ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata gyermekvédelmi beszámolója
a Képviselő-testület Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
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Tárgy: A gyermekjóléti szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámoló megvitatása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Az év május 31. napjáig a Képviselő-testületnek tárgyalnia kell a gyermekjóléti
szolgálat 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. Kérem a Humán és
Környezetvédelmi Bizottság tagjait, hogy az előterjesztést tárgyalás után javasolják a
Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiak szerint:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…..../2012.(V.22.) számú h a t á r o z a t a:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza –
Páty Gyermekjóléti Szolgálatának
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját
a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással kötött szerződés
alapján ellátott feladatokról módosítás és kiegészítés nélkül
– a melléklettel megegyezően elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős:
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2012. április 26.
1. A MMSz Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti Szolgálatáról
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – akkor még Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gondviselés Háza–Páty KHT néven -, mint civil szolgáltató, 1995-ben kezdte meg
szociális tevékenységét a Zsámbéki-medence térségében. Szociális és gyermekjóléti tevékenysége
során, együttműködik a helyi gyermekvédelmi és szociális jelzőrendszerekkel, valamint civil
szervezetekkel, illetve együttműködési megállapodás keretében a Pátyi Málta Ház Alapítvánnyal.
A MMSz Gondviselés Háza Páty gyermekjóléti szolgálata a feladatellátást és a gyors
adatfeldolgozást - családgondozókon és pszichológuson kívül - komoly infrastrukturális háttérrel –
gépkocsik, számítógép park, telefon, fax, internet hálózat, mobiltelefon hálózat- biztosítja. Az
intézmény figyelmet fordít a szociális munkás, szociálpedagógus, teológus alapvégzettségű
családgondozók szakmai továbbképzésére. A családgondozók - a jelzőrendszeri konferenciákon és
esetkonferenciákon kívül - a szakmai vezető irányításával, heti rendszerességgel esetmegbeszélést,
munkaértekezletet tartanak. A szolgálat, ellátási tevékenységén túlmenően, kezdettől fogva
feladatának tekinti azt is, hogy a szociális felsőoktatásban tanuló hallgatók gyakorlati képzéséhez
lehetőséget és tapasztalt gyakorlatvezetőt biztosítson.
2011. évben, Herceghalom – Páty és Telki településekkel együtt, 2010. évhez hasonlóan, - a
gyermekjóléti és a családsegítői feladatok ellátásával a Budaörs Kistérség Többcélú Társulását
bízta meg oly módon, hogy az alapellátást továbbra is a MMSz Gondviselés Háza Páty végezze.
Ezért a MMSz Gondviselés Háza Páty, a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Központjával kötött szerződés és ahhoz kapcsolódó szakmai protokoll keretében
végezte gyermekjóléti és családsegítői tevékenységét. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy a
település lakosai a BTT intézményének kiegészítő szolgáltatásait is igénybe vegyék (pl.
kapcsolattartási ügyelet, családterápia, mediáció stb.)
2. A gyermekjóléti feladatok ellátása - az ellátott települések helyi gyermekvédelmi,
illetve szociális rendeletein túl - alábbi jogszabályok előírásainak megfelelően történt:
 szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet,
 személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet,
 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SzCsM rendelet,
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet,
 a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm.
rendelet,
 a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról
szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet,
 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet.

3. A Gyermekjóléti Szolgálat nyitva tartása:
Hétfő-Péntek

8 – 16 óra (A családgondozóval történt egyeztetés alapján)

Fogadóóra - Herceghalomban:
időpontja:

kedd, 15-17 óra

helyszíne:

Általános Iskola

Krízis helyzetben a családgondozók mobiltelefonon érhetők el, szükség esetén személyesen keresik
fel a segítséget kérőt.
4. Főbb szolgáltatásaink és szakmai tevékenységünk:
-

klienseinket ügyfélfogadási időben fogadjuk, illetve telefonon történő egyeztetés után
fogadóórán kívül is felkeressük. Tevékenységünk célja a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése, illetve a veszélyeztetettségének megszüntetése. Segítséget nyújtunk problémáik
megoldásához (pl. ügyintézésben, nyomtatványok kitöltésében, beadásában). Segítő
beszélgetéseket folytatunk, illetve problémamegoldó tanácsadást tartunk.

-

a szociális munka eszközeivel családgondozást végzünk.

-

közvetítünk és koordinálunk egészségügyi-, szociális-, gyermekjóléti-, oktatási-, nevelési-,
kulturális intézmények között, illetve szükség esetén eljárunk a kliens érdekében.

-

felkérésre környezettanulmányokat, javaslatokat, szakmai véleményeket készítünk

-

szükség esetén hatósági intézkedést javasolunk a gyermek érdekében.

-

rendszeresen konzultálunk a gyermekvédelmi hatóságokkal.

-

utógondozást végzünk átmeneti nevelésbe vett gyermek hazagondozhatósága érdekében,

-

elősegítjük a kapcsolattartást a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és vérszerinti szüleik
között.

-

adományokat gyűjtünk és osztunk szét a rászoruló családok között.

-

Prevenciós céllal, nyári gyermek tábort szervezünk a velünk kapcsolatban álló hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára

-

szociális információs szolgáltatást nyújtunk, mely az ügyfél tájékoztatásán túl, az
ügyintézésekkel kapcsolatos teendőkhöz ad segítséget.

-

szükség esetén, szakmai kompetenciánkon túli segítséget biztosítunk a kliens számára,
illetve a megfelelő intézménybe irányítjuk (képesség vizsgáló, nevelési tanácsadó,
pszichológus, addiktológia, pszichiátria stb.)

-

a szakmai problémák megoldásához, együttgondolkodáshoz, esetkonferenciákat szakmaközi
megbeszéléseket, konferenciákat szervezünk.
Egyéb szakmai tevékenység

-

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok munkatársai számára szervezett fórumokon,
továbbképzéseken való részvétel.

-

A helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer szakembereivel folyamatos a munkakapcsolat,
szükség esetén esetmegbeszéléseket tartunk.

-

főiskolai és egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében veszünk részt.

5. A jelzőrendszer és a gyermekjóléti szolgálat által tapasztalt jellegzetes gyermekvédelmi
problémák Herceghalom településen
A 2011. évben gyermeknevelési, családi konfliktusokhoz, gyermektartásdíj megelőlegezéséhez,
hitel és anyagi problémák megoldásáhozhoz kért tanács, segítő beszélgetés. Iskolalátogatással
kapcsolatos problémák a településen kívül továbbtanuló gyermekeknél jelentkeztek. Az általános
iskola elvégzéséig a jelzőrendszer segítségével jól észlelhetők az esetlegesen jelentkező problémák,
de továbbra is nehezen követhető az általános iskola elvégzése után továbbtanuló, pl. a Budapesten
tanuló fiatalok élete, viselkedése.
A 2011. évről megtartott jelzőrendszeri konferencián tájékoztatást hallhattunk a Biatorbágyon
működő bűnmegelőzési ifjúsági klubról. A klub különösen a hátrányos helyzetű gyermekek számára
kínál szabadidős elfoglaltságot, illetve olyan lehetőségeket, melyek pozitív hatással lehetnek
személyiségük fejlődésére és a pályaválasztásukra. Több együttműködési lehetőségről is szó esett
(pl. az iskolával közös KRESZ vetélkedő). A tanácskozáson részt vett pedagógusok tájékoztatják az
iskolát, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai pedig tavasszal látogatást szerveznek a klubba, hogy
személyes tapasztalatokat gyűjthessenek és ötleteket a konkrét együttműködéshez.
A szolgálat karitatív tevékenységét igénybevevő családok tartós élelmiszerért, ruhaneműért,
tüzelőért folyamodtak hozzánk. A válság elhúzódása, tovább ronthatja az anyagi problémákkal
küzdő családok mentális állapotát és az ilyen problémákkal küzdő családokban élő gyermekek
helyzetét
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek veszélyeztetettségéről vagy annak lehetséges
kialakulásáról minél korábban kapjunk írásbeli jelzést a jelzőrendszer tagjaitól. Eredményes
beavatkozásra, pozitív változásra, a személyiség fejlődésének korai szakaszában nagyobb az esély
és az esetleg hibás nevelési attitűd is könnyebben módosítható kisgyermekes szülőknél helyes
irányba.
A gyermekjóléti szolgálat ezúton is szeretné megköszönni valamennyi jelzőrendszeri tag segítő
együttműködését és a jövőben is számít segítségükre és támogatásukra!

6. Szolgálatunk egyéb törekvései, szolgáltatásai:
2011. év nyarán is sikeres nyári tábort szervezett a szolgálat a családsegítő szolgálattal karöltve.
Az öt napig tartó napközis táborban 30 gyermek különféle kézműves foglalkozáson és szabadidős
programon vett részt. A gyermekek fele pátyi volt, míg a többiek Telki és Perbál településről jöttek
el közénk. A gyermekek napi szállítását a szolgálat munkatársai oldották meg Sajnos herceghalmi
gyermek, időpont ütközés miatt (az iskola által szervezett tábor is erre az időpontra esett) nem
tudott élni ezzel a lehetőséggel.
Ebben az évben is tervezzük a tavalyihoz hasonló tábor megrendezését, melynek programjába
többek közt a korábban említett biatorbágyi klubot is szeretnénk bevonni. A tábor támogatásához
igyekszünk a helyi civil szervezetek és az érintett települések önkormányzatainak támogatását is
megnyerni. Reméljük, hogy a végleges időpontot mielőbb rögzíteni tudjuk, hogy az iskola, ill.
egyéb szervezetek programjaival ne ütközzünk.
Az elmúlt év során is folyamatosan támogattuk ruhaneműkkel, játékokkal és tartós

élelmiszerrel az arra rászoruló gyermekeket, családokat.
Kiemelt akciónkként, 2011. decemberében, egy héten át, napi két műszakban, a Máltai
Gondviselés Háza gyermekjóléti szolgálata illetve családsegítő szolgálata az MMSz által kijelölt
Kaiser’s Áruházban tartós élelmiszert és tisztítószert gyűjtött. Az így összegyűjtött adományból
egységcsomagokat állítottunk össze, hozzávetőleg 6000.-Ft/ csomag értékben, melyek egy részét
még Karácsony előtt személyesen juttattuk el többek közt, herceghalmi rászoruló családok részére
is.
A sikeres adománygyűjtésnek köszönhetően, még 2012. első felében is módunkban áll krízis
helyzetbe kerülő családokat alapélelmiszerekkel segíteni.
Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a MMSz Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti
Szolgálatának 2011. évi, Herceghalom településen végzett gyermekjóléti tevékenységéről szóló
fenti beszámolóját szíveskedjék elfogadni!
Páty, 2012. április 26.
…………………………………….
Neszmélyi Imre
családgondozó
szakmai vezető
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módosítás és kiegészítés nélkül
– a melléklettel megegyezően elfogadja.
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Herceghalom Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi helyzetéről szóló beszámolója

7. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
Herceghalom község lakosságszáma:
állandó lakóhellyel rendelkezők:
tartózkodási hellyel rendelkezők:
Születési év:

2177 fő
99 fő

Életkor:

Lány:

Fiú:

Összesen:

2011.01.01.-2011.12.31.

0 év

9

18

27

2010.01.01.- 2010.12.31.

1 év

16

16

32

2009.01.01.- 2009.12.31.

2 év

15

21

36

2008.01.01.- 2008.12.31.

3 év

15

29

44

2007.01.01.- 2007.12.31.

4 év

16

14

30

2006.01.01.- 2006.12.31.

5 év

21

24

45

2005.01.01.- 2005.12.31.

6 év

13

21

34

2004.01.01.- 2004.12.31.

7 év

10

20

30

2003.01.01.- 2003.12.31.

8 év

11

15

26

2002.01.01.- 2002.12.31.

9 év

12

12

24

2001.01.01.- 2001.12.31.

10 év

12

16

28

2000.01.01.- 2000.12.31.

11 év

15

11

26

1999.01.01.- 1999.12.31.

12 év

9

15

24

1998.01.01.- 1998.12.31.

13 év

14

11

25

1997.01.01.- 1997.12.31.

14 év

7

8

15

1996.01.01- 1996.12.31.

15 év

12

9

21

1995.01.01.- 1995.12.31.

16 év

9

8

17

1994.01.01.- 1994.12.31.

17 év

14

12

26

1993.01.01.- 1993.12.31.

18 év

7

7

14

0 – 18 év

237

287

524

Összesen:

2.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátások felsorolása
- Pénzbeli ellátások:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi két alkalommal
történő támogatása,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
- Természetbeni ellátás:
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- tankönyvtámogatás,
- étkezési díj kedvezmény.
- Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:
- óvoda,
- iskolai napközi.
2/A.) Pénzbeli ellátások
a.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült:
31 gyermek,

40 család
− 2011. augusztusi kifizetés:
20 x 5.800,-Ft
− 2011. novemberi kifizetés:
38 x 5.800,-Ft
A kifizetett összeg:
Ebből: önkormányzatot terhelő rész :
állami támogatás :
Elutasítva: 1 db.
b.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült
- 13 gyermek
- 7 család
Összes kifizetés:
Egy gyermekre jutó átlagos összeg:
Elutasítva: 1 db.

116.000,-Ft
220.400,-Ft
342.200,-Ft
0,-Ft
336.400,-Ft

197.975,-Ft
15.229,-Ft

c.) Egyéb pénzbeli ellátást a helyi rendelet nem tesz lehetővé a gyermekek részére.
2/B.) Természetbeni ellátások
Formái:
- Étkezési térítési díj-kedvezmény,
- Tankönyvtámogatás,
- Táboroztatási támogatás
- Beiskolázási segély
Ellátásban részesült gyermekek száma:
- méltányossági étkezési térítési díj kedv.:
- táboroztatási támogatásban részesült:

3 gyermek
42.342,-Ft
10 gyermek
150.000.-Ft

3.) Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
3/A.) Óvoda

2010/2011. tanév II. félév
115 gyermek
2011/2012. tanév I. félév
120 gyermek
(október 1-től 10 új gyermek került felvételre, így emelkedett
120 főre az óvodába járó gyermekek száma)

3/B.) Iskolai napközi

2010/2011. tanév II. félév
2011/2012. tanév I. félév

13 gyermek
23 gyermek

2001/2011. tanév II. félév
2011/2012. tanév I. félév

82 gyermek
88 gyermek

Iskolaotthon

Az óvoda 2010. szeptember 1-től 5 csoporttal működik. A 2011. szeptemberétől az intézmény
tudta fogadni a 2,5 életévüket betöltött gyermekeket. A gyermekek napi háromszori étkezésben
részesülnek: tízórai, ebéd, uzsonna. A szülők a térítési díjat tudják fizetni, kisebb elmaradások
ritkán előfordulnak, ekkor önkormányzati segítséget kérhetnek.
Az általános iskola 1-4. évfolyama iskolaotthonos, a gyermekek kötelezően az intézményben
ebédelnek, tízórai és uzsonna igénylésére is lehetőség van. A térítési díjakat a szülők befizetik,
nagyobb elmaradások nincsenek.
Az általános iskola 5-8. évfolyamán tanulók is igénybe vehetik a napi háromszori étkezést, de az ő

részükre nem kötelező az intézményben ebédelni.
Az általános iskolában tanuló 164 diáknak kb. 80%-a ott ebédel. Az intézmény korszerű
melegítőkonyhával és étkezővel felszerelt.
Az iskolás gyermekek részt vesznek a „Minden napra 1 alma” akcióban immár a harmadik
tanévben. Ez az akció sajnos az óvodára nem terjeszthető ki.
2011. szeptemberétől beindult az „iskolatej” és „óvodatej” program, melynek keretében az
iskolában 120 gyermek, az óvodában 110 gyermek kap napi 2 dl tejet.
3/C.) A gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
Herceghalom községben a gyermekjóléti szolgáltatást az Önkormányzattal és a Budaörs Kistérség
Többcélú Társulással megkötött ellátási szerződés alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti Szolgálata látja el.
A gyermekjóléti szolgálat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty
gyermekvédelmi részlegén belül működik.
Működésének személyi feltételei:
Az intézmény általános ügyvezetője és a szakmai vezető, mint a gyermekjóléti szolgálat vezetője
irányításával:
négy fő családgondozó,
egy fő pszichológus végzi a szolgáltatást.
Ebből Herceghalmon a gyermekjóléti szolgálat, illetve a családsegítő szolgálat feladatait 1-1 fő
családgondozó látja el.
A munkatársak képzettsége megfelel a törvényi feltételeknek, a képzés–, továbbképzés lehetősége
biztosított.
Technikai és kisegítő személyzet vonatkozásában az Intézményt ellátó személyzet látja el a
gyermekjóléti szolgálatot is.
A tárgyi feltételek az intézményben megfelelnek a jogszabályokban rögzítetteknek: rendelkezésre
áll iroda, interjúszoba és váró.
Az irodák számítógépekkel ellátottak, a fénymásolás, vonalas telekommunikáció, Internet elérés
biztosított, a családgondozók mobiltelefonnal rendelkeznek.
A területen végzett munkát szolgálati gépkocsi használata segíti.
A gyermekjóléti szolgálat gazdálkodása a teljes intézményi gazdálkodás elválaszthatatlan része.
a.) A Szolgálat családgondozója Herceghalomban minden héten kedden 15-17 óráig fogadóórát tart,
melyen az őt felkereső szülőknek, illetve gyermekeknek:
- személyesen ad tájékoztatást a jogokról, támogatási és ellátási lehetőségekről,
- segítséget ad kérelmek benyújtásában, adminisztrációs ügyintézésben,
- szakmai kompetenciáján belül személyes segítséget nyújt az adott probléma rendezéséhez,
kompetenciáján túli pszichológiai, nevelési, egészségügyi probléma esetén, segítséget ad a
megfelelő szakember igénybevételéhez.
A 2011. évben az alapellátásban részt vevő gyermekek száma 3 fő volt.
Korcsoporti és nemenkénti megoszlásban:
Herceghalom
Fiú összesen:
0- 5 éves

1
0

6 – 13 éves
14-17 éves
Lány összesen:
0-5 éves
6-13 éves
14-17 éves
Összesen:
Szakmai tevékenység:
Esetmegbeszélés
Esetkonferencia
Javaslattétel védelembe vételre
Védelembe vételi tárgyalás
Védelembe vettek gondozása
Információnyújtás
Ügyintézés
Kapcsolattartás elősegítése
Családlátogatás
Segítő beszélgetés
Környezettanulmány
Adomány közvetítés
Összesen

0
1
2
0
0
2
3
8
6
1
1
9
6
4
1
10
12
3
52
61

Probléma típusok:
Anyagi probléma
Beilleszkedési nehézség
Magatartászavar
Nevelési probléma
Családi konfliktus
Család életvitele
Elhanyagolás
Bántalmazás
Pszichikai probléma
Szenvedélybetegség
Fogyatékosság
Lakhatási probléma
Tankötelezettség elmulasztása
Összesen

3
1
2
3
1
1
0
0
1
0
0
0
2
13

b.) A Szolgálat a településen jelzőrendszert (tagjai: jegyző, szociális előadó, intézmény igazgatója,
az intézmény gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse, óvodavezető, háziorvos, gyermek háziorvos,
védőnő, körzeti megbízott) működtet, mely kapcsán -a napi kapcsolaton túl- esetmegbeszélést
szervez. Ezeken az alkalmakon egyrészt előzetesen felvetett és az egész települést érintő
gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi problémák megbeszélése, másrészt konkrét, aktuális esetek
megoldási lehetőségeinek közös feltárása és a probléma megoldását célzó, személyekre, illetve
intézményekre lebontott, gyakorlati feladatok meghatározása történik.
c.) A Szolgálat családgondozója a Szolgálaton belül, hetente egy alkalommal, a Szolgálat
vezetőjének irányítása mellett, un. munkamegbeszélésen vesz részt, ahol a többi kollégával együtt
szakmai problémákat és eseteket beszélnek meg.

d.) A fogadóórán kívül a családgondozó a kliensek számára mobiltelefonon a nap bármely szakában
elérhető. Krízis helyzetben, a tömegközlekedéssel egyébként nehezen megközelíthető települést, a
családgondozó a Szolgálat gépkocsijával rövid időn belül eléri.
e.) A családgondozó számára a Szolgálat rendszeres belső és külső továbbképzési lehetőségeket
biztosít, különböző gyermekvédelmi és szociális területeken, tréningek, tanfolyamok és
konferenciák keretein belül. (Pl. családon belüli erőszak; adósságkezelés stb.)
f.) A Szolgálat családgondozója alapellátás keretében rendszeres családgondozást végez a kliensek
családjánál a veszélyeztetettség megszüntetése és a konfliktusok kezelése, illetve feloldása
érdekében. (Pl. családterápia, mediáció, életvezetési és nevelési tanácsadás, adományok közvetítése
stb.)
g.) A településen 1 fő védelembe vett gyermek él.
h.) Herceghalomban jelenleg nincs helyettes szülő, de az erre a feladatra vállalkozó, alkalmas
személy(ek) keresése folyamatban van. Ideiglenes hatályú elhelyezés szükségessége esetén, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nevelőszülői Hálózata – szabad helyettes szülői férőhely
kapacitásától függően – prioritást biztosít az intézmény által ellátott települések, köztük
Herceghalom számára is.
i.) Egy átmeneti nevelésbe vett gyermek vérszerinti szülője élt Herceghalomban, aki a tavalyi év
folyamán elköltözött. A gyermek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Páty Nevelőszülői
Hálózatának nevelőszülőjénél nevelkedik. A gyermek és a szülő kapcsolattartása a szülő településen
élése alatt zavartalan és rendszeres volt. A kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálat pátyi
központjában történt, ahova a szolgálat gépkocsijával, a családgondozó vitte át az édesanyát.
4.) Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések:
Átmeneti gondozásba vétel:

nem történt

Hatósági intézkedés (védelembevétel megszüntetése): 1 esetben történt.
A településen gyermekvédelmi koncepció nem készült.
A településen nem él szociális válsághelyzetben lévő várandós anya.

5.) A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett
megállapítások bemutatása.
Ilyen ellenőrzés nem történt.
6.) Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján
A szülők számára a nevelési kompetenciát növelő prevenciós célzatú előadás sorozat elindítása
kívánatos megfelelő szakemberek bevonásával.

7.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült
ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk
elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
Bűnmegelőzési program a településen nem készült.
A Budaörsi Rendőkapitányságon -a Bűnügyi Osztályon belül- kettő bűnmegelőzési előadó dolgozik.
A bűnmegelőzés gyermekeket érintő területei: gyermek- és ifjúságvédelem, rendezvényeken való
részvétel, bemutatók tartása, drogprevenció. Az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtárban a
bűnelkövetés és bűnismétlés megelőzése okán működik évek óta a DADA program havi
rendszerességgel, bűnmegelőzési céllal, az áldozattá válás elkerülése érdekében, drog prevenciós
jelleggel mind a nyolc osztály részére.
A településen még nem volt gyermekkorúak, illetve fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmény.
8.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen
feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás,
szabadidős programok, drogprevenció stb.).
A civil szervezetek -a korábbi évekhez hasonlóan- tevékeny szerepet vállaltak a szabadidős
programok megszervezésében, lebonyolításában. Tevékenyen részt vesznek a karitatív
tevékenységekben, a szociális adományok szétosztásában.
Herceghalom, 2012. május 10.
Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. májusában tartandó ülésére

Tárgy: Alapító Okirat módosítása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
A Képviselő-testület korábbi ülésén döntött az óvodai csoportok számának emeléséről, ezt
feltétlenül át kell vezetni az intézmény Alapító Okiratán. A módosítás során ugyanakkor
Az intézmény részéről az intézményi alapító okirat módosítása jóváhagyásra került.
Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és javasolja a Képviselőtestület felé elfogadásra.
Határozati javaslat:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
................/2012.(V.22.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár Alapító Okiratának
módosítását, illetve egységes szerkezetét – a mellékelt szöveggel
megegyezően – elfogadta.
Határidő: azonnal.
Felelős: törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért
Dr. Szmodis Jenő jegyző.
Herceghalom, 2012. május 10.
Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR

H E RCE G HALO M

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
2012-I.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdése, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az Általános Iskola, Óvoda és Községi
Könyvtár Alapító Okiratát Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 17. pontja a következőre módosul:
„17. A költségvetési szerv évfolyamainak, csoportjainak száma:
- az óvodai csoportok száma: 6
- az iskola évfolyamainak száma: 8.”
2.) Az Alapító Okirat 18. pontja a következőre módosul:
„18.

Gyermek- és tanulólétszám:
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
NEVE

Napközi otthonos Óvoda
/6 csoport/
Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamon
Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamon

A költségvetési
szervbe felvehető

ÁTLAGLÉTS
ZÁM

MAXIMÁLIS LÉTSZÁM

120 fő
84 fő
92 fő

150 fő
104 fő
120 fő

Az Alapító Okirat az állami szervek iratainak védelméről és a selejtezésről szóló rendelkezések
értelmében nem selejtezhető.
A módosítás 2012. szeptember 1. napjával lép hatályba.
Herceghalom, 2012. május .
-KmfErdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

ZÁRADÉK:
Az Alapító Okiratot Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
számú határozatával módosította.
Dr. Szmodis Jenő
jegyző

/2012.(V.22.)

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. májusában tartandó ülésére
Tárgy: Könyvtári és Sportcsarnoki feladatok leválasztása

Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Az előző humán és környezetvédelmi bizottsági ülésen tájékoztatást kaphattak már a T.bizottsági
tagok az önállóan működő községi könyvtár megalapításának feltételeiről, valamint a Sportcsarnok
önkormányzati működtetésének feltételeiről. Az előzetes eljárás során felkérésre került Göbölös
Izolda közoktatási szakértő annak véleményezésére, hogy a tervezett átalakítás a hatályos
jogszabályoknak megfelelő-e. A szakértői véleményt elektronikus úton megkapták a képviselőtestületi, illetve bizottsági tagok, valamint Varga-Tóth Csaba intézményvezető.
Ahhoz, hogy a könyvtár önállóan működő intézményként, illetve a sportcsarnoki tevékenység
önkormányzati működtetéssel indulhasson 2012. szeptember 1-től, szükséges, hogy 2012. május 31ig a képviselő-testület határozattal az intézményről ezeket a feladatokat leválassza, illetve az
intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint annak egységes szerkezetét elfogadja. A május
31-i határidő azért kötött, mivel a könyvtári és a sportcsarnoki feladatokat jelenleg többcélú
oktatási-nevelési intézmény végzi, így a közoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseit kell
betartani, ami átszervezésre május 31-ig ad lehetőséget a fenntartónak.
Szükséges szerződésben rögzíteni az önkormányzat és az oktatási-nevelési intézmény vezetője
között, hogy a fenntartó vállalja, hogy a mindenkori Pedagógiai Programban előírt testnevelési,
sportolási kötelezettség biztosításához a Sportcsarnok használatát térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja. A szerződés előkészítése folyamatban van.
Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és javasolja a Képviselő-testület
felé elfogadásra:
Határozati javaslat:

Egyszerű szótöbbségű határozat!

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
................/2012.(V.22.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a könyvtári és sportcsarnoki feladatokat az
Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár
oktatási-nevelési intézményről leválasztja.
Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását,
illetve egységes szerkezetét
8. a mellékelt szöveggel megegyezően –
elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért
Dr. Szmodis Jenő jegyző.
Herceghalom, 2012. május 10.
Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS KÖZSÉGI KÖNYVTÁR
HERCEGHALOM
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
2012-II.
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. § (1) bekezdése, továbbá a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár Alapító Okiratát
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint módosítja:
1.) Az Alapító Okirat 1. pontja a következőre módosul:
A költségvetési szerv neve:
Általános Iskola és Óvoda Herceghalom
2.) Az Alapító Okirat 8. pontja a következőre módosul:
Alap-, kiegészítő-, kisegítő-, és vállalkozási tevékenysége: szellemi közszolgáltatást (közoktatás) végez
SZAKFELADATOK:
a.) Alaptevékenység telephelyenként:
Általános Iskola
- 1-8 évfolyamos alapfokú nevelés, oktatás
- Iskolaotthonos, napközi otthonos és tanulószobai ellátás sajátos nevelési igényű /SNI/ tanulók
nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása /fejlesztő foglalkozások, kis
létszámú fejlesztő csoport működtetése/.
Idetartoznak beszédfogyatékos, értelmileg, tanulásban akadályozott, a megismerő funkciók, vagy
viselkedés fejlődés súlyos és tartós rendellenessége, autista, hallássérült tanulók, aki
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
- hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése (11/1994. (VI. 8.)
MKM rendelet 39/D § és 39/E §)
- halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele, képesség-kibontakoztató és integrációs
felkészítése /közoktatási törvény 121. § alapján/
Napközi otthonos Óvoda
- az óvodai nevelés biztosítása 3 éves kortól /ha a tárgyévben december 31-ig betölti a 3. életévét a
gyermek/, az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb 7 éves korig /illetve
indokolt szakvélemény alapján 8 éves korig/
- óvodáskorú gyermekek nevelése és napközi otthonos ellátása
- sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai ellátása a közoktatási törvény 30. § alapján aki
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzd.
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felvétele és óvodai nevelése a közoktatási törvény 132. § alapján
b.) Kiegészítő tevékenység telephelyenként:
- különböző bérbeadások /termek/
- igények kielégítésére, tanfolyamok, szakkörök működtetése
c.) Kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat.

d.) ALAPTEVÉKENYSÉGEK SZAKFELADATONKÉNT:
ÓVODAI NEVELÉS
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
811000 Építményüzemeltetés
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,ellátása
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység /logopédiai ellátás, nevelési

tanácsadás/

ISKOLAI OKTATÁS
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
811000 Építményüzemeltetés
852011 Általános iskola tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása /1-4 évfolyam/
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése,oktatása /14 évfolyam /
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása /5-8 évfolyam/
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása,
nevelése /5- 8 évf./
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység /logopédiai ellátás, nevelési tanácsadás/
e.) KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK SZAKFELADATONKÉNT:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
−
Az Alapító Okirat 11. pontja a következőre módosul:
A költségvetési szerv intézményegységei:
Általános Iskola
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Napközi otthonos Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/A
9.
Az Alapító Okirat 15. pontja a következőre módosul:
A költségvetési szerv szakágazati /TEAOR/ besorolása és megnevezése: 852010
Általános Iskola
Tevékenysége: iskolai nevelés, oktatás
TEAOR száma: 852010
Napközi otthonos Óvoda
Tevékenysége: iskolás kor előtti óvodai nevelés
TEAOR száma: 851020
5.) Az Alapító Okirat 20. pontja a következőre módosul:
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Herceghalom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő épület a vagyonleltár
/mérleg szerinti értékben/ nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.

alapján

a) Általános Iskola 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15. 242 hrsz.-ú ingatlan az alábbi épületrészek
kivételével:
Internet sarok fszt.
internet
szélfogó

belmagasság
72,30m2
3,70m2

m = 3,05 m

női mosdó
férfi mosdó
mozgásk wc
tároló

5,20m2
4,00m2
3,60m2
4,00m2

Összesen:

92,80 m2 x 3,05 m = 283,04 lm3

Könyvtár emelet

belmagasság

könyvtár
iroda

218,60m2
8,10m2

m = 4,05 m

Elhelyezkedés
A Gesztenyés út 15 jobb oldalán lévő szárny közvetlen a 243 hrsz.-ú ingatlan mellett, bejárat a Gesztenyés út
13 szám alatti ingatlanról biztosított.
Tornacsarnok előtér
közlekedő
54,90m2
női mosdó
12,80m2
férfi mosdó
11,60m2
mozgásk wc
3,40m2
Összesen:

82,70 m2

Tornacsarnok
tornaterem
szertár
közlekedő
folyosó
leányöltöző
mosdó
zuhanyzó
előtér
wc
fiúöltöző
mosdó
zuhanyzó
előtér
wc
takarító sz.

288,00 m2
19,85 m2
19,00 m2
11,62 m2
14,32 m2
3,98 m2
2,56 m2
1,96 m2
1,26 m2
15,20 m2
3,98 m2
2,56 m2
1,96 m2
1,26 m2
1,88 m2

Összesen:

389,39 m2

A tornacsarnok megközelítése gépkocsival csak a Gesztenyés út 13. szám 241 hrsz.-u ingatlanon keresztül
lehetséges
b) Napköziotthonos Óvoda 2053 Herceghalom, Gesztenyés út 1/A
267/1 hrsz.-ú ingatlan
Az Alapító Okirat 27. pontja a következőre módosul:
Az Általános Iskola és Óvoda bélyegzőjének felirata és lenyomata:
Bélyegző megnevezése
- hosszú fejbélyegző

Bélyegző felirata
Általános Iskola és Óvoda

Használók

- hosszú fejbélyegző
- körbélyegző
- körbélyegző

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
Tel./Fax: 23-319-228
Adószám : 15441630-2-13
Általános Iskola és Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
OM : 032 443
Általános Iskola és Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

iskola
óvoda
iskola
óvoda
iskola
óvoda

Általános Iskola és Óvoda
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.
/középen a nemzeti címerrel/

iskola
óvoda

Az Alapító Okirat az állami szervek iratainak védelméről és a selejtezésről szóló rendelkezések értelmében
nem selejtezhető.
A módosítás 2012. szeptember 1. napjával lép hatályba.
Herceghalom, 2012. május .
-KmfErdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

ZÁRADÉK:
Az Alapító Okiratot Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
határozatával módosította.
Dr. Szmodis Jenő
jegyző

/2012.(V.22.) számú

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. májusában tartandó ülésére
Tárgy: Herceghalom Községi Könyvtárának megalapítása
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Az előző humán és környezetvédelmi bizottsági ülésen tájékoztatást kaphattak már a T.bizottsági
tagok az önállóan működő községi könyvtár megalapításának feltételeiről. Az előzetes eljárás során
felkérésre került Göbölös Izolda közoktatási szakértő annak véleményezésére, hogy a tervezett
átalakítás a hatályos jogszabályoknak megfelelő-e. A szakértői véleményt elektronikus úton
megkapták a képviselő-testületi, illetve bizottsági tagok, valamint Varga-Tóth Csaba
intézményvezető.
Ahhoz, hogy a könyvtár önállóan működő intézményként indulhasson 2012. szeptember 1-től,
szükséges, hogy 2012. május 31-ig a képviselő-testület határozattal azt megalapítsa, illetve Alapító
Okiratát elfogadja. A május 31-i határidő azért kötött, mivel a könyvtár jelenleg többcélú oktatásinevelési intézmény tagintézményét képezi, így a közoktatási törvény vonatkozó rendelkezéseit kell
betartani, ami átszervezésre május 31-ig ad lehetőséget a fenntartónak.
A könyvtár 2012. évi költségvetés-tervezetét és Szervezeti és Működési Szabályzatát augusztusi
rendkívüli ülésen fogja tárgyalni a képviselő-testület. A 2012. évi költségvetés-tervezet alapját az
intézményi költségvetés könyvtár tagintézményre számított része képezi. Ez kerül kiegészítésre a
fellépő többletkiadások (pl.: vezetői pótlék) betervezésével.
Kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést vitassa meg és javasolja a Képviselő-testület
felé elfogadásra:
Határozati javaslat:
Egyszerű szótöbbségű határozat!
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
................/2012.(V.22.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Herceghalom Községi Könyvtárát, mint önállóan működő intézményt megalapítja.
Herceghalom Községi Könyvtárának Alapító Okiratát
10. a mellékelt szöveggel megegyezően –
elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: törzskönyvi bejegyzés céljából továbbításért
Dr. Szmodis Jenő jegyző.
Herceghalom, 2012. május 10.
Dr. Szmodis Jenő sk.
jegyző

HERCEGHALOM KÖZSÉGI KÖNYVTÁRÁNAK
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-ban felhatalmazása alapján alapján
Herceghalom Községi és Iskolai Könyvtára alapító okiratát Herceghalom Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a következők szerint határozza meg:
1.

A költségvetési szerv megnevezése: Herceghalom Községi Könyvtára

2.

A költségvetési szerv székhelye:

2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

3.
Létrehozásáról rendelkező határozat: Herceghalom Község Önkormányzata
testületének (
.) számú határozata.
4.

Az alapítás időpontja:

Képviselő-

2012.

5.
Közvetlen jogelődjének neve, székhelye: Általános Iskola, Óvoda és Községi
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 15.

Könyvtár

6.

Az intézmény típusa, tevékenységi köre:
Közszolgáltató költségvetési szerv; községi és iskolai könyvtár. Önkormányzati
fenntartású intézmény, amely könyvtári és közművelődési feladatokat lát el.
7.
A költségvetési szerv alapítója:
Képviselő-testülete.

Herceghalom Község

Önkormányzatának

A költségvetési szerv fenntartója:
Herceghalom Község Önkormányzata, mely jóváhagyja az intézmény SZMSZ-ét,
munkaterveit, költségvetési előirányzatait, ezzel kapcsolatos
beszámolókat.
A költségvetési szerv felügyeleti szerve:
Herceghalom Község Önkormányzata
8.
Alap- és vállalkozási tevékenysége:
a.) Alaptevékenység:
Államháztartás szakágazati rendje szerint:
91012
Könyvtári tevékenység
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
meghatározott célok szerint:
11. Gyűjteményét a helyi igényeknek megfelelően alakítja, folyamatosan fejleszti, feltárja,
megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, könyvtári dokumentumokat kölcsönöz.
12. Végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását,
a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását.
Gondoskodik a gyűjtemény megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt
időszakonkénti állomány ellenőrzésről.

13. Helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt.
14. Tájékoztat a könyvtár és nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól,
közhasznú információs szolgáltatásokat nyújt.
15. Biztosítja a nyilvános közösségi internet-hozzáférés lehetőségét (e-Magyarország pont).
16. Biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a
könyvtárak közötti dokumentum és információ cserében.
17. Időszaki kiadványokat járat (napilapok, hetilapok folyóiratok), ezeket minden látogató
számára elérhetően helyezi el.
18. Tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel.
Kiegészítő tevékenységek:
591000
Film-, video, televízióműsor gyártása
592000
Hangfelvétel készítése, kiadása
900100
Előadó művészet
619000
Egyéb távközlés
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000
Építményüzemeltetés
591400
Filmvetítés
841191
Nemzeti ünnepek programjai
841192
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841233
Kultúra helyi igazgatása, szabályozása
900400
Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
639100
Hírügynökségi, sajtóügynöki tevékenység
b.) Vállalkozási tevékenységet nem folytat.
9.

A költségvetési szerv szolgáltatási területe: Herceghalom község
közigazgatási területe.

10.

Irányító szerveinek neve, székhelye:
Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.

11.

A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma:

12.

Típus szerinti besorolása:
Gazdálkodási jogkör: önállóan működő.

13.
A költségvetési szerv szakmai jogállása:
Bankszámlával rendelkező, önállóan működő, melynek gazdálkodását

Herceghalom Község

Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának gazdasági szervezete végzi.
Az intézmény az alaptevékenységén túl folytathat kiegészítő kisegítő jellegű tevékenységet, az
alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi
kapacitások kihasználásával. A kiegészítő jellegű tevékenységek ellátása nem veszélyeztetheti az
alapfeladatok ellátását.
14.
Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. alapján a költségvetési szerv
egyszemélyi felelős vezetőjét Herceghalom Község
Önkormányzatának
képviselőtestülete pályázat útján nevezi ki, felmentés, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás
megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása szintén a képviselő-testület hatásköre. Az egyéb
munkáltatói jogokat az intézményvezető felett a polgármester gyakorolja.
Az intézményvezető vezeti a könyvtárat, szervezi munkáját, gondoskodik a
könyvtár
működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.
15.
Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya
munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1959. évi. IV. tv. (pl. megbízási
jogviszony) az
irányadó.
16.
A feladatellátást szolgáló vagyon:
Herceghalom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, Herceghalom, 242. hrsz.-ú
ingatlannak, természetben Herceghalom, Gesztenyés út 15. sz. alatt található épületrészei az
alábbiak szerint:
Internet sarok földszint:.
belmagasság m = 3,05 m
internet
72,30m2
szélfogó
3,70m2
női mosdó
5,20m2
férfi mosdó
4,00m2
mozgásk wc
3,60m2
tároló
4,00m2
Összesen:
92,80 m2 x 3,05 m = 283,04 lm3
Könyvtár emelet
könyvtár
iroda

belmagasság

m = 4,05 m

218,60m2
8,10m2

Elhelyezkedés
A Gesztenyés út 15 jobb oldalán lévő szárny közvetlen a 243 hrsz.-ú ingatlan mellett, bejárat a
Gesztenyés út 13 szám alatti ingatlanról biztosított.
Herceghalom Község Önkormányzatának tulajdonában lévő könyvtári könyvállomány.
A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök, gépek, felszerelések, immateriális javak.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, fent nevezett vagyontárgyakkal gazdálkodik.
17.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
A Képviselő-testület által a költségvetési szerv részére jóváhagyott
előirányzatokon belül teljes jogkörrel gazdálkodik.
A költségvetési szerv képviselete:
18.
Képviseletét az intézmény vezetője látja el, aki e jogkörét esetenként,

költségvetési

valamint az ügyek

meghatározott csoportjára nézve az intézményi
megbízott helyettesre ruházhatja át.

SZMSZ-

ben

meghatározott

19.
A költségvetési szerv kiadmányozási joga: az intézményvezető, illetve
rendelkezik a kiadmányozási joggal.
20.

formában

meghatalmazottja

A költségvetési szerv bélyegzőjének felirata és lenyomata:
- hosszú fejbélyegző “Herceghalom Községi Könyvtára
2053 Herceghalom”
- körbélyegző “Herceghalom Községi Könyvtára”

21.
A költségvetési szerv megszüntetése: A költségvetési szervet – jogszabály által nevesített
esetben – Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő- testülete, mint
alapító
jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az Alapító, Herceghalom Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete határozattal dönt.
22.

Ez az alapító okirat 2012. 09. 01-től hatályos.

Az Alapító Okirat nem selejtezhető, az intézmény alapdokumentációjának részét képezi.
Herceghalom, 2012. május ....

Erdősi László
polgármester

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

Záradék:
Az Alapító okiratot Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. …...............
napi ülésén …../2012.(..........) számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2012. 09.01.

Dr. Szmodis Jenő
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2012. májusban tartandó ülésére
Tárgy: Herceghalmi Birkózó Iskola Sportegyesület támogatási kérelme
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Herceghalmi Birkózó Iskola Sportegyesület a márciusi bizottsági ülésen bemutatta tervezett
működését, a civil szervezet nem tudott pályázatot benyújtani a helyi rendeletben előírtak szerint,
mivel a beadási határidőig nem került még bejegyzésre.
2012. április 28-án az immár hivatalosan is bejegyzett civil szervezet támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a Képviselő-testület felé, melyben kérte a 2012. június 30-tól július 6-ig
Balatonfenyvesen megrendezésre kerülő edzőtáborban résztvevő növendékek (10 fő birkózó 5 fő
kempo) táborozási költségének támogatását.
A pályázati adatlaphoz csatolta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 14.§-a alapján az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot, a civil szervezet
2012. évi munkatervét, valamint program pályázatát, valamint versenynaptárát.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Bizottságok az alábbi határozati javaslatot terjessze a Képviselőtestület elé elfogadásra:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
….../2012. (V.22.) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Herceghalmi Birkózó Iskola Sportegyesület támogatási kérelmét
elfogadja / elutasítja.
A Herceghalmi Birkózó Iskola Sportegyesület növendékeinek
táborozási költségeit …..... Ft-tal támogatja a 2012. évi általános
tartalék keret terhére.
Határidő:
2012. június 15.
Felelős:
Erdősi László polgármester
Pénzügyi Csoport
Lacza Ádám Illés alelnök.
Herceghalom, 2012. május 10.
Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának és
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2012. májusban tartandó ülésére
Tárgy: Herceghalmi Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelme
Tisztelt Bizottsági Tagok!
A Herceghalmi Kempo Dojo Sportegyesület a márciusi bizottsági ülésen bemutatta tervezett
működését, a civil szervezet nem tudott pályázatot benyújtani a helyi rendeletben előírtak szerint,
mivel a beadási határidőig nem került még bejegyzésre.
2012. május 8-án az immár hivatalosan is bejegyzett civil szervezet támogatás iránti kérelmet
nyújtott be a Képviselő-testület felé, melyben kérte a 2012. június 9-rel tervezett Kistérségi Kis
Sportválasztó – Herceghalom költségeinek támogatását. A program teljes tervezett költsége
400.000,-Ft, melyhez 200.000,-Ft önkormányzati támogatást kérnek.
A pályázati adatlaphoz csatolta a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény 14.§-a alapján az összeférhetetlenségről szóló nyilatkozatot, a civil szervezet
2012. évi munkatervét, valamint program pályázatát, valamint versenynaptárát.
A fentiek alapján javaslom, hogy a Bizottságok az alábbi határozati javaslatot terjessze a Képviselőtestület elé elfogadásra:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
….../2012. (V.22) számú határozata:
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Herceghalmi Kempo Dojo Sportegyesület támogatási kérelmét
elfogadja / elutasítja.
A Kistérségi Kis Sportágválasztó- Herceghalom programot …... Ft-tal
támogatja a 2012. évi általános tartalék keret terhére.
Határidő:
2012. május 31.
Felelős:
Erdősi László polgármester
Pénzügyi Csoport
Lacza Ádám Illés alelnök.
Herceghalom, 2012. május 10.
Erdősi László sk.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS
Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testület
Humán és Környezetvédelmi Bizottságának
2012. május 15-én tartandó ülésére
Tárgy: Házasságkötésre külső helyszín kijelölése
Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottság!
Településünkönt a házasságkötések hivatalos helyszíne a Kulturális Egyházi Központ, illetve kis
esküvőknél a Polgármesteri Hivatal Díszterme. 2009. június 1. óta lehetőség van külső
helyszínként, a Nimród Panzióban házasságkötésre, az esküvői helyszínt a Képviselő-testület
64/2009. (VI.09.) sz. határozatával jelölte ki.
Az Abacus Business&Wellness Hotel azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy járuljon
hozzá a képviselő-testület a hotel területének állandó esküvői helyszínné kijelöléséhez.
Tekintettel arra, hogy az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982.
évi 17. sz. törvényerejű rendelet 15/A.§. (2) bekezdése értelmében "a települési önkormányzat
biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali
helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik ",
ezért határozattal szükséges az állandó helyszínek képviselő-testület által történő kijelölése,
ellenkező esetben a jegyzőnek kell minden egyes esetben a "külső" helyszínt engedélyezni.
Kérem a Tisztelt Humán és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az alábbi határozati javaslatot
vitassa meg és javasolja az a Képviselő-testületnek elfogadásra.
Egyszerű szótöbbségű határozat:
Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.........../2012. (V.22.) számú határozata
Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló 1982. évi 17. tv.erejű rendelet 15/A.§. (2) bekezdése értelmében
a házasságkötésre, illetőleg a családi események társadalmi
megünneplésére az Abacus Business&Wellness Hotel területét
kijelöli.
Határidő:
azonnal.
Felelős:
Dr. Szmodis Jenő jegyző.
Herceghalom, 2012. május 10.
Dr. Szmodis Jenő sk.
Jegyző

Augusztus 20-i ünnepségsorozat – vázlat-tervezet
augusztus18.
10 éve szentelték templomunkat!
Ünnepi szentmise 17 órakor – áldás 3 történelmi egyház közösen
mobil zászlótartó felszentelése
nyomtatvány kiadása szentképpel – templomtörténet

augusztus 19.?
Szent István napi Kispályás Labdarúgó Kupa
Utcabál – sátor
- biztonsági szolgálat

augusztus 20.
Községi ünnep – Kenyérszentelés

Kristóf István fotókiállítás

-

időpont: egyeztetés alatt

Parlagfű mentesítő Öko nap! - vázlat
2012. június 23. szombat 9-13 óráig
1.) Hulladékszobor készítő verseny
meghirdetni az iskolások és óvodások között május közepétől, leadási határidő június közepe, utána
kiállítás, szakmai zsűri értékel és ezen a napon a közönség is szavazhat, melyik a legötletesebb
2.) Parlagfű kommandózás – hagyományos csapatverseny a korábbi évek tapasztalatainak
figyelembevételével
3.) ÁNTSZ sátor – parlagfű totó, egyéb egészségnevelési tanácsadás
4.) ÖKO játszótér – környezettudatos életmódra nevelő játékok segítségével (árajánlat mellékelve)
5.) TESCO munkatársi nap – önkéntes munka, padok festése a település közterein, részvétel a
parlagfű kommandózásban

Öko programcsomag
9-13 óráig
1. Öko - játszótér
Játszóterünk két részből áll:
- 1. helyszín – Öko - játszótér (itt környezettudatos játékokkal játszhatnak a gyerekek)
- 2. helyszín – Interaktív foglalkozás. Versenyek, feladatokat, a környezetvédelem témakörében.
1. Ökojátszótér
Rendezvényére egy olyan utazó öko-játszóteret viszünk, amely interaktív, gondolatébresztő
játékokon keresztül modellezi a környezetvédelem, az energiatakarékosság, a szelektív
hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás eszközeit, az újrahasznosítás folyamatait, valamint
környezettudatos szemléletmód kialakítását a gyerekekben és a felnőttekben egyaránt.
Játékaink: óriás társasjáték /Ludo/- legyél válogatós játékfal, - szelektív memória, - hulladékpeca, öko-labirintusok, - mini hulladékválogató, - lengő pet, - játékasztalok, -öko golyóvezető, - árnyjáték
– öko-csúszka, - célba dobó, - ne érintsd meg – öko puzzle - öko-akadálypálya egyéb
környezettudatos fajátékok és kartonjátékok (lépegetők, százlábú, gólyaláb, stb.)
2. Öko kvízek, vetélkedők, versenyek rendezése a gyerekek részére, a környezetvédelem
témakörében.
A szolgáltatások ára: 70.000 Ft + 5.000 Ft útiköltség + Áfa
Az ár tartalmazza: az animátorok tiszteletdíját, a játszótér kialakítását, az útiköltséget, a játékok
ingyenes használatát, a versenyek megrendezését.
A szerződéskötésig az árváltozás és a közbeeső további bérlés jogát fenntartjuk!
Remélem árajánlatunk elnyerte tetszését, kérdéseivel kapcsolatban bármikor állok szíves
rendelkezésére.
Debreczeni Produkciós Kft. 2314. Halásztelek, Arany János utca 72. E-mail:
info@debreczeniprodukcio.hu Tel.: 06-70/415-1338 www.debreczeniprodukcio.hu

