvezet6reteried
ki.

2. Ertelmez6 rendelkez6sek

2.$
E rendelet alkalmazdsdban

:

a) anyakonyvi esemdny: h6zass6gk6t6s,
b) kerelmezok: a. hivatali helyisegen-, hivatali

c)
d)
e)

munkaidon kiviil tartand6 h6zass6gkcitdst
az anyakonyvi jogszab6lyok szerint bejelento tigyfelek,
hivatali helyiseg: Luddnyhal6szi Kcizcis 0nkorm6nyzatiHivatalHlzassftgkcit6
terme
(3 I 88 Lud6nyhaliiszi, R6k6c zi it 69)
hivatali munkaido: a Luddnyhalilszi Kcizds 0nkorm6nyzatiHivatal Szervezeti ds
Mrik ct d d s i S zab iiy zat6b an m e gh at6ro zott m unkai do,
hivatali munkaidon kivtili idopont: a Ludrinyhal6szi Kcjzos OnkormiinyzatiHivatal
Szervezeti es Mrikode si Szabitlyzatitban meghatinozott munkarendtol .tteto idopont.

3. Hivatali helyis6gen kfviili 6s hivatali munkaid6n kiviil tiirt6n6 hrizassdgkiit6s

3.$

(t)

A hivatali helyisdgen kivtili tdrteno hdzass6gkdtds ldtesitdsdnek enged,llyez1set az
elektronikus rendszer iital el6iilitott nyomtatv6nyon kell kdrni a bejelentdsi
sz6nd6kkal egy idoben, de legal6bb az anyakdnyvi esem6ny tervezett idopontjdt
megelozb 30. napig.

(2)

A k6relemrol a jegyzS
dcint.

(3)

-

az anyakcinyvvezeto javaslat6nak figyelembe v6tel6vel

-

Hivatali helyis6gen kiviili hdzassiigkrit6,s, azAt. 18. g (3) bekezddsdben foglaltakon
tfl akkor engeddlyezheto, ha a kert helyszin az anyakonyvi esemdny
tekint6ly6t nem csorbida, tov6bbd a szemelyes adatok es az anyakonyvi^"ltos1gitt,
alapiratok
megfelelo vddelme biztositott.

2

A hivatali

(4)

helyisegen kivtili anyakcinyvi esemeny esetdn a kerelmezoknek
kell
gondoskodniuk a kiilso helyszinnek az anyakcinyvi esemdny megtartasitra
alkalmas
keret6rol.

4.$

(l)

A hivatali munkaidon kivtil ttirtdno hinasshgkdtds letesitdsenek enged6lyez eset az
elektronikus rendszer 6ltal el66llitott nyomtatv6nyon kell kdrni a bejelentesi
szrinddkkal egy idoben, de legal6bb az anyakdnyvi esemdny tervezett idopontj6t
megelozl 30. napig.

(2)

A kerelemri5l a jegyzb
dcint.

-

az anyakdnyvvezeto javaslat6nak figyelembe v6televel

-

s.s

(1) A kozeli halfllal fenyegeto dllapot eseten a hivatali helyisegen kivtil tortdno
hhzassitg megkotesdre irdnyul6 elj6r6s sor6n a felek a 3.$.-(l) bekezddsben
meghat6rozott elj6r6si hatrirido al6l mentesiilnek. Az anyakcinyvi esemenyre
munkasztineti napokon is van lehetos6g.

(2)

Az (1) bekezddsben foglalt feltdtelek fenn6llisa esetdn az eli6r6shoz a felek iital
bemutatott igazol6s sziiksdges.
4. A tiibbletszolgriltatisi

dij megfizet6s6nek m6rt6ke, mridja
6.$

(l)

Hivatali munkaidobena jegyzo teritdsmentesen biztositjaahinass6gkcitesre alkalmas
hivatali helyiseget.

(2)

Amennyiben a felek a rendezveny lebonyolitlsfthoz ktilso krizremukodo, valamint nem
az alapfelszerel6s korebe lartoz6 kellekek bevondsdt igenylik, ugy azokat sajifi
koltsdgen kotelesek biztositani.

(3)

A hivatali munkaidon kiviil tcirteno h6zass6ek6tes eset6n 8.000.-Ft tdbbletszols6ltat6si
dijat kell frzetnl

(4)

A hivatali helyisdgen kivi.ili

h6zass6gkot6s eset6n 8.000,-Ft tcibbletszolgilltatdsi dijat

kell fizetni.
(s)

Amennyiben az anyakonyvi esemdny megtart6sdra hivatali helyisegen kivi.il ds hivatali
munkaidon kiviil keriil sor, a kerelmezok csak (3) bekezdesben meghat6rozott dijat
kotelesek megfizetni.

(6)

A

(3)-(4) bekezddsekben meghatdrozott tribbletszolgiitatdsi dijat a Lud6nyhal6szi
Kozcis Onkorm6nyzati Hivatal OTP Bank Zrt. Szdcs6nyi Fi6kj6n6l vezelen
kdlts6gvet6si elsz6mol6si sz6ml6j6ra legk6sobb az anyakdnyvi esemenyt megelozo 2
munkanappal kell megfi zetni.

(7)

Az

anyakdnyvvezetol

a hivatali munkaidon 6s hivatali helyis6gen

hfzass6gkot6s6rt esemenyenk6nt brutto 5.000.- Ft dijaz6s illeti meg.

kivtili

J

(7)

Az

anyakcinyvvezetot

a hivatali munkaidon 6s hivatali helyisegen

h6zass6gkot6sert esem6nyenkdnt brutt6 5.000.-

Ft

dijazils

kiviili

illeti meg.

(8)

A (7) bekezdesben foglalt dijaz6s, az anyakonyvi esemdnyt krivetden keriil
kifizetdsre.

(e)

Amennyiben a hivatalos helyisdgen kiviili h6zassiigk6t6sre rendkiviili
krjr1ilm 6ny, vagy
kdzeli halSllal fenyeget6 6llapot miatt kertil ,or, Jh6tusul6k mentesiilnek
a dijfizet6si
kotelezettseg al6l.

(t 0)

A (9) beke
h6zasul6 fel
efott a hivat

rendkiviili koriilm6nynek minosijl, ha valamelyik
egdszsdgi 6ilapota, kora miatt az anyak1nyvvezeto
ni nem kdpes. E koriilmdny fennrlll6s 6t es a kdzeli

hakillal fenyegeto 6llapotot a h6zasul6k kdrelmiikben megjel6lni ds igazolni
kcitelesek.
5. 2616 rendelkez6sek

7.S

(l)

Ez a rendelet kihirdetds6t kdveto napon ldp hat6lyba.

(2)

A rendelet hat6lybal6pds6vel egyidejrileg hatiiyatveszti a hivatali helyisdgen kivtili es
a hivatali munkaidon kivtl tortdn6 hirzassitgkcit6s es bejegyzett dlett6rsi kapcsolat
letesit6se enged6lyez6s6nek szab6lyair6l ds dijair6l szolo 1612011. (XII. 02.)
cinkorm6nyzati rendelet.

'W"t

pol96rmester

A rendelet kihirdetdse megtorldnt.
Lud6nyhal6szi, 2017. iunius 3 0-6n
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III.sz. mell6klet

A Lud6nyhaliszi porg6r6r Egyesiilet 2016-es 6vi besz6mol6ja
A LuddnyhalSszi Polgilr5r Egyes0le! 2016 6vben megval6sitotta,6s v6grehajtotta
a kitriz6tt
feladatokat. A 2015-os dvben 1510 6ra szolg5latot ldtott el a polgdr6rs6g,
ami a 2015- 6s 6vhez
viszonyftva 27%-kal tdbb. Ez abb6l is ad6dik, hogy jelent6sen megterhelte az egyes6letet
a
s6derbdnydban tcirt6n6 betcir6ssorozat.
Luddnyhal6sziban is sajn6latos m6don csokkent a kdrzeti megbizott jelenl6te
, ugyanis a sz6cs6nyi
rend6rkapitSnys6g l6tsziimhidnnyal ki.izd, a hat6rszolg6latra trirt6nd beosztdsok
probdlunk

miatt.
tobb id6t tdlteni a faluban, hogy a ktizbiztonsSg helyzete ne romoljon, 6s mds brincselekm
6nyeko/o -a
ne emelkedjen.
A 2016-os 6vben a

kitfztitt feladatok mellett, a szomsz6dos telepiil6sek rendezv6nyeinek

biztositds6ban is kivettiik a r6szi.inke! ami 75 szolgdlati 6r6t jelentett.
Az egyesiilet l6tszdma 5 f6vel emelkedet! ugyanis megalakult a lovas polg6r6r csapat.

6k sikeres vizsgdt tettek Lakitelken, 6s az elm6leti megm6rettet6s utdn m6g egy gyakorlati vizsgSt
kell tenniiik amivel ellithatjiik a feladataikat.
A polgdr6r egyesiilet 2016- ban is ldtott el N6grddszakdlban szolgdlatot.
A polg6r6rs6g a LuddnyhalSszi K<izsd'gi onkormdnyzattdl kapott tdmogatdst, a kovetkez6kre
haszndlta fel:
Lovas pof g5 r 6r dk r uhdzat6 na k b6vit6se : 64. 13 5ft

Uzemanyag vdsdrl5s:59.500ft
G6pjdrm

f

sz6lv6d6 csere: 30.500ft

Osszesen: 164.135ft

Szeretn6m megkciszdnni, a polg6r6r tdrsaim nev6ben a Lud6nyhaldszi K6zs6gi Onkorm6nyzat

tSmogatds6t.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6- testtiletet, hogy fogadja el a beszdmoldt, 6s 6szrev6teleit tegye meg.

Luddnyhalds zi,2Ot7 . jrinius 20
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3188 Luddnyhaldszi, Kossuth irt 10.
Tel. : (3 6) 32i45 6-005 ; E-mail: ludany.ovoda(n)cserlutnet.hu

A LudanyhaIAszL
Mesekert Ovoda
be szamol o)a a 2016-

2)Ll-es nevef6si
evroL

K6s

ztLette

:

AdAmn6 Nagy Tlmea
6vodave zeLo

I.

Int6zm6nyiink szem6lyi

6s

t6rgyi felt6telei

Szem6lyi felt6telek

Alkalmazotti k6z6ss6&

-

6vodapedag6gus: 4 fil,20t7.04.04-tbl3 fo

dajka:2 fo
fejleszto 6vodapedag6gus:

I fo

utaz6logopedus: I fo

I fo

dlelmezdsvezeto:
szakdcs: 4 fo

konyhal iny: 2 fo
kozcdlu doleoz6k:3 fo

Mindkdt csoportban kdt 6v6no foglalkozott a gyermekekkel 2017. 04. 03-ig. Aprilis 4-6n
felment6si idejdnek letcjltdsdt kezdte meg Demus Ott6n6, ennek 6rtelmdben 2017. 0g. O4-en
kdzalkahnazotti jogviszonyarlegsziinik. T6volldtdben az 6vodavezet<i helyettesiti pedag6giai
munk6jrit.

Azintezmfiryvezet<i kivdtelevel az 6v6nok heti orasz6ma32.

rnelleklete gyermekldtszanhoz kototten hatdrozza meg

az

A 20ll.6vi CXC. tv. l.

intdznlnyvezeto kotelez6

otaszhnat, nrelynek alapj6n a csoportban tciltendo kotelez6 heti 6raszitma 12.

A dajk6k munk6jilnak

rnegsegitdsere,

a lehetosdgeket kihaszn6lva ebben az dvben kdt

kozcdhi dolgoz6t kaptunk.

Pillang6 csoport: 2 6v6no: Demus Ott6nd ds Csonka Katalin

I dajka:

Vdghne Papp Erzsdbet

Alma csoport: 2 6v6rio: Dilnoki Gycirgyne ds Addnmd Nagy Tirnea

I

Az

utazo logopddust

dajka: Ddnesn6 Brunda Timea

a

N6gr6d Megyei Pedagogiai Szakszolg6lat Sz6cs6nyi

Tagintezmenye biztositotta.

A

konyhai dolgoz6kn6l 2017 01.01-tol rij elelmezdsvezeto keriilt kinevezdsre, Varga

B616nd szemdly6ben.

Glzermek kozdssdsek:

A neveldsi

evet 40 gyennekkel kezclti.ik, 2 vegyes dletkoru
csoportra bonfva.

G y errn ek ldtszd

Csoportok/
16tszf

munk

al aku I 6s a a

09.h6

10.h6

r

l9

l8

2I

2l

l.h6

kov etkez6

tihlinatb ol

olvash ato

:

12.h6

01.h6

02.h6

03.h6

04.h6

05.h6

06.hri

IB

l8

I9

I7

t8

l8

IB

l9

2l

21

21

20

20

20

2I

2l

mok

Pillang6
csoport

Alma
csoport

Az okt6ber l-jei statisztikai adatok alapjina 39 gyermekbol 28 h6tr6nyos helyzetri (ebbol

l8 halmozottan h6triinyos) 6vod6sunk volt. 3 gyermekunk mris telepiildsr6l bejrlr6. Evkcizben
5 gyenneket kiirattak intezmdnyiinkbol, kcjltozds miatt, de a kesobbiekben ketten kdziiliik
visszairatkoztak.

A

kcizsdgbol az 6vod6nkba iratkozottak kcizril minden 3- es

2 6s fdl

eves

gyennek benn van az intdzmdnyben.

Ebben az 6vben 13 gyennekiink ballagott az 6vod6b6l, kciztiliik l2-en a helyi riltal6nos
iskoldban kezdik meg tanuhndnyatkat.5 gyermek a sztilo 6s az 6voda megegyezo vdlemdnye

alapj6ri tov6bbi egy 6vodai neveldsi dvre rnarad.

A ny6ri

idoszakban meg

4

beszoktat6s

gyermeket virunk.

Mdjus 2-3-6'n volt lehetoseg a sziil6knek gyermekiik 6vod:iba tdrt6no beirat6sdra. 6 gyermeket
irattak be, 4-en helybeliek.

A

neveldsi ev folyarndn jelen van.

ovodhnatist.

tcirvenyi eloirilsok miatt a beszoktat6si idoszak m6r az egdsz

A

sztilcik Sltaldban kihaszn6liik

a2

es fbl dves

kort6l kezdodo

Az 6vodai gyermekldtszim alakuldsa 6s vdrhat6, becstilt l6tsz6ma
az
6vekben:

2017n8

2018t19

Kezd6

gyermekl6tszfm

Ujonnan

beiratottak
szdma

Ev v6gi l6tsz{m

Intdzmdnytink konyh6j

rin

ak kihas zniilts 6ga rnaxirndli snak prondhat6.

Ell6t6sban r6szesi.ilnek: (rlniusi adatok szerint)

-

Idosek:45 fo

-

Ovoda:

Ovod6sok: 40 fo

Iskol6sok: menza: 20 fit, napkOzi 62 lo

Alkalmazottak:25

o
-

fil

tdritdsmentesen 6tkezik 40 gyermek

Iskola:

o
o
o

100%-ot terit 5 gyermek

Sjo/o-ottdrit l0 gyermek
tdritdsmentesen dtkezik 66 gyermek

elkiivetkez6

A Gyermekvddelmi tdrvdny drtehndben 2015.09.01-t61,

a benyujtotr

sziiloi nflatkozatok

alapjrln 6vodrinkban minden 6vod6s ingyenesen dtkezik.

A gyermekdtkeztetds m6r nemcsak anyilri idoszakra, hanem az cjsszes sziinidore kiterjed,
0,5- l8 6ves korig biztositja a konyha ezen gyerekek dtkeztetdsdt.

ds

Az 6voda konyh6jrin 2017.0626-rin kezdcjdnek meg a felirjitrisi munk6latok, igy u
ovoda
6thelyezodik az itltallnos iskola dpiilet6be a nyar folyam6n. Az etkeztetds
a Szoci6lis
Otthonnal kcitcitt egytittmtikciddsi megrillapodrls feltdtelei szerint foe tortdnni.

T:irgyi felt6telek

Trlrgyi felteteleink megfeleloek, viszont azok elhelyez6se nehdzkesnek rnondhat6
rakt6rhelyisdg hi6ny6ban. A tevdkenysdgekhez hasznirlt eszkozok nagy reszet a csoportokban
lev6 gal6ririkon tudjuk t6rolni, igy a gyerekek nem haszn6lj6k a galdri6kat.

Az eszk6z6k, felszereldsek p6tl6sa illetve

beszerzdse a kdltsdgvet6stink figyelernbe vdtelevel

tdrtdnik.

Tavasszal megtOrtdnt az ttdvari jritdkok feliilvizsg6lata,

igy azok javitirsa az ellencirzdsi

jegyzokdnyv figyelernbev6teldvel folyamatban van. Ndhrlny jatekot rneg kellett sziintetni.

il.

Szakmai munka

Neveldsiink celja, hogy

a

gyermekek testi ds

lelki fejlcidds6t, szemdlyisdgiik

szabad

kibontakoztatds6t elosegitstik az dletkori ds egyeni
saj6toss6gaik figyelembevdteldvel. A kdr
vegyes csoportban a gyermekek m6r meg ldvo ismereteire
alapozva, azokat felhaszn6lva, a

spont6n helyzeteket kihaszn6lva tcjrtdnt a szerndlyisdgfejlesztds.
A kcizcissegi 6letben
bekovetkezett fejlodds sor6n megfigyelhet6 volt, hogy a kicsik
hamar beilleszkedtek a
csoporlokba, a szokisok kialakitrlsrit segitsdgnyujt6ssal t6mogattrlk
a nagyobb gyerekek.

A

Pedag6giai Programunkban meghatarozott tevdkenysegeket,

dsszhangban Ineg tlrdtuk val6sitani.

Az

az Eves munkatervlinkkel

adott tdrn6kat hetekre bontva dolgoztuk

napirend betart6s6t szem elott taftottuk, hiszen a gyerekekben is igy
alakul
a rendszeressdg biztons6

A gyerekek

fel A heti- ds

kj az iilandos6e

6s

g lrzete.

szivesen j6rnak 6vod6ba, a hi6nyz6sok tcibbnyire csak betegs6g
eset6n jellemzok.

Minirn6lisan fordul elo igazolatlanhiinyzils. Egy-ket csalddnril neh6zkesen
mrikodik a reggeli
drkezdsi ido betartiisa.

A programunkban rogzitett mdrdsekkel rndrjiik a gyermekek fejlettsegi szintjdt, rnelyet
szemelyisdglapokban rcigzitiink.
a napirendhez

A

a

rndr6seket a gyennek megszokott kcirnyezet6b en vegezzik

igazodva figyelembe vdve a gyermek fejlettsdgdt, aktu6lis Allapotitt.

Az iskolai dlet rnegkezddse elott, kimeneti

rndrdsk6nt a DIFER-tesztet alkalm aztak. Celja,

hogy dltal6nos kepet adjon a gyennekek elemi alapkdszsdgdnek fejletts6gdr ol. Azeredmdnyek
fiiggvenydben, az 6ltalunk iskola dretlennek lfitszo gyennekek sziileivel koz6s rnegegyez6ssel
hat6roztuk meg tovdbbi

A

hitrdnyos

I

6s

dvre az ovoditban maradiist. (5 gyermek)

halmozottan h6tr6nyos helyzetri gyerekek felzirk6ztatasa,

esdlyegyenlosdgdnek megteremtdse a kiernelt feladatunk.

Az 6vodai fejleszto

rdsztvevo gyerekekol fejlesztdsi ds haladisi napl6 kdsziilt

programban

a fejleszt6si terv alapjan. A

gyerekek fejlettsegi szintjerol, elorehalad6s6r6l 6 hetente feljegyz6s kdsziil, a sztil6k szitndra

is bernutatva.

A

tc;bbi gyennekndl janu6rban 6s miijusban kdszifrink 6rtdkelest. Evrol 6vre

egyre t6bb a fejlesadsre szorul6 gyermek, ez igen megneheziti pedag6giai munk6nkat es

a

tehetsdgesebb gyermekek kibontakoztatasilt.Igy az cinertdkeldsi ds a tanfeliigyeleti fejlesztdsi

tervben is a tehetsdgek kibontakoztatisirt ds fejlesztds6t jeloltem meg kittizott feladatkdnt.

Azutazo logopddus heti I alkalommal, g gyermekkel foglalkozott.

Az idei dvben is tdbb fakultativ tevekenysdggel tetttik szinesebbri gyennekeink hdtkciznaplait,
igy az angollal es hittannal ismerkedhettek.
Id6n is nagy szeretettel kesziilodtunk az Oregek napjdra ds a Kar6csonyi tinnepsdgre, majd az

Any6k napjira.

A gyerekek 6r6rndre tdbb alkalommal elldtogattak hozzink az idei dvben is ndpmese el6ad6k
ds 6nekesek.

Gyereknap alkalmdb6l Ipolytamocra kir6ndultunk.

A 2017-es 6vben k6t tanfeltigyeleti ellenorzes drinti az intlzmdnyt. Aprilis 27-envezetoi
ellenorzds zajlott le, melynek drtdkeldset az l. sz6mir melldklet tartahnazza. A hozzit
kapcsol6d6 fejlesztdsi terv a

2. szami melldkletben

tal6lhat6. Oktober 26-6n intdzmenyi

ellenorzdsre fog sor keriilni, elotte el kell k6szite:ni az intdzmdnv dn6rtdkeldset.

Szakrnai eloreldpeseink lehetosdgdt a Tov6bbkdpzdsi program teljesit6se adja.

A idei

neveldsi

evben 2 pedag6gus vett rdszt tov6bbkdpzdseken:
- Agresszio- 6s konfliktuskezelds 6vodapedag6gusoknak

- ,,Mesdlj jogosan"

-

Intdzmdn-yv-ezetok felkdszitese

az

intezmdnyi ondrtdkel6shez

ds a

tanfeli.igyeleti

ellen6rzdshez kapcsol6d6 feladatok ell6t6s6ra

A

Pedag6giai Szakszolg6lat 6ltal felkin6lt tdritdsrnentes kdpzeseket, az 6rdekeltsdgtinknek

rnegfeleloen i gyekszi.ink kihaszn6lni.

Az idei 6vben tov6bbkepz6sre

kcitelezett koll6ga jelenleg -56 kredit pontn6l tart, igy

2019.08.31-ig mdg 64 orin kell teljesitenie.

Az

iskohival kolcscinds kapcsolatban 6llunk, sz6mos kozos rendezdsii

esemdnyt

bonyolitottunk le, az 6voda-iskola 6trnenet elosegit6sdben. Az els6s tanit6nok kdrd<jivek
kitciltesdvel segitik munk6nkat a nagycsoportosok, leendo elsosrik felkdszitds6ben, kozos
programj aink szen ezdsdben.

A Gyermekj6ldti Szolgdlat munkat6rs6val, heti rendszeress6ggel taftjuk a kapcsolatot, sajnos
ebben az dvben tobb alkalornmal alakult

ki krizis helyzet 2 csal6dnill

is.

A

N6grad Megyei Pedag6giai Szakszolg6lat iital szervezelt. konferenci6kon,

mfihelymunkakon, az erdekeltsdgi tertlleteinknek megfelelve r6szt vetttink.
Ebben az 6vben is egym6s munk6j6t segit6 kapcsolatban

illtunk

a nagyl6ci 6vod6val. Rdszt

vetttink az illtaluk szervezett ,,Els<i batyus 6vodapedag6gus szakmai tal6lkoz6n", ahol kdt
temiiban (Fejleszt6si lehet<is6gek a mozghson kereszti.jl, 6s Amire 6rdemes odafigyelni a
gyermekek

Vd gezetii

raj

zaiban) hallhattunk el6addst.

I szerefirdm

me gko szdn

ni a t6mo gat6, e gyii ftmiikrid o munk6t

!

Ludanyhaliszi. 2017 . 06. 22.

Ad6mn6 Nagy Timea
,,!_
(Jvodavezeto

l.

szdrnri melleklet

Vezetdi tanfelii gyelet 6rt6kel6se

l. A tanuL{s 6s taniti{s strat6giai

vezet6se 6s operativ ir6nyit6sa

l. I . Milyen modon biztositja, hogy a nevelds/tanul6s a gyenneki fejl5dest eredmdnyezze?

r.l

L

Rdszt vesz az intezm5ny pedag6giai prograrnj6ban megelen<j nevel6si alapelvek, cdlok
fel adatok me ghatir ozds 6b an.

Aktivan reszt. vrlllal

6s

a

pedag6giai folyamatok meghatarozLisiiban ds v6grehajtiis6ban.
/dokurnentumelemz6s, interjrik/
|.t.2.
Egyiittmiikodik munkat6rsaival, ds pdlddt mutat annak drdekdben, hogy az intdzmdny el6rje a
neveldsi/tanul6si eredmenyekre vonatkoz6 deklar6lt cdljait.
A deklar6lt cdlokat kcizcjsen drtelmezik./ interjrlk, helyszini beszdlgetdsek/
l .l .3.
A gyermekek egyeni kdszsegeinek 6s kdpessdgeinek kibontakoztatilsdra cisszpontosit6 nevel6

munkft v6r el.

A gyennekek fellettsdgi szintjdnek felt6rkdpezdse ut6n egydni fejleszt6si terv alapj6n

egydni
valatnennyi 6vod6s gyermeket. Beszdl getesek, interj rlk/
1.2. Hogyan biztosida a mdrdsi, drtdkelesi eredmdnyek beepitdsdt a nevel6siitanul6si
folyamatba?
t.2.4.
Az intdznenyi mtikoddst befoly6sol6 azonositott, dsszegyrtjtcitt, drtelmezett mdrdsi adatokat,
erednrdnyeket felhaszn6lja a stratdgiai dokumentumok elkdszitds6ben, az inteztnenyjelenlegi
ds jovobeli helyzet6nek megitel6sdben, ktildnosen a nevelds/tanul5.s szervez6sdben 6s
fej Iesztds ben r6szesitik

ir6nyitds6ban.

Nagy hangsrilyt fektet az drtelmezett mdrlsi adatok (DIFER) beepitds6t az intdzmeny
strat6giai dokumentumaiba, ktilonos tekinteffel a tanul6s ds tanit6s szervezdsdre ds
ir 6ny itasar a. /d okumentume lemzds, interj

u/

1.2.5.

A kolldg6kkal rnegosztja a neveldsi/tanulisi eredm6nyess6gr6l sz616 informrici6kat.
Folyarnatosan tirjekoztatja a kolldg6kat a mert eredmdnyekrol, ds a fejlesztendo teriileteket,
feladatokat ezek alapjdn jelolik ki. /interjrik/
t.2.6.
Beszdmol6t kdr a gyermek rnegfigyeldsdn, 6s a helyben szok6sos mdrdseken alapul6 egydni
fejl6dds viitozirsfrol ds elv6rja, hogy a tapasztalatokat felhasznflji*. a gyermek fejlesztdse
erdek6ben.

Folyamatosan tilekoztatja a kolldg6kat a mdrt eredmdnyekrol, ds a fejlesztendo teriileteket,
feladatokat ezek alapjirn jelolik ki. /dokumentumelemzds, interjik, beszdlgetdsek/
1.3. Hogyan biztosida a fejleszto cehi 6rtekel6st, visszajelz6st, reflektivit6st azintezmenynapi
gyakorlat6ban?
1.3.7.

Irfnyititshval az intdzm6nyben kialakitlrlk

a gyennekek 6rt6kelds6nek kdzcis alapelveit,
rnelyekben hangsuIyosan megjelenik a fejleszto jeIleg.
Az egyeni fejlesztdsi tervnek megfeleloen tdrtenik a gyermekek egy6nre szabott ert6kel6se,
amely a fejl6ddsi napl6ban nyomon k6vetheto. /dokurnentumelemzes/
138.

Irinyitds6val az intezntenyben a fejleszto cdhi visszajelzes beepi.il a pedag6giai kultirrflba.
Fontosnak t
drt6kel6st, ez bedptilt a, ritirmeny pedag6giai
kultur6j6ba.
kollegakkal folytaiott besz6lgetds)
I 4' Hogyan
s nevelesi, tanulisi iitemterv, a tevdkenysdgi terv,
az alkalmazott m6dszerek a gyermeki igdnyeknek megfeleljenek, 6s hozzitjinljanak a

tejloddshez?

t.4.9.

A jogszabrllyi

lehetosdgeken beli.il a pedag6giai programot, az Ovodai nevelds orsz6gos
alapprogranijrira (oNAP) alapozva, az intez:tnlny saj6tois6g aihoz igazitja.

Az

intezmeny pedag6giai progranla a helyi saj6toss6gok figyilembe veteldvel kesztilt.
(Dokumentumelemz6s, interjrik)
14.10.
Irinyitja az eves neveldsi, az tlves tanul6si/tevdkenys6gi/projekt/tematikus terv, ds az dves
tervezds egydb dokumentumainak kidol gozdsat ds dsszehangol6sft amak erdek6ben, hogy
azok lehetovd tegydk a pedag6giai program teljesitds6t valarnennyi gyermek szam1ra.
A tervek kidolgozis6ban aktivan rdszt vesz. Ennek celja az egyseges tervezdsi 6s a gyermeki
tevdkenysd gi rendszer ki alakitrisa. /koll6gikkal fo lytatott beszdlgetds/

a differencirll6s 6s az adaptiv nevel6s az intenn|,nyben ds sajdt

1'5. Hogyan miikodik

neveldsi/tanit6s i gyakorlatiiban?

15.Il.

Ittnyiga a differenci6.l6, az egyeni neveldsi/tantrl6si utak kialakit6sit

celzo

nevelds/tanuliist6mogat6 eljdr6sokat, a hatdkony gyenneki egydni fejlesztdst.

Tov6bborokitettdk

az IPR differencidl6

pedag6gi6hoz kapcsolSd6, egydni fejleszt6st,

cselekvdsi terti leteket I interjuI

1.5.t2.

Gondoskodik r6la, hogy a kiernelt figyelmet ig6nylo gyennekek (tehetsdggond,ozdst, illetve
felzitrk6ztat6s t i g6nylok) sp ec i 6 I i s t6rmo gat6st kapj anak.
khnyilja, ellen6rzi a differenci6lt tanuldsi tev6kenysdgekhez alkalmazott m6dszerek
eredm6nyes sdg6t. /interj u/
l 5 13
Nyilv6ntartja a k6telezo 6vodai neveldsbol t6volmarad6s kock6zat6nak kitett gyermekeket, ds
aktiv ir6nyitoi magatart6st tanisit a tiivohnarad6s megelozdse drdekeben.
3 6v felett minden tankcjteles gyermek 6vodai ell6t6sban rdszestil./interjrik/

l. A tanul6s

6s

tanitis strat6giai

vezet6se 6s operativ

irdnltisa

A kompetencia 6rt6kel6se:
Fej leszth et6

teriiletek:

A tehetsegek, kirnagasl6 kdpes sd gek felfedezdse, fej leszt6se
Kiemelked6 terii letek :
A rnunkatirsak kozott osszehangolt pedag6giai munka rniikodtetdse. Az int6zm6nyi
alapdokumentumok eredmdnyes megval6sit6sa. Szemdlyes rdszv6tel a gyermekek
fejleszteseben.

2.

A vflltozirsok strat6giai

2.1. Hogyan vesz reszl az

2.1.t.

vezet6se 6s operativ

irfnlt6sa

inllzneny jcivokdpdnek kialakitrls6ban?

A jdvok6p megfogalmaz6sa sor6n figyelembe veszi az intdzrndny kijlso 6s bels6 k6rnyezet6t,
a folyamatban ldv6 ds v6rhat6 v6ltozisokat.

A jovok6p kialakit6sa az

int6zntdny hagyom6nyain alapszik, ugyanakkor kiegeszil az
innovativ es a v6ltozdsok 6ltal l6trejovo folyamatokkal/dokurnentumelemzds, interj#
2.t 2.
Szerv'ezi ds irrlnyida az intdzniny jovokdpdnek, ertdkrendjdnek, pedag6giai ds neveldsi
elveinek megismerds6t 6s nevel6si/tanul6si-tanitiisi folyamatokba dpiileset.

Naprakdsz az aktu6lis jogszabrlly ds egy6b szabiiyzok ismeretdben, a v6ltozd.sok
sziiksdgessdgdt felisrneri, konstruktivan 6lI hozziluk. /interju, kolldgrikkal folytatott
beszdlgetdsek/

2.r.3.
int6zm6nyi j6vok6p 6s a pedag6giai program alapelvei, c6lrendszere a vezetoi
pily |zatfban me gfo gal mazott j <ivokepp e t fej leszto o s szhan gb an vannak.
Az intdzmdnyi jdvokdp 6s a pedagogiai program alapelvei, cdlrendszere a vezetoi
piiy|zathbun megfogalmazott jov6kdppel, a tanul6si folyamatokra 6piilve, fejleszto
d sszhangban vannak. /dokumentu melemz6s/
2.2. Hogyati kdpes reagiilni az intezmdnyt dr6 kihivdsokra, v6ltoz6sokra?

Az

2.2.4.

Figyelemmel kisdri az aktuiilis ktilso es belso v6ltoz6sokat, konstruktivan reag6l r6juk, ismeri
iitoztatirsok sziiksdgessdg6nek okait.
A v6ltoz6sokat figyelembe veszi a vezetoi tevdkenys6ge kapcsi{n. Igyekszik a lehet6 legjobb
av

megold6st 6s szervezi m6dot rnegtal6lni

az int6zmeny 6rdekeinek megfelelve./interjrik,

beszdlgetesek/

22.5.
A v6,ltoztat6st, annak sziiksdgess6get ds folyamatiit, valarnint a kockazatokat ds azok
elkertildsi modjdt megosztja kolldgdival, a felmeri.ilo kdrddsekre viiaszt ad.
Konstruktivan, a koll6g6i bevonils6val keresnek v6laszt a kihivrisokra, felm6rve a kockinati
tdnyezoket. /interj uk, ko I 16 g6'kkal fol ytatott beszdl get6sek/
2.2.6.
K6pes a v altoztatas folyamatiit hatdkonyan megtervezni, drt6kelni ds v6grehaj tani.

A viiltozds folyarnat6nak minden

ftrzisdban (tervezds, szewezes, ellenorzds, drtekelds)
I ernze! s, i nterj irk)
2.3. Hogyan azonosida azokat a tertileteket, amelyek strat6giai ds operativ szempontb6l
fej lesztdsre szorulnak?
nre ghatd

roz6 szerepet j atszlk. (Dokurnentune

2.3.7.

Folyamatosan nyomon koveti a c6lok megval6suliis6t.
Folyarnatosan nyomon kciveti a cdlokat, re6lisan drt6keli azok megval6sulisrit. linterjuU
2.3.8.

Rendszeresen meghat6rozza az intezmeny eross6geit es gyengesdgeit (a fejlesztdsi
tertileteket) , ehhez felhaszniilja a belso ds a kiilso int6zm6nydrtdkel6s eredm6nydt.
SWOT analizis felhaszn6kis6val tdrekszlk az intdzmdny er6ssdgeinek 6s gyenges6geinek
meglratdroz6sara a kolldgrli, a partnerek bevon6s6val. iinteryuk, dokumentumelemzds/
2.4. Milyen ldpdseket tesz az intdzmdny stratdgiai cdljainak eldrdse 6rdekdben?
2.4.9.

Irrlnyitja azint6,zn6,ny hosszir ds r6vid t6vu terveinek lebontiisiit ds dsszehangoldsdt, biztositja
azok megval6sit6s6t, 6rtekeldsdt, tov6bbfejlesztesdt.
Az intezmeny hosszu 6s rdvidtrir,u stratdgiai c6ljainak meghatfroz6sa, eis azok operativ
lebonyolitiisa terv'szeni, drtekelese 6,s azok tov6bbfejlesztdse redlis alapokon nyugszik.
/d okumentumelemz6s, interjrik/
2.4,10.

A

stratdgiai cdlok eldresdhez sztiksdges feladat-rneghat6rozdsok pontosak, drthetriek,
a
feladatok vdgrehaj that6k.
A cdlok eldrdsdhez szi.iksdges feladat meghatiroz6sok pontosak, drthetoek, a feladatok
vdgrehajthat6k. /dokurnentumelemzes, interjrii
2.5. Hogyan teremt a kdrnyezete feld 6s a vdltoz6sokra nyltott szewezetet?

2.5.t1

Folyarnatosan

informilja kolldgrlit ds az rntezmeny partnereit a megjeleno virltozfusokr6l,
az 6n6llo informilc i 6s zer z6sr e (konferenci rik, e 16 ad6sok, e gyeb

lehetosdget biztosit sz6muka

fon6sok).

az kolldgdit az aknrirlis ds a v6rhat6 v6ltoz6sokr6l. Biztositja
ye'ek kepzdseken, forumokon, eloadilsokon, segitve oket, hogy
az ovoddkat ds a koznevelest drinto v6ltoz6sok6l. /inte4u,

kolldgrikkal folyatott beszdlgetds/

7\t)
A

vezetds engedi, es szivesen befogadja, a nevelds/tanul6s-tanitds eredmdnyesebbd
tdteldre

ir6nyu16 kezderndnyezdseket, i nnov6ci 6kat, fej lesztdseket.
Sz ivesen, circimmel fo gadj a az innovativ kezdem6nyezdseket./interjir/

2. Av{ltozdsok strat6giai vezet6se 6s operativ irr{nyitrisa

A kompetencia 6rt6kel6se:
Fejleszth et6 tertiletek:
Az intdznenyi dokumenhrmok cisszhangba 6llitrlsa a v6ltoz6sok tiikr6ben.
Kiemelked6 teriiletek:
Az int6zm6ny dolgoz6i azonos drt6krenddel birnak, igy a viltoz6sok meg6rt6sdben,
megval6sit6s6ban, a feladatok eloszt6s6ban a vezetovel partnerkdnt mrikcjdnk egyuft

3. Onmaga strat6giai vezet6se 6s operativ

ir{nyit6sa

3.1. Hogyan azonositja er6ss6geit, vezetoi munkrijdnak fejlesztheto teri.ileteit, milyen

az

onreflexi6ja?
3.1. I .

Vezetcii munkrij6val kapcsolatban sz6rnit a kolldg6k vdlerndnyere.
Dcintdsei elott kikeri a koll6gdi vdlem6nydt, figyelembe veszi javaslataikat. /interjirk,
kolldg6kkal folytatott beszdlgetds/
3.t.2.
Tudatos sajiivezetlsi stilusfnak drvdnyesitdsdben, ismeri erossdgeit ds korl6tait.
Demokratikus vezeto, ismeri saj6t errissdgeit, korl6tait.
3.1.3.
Ondrtekel6se re6lis, eross6geivel

jol

61,

hibait elismeri, a tanul6si folyamat rdszekdnt drtdkeli.

A vezetoi ondrt6kel6se, valamint a partnerek vdlemdnyek kikdrdse alapj|n torekszik arra,
hogy az esetleges hib6it, gyengesdgeit jobban felismerje, ezek kikiiszobc;ldsdre
tdrekszik./interjilk/
3 .2. Milyen rndrtekli elkotelezetts6get mutat onmaga kdpzdse 6s fej lesztds e irint?
3.2.4.

Az ovodapedag6gusi szakma 6s az intezmdnyvezetds tertiletein keresi ds rendelkezik
szakrnai infonnf

c i 6kka

I 6s

eI

saj 6t itj a

azokat.

rij

A tovdbbkdpzdsek
nregujul6sra,

alkahndval, valamint az onk6pzdse sorfur torekszik

hogy az

int6zmenyt. korszenien

ds

a

folyamatos

hat6konyan

tudja

vezetni./dokumenttunelemz6s, interju/
3.2.5.

Yezetoi hatekonys6g6t dnreflexioja, a ktilso ertdkeldsek, saj6t ds m6sok tapasztalatai alapj6n
folyamato san fej leszti.
Megfontolja, dtgondolja, a visszajelz6sek alapjin er16keli, hogy, az elvdgzett feladatok,
kinizcjtt celok megval6sul6sa ut6n mit csiniilna mdskdpp. (Interjuk, kolleg6kkal folyatott
beszdlgetds)
3.2.6.

Hiteles 6s etikus magatart6st tanusit (kommunikirci6ja ds magatartasa a pedag6gus etika
norm6inak megfelelnek.)

Kommunikhci6ja, tnagatart6sa az eikai norm6knak megfelel. (Inte{irk, kollegakkal folytatott
beszdlgetes)

3.3. ldoaritnyosan hogyan teljesiilnek a vezetoi programjiban leirt cdlok. feladatok? Mi
indokolja az esetleges v6ltoz6sokat, 6ti.itemezdseket?
3.3.7.

A

vezetoi programjdban leirtakat folyamatosan figyelembe veszi

a cdlok

kittizdsdben, a

tervezdsben, a vdgrehajt6sban.
Adekv6tan ko vet i a v ezetoi pro gram ban me gfo galm azottakat. I tnterjt/

3.3

8.

Ha a kortllmenyek v|ltozhsa indokolja a vezetoi piiyinat tartalm6nak feltilvizsg6latal, ezt
vil6gossd teszi a nevelotesttilet es valamennyi 6rintett szunara.
3. Onmaga strat6giai vezet6se 6s operativ irdnyit6sa

A kompetencia 6rt6kel6se:
Fejleszthet6 terii letek:
Nincs

Kiemelked6 teriiletek:
P6ldamutat6 a szakmai es az etikai szab6lyok betartrls6ban. Visszacsatollst kdr a kolldg6it6l a
v ezetoi mu nk6j 6ra. E gyu ttmrikd d ik a p artnerekk el az intezmeny drdekdb en.

4. Mr{sok strat6giai vezet6se 6s operativ irdnyitdsa

4.l. Hogyan osztja meg a vezetdsi feladatokat a vezetotilrsaival, kolldgiival?
4.1.

A

1.

munkat6rsak felelossdgdt, jogkOrdt

ds

hat6skdrdt egydrtelmtien meghathrozza,

felhatalntaz6st ad.

A nevel6t6rsak, munkat6rsak jogkdret

ds hat6skor6t pontosan es egydrtelmrien meghat|rozza
azintezm6nyi dokumentumokban, ezeket betartada. /dokumentumelemzds, interju/
4.t.2.
A vezet6si feladatok egy reszet delegrllja vezetothrsai munkakdrdbe, majd a tov6bbiakban a
leadott dont6si- 6s hat6skori jogokat o ntaga is betartja, betartatja.
Nincs vezetotarsa.
4.2. Hogyan vesz rdszt szemdlyesen a hum6n eroforr6s ellenorzds6ben ds ertdkelesdben?
4.2.3.

Irinyitja es aktiv szerepet jdtszik
kialakit6sriban

(az

a belso intdzrldnyi ellen6rzdsi-ertekelesi rendszer
orsz6gos on6rt6kel6si rendszer int6zm6nyi aclaptdl6s6ban) 6s

rmik6dteteseben.

Az orsz6gos cjndrtdkeldsi rendszer int6zm6nyi adaptdci6jaban, annak kialakit6s6ban,
miikodtetdsdben meghatarozo szerepet j6tszik. (Dokumentumelemzds, interjirk, kolldgrikkai
folytatott beszdlgetds)

4.2.4.
Rdszt vdllal az 6vodapedag6gusok tev6kenysdgenek l6togatdsdban, megbeszdlds6ben.

Foglakozdsokat l6togat, ertdkeli a l6tottakat. (Dokumenturnelemzris, interjrik)
4.2.5.

Az 6vodapedag6gusok 6rtdkeles6ben a vezetds a fejleszto szemldletet ervdnyesiti, az egyenek
erossdgeire f6kusz6l.

Az

ellenorzdst, 6rt6keldst fontos rdsze a vezet6i munk6j6nak.. Tdrekszik ara, hogy mindez
szerldlyisdgfejleszto legyen, segit6 sz6nd6kkal tortenjen. (Interjrik, koll6g6kkal folytatott
beszdlgetds)
4.3. Hogyan inspiriilj a, motiv6lj a 6s birtoritja az intdzm6nyv ezeto a munkatdrsakat?
4.3.6.
Osztcinzi a nevelotestiilet tagiait dmnaguk fejlesztdsdre illetoleg 6nfejleszt6sdre.

T6mogatja a tovdbbkepzdseken, szakmai napokon val6 rdszvdtelt, ehhez minden inform6ci6t
eljuttat kolldg6ihoz./interjir, koll6g6kkal folytatott beszdlget6s/
4.3.7.

Alkalmat ad az 6vodapedag6gusoknak szemdlyes szakmai c6ljaik megval6sit6s6ra, t6mogatja
munkat6rsait terveik ds feladataik teljesit6s6ben.
Alkalmat ad az ovodapedag6gusoknak szemdlyes szakmai cdljaik megval6sit6s6ra, t6mogatja
munkat6rsait terveik 6s feladataik teljesitesdben./interjir, kollegrlkkal folyatott besz6lgetds/
4.4. Hogyan nrd kialakitani egytittnirikodest, hat6kony csapatmunkdt a kolleg6k kozott?
4 4.8

a munkakdzdssdgeket, az egydb csoportokat (projektcsoport pl.,
intdzmdnyi 6ndrtekel6sre). vezetoi jelenldte fontoss6g6nak tiikrdben rdszt vesz a team

Aktivan rntikodteti
munkdban.

Irrelev6ns.Figyelernbe veszi a pedag6gusok szakrnai drdekloddsdt
bei sko I 6z6s i terv 6 s s ze |IlitAsinii. I i nterj ril

a

tov6bbkdpzdsi,

449.
Kezdemdnyezi, szervezi es osztdnzi az tntezrnenyen beliili egyi.ittrntikcid6seket.

Kezderndnyezoje a kollegak egym6s kozotti, valamint a sziilok int6zrn6nyen beltili
egyiittmtikod6s6nek./interjir, koll6gdkkal folytatott besz6lget6si
4.5. Milyen rn6don biztositja ds trimogatja az erintettek, a nevelotesti.ilet, az intenneny
igdnyei, elv6r6sai alapjin kolt6gii szakmai fejloddsdt?
4.5.10

A

tov6bbkdpzdsi programot, beiskoliyitsi tervet figy allitla 6ssze, hogy az megfeleljen az
intdzmdny szakmai cdljainak, valarnint a munkat6rsak szakrnai karriertervdnek.
Figyelernbe veszi a pedag6gusok szakmai erdekloddsdt a tov6bbkepzdsi, beiskol6z6si terv
6 ss

ze6l lit6s

4.-s. t

inii. I inter}iuI

l.

Szorgalmazza a belso tud6smegoszt6s kiil6nb6zo fonn6it.

Osztdnzi a belso tud6smegoszt6st, hogy nevelot6rsai ittadjik egym6snak a megszerzett
ismereteket, rnegossz6k egirm6ssal a tapasztalatokat./interju, koll6g6kkal folytatott
beszelgetds/
4.6. Hogyan vonja be a vezeto azintdzmenyi dcintdshozatali folyamatbaapedag6gusokat?

4.6.t2.

Az

intezrndnyi folyamatok rlegval6sit6sa sor6n megjeleno dcintdsekbe,

ddntesek
elokeszit6s6be bevonja az rntezmlny munkatdrsait ds partnereit.
A cdlok eldr6se 6rdekdben maxim6lisan figyelembe veszi, ds 6pit az intdzmdny dolgoz6inak,

partnereinek vdlerndnydre, javaslatdra. /dokumentrunelemzds, kolldgdklal folytutott
beszdlgetds/
4 6.t3.
A dontdsekhez sztiksdges inforrn6ci6kat megos ztja az drintettekkel.

4.6.t4.
M6sok szerlpontjait, eltdro ndzeteit ds erdekeit figyelernbe vdve hoz dcintdseket, old meg
probldm6kat 6s konfl iktusokat.

Elfogulatlanul kezeli

az ad6d6 konfliktusaikat. Yezetoi munk6ja sor6n a

konfliktusok

rnegelozdsdre torekszik./interjri k/

4.7.

Mit

tesz

a

nyugodt munkavdgzdsre alkalmas, pozitiv klima ds t6mogat6 kultura

megteremtdse drdekdben?
4 7 .t5.
Szemdlyes kapcsolatot tart az intdzrndny teljes munkatdrsi krirdvel, odafigyel problem6ika 6s
v illaszt ad k6rd6seikre.

Az

alacsony munkatdrsi ldtsz6rnnak kcisz6nhetoen

jol

ismeri

a

kolldg6it, odafigyel

probldm6ikra. /koll6grikkal folytatott beszdl getes/

4 7 .t6.

Olyan neveldsi/tanulisi kornyezetet alakit ki, ahol az intezmeny szewezeti 6s tanul6si
kultur6jrit a neveldsi/tanul6si folyamatot timogato rend jellemzi. (Pt. mindenki 6ltal ismert ds
betartott szok6sok, szab6lyok. )
Az 6vodai kdrnyezet, a szab6lyok akahnazdsa teljes mdrtdkben segiti a tanul6si folyamat 6s a
kultura kialakul6srit./dokumentumelemzds, interjrl/
4.7.t7.
Trimogatja, oszt6nzi az innov6ci6t ds akreativ gondolkod6st,aztjszeri otleteket.
Tdnrogada, dsztonzi az innov6ci6t 6s a kreativ gondolkod6st, az tjszeri otleteket /koll6g6kkal
folytatott beszdlgetds/
4. Mdsok strat6giai vezet6se 6s operativ

irinyitisa

A kompetencia 6rt6kel6se:
Fej leszthet6 teriiletek:
Nincs

Kiemelked6 teriiletek:
Osndnzi 6s lehetosdget biztosit a nevelotesttilet tagjainak az dnfejlesztdsre, k6pz6seken val6
rdszvdtelre. Szorgalmazza az egym6st6l val6 tanul6s lehetosdgeit, t6mogatja az egy6ni
kezdemdnyezdseket, kreativ dtleteket. A belso szakmaikommunik6ci6 folyarnatos.

5. Az int6zm6ny strat6giai vezet6se 6s operativ
5.

irinyitrisa

I . Hogyan tdrt6nik a jogszabfiyok fi gyelernmel kiserdse?

_5.1.1.

Folyamatosan figyelemmel kisdri az int6zm6ny mrik6desdt befoly6'sol6
v{ltozdsait.
Folyarnatosan fi gyel emrnel kiseri az aktu 6lis v6ltoz6soka t. I inter} .U
5.t.2.

jogi

szabitlyozok

Az 6vodapedag6gusokat az oket drintci, a munk6jukhoz
fo lyamato

s

!:
turY
5.2.
5.2

sziiksdges jogszabiily-v6ltoz6sokol

an tiljekoztatj a.

I

iljukhoz sziiks6ges jogszab6ly viiltoz6sok6l
ytatott besztilgetds/
dkoztat6si kotelezetts6g6nek?

3

Az dri ntette k t61 ekoztatLls rira tcj bb f6l e kommturik6ci
elektronikus, kcizdssdgi m6dia stb.) mrikddtet.

A

verb6lis

6s

nyomtatott fonn6ban

6s

az

eszkdzt, csatorn6t (verbrilis, nyomtatott,

drintettek titjekoztatitsa

hi6nytalanul

megval6sul .ltnterjtl
5.2.4
A megbeszdldsek, drtekezletek vezet6se hatdkony, szakszeni kornmunik6ci6n
alapul.
A megbeszel6sek, drtekezletek vezetdse hatekony, szakszerri kommunik6ci6n

aiaput./interjir,
kolldg6kkal folyatott beszelgetds I
5.3. Hogyan tortdnik az rntezmenyi eroforrdsok elemzdse, kezeldse (emberek,
t6rgyak 6s
eszkdzok, fizlkai kdrnyezet) ?

535
Hatdkony ido- ds emberi erofon6s felhasznirlitst valosit rneg (egyenletes terhelds,
tulterhel6s
elkeri.ildse, stb.).

A pedag6gusok k6pessdgeinek figyelernbe vdteldvel vegzi afeladatkiosztdst, szem elott
tartva
az e gyenl <i teherv i sel 6s e lv 6t. /dokurne ntumelem zes.

jnteiul

5.3.6.
Hatriskcirdnek negfeleloen megtcirterik az intdzmeny rnint ldtesitrndny, ds a haszn6lt eszkcizok

biztons6gos mirkcjdtetdsdnek megszen,ezdse (pl , sportldtesitmdnyek eszk1zei, s6szoba,
fozokonyha).
A torvdnyi ds a szakhat6srigi el<lir6soknak rnegfelelcien ntikodteti az intezmdny kiilso-belso
tertiletdt. /d okumentumelemzds/
5'4. Hogyan biztosida az intezmenyvezeto az intdzmenyi mfikodes nyilv6noss6g6t, az
intdzmdny pozitiv arcu I atdnak kial akitrisrit?
5.4.7

Az intezmenyi dokumentrunokat

a jogszab6lyoknak rnegfeleloen hozzanyilv6noss6gra.
Az 6voda alapdoktunenturnaiba a jogszab6lyi eloir6soknak megfeleloen biztosit betekintdst az
drintettek szitmira. /dokumentume lemz 6 s, interj ril

5.4.8.

A pozitiv k6p kialakit6sa 6s a folyamatos

kapcsolattartds 6rdek6ben komrnunik6ci6s

eszkdzciket, csatorn6kat mrikddtet.

Az partnereikkel folyamatos a kapcsolattartds a sziiloket tfl6koztato levdllel, illetve az ovodai
faliujs6gon tijekoztatjirk az aktu6lis programokr6l, rendezvenyekrol./interjirk/
5 5 . Ho gyan b izto s i d a az intdzm|nyi fo I yamatok, d 6nt6sek ftlinhat6 s6 gix?
.

-s

5.9.

Szab6lyoz6ssal biztositja a folyamatok nyomon kcivethet<jsegdt, ellenorizhetosdget.
A szab6Iyoz6k biztositlrik a folyamatok nyomon kdvethet6sdgdt.idokurnentumelemzds/
5.5.10.
Elvirja a szab6lyos, korrekt dokument6ci6t.

a szab6lyos, korekt dokumentdci6 naprakdsz vezetds6t. /interjri,
kolleg6kkal folytatott beszdlget6s/
5.6. Milyen, a cdlok eldrdsdt tdmogat6 kapcsolatrendszert alakitott ki az intezmenyvezeto?
Elv6rja kolldgriit6l
5.6.1

l.

Szemdlyesen ir6nyida partnereinek azonosit6sat, reszt vesz a partnerek kepviseloivel ds
partnereket kepviselo szervezetekkel (pdld6ul SZMK, 6vodasz6k) trjrteno kapcsolattart6sban.

a

Szem6lyesen vesz rdszt az SZMK 6s rnds partneri kapcsolat 6pol6srlban, a kapcsolattart6sban.

/interlri, d okumentumelemz6s/
5.6.t2.
Az intenneny vezetd s e hat6 skci r6nek megfel e I o en hat6ko'yan egytittrrtikcidik a fenntart6val
az emberi, pdnziigyi ds trirgyi eroforr6sok biztositisa drdek6ben.
Napi kapcsolatot tart fenn a fenntart6val. akivel maximilisan egyiittmrik6 dlk az intdzmdny
drdekeit szem elott tartva./interj rik/

5. Azint6zm6ny strat6giai vezet6se

6s

operativ ir6nyft6sa

A kompetencia 6rt6kel6se:
Fej leszthet6 teriiletek:
Hatdkonyabb vezet6i rrunkaid6 beoszt6s. Intdzmdnyi weblap kialakit6sa, naprakdsz

mfikcidtetdse

Kiemelked6 teriiletek:
Az intezm6ny strat6giai

ds operativ

irinyititsilal biztositja a szinvonalas,

E cdl 6rdek6ben hatekony kapcsolatrendszert alakitott ki.

tartalmas mtik6d6st.
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V.sz, mell6klet

R6day Gedeon Altal6nos Iskola
3188 Lud6nyhaliszi, Rik6czt rit

Tel:06-32-456-008

Fax:06-32-556-015

ll9.

e-mail: ludanviiskola@email.com

OM azolosir6: 032242

RADAY GEDEON ALTALANOS ISKOLA
Tiv vgcl BESZAMoLoJA
2016/2017, tan6v
Szem6lvi felt6telek
Tantestiilet l6tszitrna: 14 ftl Lud6nyhaldsziban, 3 f6 N6gr6dszak6lban.
Tan6v elej en Kov6cs G5bom6 5 6we s2616 intinn5nyvezet6-helyettes megbiz6st kapott,
Oraad6k6nt segitette az iskola munkijit Kiss Szimonetta aki biol6gi6t, P6pai Zoltinn6 pedig
logop6di6t tartott. Tdrdkn6 Petr6 M6ria az utaz6b6l6zat keret6ben l6tta el az SM-s gyerekek
fejleszt6s6t. A gy6gytestnevel6st Arva R6bert, a hit-6s erk<ilcstan 6rikat Zollei Piroska 6s B6din6
T6th Szilvia tartotta.
V6gh Kom6lnd Irdnke a tankeriileti pedag6gus napon kimagasl6 oktat6- nevel6 munk6j66rt
elismer6sben r6szesillt.
Iskol6nkban ebben a tan6vben meghirdet6sre kertlt az 6v pedag6gusa dij, melyet Budai Katalin
tan6m6 6rdemelte ki.
NOKS, technikai 6s kdzfoglalkoztatott dolgoz6k tekintet6ben szinvonalas, 6s az elv{r6soknak
megfelel6 munkav6gz6sr6l szA.rnolhatok be. A sz6khelyen ket f6, a telephelyen egy f6 takarit6n6
v6gzi r feladatait. Adminisztrdci6 tekintet6ben egy iskolatitkar dolgozik, valamint p6ntekenkent egy
szrimitastechnik6val, IKT-val kapcsolatos probl6m6{< orvosl6s6ban.
rendszergazda segit
Teend6ink ell6t6s6ban kdzhasznri dolgoz6k segitettek: karbantart6-flit6, port6s, iigyviteli
alkalmazottak, 6s takarit6 segiti az iskolai mindermapos terurival6k ell6t6s6t.

a

Tanul6k:
Ludr{nyhal6sziban 90 tanul6val kezdtirk az 6vet, a tan6v v6g6n 92 f6 volt a l6tsz6m.
Tanul6i 6sszet6tel 6v vdg6n: Ludrinyhal6szi: 52 HHH-s, 12IIH-s, 19 BTM-s, 1 SNI-s.
Sziil6i k6r6sre magantanul6 8 fi0.
6 tanul6 ert el kitiin6 vagy jeles eredmeny els6 6s m6sodik osztalyban. Sajnos az 6vet t<ibben is
rosszul z6rtdk. A jelenlegi els6sdk kdziil ketten iskolal6togat6si bizonltvrinyt kapnak. 2 f6
mulaszt6s miatt nem osztlyozhato, 5-en nem jelentek meg az oszt6lyoz6 izsgin,4-en pedig
6vism6tl€sre buktak, 6s 6 tanul6 korban e16rte a tankdtelezetts6g v6g6t, igy elhagia intdzm6nytinket
nyolcadikos bizonltvany n61kii1.
A 8. osztrilyosok k6ziil mindannlan felv6telt nyertek kdz6pfokri iskol6ba.

Nevel6-oktat6 munk6nk
Ludrinyhal6sziban 8 oszt6ly, 4 napkrizis csoport mtiktidcitt, a k6szsdgtargyakn6l, az etika/hir6s
erkdlcstan tant6rgyakn6l dsszevontan kertiltek megszervez6sre a foglalkoz6sok a 2-4. 6s a 6-8.
oszt6lyokban. Ut6bbi rjsszevon6sban az informatika tant6rgy is 6rintett a kis oszt6lyl€tszrimok miatt.

hianyz6sok sz|ma az int6zm6nyben nagyon magas. A k6vetkez6 tan6v feladata lesz ennek a
csdkkent6se, mert ha a gYerek nem jar iskoliba, lemarad a tananyaggal, nern p6tolja, 6s a
esiteni.
et sem tudta
jut6
6tla,g
6rrik szrima
hi6nyz6s (6ra)

A

Egy f6re
123,31

11350

mulasztott iisszes 6ra
igazolatlan
igazolt

23,83

2192
9158

99.54

A

nevel6sben-oktat6sban kitrizdtt c6ljaink folyamatosan el6terben vannak. Ennek ellen6re
el6fordulnak kisebb-nagyobb kiriv6 negativ esetek. Az als6 tagozaton van n6hany olyan gyermek,
akinek a magatartAsfval problemak jelentkeztek. Ezeket a jeiz6rendszer tagjainak bevon6sival
kezeltiik: pszichol6gus, nevel6si tan6csad6 segits6g6t is ig6nybe vettiik. A sziil6k egyiittmiik6d6nek
mutatkoznak legtdbbszdr, meg&tik, ha elmagyarlnzuk nekik a probl6m6kat, 6s azt, hogy segiteni
szeretn6nk, mert csak dsszefogva tudunk eredm6nyeket elerni, Sajnos, az eredm6nyek nem
l6tvanyosak, nem eglk napr6l a mdsika sziiletnek, sok tiirelern 6s kitart6s sziiks6ges a probl6m6s
gyermekekhez minden pedag6gus r6szerdl.
A fe1s6 tagozaton a t6gabb iskolai kdmyezet megit6l6se alapj6n mintha csdkken6ben lerm6nek az
igaz n kiiv6 magatartasi probl6mrik. Yiszont az a tendencia ndvekszik, hogy a gyermekek nem
lioznak felszerel6st, nincs ir6eszk6ztiLi<, nincs tankdnyviik, fiizettik. igy nem tudunk hat6konyan
tanitani, sokszor csak bosszankodunk, de mivel a gyermekek szzfjrtfua egyre ink6bb nem 6rt6k a
tanul6s 6s a tud6s. 6ri6si er6feszit6sbe keriil a legkisebb siker eler6se is. Motiv6latlanok, melyhez az
is hozz1jitrul, hogy a sziil6k k6r6ben sem 6rt6k a tud6s, az iskol6ba jrir6st k6nyszenis6gk6nt 6lik
meg. A nagyobb gyerekek oseteben a sziil6k - 6s maga a gyermek is - inkAbb azt tsrtjik fontosnak,
hogy mar dolgozni tudnanak - p6nzt keresni - 6s m6g mindig az iskolapadban kell ilniiiLk.

Minden iskola munk6janak fokmer6je az orsz6gos m6rdseken val6 r6szv6tel. Ezek eredm6nye adja
az alapl1t az iskol6k min6sitdsdnek. Sz<iveg6rt6s 6s matematika ter6n az iskola az orszigos fitlaStoz
kepest alulteljesit, de a kompetenciamer6s eredm6nyeit hasonl6 telepiil6sekhez viszonftva illetve a
CSH indexet figyelembe vdve az eredmenyeink nem t6mek el nagym6rt6kben az 6flagost6l.
Tantarcyi eredm6nyek:
Tant{rgyi
Magyar nyelvtan
Magyar irodalom

1. o.

2. o,

3. o.

4. o.

5. o.

5. o.

7. o.

8. o.
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2,5
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+,t
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3,7

2,3
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4,3

3,8
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2,4
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3
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4,6

4,3

4,I

2,8
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J
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Tireyi felt6telek

Bozsik-programban 1ehet6s6g nllt sportsz ereket beszerz€sere. A Tankeriilet j6voltab6l
beszerz6sre kertiltek nyomtat6 6s fenym6sol6 g6pek. Tan6v elej6n fj padokat, sz6keket, britorokat
kaptunk a fenntart6t6l, lehet6v6 t6ve ezzel, hogy az 5. osztrily felszerel6se modemiz6l6sra keriilj6n.
Kdzmunka keretdben kerti szersziimokkal, karbantart6shoz sziiks6ges eszk6z6kkel, illetve egy
l5trdval gazdagodtuk, melyek j6 szolg6latot tesznek az epiilet k6riili faladatok e1v6g6s6ben. Az
oktat6 mnnk6hoz irott behis t6b16k, t6rk6p, rajz ds technika tant6rgyak tanitdsihoz sziiks6ges
eszkdz<ik keriiltek beszerzdsre.
Az iskolakert miivel6se zajlik, mellette egy szabadt6ri tanterern is kialakit6sra kertilt nyrirsal6val.
Jelenleg egy udvari fedett foglalkoztat6 kialakit6s6t v6gezzitk az Onkormdnyzat segits6gdvel. Az
iskola udvarrin kdves parkol6 kialakit6sSt tervezziik.
Az iskoladpiilet kdtelez6 karbantart6si munkrikat akkor tudjuk kezdeni, ha j6vrihagyja a ferurtart6nk
az ig6nyl6siinket, 6s az 6voda visszak6ltdzik saj6t 6piilet6be. A kazinol,hoz tartoz6 k6t szivattyub6l
az egyik nem mtikcidik, vrirhat6an pd,lyiuat keret6ben korszenisit6sre keriil. Fontos lenne, hogy
sikeres legyen ez a p6ly6zat, hiszen rizik6 a tdlnek egy r6gi szivattyrival nekiv6gni. R6ad6sul ennek
a p|ly|zatnak a keret6ben van lehet6sdg recortan burkolatu sportp6lya kialakit6s6ra is iskol6nkban a

A

salakos p6lya helydn.

Tan6rin kiviili tev6kenvs6sek
A FABULA Alapfoku Miiv6szetoktat6si lnt6zm&y iskol6nkban grafika tanszakot miikddtetett. A
foglalkoz6sok keretdben sz6mtalan szep alkot6s szriletett, melyek az iskola folyos6j6n keriiltek
ki6llitasra.
szakk6r<ik es6ll adnak arra, hogy a gyerekek elm6lyits6k tudrisukat vagy kiel6gits6k
erdekl6d6siiket. Id6n erre sokfele lehet6s6g kin6lkozott angol, informatika, media, 6nekkar vagy
kdnyl'triri foglalkoz6sok keret6ben.
Az idei tandvben sok olyan program kertilt megszervez6sre, amely segitsdget adott abban, hogy
vonz6 legyen a gyerekeknek az iskolai benntart6zkodr{s, 6s a gyerekek j61 ,&rezz6k magukat az
iskol6ban. Ezeknek a programoknak a lebonyolitrlsa a ko1lektiv6t61 tdbbletrnunk6t kivrint, de rigy
gondolom, hogy a befektetett energidnk sokszorosan megt6ri.ilt.

A

A tan6v sonln a p|ly{zatok fenntartas6val kapcsolatos feladatokat megval6sitottuk:

>
F
>
>
>
>
>

D

IPR
Bozsik program
TIOP 1 . 1 .1 -08 prilyrizat fenntart6sa
TIOP 1.1.1-12 pitlyizat fenntart6sa
TIOP 1.1.1-15 pLlyLzat
TAMOP 3.3.15 ,,TEIS" p6ly6zat
TAMOP 3.1.4-C pillyinatfenntart6sa
Iskolakert prily6zat fenntartdsa

6vben tribb p6ly6zaton is indultunk, Sikeresen palyaztunk Napkdzi Erzs€bet t6bor
megval6sit6s6ra, igy 2011.07.03- 6s 07.07 ktiztitt 52 tanul6 rdszvdtel6vel szervezaik a t6bori
programot. Nemzeti Tehets6program keret6ben bead6sra keriilt Pal6corsz6g gydngyszemei cim{i

Idei

p6ly6zatunk, ahol kedvez6 elbir616s esetdn tehets6ges gyermekek szirnira szervezink programokat.

emlitett flit6skorszenisit6s- sportp6lya kialakit6sa p|lyinatot a fenntart6nk, a
Balassagyarmati Tankertileti Kdzpont nyujtotta be, 6s jelenleg egy "Sziil6-Su1i" p6lyinar

A mar

ossze6llit6san dolgozunk.

tsills{-Lep@!:
e tunkoill"tt.l, a telepiildsi 6nkormanyzatok

vezet6ivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot,
meghiv6sunkra a rendezv6nyeinken is r6szt vettek, illetve segitettek az iskolai 6let iigyes-bajos
dolgainak megold5s6ban.
A iudanyhalaszi Iskol66rt Kdzalapitvany is segitette iskol6nk munk6j6t, a tov6bbiakban is ke{iik
segits6giiket.
A Balissagyarmati Tankeriileti Kdzpont a szakmai segits6get nyujtott, valamint biztositotta a
felt6teleket a miiktid6shez.
Az iskolarend6nel j6 a kapcsolatunk. Egy alkalommal az iskola rong616sa miatt 6s egy alkalommal
betor6s-rong6l6s miatt keriilt sor rend6rs6gi feljelent6sre, a nyomoz6sok m6g folyamatban vannak.
Az id6n a ment6sdkkel egyszer tal6lkoztunk s6riil6s miatt.
v6d6n6 rendszeresen l6togatja iskol6nkat a telephely 6s a sz6khely vonatkoz6s6ban is.
Legttibbszor a fejtetvess6g meg6llapit6s v6gett k6riink segitseget sajnos. Rendszeres a kapcsolatunk
a cial6dsegit6 6s gyermekj6l€ti szolgllat, kormanyhivatal, gydmhivatal munkattirsaival is, sajnos
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sok a problern6s tanul6nk.
A nevel6si tan6csad6 segits6g6t is folyamatosan kerjiik vizsg6latok elv6gz6s6hez.

Nagyon fontos segits6g szimunka
lebonyolit6s6ban

Y

a sziil6i Munkak6z<iss6g, aki iskolai rendezv6nyeink

esz reszl.

eves munkatewben kitiiziitt programokat vdgrehajtottzk Munkrink sor6n a lehet6s6geket
kihaszn6ltuk, ez'rt tdbb felndatot vigeztiink el, mint amit eltervezt nk, eft6l a beszdmoldk telies
jellemzl r6j'tk az
kdpet adnak Tanul6ink tdbbs6ge hifanyos helyzetii csal6dokb6l &kezik,
odafigyel6s, trir6cl6s hirlnya. Mivel a napok folyaman a legttibb id6t az iskol6ban t<iltik, gyakran tigy
hfv16k- fel magukra a figyelmet, hogy a htizirendet nern tartjak be, nem tanulnak, nem hoznak
felszerel6st 6s minden t megtes znek azlrt,hogy a taftr az 6r6j6t ne tudja normdlis menetben tartani.
A nemtdr6ddms€g, a szil6i elhanyagolSs, a visszabesz6l6s sokszor okozott kellernetlen pillanatokat
mindannlunk szimhra. A gyerekek szhmfua nem 6rt6k a tanul6s, tudds' A probldmrik kibesz6l6se
segit valamelyest a helyzet felold6s6ban, de a mindermapi sz6lmalomharc fel6rli az idegeinket'
Eriek ellen6ie nagyon szep munk6t v6geztiink, kevesebben buktak 6vism6tl6sre 6s kevesebb a

Az

j

avit6vizsg6z6k szinna is.

j6
V6rakoz6ssal, egluttal f61ve kezdtem a tan6vet a Ludrinyhal6szi iskoldban. Osszeszokott,
kollektivahoz keriiltem, de sok mindenen vlltozlalrti szerettem volna. F6ltan, hogyan viszonyulnak
a koll6g6im az elk(ryzel1seinfitez, amely sokszor ernbert pr6ba16 6s id6t igenyl6 feladatokkal,
munk6val 6s rengeteg pakol6ssal jirt. Sokszor eredem a tan6v soriin azt el6g mar' hag11juk, de
ilyenkor eppen a ko1l6g6'k kerestek meg dtletekkel, 6s ezek megval6sitasa hozott remek eredm6nyt
Sokat aoigozott a kollektiva, a pedag6gusok, a technikai dolgoz6k, az iskolatitk6r, 6s a
kdzfoglalkoztatott csapat is. Biiszke vagyok affa, hogy ilyen embereket ismerhettem meg, 6s
Most a ny6ri sziinet k6vetkezik, amely a pihen6s, kikapcsol6d6s ideje. A
dolgozhatok veliik egyiitt.
-piheruri
ternek. Szeptember 1-j6n rijra indul a diriksereg megvivni harcdt a
k6iyvek, a ceruzrik
tanulissal.
Ludrinvhal6szi, 2017. 06. 20.

Korm6ny Zsoltn6
int€zmenyvezet6
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T{rgy: Tandv vdgi besz6mol6 megkiild6se
Segits6g kdrese parkol6 kialakit6sahoz

Tisztelt Polgiirmester Url
Tisztelt K6pviselotestiileti Tagok!

A

R6day Gedeon Altaldnos Iskola 2016-17 -es tandvi besz6mol6j6t mell6kelten megktilddm
flndknek. A beszdmol6val kapcsolatosan felmeriil6 kdrddsek megv6laszoLisdban Koviics Gtiborn6
intdzm6nyvezeto-helyettes tud v6laszolni, mert dn gyermekek tiiboroztatrisdban veszek rdszt
Rtir6spusztdn. Kdrem meg6rtdsiiket.
Egyrittal tisztelettel k6rn6m a segitsdgiiket is.

Az iskola udvariiban parkol6t

az ezzel

kapcsolatos elkepzel6srol
Polgdrmester Urat m{fu tdjdkoztattam. A parkol6 talajrlnak kiegyenlitdsdt saj6t er6b6l
megoldottam, egy kedves ismer6scim elvdgezte a ftjldmunk6t. Azonban a ztzotl ko beszerz6se, 6s
Ludrinyhal6sziba szrillit6sa jelen pillanatban nem megoldott.
Az lenne a kdrdsem, hogy van-e ana lehet6s6g, hogy a ko kdltsdgeinek finanszirozds6t teljesen
vagy r6szben v6llalj6k, illetve a k6 sz6llit6sdnak megold6sdval tudjak-e tdmogatni a parkol6
szeretn6nk kialakitani,

kialakit6s6t.

Nagyobb kamionos szerelvdnnyel nem tudom a kdvet lesz6llitatni, mert nem tud betolatni az
iskolaudvarba. Ismereteim szerinl az Onkormiinyzatuknak van egy 7 m3 szallitasira alkalmas
jrirmri, ami be tud j6nni azon a kapun, ahol nincs tdrk6burkolat, 6s le tudja billenteni a kdvet a
helyszinre. Sz{mitSsaim szerint 3 kocsi k6r61 lenne sz6 (21 m3), pontos erat nem tudok mondani,
kb. 80.000.- forintos anyagdrral szdmolok plusz a fuvarkdltseg.
Az iskola el6tti parkolds megszr.inds6vel a k<jzlekeddsi veszdlyhelyzetek cs<ikkenndnek, nagyon
neh6z az iskola udvariib6l kij6nni, ha ott dllnak az aut6k
K6szrjndm, hogy eddig is t6mogattdk az iskol6t, munk6nkkal igyeksziink megszo196lni ezt.
J6 nyarat kiv6nva, tisztelettel:
Ludrinyhalriszi' 2017 ' 06'

22'
Kormriny Zsoltnd
int6zmenyvezet6

