VÉRTES
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
JEGYZŐKÖNYV
Készült a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás soron következő, nyílt társulási
ülésén 2010. március 24-én.
Az ülés helye:

Bicske, Kossuth tér 14/B kistérségi iroda

Jelen vannak:

Bicske alpolgármestere Dr. Bölcskey Károly
Bodmér polgármestere Rácz Imre
Csákvár polgármestere Giesz János
Csabdi polgármestere Huszárovics Antal
Etyek polgármestere Szűcs Lajos
Gánt polgármestere Spergelné Rádl Ibolya
Óbarok polgármestere Borbíró Mihály
Szár polgármestere Garán Éva
Újbarok polgármestere Dr. Pajor Péter
Vál polgármestere Tóth Ferencné

Tanácskozási joggal megjelentek a jelenléti ív szerint.
Giesz János: A Társulási Tanács elnöke az ülést megnyitja, köszönti a jelenlevő tagokat, valamint a
munkaszervezet dolgozóit, a meghívott vendégeket.
Giesz János: Megállapítja, hogy a társulási ülés az SZMSZ-ben foglaltak szerint került
összehívásra, a 17 tagból 10-en vannak jelen, az ülés határozatképes. Távol van Alcsútdoboz
polgármestere Dr. Hargitai László, Felcsút polgármestere Varga György, Mány polgármestere
Ugron Zoltán, Vértesacsa polgármestere Széll Ferenc, Vértesboglár polgármestere Sztányi István,
Tabajd alpolgármestere Somogyi Dezső és Kajászó polgármestere Mohácsi Györgyné.
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Jegyzőkönyv hitelesítőnek Óbarok polgármesterét Borbíró Mihályt javasolja. A napirendi pontok
megtárgyalását a meghívóban jelzettek szerinti sorrendben javasolja megtárgyalni.

Napirendi pontok
1. „Bicske és térsége” útikönyv tájékoztatója
Előadó: Pálffy István író
2. A szociális alapfeladat ellátásban tevékenykedő intézmények beszámolója a 2009. éves
tevékenységről, a társulás által nyújtott támogatás szemszögéből
a.) Segítő Kéz Szociális Intézményfenntartó Társulás Etyek
b.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Bicske
c.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Csákvár
Előterjesztő: intézményvezetők
3. Az Óvodaszövetség vezetőjének beszámolója a 2009. évi tevékenységről
Előterjesztő: szövetség elnöke
4. Pedagógiai Szakmai Központ és a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata 2009. évi
beszámolói
Előterjesztő: intézményvezetők
5. Bicske Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata Házirend elfogadása
Előterjesztő: intézményvezető
6. Gyógytestnevelési feladatok folyamatszabályozása
Előterjesztő: intézményvezető
7. 2010. évi Közbeszerzési-terv elfogadása
Előterjesztő: vezető menedzser
8. Integrált pénzügyi rendszer szolgáltatójának kiválasztása
Előterjesztő: vezető menedzser
9. Egyebek
A napirendi javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét a társulási tanács 10 igen szavazattal
egyhangúan elfogadja.
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1. napirend:
„Bicske és térsége” útikönyv tájékoztatója
Giesz János: Felkéri a megjelent vendéget, hogy tartsa meg ismertetőjét a tervezett könyvvel kapcsolatban.

Pálffy István: Köszönti a jelenlévőket és rövid tájékoztatást ad az eddig elkészített kiadványairól,
mely településeknek készített már könyvet, hol van folyamatban.
A lehetséges kiadvány új címe „Pannonia szíve” lehetne, melyet csak most gondolatindító
javaslatként mond el. 3000 példányban javasolja kiadni. Nyomdai megrendelés a Vértes TKÖT-nél
marad, szerződi jogok, értékesítés, hasznosítás a Vértes TKÖT-é. Elmondja, hogy a kiadvány
összeállítása, vagyis a szolgáltatás az ő feladata.
Garán Éva: Támogatja a kiadvány elkészítését. Egységes „brand”-et kell kialakítani. Mindenkinek
kellene az egységes „szlogent” mindenhol használni. A kis települések nem tudnak megjelentetni
magukról kiadványokat, ezért ez egy jó lehetőség lenne.
Szűcs Lajos: Elmondja, hogy örül, hogy most többet hallott a kiadványról, mert eddig csak a
szerződés tervezetet látta. Kérdése hol tart az egyeztetés? Szerinte garancia kellene arra, hogy
fognak megjelenni a többi települések a kiadványban? Mi a megbízó és megbízott feladata?
Szankciók hiánya nincs tisztázva. A kistérség hogyan érvényesíti saját jogait?
Toók Gabriella: Válaszul elmondja, hogy az anyagban szereplő megbízási szerződés Bicske Város
részére készült és tervezet.
Tóth Ferencné: Szintén támogatja a kistérségi szintű kiadvány elkészítését. Fontos, hogy ki fog
szerződést kötni, ki lesz a megbízó. Javasolja, hogy a Társulási Tanács kössön szerződést. Mivel
rövid az idő, ha szeptemberre szeretnék megjelentetni a kiadványt, az adatszolgáltatásban a
településeknek aktívan részt kell venni.
Borbíró Mihály: Kérdése, hogy mi Bicske város álláspontja a kiadvánnyal kapcsolatban?
Dr. Bölcskey Károly: Elmondja, hogy a tárgyalásokon nem vett részt.
Pálffy István: Az alábbiakra válaszol:
Vonzáskörzet: A már korábban elkészült kiadványoknál a finanszírozás döntő részét a városok
állták, de a kistérségek is támogatták. Javaslata, ha a kistérség szerződik a szerződés tartalmát is a
megbízó (Vértes TKÖT) határozhatja meg. Támogatások (hirdetések) hozzáadása is lehetséges.
Térkép: Jogtiszta térképeket használnak.
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Adatok és Tartalom: Arra kér mindenkit, hogy minden igény fogalmazódjon meg a kiadvánnyal
kapcsolatban (mit szeretnének megjelentetni, milyen adatokat) fontos, hogy az adott településtől
legyen egy kapcsolattartó személy megadva.
A kiadvány címével kapcsolatban elmondja, hogy alcímet is lehet meghatározni. A korábban
elhangzott „Pannonia szíve” főcím mellett lehet pl: Bicske-Csákvár-Etyek az alcím.
Borbíró Mihály: Kérdezi Pálffy Istvánt, amennyiben publikus, máshol mennyibe kerültek a
megbízások?
Pálffy István: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 3,6 M – 2,2 M Ft-ig voltak megbízásai.
Garán Éva: Javaslata, hogy el kell dönteni, hogy kistérség legyen a megbízó vagy csak támogatást
nyújtsanak a kiadvány elkészítéséhez.
Borbíró Mihály: Támogatja, hogy a kistérség legyen a megbízó, felajánlja segítségét.
Szűcs Lajos: Véleménye, hogy Bicskével is kellene tárgyalni.
Tóth Ferencné: Véleménye szerint május végére az adatokat le kellene adni, hogy a szerkesztő úr
össze tudja állítani az anyagot. Javasolja, hogy a tartalék terhére induljon el a kiadvány és majd
visszapótolják. Mindenki ismeri a saját települését, az adatszolgáltatás gyors lehet az összeállító
felé.
Dr. Bölcskey Károly: Kérdezi, hogy a hirdetéseket ez esetben a kistérség szervezné?
Pálffy István: A hirdetésekkel kapcsolatban elmondja, hogy lesz olyan vállalkozó, cég, aki
háromszor is megjelenhet a kiadványban különböző aspektus révén. Elmondja, hogy sok minden
lehetséges, de a megbízó lesz, aki meghatározza, hogy mi és hogyan jelenjen meg a kiadványban. A
hirdetést a hirdető is meghatározhatja.
Dr. Bölcskey Károly: A finanszírozás miatt kérdezi, hogy kit illet a hirdetésből származó
bevételek?
Borbíró Mihály: Elmondja, ha a kistérség fogja szervezni, forgalmazni, finanszírozni, kiadni,
hirdetéseket megjelentetni, a kistérségé lesz minden kiadás és bevétel. Dönteni kell, hogy ki kösse
meg a megbízási szerződést a kiadvány összeállítására.
Toók Gabriella: Pénzügyi konstrukcióról nincs döntés. Jelenleg arról kell dönteni, hogy ki
készíttesse el a kiadványt. Kéri a jelenlévőket, hogy határozzon meg a tanács egy maximális
összeget, keretet, ameddig elnök úr tárgyalásokat folytathat Pálffy úrral. Hatalmazza fel a Tanács az
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elnököt a szerződés aláírására a szerződés tervezetet minden polgármester asszonynak, úrnak át kell
néznie.
Borbíró Mihály: Összefoglalja a határozati javaslatot.
-

dönt a tanács mekkora összeget biztosít a tartalék terhére a kiadvány készítésére

-

felhatalmazza a társulás elnökét a szerződés aláírására

-

azok az önkormányzatok, akik nem nyilatkoznak a szerződés tervezetről határidőre, azoknak
támogató beleegyezésnek kell tekinteni a nem nyilatkozatát,

-

azok a települések, akik nem tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek a
meghatározott határidőre, azok tudomásul veszik, hogy kimaradnak a kiadványból.

Pálffy István: Azt kéri a településektől, úgy gondolják át, hogy minden legyen benne és ezután
tudja összeállítani a szerződést a költségvetéssel együtt.
Pálffy István elhagyja a tárgyalótermet.
Borbíró Mihály: Kéri a jelenlévőket, hogy határozzák meg azt a maximum összeget, amivel
tárgyalásokat folytathat az elnök úr, továbbá a nyomdai keretösszeg meghatározását is kéri.
A jelenlévők a kiadvány szerkesztésére 3,5 M Ft; nyomdai munkára 1,2 M Ft keretösszegre tesznek
javaslatot.
Giesz János: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 10 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
24/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Kistérségi kiadvány
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás tanácsa a kistérségi kiadvány
elkészíttetésével kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1.) A Társulási Tanács a kiadvánnyal kapcsolatos kiadásait a költségvetési tartalék terhéből
biztosítja az alábbiak szerint:
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a.) a kiadvány szerkesztésére 3,5 M Ft,
b.) nyomdai munkára 1,2 M Ft keretösszeget határoz meg.
2.) Felhatalmazza a társulás elnökét, hogy az 1./a.) pontban meghatározott keretösszeg erejéig
szerződést írhat alá a kistérségi kiadvány szerkesztésére, összeállítására. Az aláírás feltétele, a
települések előzetes hozzájárulása.
3.) A Társulási Tanács úgy dönt, amennyiben a szerződés tervezetről 2.) pontban meghatározott
hozzájárulást az önkormányzatok határidőre nem küldik meg a Munkaszervezet részére
(kiadvány szerkesztése Tot-Com Bt. 1025 Budapest, Palánta u. 12.) úgy támogató beleegyezésnek
kell tekinteni a nem nyilatkozásukat.
4.) A Társulási Tanács úgy dönt, hogy az a település, amely nem tesz eleget adatszolgáltatási
kötelezettségének -a kiadvány összeállításával kapcsolatban – ezzel tudomásul veszi, hogy
kimarad a kistérségi kiadványból.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
Távozik Bicske alpolgármestere.
2. napirend:
A szociális alapfeladat ellátásban tevékenykedő intézmények beszámolója a 2009. éves
tevékenységről, a társulás által nyújtott támogatás szemszögéből
Giesz János: A három mikro-társulási központ intézményvezetőinek írásos beszámolóját mindenki
megkapta. Megkérdezi a megjelent vezetőket, kívánják-e szóban kiegészíteni az anyagot?
Toók Gabriella: Előbb szeretne pár szót szólni a kistérségi szintű lehetőségekről a témában. Az
idevonatkozó törvényeket áttanulmányozva arra a megállapításra jutott, hogy az időskorúak nappali
ellátásának feladatát kistérségi szintre lehetne emelni, szerződést kötve az érintett mikro-központtal,
így lehetségessé válhatna kistérségi állami normatíva lehívása. Csak a kötelezően előírt
lefedettségre kell odafigyelni. A gyermekek átmeneti gondozása kötelezően ellátandó feladata az
önkormányzatoknak, erre is lehetne kistérségi szinten megoldást találni, a helyettes szülői hálózat
kialakításával. Ehhez szükséges a Társulási Megállapodás módosítása, hiszen új feladatként fel
kellene venni. Az érintett korosztály 0-17 év, melynek alapján a települések lélekszámára vetítve jár
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a normatíva. A törvény nem mondja ki azt, hogy a normatíva csak esetszám függvényében hívható
le, tehát egész évben rendelkezésre áll.
Szűcs Lajos: Utólagos ellenőrzés nincs? Az állam ezt nem valószínű, hogy hagyja.
Toók Gabriella: Több szociális intézményt megkérdezett, más kistérségben is.
Vojacsek Sándorné: Az intézménye is felvette feladatnak az említett szolgáltatást, készenléti díj és
még kétféle ellátás is jár, de ez nem normatíva, ezt a helyettes szülő kapja a költségek fedezetére.
Tudomása szerint a normatíva a gondozási napok száma alapján jár.
Toók Gabriella: Amiket elmondott a költségvetési törvényben egyértelműen benne van. A
Társulási Megállapodásba feladatként fel kellene venni a gyermekek átmeneti elhelyezését, majd
ezt a létrehozandó helyettes szülői- hálózattal elláttatni. Utána az intézmények alapító okiratába is
be kell emelni, Etyek és Csákvár esetében.
Vojacsek Sándorné: Bicskén egy évben kb. két alkalommal veszik igénybe ezt a szolgáltatás,
feltéve, ha találnak helyettes szülőt.
Toók Gabriella: A törvény szerint ellátó helyenként 3 szülővel kell rendelkezni, ebből következik,
hogy a kistérségben 9 kellene, mivel hálózatról lenne szó. Tárgyi és egyéb (kötelező tanfolyam
elvégzése) feltételeket előre kell teljesíteni.
Vojacsek Sándorné: A működési engedélyt is személyre szabva adják meg, feltételként előírva a
tanfolyam elvégzését.
Borbíró Mihály: Vál polgármesterét kérdezi, a feladatellátó társulásukban van-e helyettes szülői
hálózat?
Tóth Ferencné: Nem látnak el ilyen feladatot. De van a településen olyan család, akit ebbe be
tudnak vonni. Képesítéssel is rendelkeznek.
Toók Gabriella: A felmerült kérdéseknek utánanéz, a mai ülésen úgysem dönthet erről a Társulás,
de a következő társulási ülésre készít egy anyagot ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Előzetes
kalkuláció szerint +15%-os normatíva bevételt jelentene a Társulásnak, ha az említett tervezett
feladatokat fel tudná venni, és arra támogatást hívhatna le.
Több hozzászólás, kérdés nincs.
Giesz János: Az elhangzottakkal kiegészítve, kéri a beszámolók elfogadásáról szavazzon a tanács.

H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75.
Telefon: 22/582-153, 154 • Fax: 22/350-979
e-mail: kozpont@vertestkot.hu

7

VÉRTES
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
25/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: A szociális alapfeladat ellátásában tevékenykedő intézmények beszámolója
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a tárgyban
szereplő intézmények (mikro-társulás központok) 2009. évi intézményi beszámolóját.
Felkéri a Munkaszervezetet, hogy a következő Társulási ülésre készítsen előterjesztést, határozati
javaslatot a következő feladatok kistérségi szintű ellátásának lehetőségére vonatkozóan:
időskorúak nappali ellátása,
gyermekek átmeneti gondozása (helyettes szülői hálózat).
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezetője
3. napirend:
Az Óvodaszövetség vezetőjének beszámolója a 2009. évi tevékenységről
Giesz János: Megkérdezi van-e kérdés az anyaggal kapcsolatban?
Hozzászólás, kérdés nincs.
Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
26/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Bicske és Térsége Óvodaszövetség vezetőjének beszámolója 2009. évi tevékenységről
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A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa elfogadja Bicske és
Térsége Óvodaszövetség vezetőjének beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke

4. napirend:
Pedagógiai Szakmai Központ és a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata 2009. évi
beszámolói
Giesz János: Megkérdezi a Pedagógiai Szakszolgálat jelenlévő vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni az
írásos anyagot?
Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: A szakmai munkáról a tapasztalatokat inkább majd egy teljes tanév
elteltével foglalja össze.
Hozzászólás, kérdés nincs.
Az elnök szavazásra teszi fel a beszámolók elfogadását.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
27/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Pedagógiai Szakmai Központ és a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata
2009. évi beszámoló
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a Pedagógiai
Szakmai Központ és a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
5. napirend:
Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata Házirend elfogadása
H – 2060 Bicske Kossuth tér 14/b. Pf: 75.
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Giesz János: A KKB véleményezte az anyagot, megkérdezi a bizottság elnökét, kívánja-e szóban
elmondani az észrevételeit?
Szűcs Lajos: Köszöni, de nem él a lehetőséggel.
Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: Megköszöni a bizottság elnökének a kiegészítő javaslatait.
Toók Gabriella: Felolvassa ezeket a javaslatokat.
Giesz János: A KKB javaslataival kiegészített Házirend elfogadásáról kéri szavazzanak a tagok.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
28/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Pedagógiai Szakszolgálat Házirend véleményezése
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa a pedagógiai szakszolgálat
házirendjét az alábbi szövegezéssel fogadja el:
A házirend célja és feladatai
A Házirend állapítja meg az ellátotti jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint a Bicskei
Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata (a továbbiakban: Szakszolgálat) munkarendjével
kapcsolatos rendelkezéseket.
A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani a Szakszolgálat törvényes működését, a
vizsgálatok- és a terápiás foglalkozások zavartalan megvalósítását.
A házirend hatálya
A Házirend előírásait be kell tartania a vizsgálatra-, foglalkozásra járó, ellátásban részesülő
gyermekeknek/tanulóknak, a szülőknek, a Szakszolgálat dolgozóinak.
A házirend nyilvánossága
A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (gyermekeknek/tanulóknak,
szülőknek, fenntartónak, a Szakszolgálat alkalmazottainak) meg kell ismernie.
A Házirend egy-egy példánya megtekinthető:
 a Szakszolgálat irodájában kifüggesztve,
 a Szakszolgálat irattárában,
 a szakszolgálati feladatot ellátó pedagógusnál - előzetes jelzés alapján,
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 a Szakszolgálat intézményvezetőjénél.
A Házirend egy példányát, az ellátás megkezdésekor, a szülő kérésre megtekinteti.
A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a Szakszolgálat intézményvezetőjétől, előre egyeztetett időpontban.
Az ellátásban részesülő gyermekek/tanulók jogai
A jogok gyakorlása az ellátás megkezdéséhez kötött.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait
tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak,
kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha
a gyermek/tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat a
Szakszolgálat intézményvezetőjéhez, illetve írásban panaszt tehet a Szakszolgálat
intézményvezetőjénél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem
orvoslását.
Az ellátásban részesülő gyermeket/tanulót nem érheti hátrány lelkiismereti meggyőződése,
véleménye, kifejtett nézete miatt. Ha a gyermek/tanuló úgy érzi, hogy e jogában megsértették,
segítségért fordulhat a Szakszolgálat intézményvezetőjéhez, illetve írásban panaszt tehet a
Szakszolgálat intézményvezetőjénél és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért
sérelem orvoslását.
Ha a gyermeket/tanulót az ellátás folytatásával összefüggésben kár éri, kérheti a kár
megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek/tanuló magatartása okozta, vagy
ha a kárt a Szakszolgálat működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. A
kárigényeket írásban kell benyújtani a Szakszolgálat intézményvezetőjének, melyben meg
kell jelölni a káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét
forintban megjelölve, indoklással ellátva.
Az ellátásban részesülő gyermeknek/tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne
alkalmazzanak, azaz mások viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje.
Az ellátásban részesülő gyermeknek/tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben
tartásával szabadon véleményt mondjon a vele foglalkozó pedagógus munkájáról.
Az ellátásban részesülő gyermeknek/tanulónak joga, hogy adatait a Szakszolgálat biztonságos
körülmények között kezelje, tárolja.
Az ellátásban részesülő gyermeknek/tanulónak joga, hogy jogai megsértése esetén – a
jogszabályban meghatározottak szerint – panaszt nyújtson be a Szakszolgálat
intézményvezetőjéhez, valamint törvényességi kérelemmel forduljon a fenntartóhoz. A
gyermeket/tanulót az ilyen eljárás megindítása miatt retorzió nem érheti, őt a közérdekű
bejelentőnek kijáró védelem illeti meg.
Az ellátásban részesülő gyermeknek/tanulónak jogában áll valamilyen rendkívüli dolog esetén
(betegség, baleset, stb.) szülei/gondviselője értesítéséhez segítséget kérni.
Az ellátásban részesülő gyermekek/tanulók kötelességei
A kötelességek teljesítése az ellátás megkezdéséhez kötött.
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Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy a vizsgálaton illetve terápiás
foglalkozásokon megjelenjen, hiányzását a Házirendben szabályozottak szerint igazolja.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló köteles fegyelmezett magatartást tanúsítani, a
Házirend előírásait és a létesítmény használatára vonatkozó különleges szabályokat betartani.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi
tulajdont. E kötelességét a gyermek/tanuló teljesíti, ha tulajdon elleni magatartás esetén e
tényt jelzi a Szakszolgálat valamelyik dolgozójának.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy a Szakszolgálat
intézményvezetőjének, munkatársainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát
és jogait tiszteletben tartsa.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét,
egészségét, és haladéktalanul jelentse a Szakszolgálat munkatársának, ha saját magát, társait,
a Szakszolgálat alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve
balesetet észlelt, továbbá bármely okból bekövetkező személyi sérülést – beleértve önmaga
sérülését is - amennyiben állapota azt lehetővé teszi.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy betartsa az egészségvédelmi,
balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, amelyeket az ellátás kezdetekor a Szakszolgálat
munkatársa a gyermek/tanuló tudomására hoz.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy a Szakszolgálat termeiben,
berendezésében, létesítményében általa okozott károkat megtérítse. A kárterítés részletes
szabályairól a jogszabályok rendelkeznek. (itt mire gondolunk? Polgári jogi szabályokra?)
Az ellátásban részesülő gyermekek/tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló
szabályok
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló kötelessége, hogy:
óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket,
betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni a Szakszolgálat munkatársától hallott, a
balesetek megelőzését szolgáló szabályokat,
azonnal jelentse a Szakszolgálat dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat
veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. természeti
katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel,
azonnal jelentse a Szakszolgálat dolgozójának – amennyiben ezt állapota lehetővé teszi-, ha
rosszul érzi magát, vagy ha megsérült, (Ez itt ismétli a korábbi ide vonatkozó szabályozást)
megismerje az épület tűz- vagy rendkívüli esemény miatti kiürítési tervét,
rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén
pontosan betartsa a Szakszolgálat dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési
tervében szereplő előírásokat.
A Szakszolgálat nyitva tartása, munkarendje
A Szakszolgálat az intézményvezetővel előre egyeztetett időpontban tart nyitva.
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A szakszolgálati terápiás foglalkozások 45 perc vagy bontott időtartamúak, melyet
közvetlenül a gyermekkel tölt a foglalkozás vezetője. A szülő tájékoztatása a közvetlen
foglalkozás időkeretén túl valósulhat meg.
A gyermek/tanuló a vizsgálat/foglalkozás megkezdése előtt legalább 5 perccel érkezzen, hogy
szükség szerint legyen ideje átöltözni, felkészülni.
A Szakszolgálat a tanítási szünetekben, a hivatalos ügyek intézésére ügyeleti rend szerint tart
nyitva. Az ügyeleti rendet a Szakszolgálat intézményvezetője határozza meg, és azt a szünet
megkezdése előtt a szülők, a gyermekek és a munkatársak tudomására hozza.
Az ellátásban részesülő gyermekek/tanulók az ellátásra szolgáló helyiségeket csak valamelyik
munkatárs felügyeletével használhatják.
A Szakszolgálat irodájában a dolgozókon, a gyermekeken/tanulókon, azok szülein,
pedagógusain kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az
intézményvezetőtől engedélyt kaptak.
A Szakszolgálati ellátást biztosító helyiségeinek használói felelősek azok állagának és
berendezési tárgyainak megóvásáért, védelméért, a rend- és tisztaság megőrzéséért, a tűz- és
balesetvédelmi valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, a Szakszolgálat Szervezeti
és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
Minden ellátásban részesülő gyermek/tanuló feladata, hogy az intézmény rendjére,
tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után
rendet hagyjon.
Az ellátásban részesülő gyermekek/tanulók mulasztásának igazolása
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló hiányzását a vizsgálati- és terápiás órákról igazolni
kell.
A szülő egy tanév folyamán gyermekének három alkalommal történő hiányzását igazolhatja,
ez alól mentesítést – indokolt esetben – a Szakszolgálat intézményvezetője adhat.
Az ellátásban részesülő gyermek/tanuló a szülő előzetes engedélykérése nélkül csak indokolt
esetben maradhat távol a foglalkozástól. A szülő ilyen esetben is köteles a lehető leghamarabb
bejelenteni a mulasztás okát a Szakszolgálat munkatársának.
A mulasztó gyermek/tanuló a mulasztást követő első foglalkozáson, de legkésőbb öt tanítási
napon belül
 három foglalkozási alkalomig terjedő mulasztás esetén szülői, vagy orvosi
 három foglalkozási alkalmon túli mulasztás esetén orvosi, vagy egyéb hivatalos
igazolással igazolhatja mulasztását.
Mulasztás esetén az igazolást a Szakszolgálat pedagógusának kell bemutatni.
A gyermek/tanuló a foglalkozásról való távolmaradását a munkanaplóba, a gyermek/tanuló
pedagógusa jegyzi be az óra megkezdését követően.
A foglalkozások igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja a szülő
gyermeke távolmaradását.
A Szakszolgálat pedagógusa értesíti az igazolatlan mulasztásról a Szakszolgálat
intézményvezetőjét.
Három
igazolatlan
mulasztás
esetén,
a
Szakszolgálat
intézményvezetőjének - a gyermek/tanuló óvodájának/iskolájának közreműködésével - a
gyermek/tanuló szüleit írásban értesítenie kell a mulasztásról. Az értesítésben fel kell hívni a
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szülő figyelmét az ellátás elmaradásának következményeire. Amennyiben a mulasztás
igazolása nem történik meg, illetve a gyermek/tanuló továbbra sem jár a foglalkozásokra,
akkor „KIMARADT” bejelöléssel törölni lehet a terápiára járók névsorából.
A vizsgálatokhoz, terápiás foglalkozásokhoz és egyéb ellátásokhoz nem szükséges dolgok
A gyermekek/tanulók a foglalkozásokra kizárólag a tanuláshoz, terápiához szükséges
eszközöket, felszereléseket vihetik magukkal, egyéb tárgyak birtoklásához a pedagógus
előzetes engedélye szükséges.
A Szakszolgálathoz behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Mobiltelefon,
valamint különböző hangokat kiadó készülékek használata a vizsgálatok- és foglalkozások
ideje alatt nem engedélyezett. A mobiltelefon csak kikapcsolt állapotban lehet a
gyermeknél/tanulónál a táskájában. Ha a gyermek/tanuló mégis használja a mobiltelefont,
vagy a foglalkozást zavaró készüléket, azt a pedagógus elveheti és a foglalkozás befejezése
után adja vissza.
Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a
gyermekek/tanulók az ellátásra csak a szülő engedélyével, saját felelősségére
hozhatnak.(Ennek az előző pont 1 mondata miatt már nincs jelentősége)
A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai
A Szakszolgálat házirendjét az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület
fogadja el, végül a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
A Házirend módosítását kezdeményezheti:
 a Szakszolgálat intézményvezetője,
 a nevelőtestület bármely tagja,
 a fenntartó.
A Házirend módosítását a nevelőtestület egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
A Házirend felülvizsgálata a törvényi változásoknak megfelelően történik.
Jelen szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
A Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata Házirendjének elfogadása és jóváhagyása
A Házirendet a Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata nevelőtestülete 2010. év március 05.
napján tartott ülésén elfogadta.
Kelt: ……………………2010.………………..hó……..nap
………………………………
intézményvezető
A Bicskei Kistérség Pedagógiai Szakszolgálata Házirendjét, a Vértes Többcélú Kistérségi
Önkormányzati Társulás 2010. év…………………..hó………napján tartott ülésén jóváhagyta.
Kelt: …………………….2010.………………hó…….nap
………………………………
Társulás elnöke
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Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke

6. napirend:
Gyógytestnevelési feladatok folyamatszabályozása
Giesz János: Megkérdezi az intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?
Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: Igen, szeretne pár szót szólni. A logopédiai munkával nincsenek
problémák, de a gyógytestneveléssel kapcsolatban már igen. Eddig nem a jogszabályban előírtak
szerint történt a gyermekek évenkénti kötelező szűrése, amit minden év május 15-ig el kell végezni.
Akinek ez a feladata lenne, nem csinálja megfelelően, ebben kérné a segítséget a polgármesterektől.
Borbíró Mihály: Konkrétan ez mit jelent?
Dr. Kovácsné Bodó Gabriella: A törvény egyértelműen leírja, hogy mi a feladata az
iskolaorvosnak, védőnőnek, az iskola igazgatójának. A gyermekek diagnózisának ismeretében, a
szakszolgálatnak 2 hónapja marad arra, hogy megszervezze az ellátásukat gyógytestnevelő tanárok
biztosításával. Eddig ez nem így történt. Ebben kér egyetértést és támogatást a polgármesterektől.
Több kérdés, hozzászólás nincs.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
29/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Gyógytestnevelési feladatok folyamatszabályozása
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa a Bicskei Kistérségi
Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában az alábbiak szerint szabályozza a kistérségi nevelési és
oktatási intézményekben a gyógytestnevelési szűrés/beutalás/ellátását.
1) Az orvosi szűrővizsgálatot - kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be – minden év
május 15-ig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról nyilvántartást kell vezetni,
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melyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok eredményét.
(Ajánlott nyilvántartás: Adatlap testnevelés kategóriába soroláshoz, vagy Gyógytestnevelési
orvosi nyilvántartó lap – lásd a mellékletben!)
2) A gyermekek/tanulók szűrését a védőnő és az iskolaorvos végzi a jogszabályokban
meghatározottak szerint. Az iskolaorvos szükség esetén szakorvosi beutalót ad a
gyermeknek/tanulónak.
3) Az iskolaorvos elkészíti a testnevelési kategóriába sorolást, és megküldi a gyermek/tanuló
oktatási-nevelési intézményének. Az oktatási-nevelési intézmény vezetője, a
gyógytestnevelésre utalt (II/A, II/B, II/C) gyermekek/tanulók Testnevelés kategóriába
sorolás lapját (lásd a mellékletben!), legkésőbb június 15-ig megküldi a Pedagógiai
Szakszolgálat vezetőjének. A nyomtatványon fel kell tüntetni a mozgásszervi,
belgyógyászati, egyéb elváltozások diagnózisát.
4) A Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, a gyógytestnevelők bevonásával megtervezi a
következő tanév gyógytestnevelési ellátását.
5) A gyógytestnevelésre utalt gyermekek a II/A, II/B, II/C besorolással kerülnek ellátásra:
- A
II/A
besorolású
gyermekek/tanulók
az
óvodai/iskolai
testnevelési
foglalkozásokon/órákon is részt vesznek, a gyógytestnevelés órákon kötelező jelleggel
részt kell venniük heti 1 órában.
- A II/B besorolású (súlyos állapotú) gyermekek/tanulók az óvodai/iskolai testnevelés
foglalkozásokon/órákon nem vehetnek részt, a gyógytestnevelési órákon azonban
kötelező részt venniük.
- A II/C besorolású (rendkívül súlyos állapotú) gyermekek/tanulók egyéni (max. 3 fős
kiscsoportos) gyógytestnevelési órákon vesznek részt.
6) Az ellátás a szülő beleegyező nyilatkozata alapján folyhat. Amennyiben a szülők az ellátást
nem veszik igénybe, úgy minden ebből adódó, gyermeküket érintő hátrány felelőssége a
szülőket terheli!
7) A minimális csoportlétszám a helyben történő ellátáshoz: 12 fő. Csoportonként egy
Gyógytestnevelési és könnyített testnevelési napló vezetése a kötelező.
8) A gyermek/tanuló igazolatlan mulasztásairól, a gyógytestnevelő jelzése alapján a
Szakszolgálat vezetője írásban tájékoztatja a nevelési-oktatási intézmény vezetőjét, illetve
azon keresztül értesíti a szülőket.
9) Szöveges értékelést/osztályzatot az iskolai tanulók a gyógytestnevelő tanártól is kapnak,
mely beleszámít a tanuló előmeneteli rendszerébe. (Kimutatás a gyógytestnevelésben
résztvevő tanulókról – lásd a mellékletben!)
10) A gyógytestnevelési ellátásban részesülő gyermek/tanuló egészségi állapotának figyelemmel
kísérése, illetve a kategóriák megváltoztatása miatt, évenként legalább egy orvosi
kontrollvizsgálat szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős: társulás elnöke
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7. napirend:
2010. évi Közbeszerzési-terv elfogadása
Toók Gabriella: A törvény előírásinak megfelelően minden évben kötelező a megjelölt határidőig
elfogadni a közbeszerzési tervet. Ami abban szerepel már le is zajlott.
Hozzászólás, kérdés nincs.
Giesz János: A terv nyilvánossá tételével kapcsolatban felajánlja Csákvár Nagyközség honlapját.
Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
30/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzat Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy a társulás
2010. évre szóló Közbeszerzési tervét a határozathoz csatolt formában elfogadja.
A Társulás a közbeszerzési terv nyilvánosságát Csákvár település honlapján történő közzététellel
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Társulási tanács elnöke
8. napirend:
Integrált pénzügyi rendszer szolgáltatójának kiválasztása
Giesz János: Megkérdezi az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója.
Hopka Rita: Telefonon felvette a kapcsolatot mindegyik ajánlatot adó céggel, hogy a felmerült
kérdésekre választ kapjon. Az előterjesztésben szereplő első két cégnél van a legtöbb
önkormányzati referencia, a SALDO árai a legmagasabbak. A harmadik cég programja inkább
egészségügyi területen elterjedtebb. A Magyar Közigazgatásfejlesztési Rt. költségvetési szervekre
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szabott programot tud biztosítani. Ezen kívül felajánlotta a telefonos és személyes tanácsadás
igénybevételének a lehetőségét is.
Huszárovics Antal: Az ára is a legkedvezőbb és a betanítás ingyenes.
Garán Éva: Kérdés, hogy vannak-e „összeegyeztethető „ programjai a cégnek? Iktatás, adó benne
van-e? Az ajánlatkérésben ezek szerepeltek? Hiszen az önkormányzatoknak minden egyes
adókivetést iktatni kell.
Hopka Rita: Konkrétan az adóra nem kérdeztek rá, az a következő lépés lesz. A májusi Társulási
ülésre készül a kistérségi szintű igényfelmérés a könyveléssel kapcsolatban.
Több hozzászólás, kérdés nincs.
Giesz János: Az elnök szavazásra teszi fel a kérdést.
A Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás társulási tanácsa egyhangú 9 igen
szavazattal a következő határozatot hozza:
31/2010. (III. 24.) számú határozat
Tárgy: Integrált pénzügyi információs rendszer bérletéről árajánlat elfogadása
A

Vértes

Többcélú

Kistérségi

Önkormányzat

Társulás

Társulási

Tanácsa

a

Magyar

Közigazgatásfejlesztési Rt. (1022 Budapest, Fillér u. 60. Program neve: Polisz Komplex
Költségvetés Gazdálkodási rendszer) cég árajánlatát (52.500 Ft/hó + Áfa) fogadja el.
Felhatalmazza a munkaszervezet vezetőjét a bérleti szerződés előkészítésére és a társulás elnökét a
szerződés aláírása.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: társulás elnöke, munkaszervezet vezető
9. napirend:
Egyebek
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Toók Gabriella: Több önkormányzat megkereste a Munkaszervezetet, hogy mostanában
időszerűek a polgármesteri beszámolók az önkormányzatoknál a tavalyi évben a Társulásnál végzett
munkáról. Még a mai nap folyamán elkészül ehhez egy segédanyag, amit e-mailben minden tag
megkap. Sajnos minden település testületi ülésén nem áll módjában megjelenni.
Spergelné Rádl Ibolya: A közelgő szülése miatt Gánton áprilisra halasztja a beszámolót, mivel
mindenképpen szeretné a munkaszervezet vezetőjét meghívni az ülésre. Ugyanis ő csak tavaly
augusztustól látja el a polgármesteri posztot, de biztosan lesznek első félévvel kapcsolatos kérdései
is a testületének.
Borbíró Mihály: A tavalyi évben a településén végzett belső ellenőrzésekről készült jelentéseket
mikor kaphatja meg?
Hopka Rita: A települések az elkészült és aláírt jelentéseket a napokban megkapják. A Társulás
áprilisi ülésére a B-Audit kft. elkészíti a 2009. évre szóló összefoglaló jelentést is a kistérségben
végzett munkáról.
Giesz János: A településén felmerült már több ízben a probléma, melynek megoldásáról kérdezni
szeretné polgármester társait. A munkanélküliek első járandóságukhoz való hozzájutása sok időt
vesz igénybe. Erre az időszakra szeretne valamilyen áthidaló megoldást találni.
Borbíró Mihály: Szerinte ez minden településen így van. Hóközi kifizetés címén, előleget fizetnek
a várható munkanélküli járadék összegénél kicsit kevesebb összegben.
Giesz János: Megköszöni mindenkinek a megjelenést, az ülést bezárja. Tájékoztatásképpen
elmondja, hogy a Társulás következő ülése várhatóan 2010. április 27-én lesz.

kmf.

Giesz János sk.
elnök

Borbíró Mihály sk.
hitelesítő tag
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