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Tárqv yízikózmu Gordülo Fejlesztési Terv véleményezése

Elóterjesztó.

Az eloterjesztést készítette

kardos Attila
polgármester

szádvári Erika
aljegyzó

Ladánybene Kcizség Polgármesterét
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Tárqv: Vízikozmu Gordülo Fejlesztési Terv véleményezése

Tisztelt Képvisel -testtilet!

A

Bácsvíz Zrt., mint ellátásért

felelos

elkészítette Ladánybene Kozség kozmtjves

ivóvízellátás 2017 - 2031 éves idószakra vonatkozó gordülo fejlesztési tervét.
A vízikozmíiszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. torvény 11. (1) bekezdése szerint a
vízikózmri-szolgáltatás hosszu távu biztosíthatósága érdekében- a fenntartható fejlodés
szempontjaira iekintettel - vízikózmu-rendszerenként '15 éves idotávra gorduló fejlesztési
tervet t<eli t<észíteni.Fenti torvény rendelkezik még arról, hogy a tervet az ellátásért felelos
készítiel és jóváhagyásra benyujtja a Magyar Energetikai és Kozmu-szabályozási Hivatal
felé minden év szeptember 30-ig az onkormányzat írásbeli véleményével,melY a terv
mellékletét képezi.

Az elmult évek jogszabályi változása mely szerint amennyiben a megépített,lakóháztól,

illetve melléképítménytóltobb mint megkozelítési utvonalon mért 100 méter távolságban
található csak koztertileten tíízcsap,ugy az illetékes elso foku építéstigYihatóság
rnegtagadja a használatbavételi engedély kiadását.

A trjzcsapokkal kapcsolatban a mellékelt Gordulo Fejlesztési Terv Fel uj ítás-pótlás tervfejezet
. 3, pontja az alábbiakat tart.almazza,.
,,A tuzottóvíz ettátás biztonsága érdekébena cserére érett fóldalatti tuzcsapokat az
uzembiztosabb fóld feletti tuzcsapokra teruezzuk kicserélni.
Az elóz évek tapasztatata atapján kb. 5 db t zcsap cserét terueztunk."
,1

országos trjzvédelmi szabályzatról szóló 5412014. (XI1.5.) BM. rendelet (továbbiakban:
9TSZ) zó s (1) bekezdése szerint a tíízcsapoka védendo szabadtéri éghetoanyag-tároló
teruleiétól, építménytla megkozelítésiutvonalon mérten 100 méternél távolabb és a tuzcsapcsoportok kivételével - egymáshoz 5 méternélkozelebb nem helYezhetok el,

Az

Tehát az oTSZ eloírásának megfeleloen építménytolmegkozelítési utvonalon mérten 100
méter távolságon belül kiépített tuzcsapnak kell lennie,
A jogszabályi eloírásoknak való megfelelés érdekébena kozeljovoben megoldást kell találni
a hiányzó tuzcsapo k kiép ítéséneklehetoség érol
.

Mindezek alapján kérjuk Tisztelt Képviselo-testületet
megvitatni, dontésüket meghozni szíveskedjenek,

az

elóterjesztésben foglaltakat

Ladánybene, 2016. szeptember 6.
kardos Attila
polgármester

Határozati javaslat

Ladánvbene Kozséq Onkormánvzat Képvisel -testliletének .../2016. (lX.
VízikozmííGord il Fejlesztési Terv véleményezése

20,} határozata

Határozat

Ladánybene Kozség Önkormá nyzat Képviselo-testülete a
Bácsvíz Zrt. - mint ellátásért felelos - által elkészített2017-2031
idoszakra vonatkozó Gordülo Fejlesztési Tervet elfogadla azzal
a kiegészítéssel,hogy az országos tuzvédelmi szabályzatról
szóló 5412014. (Xl1,5.) BM. rendelet 76. (1) bekezdése
alapján eloírtaknak megfeleloen a Fejlesztési Terv a hiányzó
ütemezetten biztosítsa.
tuzcsapok kiépítését
Felel s: Kardos Attila - polgármester
Határid : 2016, szeptember 30.

Víz- és Csatornaszolgáltató 7rt.

G rdi.il

Fejlesztési Terv
2017 -2031

Ladánybene

kozm íives ivóví zel! átás

Yízikozmíirendszer kódja:
11-05786_1 _00í _00_15

Kecskemét, 2016. augusztus

ViZ-

a jcivcínk!

: leatrívaz
Ví2. és Csatornaszolgáltató

Gonoülő Fe.lleszrÉst Tenv 2017 -2031
tRoÁt{ysr e roznn űvrs tvovízE urÁs

Zft.

1

2l4

ru

'\4/

Alapadatok

Yízikózm u rendszer azonosítója

:

Vízikózmtí rends zer kódja:

1

505

11-05786-í _001_00-15

megnevezése: Ladánybene Kcizség Onkormányzata
Yízikózm ]-szolgáltató megnevezése: eÁCSVÍZViz- és Csatornaszotgáltat Zrt.
Ellátásért felelos(ok)

Y íz|kózm

u

-szo

l

g á

ltatá s i

megnevezése:

ágazat

Üzemeltetés formája:

2

kozm ves ivóvízellátás
bérrizemeltetés

Bevezetés

Jeten gordüto fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a vízikózmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. torvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. -a, az 5812013. (II 27.)
Kormányrendelet, valamint a 6112015. (X. 21 .) NFM rendelet alapján ker !t
osszeállításra.

A GFT a

víziközmu-szolgáltatás hosszu távu biztosíthatósága érdekébena
fenntarlható fejlodés szempontjaira tekintettel - tizenot éves idotávra készült, mely
felújításiés pótlási tervbol, valamint beruházási tervbol áll és három idobeli ütemben
tartalmazza a kovetkezó 15 évre vonatkozó elvégzendó feladatokat, forrásigényeket:
t. ütem: egy éves idotartam, 2017. évben elvégzendő fejlesztések és
ll, ütem:

koltségkalku lációk.

a 2-5. évek kozotti

idotartam, 2018-2021

lesztések és koltségbecslések.
6-15. évek kozotti idotartam, 2a22-2031
lll. ütem:
fej lesztések és koltség becslések.
fej

a

3

.

években elvégzendo

.

években elvégzendo

Az uzemettetett vizikózmíi-rendszerek bemutatása és f bb mííszaki
paraméterei

3.1

Vízelláto rendszer adatai

V/955
Vízikonyvi szám:
Vízjogi üzemeltetési
47 .273-3/1996
engedély száma:
Ladánybene, Rákóczi ut hrsz. 019132
címe:
Vízműtelep
Vízmu mértékadó kapacitása: 72a m3/d
Éveslekotott vízmennyiség,.40.000 m3

3.2

Vízszerzés

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfurásu kút alkotja.

3,3

A

Víztisztítás
víziközmű rendszeren nincs víztisztítási-technológia

, a

búvárszivattyúkkozvetlenul az elosztóhálozatba emelik a vizet.

kutakba telepített

i, Eeatravlz
*"_\'

Víz, és Csa ornaszo|gáltató zr,",

3.4

Gönoülő Fe;teszrÉsl Tenv 2017 -2031
LADANvBE r xözlvl úvrs tvóvízr uÁrns

3l4

ru

Vízelosztás

3.4.1 Vízhálózat
A

te lep

ü

lése n kiép ítet t vízhálózat ko rvezetékes re

Az elos ztohálózat jelle mzó

nd s

zerű

.

ad atai.

Gerincvezeték hossza:
Tűzcsapok száma:
vízbekotések száma:

6645m

18 db
393 db

3.4.2 Víztorony
yíztáro|ás a település belterületén , az Arany János utcában a 014611 hrsz-u terÜleten
megépítettAK 100_30/2_0 típusu, acét szerkezetű, 100 m3 térfogatÚ aquaglóbuszban
torténik. Az aquaglóbusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tuzoltási
célu viz tárolását,

4

Felujítás-pótlási terv
A Gordülo Fejlesztési Terv 2017 - 2031 idoszakra vonatkozó felújítások és PÓtlások
osszefoglaló táb|ázatát az 1 . sz. melléklet tartalm azza.

l.

ütem 2017

1.

Rendkívüli feladatok

a telepulés vízhálózatán
vízbekotés,vizhátozati csomópont és hálozati elemek rendkívÜli

A

korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján

meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás
biztónságát ves zélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felujítása elsodleges
prioritásu.

1.1.A bekotovezetékek meghibásodása nem tervezheto, viszont a vezetékek kora és
atalajadottságok miatt nagy számban etofordul. Az ilyen jellegŰ meghibásodások
esetén a bekotovezetékek teljes felujítását tervezzük.
A bekotovezetékek anyaga horganyzott acél Yo"-1" átméroben, melYeket a 25-a
32 KPE vezetékekre tervezzük cserélni.

Az elózo évek tapaszta]ata alapján kb. 3 db bekotovezeték cserét tervezÜnk.
1.2.Az ivóvízhálozat elzáro szerelvényei jellemzoen fémzárásu tomszelencés
tolózárak NA 80 - NA 150 átmér tartományban. A hálozat szakaszolása és a
vízveszteség csokkentése érdekébentervezzük a korszerritlen tolózárak gumi
ékzáráslj tol zárakra cserélését.

Az elózo évek tapasztalata alapján kb.

10 db tolozár cserét tervezünk

1.3.A ttizoltóvíz ellátás biztonsága érdekébena cserére érett fÓldalatti tuzcsaPokat
az üzembiztosabb f ld feletti tűzcsapokra tervezzuk kicseréIni.
Az elózo évek tapasztalata alapján kb. 5 db tuzcsap cserét tervezÜnk.

ll,

ütem 2018-2021
rendkívüli feladatok kozéptávon is tervezésre kerulnekaz l. Ütemben leírtakhoz
hasonlóan.

2. A

í, Egatrívl,Z
i.\J

Viz- és Csatornasrolgá|lató

ZrD.

Gonoülő FrlleszrÉst Tenv
LnoÁNvsrrur rcözuúvrs

2017 -2031

4l4

tvovízrurÁs

3. A kutak felújítását azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan
vízellátás biztosíthatósága érdekébenelengedhetetlen a kutak felujítása,

4.

melynek megvalósítási módja a kutszerkezet muszaki állapotának függvényében
szurócserés vagy pedig melléfurásos felujítás lehet.
Az üzembiztonság és az energetikai hatékonyság novelése érdekében
szukséges az elavult kutgépészetiszerelvények cseréje, valaminí az
rá nyítástech n ka i berend ezések korszerusítése.
i

i

ll

l.

5.

utem 2022-2031

A

rendkívüli feladatok hosszú távon

is tervezésre kerülnek az l.

Ütemhez

hason lóan.

6. A település elosztó hálózatajelentos százalékban azbesztcement anyagÚ melYek
cseréjéthosszutávon folyamatosan tervezzuk. A cserélendo szakaszok
kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figYelembe
vétetévettorténik. A kivátasztott szakaszok felujítására vÍ4ogi engedélyes tervet
készítettünk,

7.

víztározók felujítása a kedvezo műszaki állapot fenntarthatósága miatt
szükséges. Magast ározo esetében a felujítási munka a mtÍtárgy egyes
részetemeinek muszaki állapotától függoen lehet: toronyszár kÜlso / belso
festése, a víztérbels felületvédelmének, illetve kulso burkolatának felujítása,
valamint elektronikai és irányítástechnikai korszertisítés,
Alacson ytározót illetoen a víztérbelso felületvédelmének felujítása válhat

A

szükségessé.

5

Beruházási terv

Beruházási igény sem az ellátásért felelos, sem pedig az üzemeltetéssel megbízott
szervezet részérolnem merült fel.

6

Rendelkezésre álló források bemutatása

A rendelkezésre álló forrást a bérleti díj biztosítja.
'l 373 eFt
Évesbérteti díj:
Rendelkezésre álló források /
fel has2náIások meg nevezése
Bérleti díj
Rendelkezésre álló gongyolt forrás
Tervezett fel rijítás, pótlás
felhasználás
Tervezett beruh ázás felhasználás
Maradvány

7

Athozott

3 561

eFt
ll. titem
l. iitem
5 493
1 373
9 428
4 935

lll. íitem

1 000

42 000

70 000

0

0

0

3 935

-32 572

_88 839

Mellékletek

1. Felújításiés pótlási terv

2017-2O31 osszefoglaló táblázat (l, ll,

lll

13 734
_18 839

tem)

Gordül fejlesztési terv
FELÚJÍTÁSOK ÉSPÓnÁSOK

BÁCSVíZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkor en

Vízikozm -szolgáltatási ágazat megnevezése:

11,

(4) bekezdés szerinti

Vízikozm -rendszer kódja:

véleményezfél megnevezése:

**

Vizjogi
Fontossági
sorrend

1"

2.

?
4.
5.

Felrijítás és pótlás megnevezése
Rendkívüli feladatok (Bekot vezeték
cserék, csomópont fel jítások )
Rendkívüli feladatok (Bekot vezeték
cserék, csomópont fel rjítások

iizemeltetési/
fennmaradási
engedély száma
47.273-3l7996

47,273-3lt996

)

47.273-311996

K tfel jítás
K tgépészeti,elektronikai

és

iránvítástechnikai fel jítás
Rendkívtlli feladatok (Bekot vezeték
cserék, csomópont felrljiQ5qt< |_

47.273-3h996
47,273-3l1996

R

vízhálózat rekonstrukció

47.273-3/L996

7.

Y íztár ozó re ko

47.273-3/1996

n

stru kci ój a

id

OSSZEFOGLALÓ

sÁcsvíz Víz- és Csatornaszolgáltató Zártkor en m kod

A tervet beny jtó szervezet megnevezése:
Vízikozm íj-szolgá ltató megnevezése:
A Vksztv.

a 2017 - 2031,

* a ,eeíel"to szovegrészt aláhrjzással kelljelolni
** a Hivatal által a m kodési engedélyben megállapított vkR-kód

m kod

szakra

TÁBLÁZATA
Részvénytársaság

ellátásért felel

s

/ ellátásért felel sok képvisel je / vízikozm -szolgáltató

Részvénytársaság

Vízszolgáltatás
Ladánybene Kozség Önkormányzata
11-05786-1-001-00-15
Az érintett ellátásért

felel

s(iik)

megnevezése
Ladánybene Kozség
Önkormányzata
Ladánybene Kozség
önkormánvzata
Ladánybene Kozség
Onkormá nyzata

Ladánybene Kozség
önkormányzata
Ladánybene Kozség
önkormánvzata
Ladánybene Kozség
Önkormánvzata
Ladánybene Kozség
Önkormányzata

Tervezett

nettó kiiltsée
(eFt)

Forrás
megnevezése

Megvalósítás várható
id tartama
Kezdés

Befejezés

Tervezett
id táv
(rovid / kozép
/ hossz

A felrijítás és pótlás iitemezése a tervezési id szak

évei szerint

t

2

3

4

X

X

)

8

9

10 11 1z

J-J

1"4

x

X

X

X

15

X

1 000

bérleti díj

zot7

2017

rovid

000

bérleti díj

2018

2021,

kozép

25 000

bérleti díj

2078

2027

kozép

X

15 000

bérleti díj

2018

2021,

kozép

X

5 000

bérleti díj

2022

2o31

hosszu

15 000

bérleti díj

2022

2o37

hossz

50 000

bérleti díj

2022

2031

hosszr]

2

: : ]]
X

X
l

x

I]
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Ladánybene Ktizség Önkorm ányzata
Képl,iselcj-testilleíének20 ]6. szeptentber

20-i

lésére

Tárgy: Jelerrtés a2016. évi koltségvetésI. felévi végrelrajtásáról.

Az el

ter:iesztést készítette:

kerekes Tiborné
gazdálkodási el adó

Tárgyalásra és vélerrrérryezésrerrre gkapta:

Torvénl,ességi ellen rzésre m

szádvári Erika
aljegyzó

konszolidált (tisszevont) adatok:
lás
lidál adatarnat( alaKulasa
konszoltdalt
lek és kiadá
kiadásokkko
Ktiltségvetési bevetelek
Eredeti

ei.

Ft

:

Teliesítés

N4ódosított ei

%

Bevétel

275 822

169

325 852 281

l80 1zl

747

55,28

Kiadás

275 822

169

325 852 281

165 767 075

50.87

oÁ-rateljesiiltek, nrely adatok a II. rr.é. PN4INFOk-ból kertiltek leválogatásra.

Ft

dók
H elvl auo
Teliesítés

%

790 386

65,87

8 232 683

63,33

500 000

150 195

30,04

14 700 000

9 173 264

62,40

Eredeti és rrród. er.

Megnevezés

l

konrnrunális ado

200 000

13 000 000

Ipartizési adó

Pótlék. bírság, egyéb
összesen:

lrelyi adók teljesi.ilése |2,4oÁ-a| nragasabb az id arárryos teljesítéstl, ez jórrak mondlrató a
tervezéslrez képest. Elrrraradás csak a pótlék, bírság egyéb kozlratalrni bevételek tekintetében
rea\izálodott, nrelllgft tervezés e elózó év bázislroz viszotryítottarr torlérrik.

A

Ft

dó
Gé armuaoo:

Eredeti és rnódosított ei.

Teliesítés

%

6 000 000

4 257 072

]0,95

gépjárrrrrjadó bevétel óvatosság szemporrtjából. illetve a forint inflálódását kalkulálva a tavalYi
bázis évheznréftencsokkentésre kerijlt. de az adoftzet k (gépjárrn tulajdonosok) anehéz anYagi
koriilrnények ellenére is torvérrytisztel magataftással teljesítik a kiszabott adót.

A

e a

tá
atllnanszlro zás. áll'a nl tam

Megnevezés
Önkorm.rntik. tárnog.

Ft

tások
so

Eredeti és rrród. ei
138 323

169

138 525 825

TelIesítés

%

]1 642 923

51,72

koltségvetési tárrrogatások teljesi.ilése 51,72oÁ-os, antely kisrrrértékben nragasabb, mint az Ifélévesrnódosított e|óirányzat. A támogatások folyanratosan a nettó finanszírozás keretéberr
rrregérke ztek az önko rmányzat koltségvetésiszám|ájár:a, nrely ek az Örrkorrnányzat bevételérrek
jelerrtos részétképezikés nagyb anhozzájárulrrak a pérrztigyi stabilitásbiztosításához is-

A

Eer,éb mtik dési cél kiadások:
Kiadások tekirrtetéberr 14,74oÁ-rateljesi,ilt, trreft a taftalékok nem kertjltek fellraszrrálásra.
FelhaImozási kiadások:

A berulrázások és felírjítások tekintetében osszességében30,63oÁ-os teljestilés tapasztallrató, nrely
az eredeti illetve a nródosított eloirányzatto| azét tér el, nreft a fellraszrrálást a Testiilet azidei
évberr rnég llem errgedélyezte, illetve a betervezéskor igyekezti.irrk nrinden eslret ségre
felkésztilrri pl.: fiatal lrázasok egyszeri lakásvásárlásához
rendelkezésre álló forrás.

va\o tárrrogatás, nrely rnég 1O0%-barr

összegezve:

Az elso félévgazdáIkodásáról

elmondható, lrogy a koltségvetésben rrreglratározottak szerint
sikertilt a pérrztigyi stabilitást rrregórizni. Úgv ttírrik, liogy az Örrkormányzat és irrtézrrrényeinek
koltségvetése a realitásokorr alapul ugy a bevételek, nrint a kiadások vonatkozásában. A
zárszámadásbarr kirrrutatott pénzrrraradvárryt a fellralrrrozási kiadásokra fogjuk fordítarri. Meg kell
enrlítenenr:

Kotelezettségeirrket az I. félévfolyarrrárr rnaradéktalanul, késedelern rrélkul teljesítettuk,
d e ke zésr e ál|t.

ki fi zeté s e klr ez a fedezet rerr

1

egyéb non-profit szervezetek tárr.ogatása esetében a tárrrogatási szerzodések szinte
rrraradéktalarrul telj esítésrekeri.iltek. Az I. félévgazdálkodása, valamint a reális lelret ségeirrk
alapján nrinden renrény megvall arra) lro_ey a III-IV. rregyedévi, így az egész évi gazdálkodás is

Az

erednrényes legyerr.

Kérerrr a Képvisel -testiiletet, lrogy
szíveskedjék.

a szoveges

beszánrolót

és annak rrrellékleteit elfogadrri

Ladárrybene. 20 1 6. szepterrrber 06.

kardos Attila
polgármester

szánrszaki rrrellékletek I l 2

Ladánybenei Kiiziis Onkornr ányzati Hivatal (KOH)

kiadások alakulása

N{ei:

K 1 Szerrrélyi juttatások

K2 Munkaadókat terlrel járulékok és

25 809
6 644
5 116

szociál is hozzájáru lási adó

K3 Dologi kiadások

00l
730
656

teljesítész

oÁ

664

53,17

851
2 586 008

47,64

169

453

53,46

13 109

3 165

50,54

K4E l l áto ttak pénzbe l i j uttatás ai

K5 Egl,éb rrriíkodési célri kiadások osszesen (tárrrogatások,
tartalék, kanratkiadás, ktgvetési befizetések) 4 000 000
317 000
K6 Beruházások
K7 Fel j ítások
K8 Egy b fellralrn ozási célir kiadások
Kti ltségvetési kiadáso k iisszesen

k9

F irran

41 887

387

19 630

976

46,87

41 887

387

19 630

976

46,87

szír o zási kiad ás ok

Tárgyévi kiadásai tisszesen

Mei:

Bevételek alakulása

teljesítés:

oÁ

B 1 Mtikodési cél tárrrogatások á|lamháztartáson

beltilrol
B2 F

el

haln-r o zás

i

c é lir

tárn

o

gatás

o

k államháztartá-

sorr beltilr l
83 Kozlratalrni bevételek
84 Mtíkodésibevételek
B5 Felhalrrrozási bevételek
B6 Mijkodési célri átvett pérrzeszkózók
B7 Felhalmozási célri átvett pérrzeszkózók
Kriltségvetési bevételek iisszesen

bevételek (rrraradvány
rrrtikodési célir igérrybevétele, irárryítósz.f.) 41 887
41 887
Tárgyér,i bevételei iisszesen
B 8 Firrarr szír ozási

Létszám

26 000
40

26 04a

387
387

26 898
26 924

797
837

64,22
64,28

Határozati iavaslat

120í6. ( .......... ) ÖR.

Jelentés a 2016. ér,i kiiltségvetés I. féIér,ir,égrehajtásáról

Határozat

Ladárrybene Kozség Onkornrányzatárrak Képvisel -testiilete elfogadja a polgárrrrester jelerrtéséta
2016. évi koltségvetésI. félévivégrelrajtásáról. a jelentés rrrellékleteivel egytitt.

Felelos: Képvisel -testiilet
Határid : 2016. szepterrrber......

Ladánybene, 2016. szeptenrber ....

kardos Attila
polgárrrrester

E LOTERJESZTES
Ladánybene Kozség Önk ormányzata Képviselo-testületének
2a16. szeptember 20-i üíésére

Tárgv: Aranyhomok Kistérségi Egyesulet 2015. évi munkájáról szóló beszámoló

Eloterjeszto:

Az eloterjesztést készítetie

kardos Attila
polgármester

szádvári Erika
aljegyzó

AZ ARANYHOM OK KIS TERSE GFEJLE
2015.

S

ZTÉSI E GYE SÜrB

r

ÉVBEx vÉGzETT ALApCÉrszERIl\Tt ns rcózrueszxú

rpvÉxpxysÉcÉxrK
BEMurerÁse

Az

Aranylromok KistérségfejlesztésiEgyesrilet 2015. évben is azon rnurrkálkodott. lrogy
osszeirangolja, koordirráIja a teleptilések fejlodését, és ehlrez nregteremtse az irrfonrrációs lrátteret.
elosegíts e a széIes koru egyr-ittrntikodést.

A rrrunkatársak fó feladata rnind a kistérségi,rnind a lreiyi szinterr beadlrató páIyázatok figl,glése,
kozvetítése,páIyázaíok ítása, helyi terrrrel k 1rellr2gl6elrozása, kapcsolattafiás. koordináció,

egyrittrnukodés a pafinerekkel, paftnerszewezetekkel, részvétela kistérségi,iiletve onkonnányzati
rendezr,ények szen,ezésébenés lebonyolításában. További kiernelt feladata a \wv\^/.aranyhomok.lru

kistérségilrorrlap, illefue a hazíajitazasztral.hu weboldal fenntartása, illetve a
lrtrtv.fbcebotrk.coirr,akes},esulet és a \\rv\,av. facebook.corrr/HaztajitAzAsrta\ra facebook profil

rntíkodtetése.

AzArantlhonrck kistérségfeilesztésiEgvesiilet tíítalbenv itott ntíIvtízatok- g kecskeméti kistérség
feilesztéséItezkapcsolódó források - felsorol sa, r vid bemutat(isa:
Elnyert támogatások:
Városi Támogatási Program (VTP)
Az E,gyesiilet 2015. nrárcius 27-én pályázatoí nyirjtott be kulturális progratnok, azon beltil a
hae1'6p6nyteremto és a 1rag1,6pányórzést szolgáló programok támogatására Kecskemét Megyei
Jogu Város Önkorrrr ányzatához. A páIyázati tárnogatást az Egyesrilet a Hagyorn ányórzó Civil
Kerekasztal tagaival egyrittesen megrendezett két rerrdezvény, a Városi Civil Nap (2015. jirnius 6.),
illetve a Kecskernéti ÉrtékekNapja (2015. október 2.) megrendezésére fordította. A tenrezett
kiadások rnértéke1.062.600,- Ft, rrrelybol azigényelt pályázaíitámogatás osszege 733.000 Ft, az
onero osszege 329.600,- Ft, rnelyet az Egyesrilet természetbeni hozzájárulásként (munkatársak és
paftnerszetvezetek szeryezési rnunkadíja) biztosított. A pályázaton az Egyesiilet 200.000,-Ft-ot
nyefi.

I\{iniszterelntikség
Az Egyesrilet a XVIII. TérségiKertészeti és Él.hisreripari Kiállítás és Vásár: Mezógazdasági és
VidékfejlesztésiKonferencia rnegvalósításával kapcsolatban - Kecskenrét, 2015. augusztus 17.
762.205.- Ft r,állaikozoi díjban részestilt.

Miniszterelniikség
Az Egyesrilet az Országos Toj ás Sokadalom - Toj ásfesztivál megvalósításával kapcsolatban
Kecskemét, 201 5. október 9-10. - 5.000.000,_ Ft + Ár,a (6.350.000,_ Ft) vállaikozói drjban
részesi,ilt.

Nemzeti Kulturális Alap (NKA)
Az Országos Tojás Sokadalorn - Tojásfesztivál nregvalósítására - Kecskemét, 2015. október 9-10. a Aht. 50. (3) bekezdése alapján osszeférhetetlenség miatt neln az Egyesulet, hanenr a
tiszakécskei Arany János Muvelodési Kcizpont és Városi Konfiár rry jtott be páIyázatot a
Kulturális Turisztikai Fesztivál Ideiglenes kollégiurnálroz ,,Az I. Tojásfesztivál Kecskenréten círrrrí
rendezvény megvalósítása" címmel. A Kollégium a páIyázat kapcsán 1.000.000 Ft vissza neln
térítendotám

og

atásb an ré s ze s ítette a Toj ás fe s zíiv áIt.

Baromfi Termék Tanács és Szakmakiizi Szervezet a Baromíi- és Tojástermel k Sztivetsége
Az Egyestilet a BTT:tol az Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztivál megvalósításához

TÁJGAZDA ELŐADÁSOX
20l5. február 18-20.

A

Háztájit aZ asztaba! program paftnerekérrt az Ararryhonrok KistérségfejlesztésiEgyesrilet
szewezéséberrDr. Márai Géza a godolloi Szerrt Istrzán Egl,eten c. egyeterni docense, az ÖkolOgiai
Egyesrilet elrroke tafi elóadásokat aTájGazdaprogramrrral kapcsolatban 5 térségiteleptilésen.
Az

id

pontok és a helyszínek az alábbiak voltak:

2015.02.18.
15:00 óra Lajosnrizse
Helyszín : Lajo smiz s e Váro s Mtír,el o d ést Háza

és

Konyr,tára

2015.02.18.
18:00 óra Kunbaracs
Helyszín: Kunbaracsi Telelráz
2015.02.19.
15:00 óra Tiszakécske
Helyszín: Arany János Muvelodési Kozpont
18:00 óra Nyárlorinc
Helyszín: M velo dési Ház Nyárlorirrc
2015.02.20.
15:00 óra Orgovány
Helyszín: Orgoványi Muvelodési Ház és Konlwtár
18:00 óra Jakabszállás
Helyszín : Muvelodési Ház Jakabszállás

Levezet elntik volt: Dr. Lakó Sárrdor aHáztájit az

asztalra|. program vezetóje.

ToUREx KIÁLrÍrÁs

2015. március 6-7. Kecskemét
2015. március 6-7-én kerrilt megrendezésre Kecskernéterr a Kulturális és Konferencia Kozpontban a
25. jubileurrri TOUREX Idegenforgalrrri Szakkiállítás és Vásár. A térségtinket,illetve a térségi
turisztikai szolgáLtaíokat az Atanyhornok KistérségfejlesztésiEgyesiilet képviselte. Egyesriletrink
ktilorr figyelernben részesítia Kecskerrrét és térségetanyai turizmusát, ennek megfeleloen a 8 rn2-es
standon kihelyezésre kertiltek a szolgáltatók molinói, szórólapjai, rendezvény ismertetoi, illetve
nélrányan személyesen is rnegjelentek a kiáIlításon. Partnereink koztil ezuttal a kecskernéti Híros
Lovarda, fels lajosi Ú Tanyacs árd,a, a ftilopházi Sorrrodi Tanya, a helvéciai Wéber Tanya, a
jakabszállási Gedeon Tanya Panzi , a jakabszáIlásí Aero Hotel, a tiszakécskei Barack Thermal
Hotel. illetve a tiszakécskei Tiszaparti Ternrál Furdo ajánlra/rai színesítettéka vásár kínálatát. A
kiállítás sikeres volt, sok érdeklodovel. nrely tény megerosít bennrinket abban, lrogy a továbbiakbarr
is érdemes ilyerr kozos megielenéseket szervezntink a térséglátogatottságának fellendítése
érdekében.
A rendezvényen megjelentek nrég utazási irodák. gyógyftirdok. vendéglátóhelyek. A 40 kiállító
koztil tobben a vásár ideje alatí kedvezményekkel és akciókkal várták a látogatókat. Pénteken
délelott a szefl/ezok nevében Székely Zsolt, Kecskemét Megyei Jogir Város Önkorm ányzatának

Az Egyesulet

.^Háztájít az asztalra! Tanyai Terrrrék és Kézrn ves Vására várta kedves vásárlóit a
Berrkó Zoltán Szabadido Kozporrtbarr Kecskenréten a lovaglás és a kornbinált versenyszámok
helyszínénaz Öttusa Világkupa ideje alatt. mely 2015. 04. 30 és 05. 04. kozott kertilt

megrendezésre.

Ktirloskalácsot, péksriterrrényeket, pecsenyestitot, keránriákat, 1ekvárokat, zoldségkrénreket,
gyurrrraékszereket, lrorgolásokat. csipkéket. foltvarrott kézirrrunkákaí, tnézet, lekvár1, puszedlit,
mézeskaiácsot, gyorrgyékszereket, kézmtívesházi szorpokeí taláIhatíak a kínálatban tíz terrnelo és
kézrrrr,ive s j óvoitából.

TERMÉX ÜXNPP
05. 09_10. KECSKEMÉT

III. HELYI
2015.

Yárakozáson feltili érdeklodést váltott ki aHáztájit az Aszta\ra! III. Helyi Terrnék Ünnep. A rnájus
9-10 érr rnegtaftott. kozkívánatra kétrraposra boviilt rendezvény alatt Kecskenrét Foterére látogatók
nregismerlrették a lrelyi értékeket,nrelyroi t bb rnint 40 terrne\ó, kéznuves és kozel 20 kulturális
csopor1 gorrdoskodott. Részt vettek arcndezvényen a Hagyományórzo Civil Kerekasztaltagai is. A
rendezr,ény fovédnoke szemere),né pataki klaudia polgárrrrester asszony volt.
Az esenény1 Bogasov Isfuán KMJV cinkormányzati képvisel nyitotta fi}eg szombaton, majd a
nap házígazdája, Sz ke András humorista, filmrendez , operat r, színészés forgatókiinyvíró
koszontotte az egl,begy lteket. A két nap rrépnrtivészeti,kulturális eloadások sorozatát Fej s Jen
Magyar Arany Érdemkereszttel kitiintetett nótaénekes kezdte. A zene és táncbemutatók kozott
érdekes eloadásokat is rnegirallgatlrattak a rendezvényre látogatók, g),rnint a "Gasztrorrómiai
lragyorrrányok a mag)/ar irodalorrrban", valanrint a "Helyi tennék, étel, ital, vendégséga régi
Kecskeméten" círnu el adások. Szombaton a zenétól a Mátyás Király Citerazenekar) az lJniver
Tánczos Péter Népzenei Egyesiilet. valamint nagy érdeklodést, és tgazi gyermek és feln tt kozos
táncot kiváltó Csiirtimpiil k egyiittes gondoskodtak. A bátrak részt velrettek Tengeri Attila
interaktív dob- és gyermekmíísorában is. A Grapevine Shorv Dance Club és a TST tánciskola
tánceloadásai színesítettéka rendezvényt.
Vasárnap is folytatódott a jó hangulatúr tntisor. a házigazda Yarga Mihály bugaci kecskedudás
mesemondó volt, aki egész nap érdekes mesékkel, torténetekkel szorakoztatta a kilátogatókat, és
nrutatta be a fellépoket. ternteloket. Feliépett Uzsorás Katalin és Radics Sándor, a Hírtis Néptánc
Tanoda novendékei, a kunszállási Cstírcsavaró Néptánc Egyiittes, a Pacsirta Népdalkiir élo
citerazene kísérettel, a Kurázsi Táncmííhely,a Kecskeméti Kodály Iskolanéptánc Tanszakának
Száz|áb csoporlja. A rerrdezvén3l a lakiteleki Kiisiintyií Néptánccsopor1 el adása kororrázta meg.
Még a szeles ido sern szegte kedr,ét a szórakozni vágyóknak, Varga Milrállyal egyritt álltak ellen
" S zélurfi "tombolásának.
Kierrrelten figyeittink a gyennekek igényeire, szonrbaton Kovács István népi játékok mestere
szorukoztaLía az apróságokat, rníg vasárnap a Madzag Bábegytittes bódéja koré gy lt a
8)/ermeksereg. A Nagytempiorrr elott a katonatelepi Kocsisné D. Kincses Zs fia és családja
Tanyasi Áttrtri^ogatóval vá.:ra az utolsó napon az érdeklodoket. A Kecskeméti iiav Egyesiilet
jóvoltából a Rornkerlben fiász berrrutatót láthattak a látogatók, illetve ki is próbálhatták eme
tevékerrységet.Az izgalmakat belvárosi lovaskocsikázással vezetlrették le a vendégek.
Mindkét napon jót j átszhattak a Kecskeméti lfjrisági Otthon kozremukodésével a Szivárvány
Játéktár játékaival az ifiabb korosztály tagjai. Benrutatásra kerrilt a Falvak éjszakája!
Faluturisztikai innováció is, rnelynek szervezói egy fel jurlában prezentálták a résztvevo
telepiilések értékeités a tervezett programokat. A rend ezvény alatt a tenneloktol kóstolÓkat, a
kézm ves tnesterektol él kézrnuves bemutatókat kaptak az érdekl dok. Gondoskodtunk a
verrdéglátásról is. ugyarris az tistben fózólt birkaporkolt, valarnint a kemencében stilt, hagyonránYos
recept alapján késziilt lajosrnizsei bukta és kenyérlángos csillapította a vendégek éfvágyé ..
A kistérségiteleptilések osszefogásával és egyesíiletiink rendezésévelIétrejott rendezvény célja a

versenymuveket, és szavazhaítak rájuk.2015-ben Ftilopháza, Frilopjakab, Helvécia, JakabszáIlás,
Kerekóg yháza, Kunbaracs, Kunszállás, Lajosmizse, Nyárlorinc. Orgovárry, ,,SzabadszáIlás,
SzentkiiáIy, Ttszakécske, Tiszaug, és Városfold szavaz inak legjobban a LIKASKO. az elsofilnres
Tótlr Árpád rrrurrkája tetszett. A 150.000 forintos ktilorrdrjat az..Aranylronrok Kistérségfejlesztési
Egyesulót titkár a, Hatnzáné Lakó Judit és Szentkir áIy Kózség Önkormányz aíának Polgármestere
Szabó Gellért adta át. A díjat átvette: Fazakas Szabolcs producer.

rősn nnó szÉpE FEs zTIy AL
2015.07. 10-11.

T

serd

A rendezrlétryen termelőir-ik és kézmííveseinkis megjelerrtek Háztájit az asztalra! vásárral, ezáItal
gazdagít\/a a }]rogramok kínálatát.

81, HíRös HET FESZTIVÁL

xvrrr. rÉnsÉ,crrnnrÉszBrr ÉsBr,rr-nrIszERJpARI
2015. 08. 13-20. Kecskemét

xrÁLlírÁs

leglátogatottabb térségikiállítást bonyolÍtottuk le. A
TérségiKertészeti és Elelmiszeripari Kiáltítást 18. alkalommal rendeáiik meg augusztus 13-tól
20-ig. A Kossuth teret teljeserr betcilt rendezvényre idén is nagy szlmmal érkeztek látogatók, a
Kiállítás idén is iide színfoltja volt a 81. Hír s Hét Fesáiválnak.
A fesztivált Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogri Város polgrlrmestere és az
Egyesíilet elndke, a kiállítrist Domján Gergely, a Nemzeti Agrfugazdasági Kamara Bács_Kiskun
Migyei Szervezetérrek eln ke nyitotta meg augusztus 13-rin. A nagyszabásri térségiseregszernlén az
Egyistilet tagtelepiilései ktiziil 19 kiizség, nagyktizség, és város mutatta be a kecskeméti térség
ertet"it. rouu mint 80 kiállító termérryeit, 40 kézmíívesmunkásságát és 20 kulturáli csoport
tevékenységétismerhették meg a Kossuth téne látogatók.
A térségiteleptilések bemutatkozásara idén is sor keríilt, naponta lrárom polgármester mutatta be
telepilléiét,melyek utan kulturális csoportjaik adtak színvonalas miísort. A mrisorokat k vet en
kósiolókkal, bemutatókkal, beszélgetésekkel és kiadványokk at várlák az érdekl d ket az adoí1

A 2015. évben a korábbi éveklrez képest a

telepiilés faházáná|.

Az'idén három rij tagtelepiilésiink (Tiszaalprir, Kunszállás, Fiilt]pjakab) is bemutatkozott, akik
k<iziil Tiszaatpár _Kunszállás k z sen egy jurtában állítottak ki a k z nség nagy cir mére, A
rendezvény hínigazda mrisorvezet je Varga Mihály kecskedudás mesemondó volt, aki a konferálás
k zben bemutatia a hagyományos viseletet, és a térségrejellemz nyelvjárás kulturális értékét
is. A szervez k laskagomtra látványkonyhával, kóstolóval és beszélgetéssel várták az
érdeklrjdoket a pilze_Nagy I<ft. szervezésébena lakosság gombafogyas zásának n velése
érdekében.
A rendezvény fontos célja a térségkincseinek feltárása, és megismertetésén tril az egészséges,
lrelyi élelmiszerek és kézmíívesteimékek el térbe helyezése. A Házíájit az asztalra! - Térségi
Tanyai Termék Vásár idén már 3. alkalommal vett részt a TérségiKertészeti és Elelmiszeripari
KiaÍlítirorr, így a ternrel k és a kézm vesek értékesíthettékés kóstoltathatták is termékeiket.
A KiskunságÍNemzeti Park védjegyes termékein keresztiil, valamint a Nem"eti Agrárgazdasági
Kamara Báis-Kiskun Megyei Szervezetének vásárán is hozzá lehetett jutni a térségkincseihez,
gYÍirn lcs ket, friss
de elér.het ek voltak az Aranyhomok Portéka termékei is. Ízletes z ldségeket,
k zvetleniil a
a
látogatók
vásarolhattak
valamint kiii rrleges ínyencségeket

tejtermékeket,
termel kt 1.
Az Aranyhomok Híriis Riport keretén beliil kiizelebbr l is megismerhették az érdekl d k a
térsegi gaidák és kézm vesek életutját felkésziilt miísorvezet segítségével,
errgri.Ás 14_én pénteken Barcsikné Tercsi Ibolya kecskeméti sz v , népi iparm vész, Bed

Rausclr Sárrdor a Bács-Kiskun Megyei Kozgy lés alelnoke, valanrint Tótlr Viktor a Nernzeti
velodési lrrtézet Bács-Kiskurr Megllgi Irodáj árrak irodavezetóje.
A Bács-Kiskun N{egYei Kormányhivatal krilondrj át Kovács Lászlo lajosrrrizsei bioga zd,a nyerte el
Natrir bio sárgabaracklé terrnékével. A Nemzeti MííveIdési Intézet Bács-Kiskun Megyei
Irodájának Kiiliindíj azottja Kis Virág kerarrrikus Friiopjakabról. A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Bács-Kiskun Meg;,ei Szervezete két dijat is ajánlott fel. Egyiket Szentkiráiy kozseg
\.uPtu, a rnásikat Yargárré Nagy Melirrda a tabdi Chili Farnr vezetóje. A Bács_Kiskun Megyei
Önkormányzat Krilondrját Kunszállás Kozség és Tiszaalpár Nagykoziég önkortnányzata nyerte a
jurtában berendezett kozos kiállításukért. Kecskemét Megyei Jogri Város Nagydíját a Kecskernét-

M

KatonatelePen irrukodo Gyorrg1,6rn Tanya kapta meg kecsketejbol késztilt remekeiért. Nagy verseny
folit aZ egyestilet által felajánlott Kiiziinségdíjértis. 2253 szavazat érkezett és a drjat 704
szavazattal Frilopháza Kozség Örrkorrrr ányzaía nyerte el.

ARA|{YHON{OK TÉRSÉctmÉzvpRSENY

Az AtanYlrornok KistérségfejlesztésiEgyesulet és az Országos Magyar MéhészetiEgyesrilet ÉszakBács-Kiskun rrregyei szewezete eiso alkalornrnal lrirdette meg az Aranylromok Térségi

Mézversen}t. A rrregrnérettetéscélja felpezsdíteni a kecskernéti kistérség rrrélrész társadalrn át, ezzel
e-eYritt a rnélrészszakma és terrrrékeik megisnrerletése Kecskerrrét és kornyéke lakosság ával,
valanrint fejlesztéseik és rrrarketing (ezen beliil elsosorban csorrragolás) osztonzése. A
rnegrnérettetés arra is kir,álÓ eszkóz,lrogy rangsoroljuk a térségnrélrészeit,a kecskerrréti térségben
ternrelt rnézek rrrinoségétfelrnérjrik, és kiválasszuk a Kecskeméti TérségMézét,arnely ,gy
gondoljuk, lrogy rangos elisrnerés a legjobb rnézek terrneloinek.
A rrregrrrérettetésberr lrárorn kategóriában lelretett indulni: fajtaméz, vegyes rnézek és
rrrézktilonle_9ességek. Ezen kírrril krilon díjjal juíalnaztuk a legszebb. iegegyedibb csornagolásúr
mézeket.

A beérkezett rnézeket (kategóriánként 3 riveg) a Zsurí érzékszenri vizsgáIaí alapján rangsorolta. A

7,suri tagjait a Székely Nektár Kft.-tol Székely József, a Nenrzeti Élehiszerlánc-biztorrsági Hivatal
Allategészségugyi osztálYól Dr. Hegedus Dénes, a Nenrzeti Fogyasztóvédelrni Hatóságtól Dr. Lakó
Anita alkotta. Az értékeléssorán vizuális tulajdonságok, illat szempontok és íz tulajdonságok
alapján kerultek porrtozásra. A jelerrtkezok anonimitása érdekében a csomagolások pontozása az
érzékszewivizsgálat után torlént flleg, a csomagolásra adott pontok beleszámítottak a mézek
értékelésébe
is.
A Székely Nektár Kft. feiajárrlásából az elsó 5 legjobb méz laboratóriurni vizsgálat alá kerrilt. ezzel
igazolva a zsuri dorrtéséneklritelességét. A díjazottak serleget és oklevelet kaptak, valamint a
legjobbnak ítéltrnézek Kecskerrréti KistérségMéze oklevelet kaptak.
A drjátadásra rinnepélyes keretek kozott a 8t. Híros Hét FesztiváI keretérr beliil megrendezeít
XVIII. TérségiKerlészeti és ÉIehniszeripari Kiállításon kertilt sor. A díjátad,ót koveto napon Térségi
Mézes Napot hirdetttink, airol az érdeklodok betekirrtést kaphattak a nrélrészekéletébeés
megkóstollratták a díjnyefies mézeket. A nevezések 3 teleptilésrol érkeztek, osszeserr 7 jelerrtkezó
vett részt a megnrérettetésben. A benevezett 27 méz akác, selyemkóró, repce, méztitkaság, vegyes
virág, hárs, ktilonleges, valamirrt vegyes méz kategóriábarr kertiltek értékelésre.

ARAI\YHOMO K TERSE GI LPXVÁRVERSENY

Az els

alkalornrrral rnegirirdetésre kerrilt Ararrylromok TérségiLekvárverseny céIja a (térségi)

gYrirrrolcsok befozésérrek riépszerrisítése,a lakosság aktivtzáIása és egy jó liarrgulatu rnegrrrérettetés.

Nevezni csak saját készítés. térségigytirrrolcsboi készítettlekvárral lelretett.

A

illatuk és rrregjelerrésrik alapjárr kertiltek elbírálásra és pontozásra.

A

lekvárok ízuk.

legiobbnak ítéltlekvárok

készítoilrelyi ternékekb 1 osszeállított ajándékcsomagot kaptak. Nevezni három kategóriábarr
lehetett: hagyornányos Íztílekvárok, vegyes gyrirnolcslekvárok és kulonleges, kreatív lekvárok.

Az

eiso helyezettek kozul kiválasztásra kertilt a térséglekvárja, melynek készítje egy Weninger

a Weninger Bt. felaj árrlásából. Versenyrink további díjazottjai térségi
ajándékcsorrragot kaptak. illetrze az elso hell,g2g6.tr az Univer Product Zft. felajánlásából
befózóautornatát kapott

aj

árrdékcsomagot kaptak.

A versenyre kistermelok, háziasszonyok jelentkezését is vártuk.

A

zsuri tagjai: Kujáni Lászlóné a Kujáni Szaktanácsadó és Terrnelo Kft.-tol, Daragó Dénes

élelnriszer-teclulológiai szakér1o és Werringer Konrád a Weninger Bt. képviselójeként.

A

felhívásurrkra

23

lekvárkészító jelerrtkezett 65-fele lekvárral 11 teleprilésrol. (Kecskemér

Kunbaracs }llyfiylcírinc Fels lajos Tiszaug Tiszaalpár Tlát,osíold Tiszakécske Kunszállás Lajostttizse
Helyécia).

AZsurt érlékelése:
A versenyre jelentkez k tobbségben háziasszonyok voltak.

A csomagolás

Az

és a beltartalom

színvonalaíág határok kozott mozgott.

egynemu lekvárok legtobbje kajszibarackból készult. Ez teljesen természetes, lriszen

térségrinknek változatlanul ez a legisrrrerlebb gyunrolcse. A nyertes lekvár is sárgabarackból késztilt.

A

készítokbátran próbálkoztak o15,n, gyrimolcsokkel is (ribizli, birs, bodza) amelyekbol nem

korrrryu

jó lekvárt készíterri.

A lekvárfózésnél legnehezebb

a

kello állomány és a megfelelo íz e\találása.

A vegyes lekr,ároknál igen váLtozatos volt a gytimolcsok és az ízesííókomponensek felhasznáIása.
Ftigét, szolot, dinnyét, kokérryt is használtak résztvevoink. Az ízesito anyagok kozt gyornbér, chili,
csokoládé bizonyult sikeresnek.

Csornagolásnál nagyon sok otletes, tetszetos rrregoldással találkozturrk a csipkés szalagoktól, a
gyongyos díszítésenát a kis horgolt kalapos fedélig.

Yégezetiil a zsuri nélrány tanácsa:
az ivegeket rigy kell tolteni. zárni, lrogy ne maradjorr levego a toltet f,

l

tt, nrett elbarnul a lekvár;

Elso gondolatunk egy kert szépségrrersen)ivolt. ekkor találtunk rá a rnár jó1 bejáratott karcagi
prograinra.

Partrrereirrk eg)'rittnrukodéséve1országos szinten

is

példaértékií,
drjrnentes korrylrakerlész

szaktanácsadás sorozatot irrdítottunk. rrrely rrrinderr lréten rrrás helyszínen kerrilt rnegtarlásra. Paftner

Szeívezeteink 3 lrelyszínen alakítottak ki bemutatókefieket: Kecskernéti Humán Szakképzo Iskola

Kocsis PáI Mezógazdasági és Korrryezetr,édelmi Szakkozépiskol a és Szakiskolája tanrizemében. a
Kecskeméti Foiskola Kertészeti Fóiskolai Karán és a Pax 96. Kft. teleplrelyén. A nrintakertekben az

elrnéleti isrneretátadás rrreilett gyakorlatban

is

látlratták az érdekl dok a nródszereket,

és azok

eredrrrén),eit.

A

zstíri. rnelyrrek rnindlrárorn tagja elismert szakenrber, két alkalornrnal járta be a beneyezett

kerteket. amelyek rrregrrrriveloi lelkeserr rnutatták rlreg 1rol hobbi, 1ro1 profi szintu keftjeiket,
buszkeségeiket és eredményeiket.

A

Zsuri tagjai: Nagy Ágnes Kecskenrét Város Fokefiés ze, Hamzáné Lakó Judit az Atanyhornok

KistérségfejlesztésiEgyesrilet titkára, Kocsis Pál a Kecskernéti Hurnán Szakképzó Iskola Kocsis
Pál Mezógazdasági és Kornyezetvédelrni Szakkozépiskola és Szakiskolájának volt ígazgatoja.
Felajárrlást tobb szeívezettol is kaptunk, nrelyet a díjazottainknak adtunk áí az eredménylrirdetésen.

Minden résztvelzó díja 1 csomag vetomag az Alfa Lucullus Kft. jóvoltából, ilietve

1 palárrta

zoldség a Pax96 Kft. felajánlásából.

Díjazattak listája
Jelentkez

Kiizii s
Homoki

v atázskert s zociális
szorzetkezet

Hittel, bizalonrntal, fáradhatatlanul
az emberekéft" -kert
"Az elso lépéseka szakmában ket1" "

Pax96 Kft.

Kocsis Pál iskola
Kocsis Pál taniizem (B-1

Bácsvíz ajándékcsomag
Heténye gyházi Kovács Kertészet

vásárlási utalvánv 5000 Ft
Praktiker: Bosclr láncflrrész
KEFAG vásárlási utalvárry 10.000 F't
| érzi nragát" -kert
ZkI csomag

i.
lrelyezett

"A korszeru szakrnai oktatókert"
"Ahoi rrrindenki

Normá
Sclrreiber Tibor

és paradic somlé

ker1
i

Hunyadivárosi kozo sségi ker1

Gyulai József

ZKI vetorrragcsomag

"Osszefogás a természettel" - kert

Helvezett

j

hobbi kert

KEFAG vásárlási utalvány 10.000 Ft,
VG Kft ajárrdékcsolna

"Garatrtáltan gyornmentes, szuper
ker1!"

"szabadid irasznos eltoltése kert"

-

zkI

vetonra gcsornag és paradic somlé

EgYesriletrirrk beitevezett a fozoversenyre, és a zsíjri dontése alapján a Fehér
Asztal Lovagrerrd
AranYbáránY kuloridrját aZ Aranylronrok KistérségfejlesztésiÉgyesiilet
kapta. A díjrryertes
birkaPorkoltet Kokény Sárrdor lrentes, a Kecskerrréti r.t.p,nesi Értékiártagja
készítetteel.

KEREKFESZT Kereki

Tojás és Sziireti FesztiváI

2015. 09. 18-19. Kerek egyháza

A kerek egYházi fesztir'ál on Háztájit az asztalra! Tanyai ternrék és kézrrrr.ives vásánal rláftuk a
résztvevoket. A sokszínu, gazdag prograrnkínálatir rendezvényen rrrindenki rnegtal álhatta a kedr,ére
valót: a szeruezok borudvanal, a szolofeldolgozás bernutatásár,al, íjásiattal, játsz házzal,
kézrnr-Íveskedéssel. szr.Írovizsgálatokkal. versenyekkel, szrireti felvonulással. koncefiekkel várták a

verrdégeket.

,,ITTHOI,,{ VAGY _

N{AGYARORSZÁG SZERETLEK,,

2015. 09.26. Kecskemét

kecskernét is csatlakozott a rrrinden ér,ben megrendezésre kertilo országos rendezvényhez, mellyel
a Szelvez k céIjahazánk kulturális és ternrészeti kirrcseinek felfedezése és propagáIása. amelynek
keretében városurrkban is színes programok váfták az érdeklodoket. Ebbol az alkalornbó1
szePtember )6-án ingyenesen voltak látogathatók a tnuzeurttok, de kirakodóvásáffa, gasztrorrónriai
ínyencségekre is szárrrítlrattak a l,endégek.
Gazdáirr]<

és kézrn veseirrk Egyestiletrink szewezéséberr két lrelyszínerr kírrálták portékáikat:

Bozsó GYujteményben, illetve a Nemzeti Kerámia Studió udvarán. Mindkét lrelyszínénkóstolóval,
kézmrives foglalkozással színesítettrik a progralnokat.

a

SZÜRETI MULATSÁG
2015. 09. 26. Kunbaracs

A

kurrbaracsi szrireti fesztiválon árusairrk is részt vettek. Az érdeklodok kecsketejes szappant,
lekvárt, Puszedlit, nrézeskalácsot. rnéhészetiterrnékeket rrásárollrattak a rcndezvénven.

KECSKEuErt TANYAI TERMÉKprac il. ÉvFonDULÓJA
2015. 10. 01.

KECSKEMÉT

A KECSKEMETI TANYAI TERMÉK PIAC II. Évponouróla akalrnából

szervezett
rerrdezvényt 2015. október l-jén valósítottuk meg Kecskerrrét Foterén, a Városlráza elott. A
Kecskeméti Tanyai Terrnék Piac, rnelyen helyi gazdák és kézmuvesek kírrálják portékáikat rninden
héten csíitortokon a Városházaelótti sétányon. idérr rinnepelte II. évfordulóját 2015. október 1-jérr
14:00 ÓrátÓl 18:00 óráig. A piacon irnrnáron ? éve árusító lrelyi gazdák kézmuvesek rrrinoségi,
biztonságos, e tájegységre jellernzo alaparryagokból késziilt és egyedi terrrrékeikkel magasabb
kulináris és esztétikai élrnénytrryirjtanak tudatos vásárlóiknak. A tanyai termékek árusításárrak
megszervezését aZ egyestilettink és a Kamra-tirra Egyestilet, mint egyiittmuk do paftnerek segítik.

A Piac évfordulÓja alkalrnából koszontot nrondott Bogasov Isfuán, Kecskenrét Megyei Jogri Város
onkormányzatí képviselóje, térségitigyekért felelos tanácsnok, Dornján Gergely a NAK BácsKiskun Megyei Szewezetérrek Elnoke és Dr. Kelemen Márk, az Egyesrilet elnoklrelyettese,

az egyik legerosebb térség.
Kecskemét irrfi'astruktirráját és a korrryezó er s tojásterrnelo jelenlétet figyelernbe véve városurrk
talán az orszáe legkonrpetensebb teleptilése a Tojásfes ztil,ál megvalósítására.

Az AranYlrornok KistérségfejiesztésiEgyesrilet titkára. Hamzáné Lakó Judit ei terjes ztette a 2015.
junius 17-et elirokségi ulésérea fesztivál rnegrerrdezésének kérdését.Idok zben u,én epzelés
rrrellé
áIIt a Baromfi Termék Tanács, illetve annak tagszcivetsége a Magyar Tojóhibrid-tenyészt k és
Tojástermel k Sztivetsége is, akik szakmai és anyagi segítségetis felajárrlottak. F
támogatónkként az Agrár és VidékfejlesztésértFelel s ÁIlamtitkárság is segítette a
rendezr'érrYrirrket. A Tojásszorzetség felkérésérea |{enrzeti Agrárg azd,asági Kamara is támogatta
a rendezr'én}'t. Egyesriletlink a tiszakécskei Arany János Mrlvel dési Kiizpont és Városi
KiinYvtárhoz folYanrodott. lrogy pá15,5.ron a Nemzeti Kulturális AIap páIyázatán, rrrelyrrek
erednrényeképp 1 000. 00 0 Ft-os tárrrogatást nl,gfi k ltségvetésrinkbe.
.

Idokozben a rendezvény einevezése Országos Tojás Sokadalom - Tojásfesztiválra nródosult,
ezzeljelezve. arendezvénysorozat rnegujulását, valanrint országos pozícióját.

A 10.000.000 Ft-os koltségvetésrirrka kovetkezoképp állt

Mirriszterelnokség: 5.000.000 Ft
BTT: Tojásszovetség 2.000.000 Ft
Nenrzeti Agrárgazdasági Kamara 2.000.000 Ft
Nernzeti Kulturális Alap 1.000.000 Ft

ossze:

További támogatóinkként tartjuk számon a Kecskemétfilm Kft-t, amiért rendelkezéstinkre

bocsátott egy rrrese DVD-I, nell,g1 fellraszrrállrattunk Tojásmozitlkhoz, és a zengovárkonyi Míves
Tojás Mrizeumot, hiszen díjrnentesen ltozta el Kecskemétre a Míves Tojás Gy jtemérryét, valamint
a HÍrtis Tojást és a Mizsetáp Kft.-t, akik szervezói rrrunkájukat és a sza\majátszóteret tették a
rendezvéil},hez. r,alanrint ellátták a fesztivál tojás igényét.

A

rendezr,ény és a fórurrr elott, október 29-én a BTT Tojásszovetség szervezéséberr egy
Sajtóreggeli l'alÓsult rneg a Budai Vár Korona Cukrászdájában, alrol tobbek kozott bemutatásra
kerrilt a szakmai korrferencia, valanrint az Orczágos Tojás Sokadalorrr is. A sajtóreggelire meghívást
kaptak az országos és szakmai média képviset i. Október 5-én mát az MTV Család-Barát
magazinjába keriilt bemutatásra a rendezvény Dr. Molnár Gycirgyi a BTT títkára által, illetve
e$,ik fellépo séfiink, Németlr József fózótt tojásos ételeket.

A Baromfi Terrnék Tanács áItaI október 9-te a Három Gírrrár Rendezvényházba szeryezett 14. Tojás
Világnapi szakmai konferencia keretében az érdeklodok tobb eloadást hallgathattak a szaknta,
iiletve az ágazat neves képviseloi jóvoltából. A konferenciát megnyitotta Végh Lásztó, a Baromfi
Termék Tanács elniike, koszorrt t nrondott Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felel s
államtitkár, valarnint eloadást is tarlott a baromfiágazat vidékfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési
lehet ségeirol a 2014-2020 kozotti idoszakban.
Az EEPTA szerepérol. feladatairól, céljairól, &z elért eredményekrol és az elotttik áIl
nelrézségekrol Mark Williams, az EEPTA Európai Tojástermel k, Tojáscsomagolók és
keresked k Sziivetségének titkára beszélt.
Dr. Molnár Balázs) az Elanco Animal Health key account managere eloadásában bemutatta a
lehet ségeket a szalmonella gyérítésbena vakcinázáson tril, valarnint a tojótelepeken alkalmazott
zoonozis rizikó Indexbol nyert tapasztalataikat.
Ezt kovetoerr prof. Dr. Siit Zo|tán,
Kaposvári Egyetem tanára, Exemplis discimus
PéldákbóI tarrulunk (A tartásmód lratása a ^
tyrikok tojásterrnelo képességérea genotípustól ftiggoen,

az elsó és a

nresterséges vedletést koveto második tojásterrrrelési idoszakban) círrru beszámoloját

lrallhatták a szakma képviseloi.

lrirdettiink. A roll-up szaknrai arryagából Tojás Kvízt készítetttink,rnajd a lrelyes kitoltoknek egy
doboz toj ást aj árrdékoztunk.

A

rendezvényen díjmentes megielenési lehet séget biztosítottunk tojástermel knek, és
tojásdíszít knek, akik kitiintetett helyen mutathatták be tevékenységeiket, értékeiket.
A Kecskenréten rrrég sosem látott baromfiudvar is nagyon népszeriinek bizonyult. A fajtánként
kiállított é1o állatokat élvezettel tekintették meg vendégeink. A rendezvén), végénszétosztásra
kertiltek az áIlatok. Az osztást is kiernelt figyelenr és érdeklodés kcivette a lakosság tész&óI.
A fesztivál ideje alatt a látogatók rrregtekirrtlrették a Tojásmíivészeti Kiállításunkat, rnely rrrár
október 2. ota rrregrryílt a kozorrség szátnára. Aíárlat anyagait aMagyar Mez(igazdasági Mrizeum
Kiinyvtára ltozta. r,aianritrt kiállításunk október 8-án kibovrilt a zengor,árkonyi Míves Tojás
M zeum á|tal. felajánlásként kitelepített Míves Tojás Gyííjteményével.Kecskenrét patinás
épiiletéberr, a volt Liberté étterem épriletében rrregvalósuló kiállítás rnellett az érdekl d k
rnegnézlrették a Nenrzeti M velodési Iníézetátíal szeryezett Kecskernéti ÉrtékekKiállítását is. A
tereinberr Tojásmozi is rntikodott. alrol a Kecskemétfilm Kft. és a Baromfi Termék Tanács által
felajánlott nrese és dokumenturrrfilmek keriiltek levetítésre.
Visszajelzések alapján rigy véljtik, sikeres volt a rendezvény, sikertilt megvalósítani céljainkat,
és rrregbizon)/osodtunk róla: az országos Tojás sokadalonr rendezvénysorozatrrak van
létjogosultsága. sikeresen vizsgázott a kecskerrrétiek korében, nagy érdekl dés iivezte mind a
szakma, mind a lakoss ág részérl.
Az eredeti célirak rnegfeleloen szeretnénk egy hosszritávon mííkd , nevélrez rnéltóan egy valóban
országos hatáskiiríí,min ségi rendezvénysorozatot létrehozni, alrol megjelenhetnek a térség
tojáságazathoz kothet szereploi, rigyrnint tojástermel k, baromfitenyészt k, de akár a
tésztakészítk, illetve a cukrászipar lleves képviseloi is, nrint fó tojásfellrasználók.
Kulturális programjaink kozott els bbséget élveznek a térségértékeitfelvonultat . helyi
csopotlok is. Vásárunkorr f ként a kornyékbeli termelok és kézrnurlesek domináltak, mely arárry,t
szeretnénk megorizni a további rendezvényeinken is.
Így bekeriilhet az országos fesztivál kínálatba a Kecskeméti Térség,,íza", hagyom áns,a és
értékei.Ehhez szívesen vessziik tagtelepiiléseink egyiittmtíkiidését,és iitleteit.
A tojásfo g)rasztást népszerusítoisirreretterjeszto munkának kiisziinhet en a térségtojástermel i
lrosszutárron rijabb vev kiirre, nregnorzekedett keresletre tehetnek szert.

HUNGARIKUM FESZTIVÁL
2015. 10. 10. Csepel

A Csepeli Városkép Kft. az tdei évben rrrásodik alkalornrrral bízta meg egyestilettinket azzal, hogy
részt vegyiink fesztiváljukon Háztájit az asztalra|. Tanyai és terrnék vásárunkkal. Ezen a

rendezvényen ktzár lag egyesiilettirrk termeloi és kézrrrtívesei árusítottak, akik nagy lelkesedéssel
vettek részt az eselTlényerr. A vásáron kívril a kulturális fellép ket is mi biztosítottuk. A Kunság
Táncegytittes, valarnint Torrrrási Elek és zenekara szorakoztatra a kozonséget, akik
néptáncbenrutatót és táncházat is tartottak, nrely rendkívril népszertinek bizonyult. A gasztronómiai
vonalon pecsenyesritovel, kurloskaláccsal várluk a látogatókat. A helyiek nagy érdekl déssel
fogadták tenneloinket, kézrrruveseinket. mivel igazi kuriózurrrnak számít a csepeli lakótelepen ezen
házllag és kézze\, e gyedil e g ké szített terrnékek me gj el ené se.

A

szetvezók meseel adással, mesterségek bernutatójával, konnyuzenei koncerttel színesítettéka
progranot.

,,GyüMörcsrr oZó

xőr _ TERMÉxExy EGyÜTTMŰKÖDES"

konferencia

2015. 10. 15. Kecskemét

A Magyar Noi Unió áItal szewezett rendezvényen, mely

a

vidéki n k kihívásairól és lehetoségeirol

díszek elkészítésére.nrelyre lrat osztály jelentkezeít. Ők el re egyeztetett idopontban, szakképzett
atrinrátorok segítségéveikészítettekkarácsonyi díszeket, ajándékokat. A kézrntiveskedés után
Eg),estiletrink vendégril látta oket puszedlivel és teával.
l2.19-én, szornbaton a kuiturális mtísorok 16 orát l kezdodtek. A Bács_Kiskun Megyei Kiilt k és
,,Ünnepv áto" prograrrrja gondoskodott a rneghitt
harrgulatrÓl. A Damjanich János Általános Iskola diákjairrát
,rot,nusének" cínr színdarabja
lrangolta Karácsony rinrrepére a vásár résztrrerz it.

Írók Baráti Kiirének MíívészetiCsoportja

A

kossutlr téren a

Adventi gyertyagyirjtás tirurepélyes nrrisora után az Egyesrilet
szeretefuendégséget szetvezett. Az tirulepl ket forró teával és zsíros kerryénel láttuk vendégril,
rnajd for. alt bonal r'áftuk Óket az Ifi rsági Ottlrorr Trikorlerrrrében. A forralt bor elfogyas ztása
kozben Pet Edina Fadette énekes eloadórn vész adott szívnrelengeto m sor1.
l2-20,án vasárnap isnrét a Bács-Kiskun Megyei Ki'It k és Írók Baráti Kiire N{iívészeti
CsoPortjának tagjai léptek fel versekkel, dalokkal, valanrint a Kecskeméti Zenészegylett i
Somogyi Károly adott kellernes lrangulatri karácsonlr ftor*yíizenei m soft.
rre_qyedik

Mirrdhárorn napon a kulturális csopofiok, iskolák ingyenesen r,állalták
ajándék csonraegal, errrléklappal kedveskedtrink, valanrirrt puszedlivel

verrdégri1.

a fellépést.Szánrukra
és teával láttuk oket

A vásárra látogatók kellenres lrangulatban, kulturált kortilrrrérryek kozott tudtak nézelodrri, vásárolrri
és az árusítók is tobbnyire elégedetterr zá:Írák a rcnd,ezvényt. A kovetkezó évi vásárt E,gyestiletrink
kecskenrét F terére tenzezi, hogy terrrreloirrk és kézm veseink rrrég nagyobb érdeklodésretartsanak
szánrot és nagyobb forgalrnat tudjanak borryolítani.
G

AZD AEBED AZ ARAI\YHOMOK S ZÁLLODÁBAI{
2015. 12. 3l. Kecskemét

Az

AranYlrornok Hotel felkéréséreEgyestiletrirrk immár második alkalomrrral szewezett
Gazdaebédet a lrotel r'endégei részéreaz év utolsó napján, turiszílkai csomag részeként. A fogadás
alkalrrrával a verrdégek taláIkozhattak a korrryékbeli tennel kkel és rrregismerhették termékeiket,
beszélgetésriksorán betekintést kaplrattak a vidéki élet minderrnapj aiba. A visszajelzések alapján
irjra rneggyózódturrk arról. hogy tennel ink által készítettterrrrékek rnegállj ák ahelyuket egy magas
rninoségu szolgáltatásokat felvonultató lrotel kínálatában. A vendégek tobbszor is rnegje gyezték,
hogy aGazdaebéden kínált ételek legalább olyan finomak, nrint a hotel konyháján késztilt fogások.
Sokak szárnáta visszaidézíéka gyennekkori, nagymama álta| készített ételeket és emlékeket. A

az

ételkrilonlegességek és a gusztusos, látványos tálalás ígazi
szemléletforrrráló. maradandó élrrrényvolt az érdekl d k számára.
A szilveszteri torrrbolán a száIloda a vendégei kozcitt Aranyhonrok Portéka - _,a térségajándéka"
aj ándékc sonragot sorso lt ki E gye sul etrink felaj ánlás ábó 1.
BÍzunk benne, hogy lesz még lehetoségtink hasonló egytittrnríkodésre és bevonhatjuk a kiváló
rninoségtíhelyi terrrrékeket a kornyékbeli szállodák, éttennek kírrálatába sokszíntisítve. egyedivé

személyes taláIkozás,

téve azok szolgáltatásait.

ARANYHOMO

K_P o

RTExe HOI{LAP

r,r,lvlv. aran},lr onr ok-p o rte k a.

Az

lru

Aranylromok Porléka - a TérségAjándéka

Aranyhomok KistérségfejlesztésiEgyesiilet kierrrelt célja, hogy rnindenki szánára
nregismerlesse és elérhetové tegye a helyi és a térségigazdák és kézmiívesek termékeit,
alkotásait. Arra tóreksz nk, hog1l ráirányítsuk , fog),osztók figyelmét a térségben el állított
biztonságos, min ségi, fogl,aszíóvédelmi szentpontból megfelel és sok esetben egyedi termékeb"e.
Igénykérrtrnertilt fel helyi vállalkozások vonatkozásában, lrogy szívesen ajándékoznának helyi

Szemereyné Pataki Klaudia
elrrcik sk.

Lud nybenei Csiribiri Ovodu

ffi ffi
M(I^{KATERV
2016/2017. nevelési ev

"A világ
várjuk

befogadása egy kisgyermek számára akkor válhat teljessé , ha

az

érkezését.Ha iinmaga indul

siettetjiik az indulását. Ha szabaddá tessziik

el felfedeztí ritjára. Ha

nem

az

tját. Ha hagyiuk i átszani,
mert a gyermeki megismerés, felfedezés ritja a játékon keresztiil vezet. Ha

figyeliink a kérdéseire. Ha mindvégig támogatjuk, mert mikiizben felfe dezi
iinmagát, a világot is fel kell fedeznie."

(Labáth Ferencné)

A nevelési év során intézménytink mtikodésétaz alábbi szabáIyzók határozták meg:
-2011. évi CXC torvény anemzeti koznevelésrol, illetve atcirvényt módosító 2012. CXXN.
torvény
,1997 . évi XXXI. torvény a gyermekek védelmérolés a gyámti gyi igazgatásról, valamint az
idevonatkozo módosítások.
-2008. évi XXXI. torvény az esélyegyenloség érvényesiilésénekkozoktatásban torténo
el mozdításfuo| szolgáló egyes torvények módosításáról.

-20l20I2. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézményekmtikodésérolés a

kozneve

1é s

i intézmények névhasz ná|atár ol.

-363 1201 2. (XII. 1 7.) kormányrendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról.
-4812012. (XXII.I2.) EMMI rendelet a pedagógiai szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
szakmai szolgáItatásokat ellátó intézményekrolés a pedagógiai-szakmai szolgáItatásokon való

kozremtíkodés feltételeirol.
-I5l20I3. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgáItat intézmények mtikodésérol.
-32612013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok elomeneteli rendszerérol és a
kozalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. torvény k znevelési intézményekben
torténo vé grehaj tásátol
-Ladánybene Kozség Önkorm ányzat Képviselo-testtiletének vonatkozó cinkormányzati
rendeletei
.

A nevelési munkát meghatározo belso szabályozok:
-Az óvodai nevelés országos alapprogramja
-Helyi Pedagógiai Program
-Eves Munkaterv

-SZMSZ

-Házirend

Áttaláros adatok
Az intézményszékhelye, neve, címe
Alapító okirat szerinti ellátandó feladatai
Aziníézménynapi nyitvatarlási ideje a
20161201 7. nevelési évben

Nevelési év
Nyári zárás
ovodai beiratás

Ladánybenei Csiribiri Ovoda
Ladánybene Rák czi utca 6.
851011 Ovodai nevelés, ellátás
7:00

-

17:00

A nyitva tartástól zárásig óvodapedagógus
foglalko zlk a gyerekekkel
2016.09.01-t 1 2017 .08.3 1-ie
20í7.07.01-08.01
2017 . máius

2015. január l-tol életbe léptek olyan változások, melyek hatnak
tevékenységiinkre. A fóbb változások:

a

nevelési évben folyó

- a gyermek felvételénél,átvételénélnem a felvételi korzetben lévo lakcímet, hanem az
életvitels zeruen az óvoda felvételi korzetében lakás tényétkell figyelembe venni, az
életvitelszeru lakás igazo|ását lehet kérni a sztilotol, illetve családlátogatás során lehet
ellenorizni
Kotelezo óvodába járás:
A koznevelési torvény 8. (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévétbetolti, a nevelési év kezdo napjától
legalább napi négy rában óvodai foglalkozáson koteles Észtvenni.
A kotelezó ovodába járás alól a jegyzó a szi.ilo kérelmére - az óvodavezetó és a véd no
egyetértéséig- a gyermek 5 éves koráig felmentést adhat.
Óvodai foglalko zások mulasztása:
A kotelezo óvodába jfuási kotelezettség miatt folyamatosan figyelemmel kell kísérnia
gyermekek óvodai foglalkozásrol való távolmaradását, és annak igazolásáí.
5_nél tobb igazolatlanul mulasztott nap esetén az vodavezetonek értesítésikotelezettsége van
a gyámhat ság, a gyermekjóléti szolgálat felé.
10 igazolatlanul mulasztott nap esetén az óvodának tájékoztaínia kell a mulasztásról az
általános szabálysértési hatóságot.

1. Helyzetelem zés
1.1.

Nyári

éIet

A

nyár folyarnán juniusban és augusztusban fogadtunk gyermekeket az óvodában, A
Iétszámválíozo volt. Az elmirlt évekhez képest nagyobb |étszámvolt a jellemzo.
Jriliusban megtortént az voda épiileténeknagytakaritása, fertotlenítése. A fuvet egész
nYáron gondoztuk, ebben segítségtinkrevoltak a kozmunkások is. A fozokonyha tisztíto
festésétjrilius elején oldottuk meg.

Nagycsoportosaink részéreaugusztu s 25-26-án a hagyományos Fecsketáborban
lehetoségtik volt ismerkedni a tanító nénikkel. az iskolai élettel.
Szintén augusztus végén, 29-30-3 1-én fogadjuk óvodánkban az,ij kiscsoportosokat
sztileikkel. ReméIjik ezzel a beszoktatással konnyebbé tessztik az elváIásí, az óvodai életre

lrangolódást.

Tornaszobánk folyamatos beázása miatt a falfestés és a borítás nagyon tonkrement. A
kivitelezo cég Így augusztus 23-án ujra lefedte a tetorészt, és megsztintetttik a világító
ablakokat. A festés és a falborítás javítására kés bb keriil sor.

1.2.

Személyi feltételek

Óvodánk személyi állományában a kovetk ezó váItozás tórtént: Gulyás Ttinde március 19én megszrintette munkaviszonyát. Az o dajka munkakorét Fehér Erika tolti be. A gondozonói
és takarítónoi állást pedig Horvát Zsuzsanrlalátja el.

A csoportok alakulása
csoport
Manó csoport - kiscsoport

a

kovetkezó lesz a 201612017. nevelési évben:
óvóno
Nagy Eniko

daika
Ki

sj

uhás zné Halasi

Anita

Vida Lász| né
Csicsergo csoport
csoport

-

kcizépso

Kacsa csoport - nagycsoport

Gondos Róbertné

Fehér Erika

simkóné Jámbor Marianna
Fekete Katalin
Takács Mária

kislorincné Horváth Erika

Technikai dolgozok
Nagy Lászl né
Nagy Istvánné
Pesti Mária
Fabók piroska
Hotvát zsuzsartna

1.3.

élelmezésvezeto
fószakács , konyh ai dolgozo
konyhai dolgozó
konyhai dolgozó
gondozóno, takarítóno

Csoportok alakulása

Ebben a nevelési évben a beíratott gyerekek létszáma : 62 fó.

,)a

.,t

beiáró
J-

fi

Kiscsoport

I4

9

Kozépso csoport

19

2

6

13

Nagycsoport

19

4

10

9

Iétszám

lány

BTM

SNI
1

J-

2

2. 201612017. nevelési év

2.1.

Nevelési év rendje

Nevelési év : 2016. szeptember 1 - 2017. augusztus 31.
Oktatási év : 2016. szeptember 1 - 2017. május 31.

Az

óvodában ószi (2016.1 1 .02-04), téli (2016.12.22-2017 .0I.02.), íavaszi (2017 .04.13-18.),
szi.inet nincs. Elozetes felmérésalapjánlétszám fiiggvényébenmtikodiink, amikor szakszeru
ellátást kapnak a gyermekek -saját pedagógus nem garantá|hat .
Karácsonykor 2 tinnep kozott az ovoda záwatart.
Gyermekek felvétele -férohely, eljárásrend, torvényi megfelelés ftiggvényében-egész
nevelési évben folyamatos.

2.2

Nevel munkánk feladatai

Pedagó giai programunk tartalma zzai
a) az óvoda nevelési alapelveit, célkituzéseit,

b)

azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket,amelyek biztosítják a gyermek
személYiségénekfejlodését,kozosségi életre torténo felkészítését,a szociális an háírányos
helyzetti gyermekek differenc iált fej le szté sét, fej lodé sének s e gítés ét,
c) a gyermek- és ifiuságvédelemnrel sszefiiggo pedagógiai tevékenységet,
d) a sztilo, a gyennek, a pedagógus egytittmtikodésének formáit, továbbfejlesztésének
lehetoségeit,

g) a nevelési program végrehajíásához sziikséges, a nevelo munkát segíto eszkozok
fe

1

szerelé sek

je

gyzékét.

Pedagógiai munkánk alapját az alábbi kulcspontok képezik, rrrelyek
valósulnak meg:

a

és

mindennapokban

- Neveléskozpontirság, gyermekkozpontírság megorzése,

- Differenciált fej lesztés,

A játék kiemelt szerepe,
A gyermek testi-lelki sztikségleteinek maximális figyelembe vétele,
Az életkori sajátosságokhoz, egyénhezigazodó fejlodés- fejlesztés elosegítése,
a tevékenységekre éptilo nevelés - tanulás megvalósulása,
- Integrált pedagógiai munka a halmozottan hátrányos gyerekekre ktilon figyelmet
fordítunk.
-

-

Célunk:

-

az eddigi eredményeink megorzése
Pedagógiai programunk minél színvonalasabb megvalósítása
szoros partnerkozpontri kapcsolattartás

Feladataink:
Biztosítani a biztonságos, családias kcirnyezetet
Megadni a meleg szeretetteljes gondoskodást

-

e|zárkoztatni ahátrányos és veszélyezteteít gyermekek lemaradásáí.
Odafigyelni a tehetséges gyerekekre és segíteni oket a fejlodésben.
Felkészíteni a gyermekeinket, hogy az iskolai elvárásoknak megfeleljenek.
F

kiemelt szakmai feladataink:
általános érvénytíf bb feladataink mellett a kovetkezó adott
évi, kiemelt feladataink vannak:
- az ovodai napirend olyan kialakítása, melyek a sztilok igényeinek a legjobban megfelelnek
- a gyermekek magatartási fegyelmének erosítése,
- a problémák megbeszélése a sztilokkel, a szi.ilokkel való szoros egyi.ittmtikodés a gyermek
beilleszkedése érdekében.

A nevelési programból fakadó,

A nevelotestiilet mtikodésével kapcsolatos feladataink:
- a nevelotestiilet hatékony m kodésérrekáltalános segítése,

- az értekezletek osszehívása,
- az értekezleteken a megfelelo tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás,

dontések továbbítása,
- az értekezleten hozott dcintések végrehajtása.

Fejl dési napló

a

vezetése :

A

gyermekek fejlodésétfolyamatosan nyomon koveto dokumeníáci a gyermekek
fejlodésérolfolyamatosan vezetett olyan dokumentum, amely íartalmazza a gyerrnek
fejlettségi szindét, fejlodésénektitemét, a differenciált nevelés irányát. Ennek alapján
feladatunk a sziilok folyamatos tájékoztatása a gyermek fejlodésérolés javaslattétel a fejlodés
el o se gítés élrez sztiksé ge s fej le szté si

feladatokról.

Egészséges életmódra nevelés:

,
,

Az egészségestáplálkozást alapveto sztikséglet kielégítésnektekintjtik.
Hatékony foglalko ztatási formákkal, elsosorban a természetes mozgásokra, valamint
lj szemlélettí, nem versengés centrikus játékokra építve,lehetoséget adjunk a mozgáson
keresztii| az egész személyiség fejlesztésére, a mozgással kapcsolatos pozitív

kompete nciaérzet ki

o

{

al

akí tásár a.

spontán, szabad játék kereteiben végzett mozgásos tevékenységekkiegészítlk az
irányított mozgásos tevékenységeket.A komplex testmozgások beéptilnek az óvodai élet
egyéb tevékenységeibe is, mikozben egytitt hatnak a gyermek személyiségéneka pozitiv
énkép,onkontroll, érzelemszabáIyozás, szabálykoveto társas viselkedés, egytittmtikodés,
kommunikác ió, problémame goldó gondo lkodás - fej lodé sére
o
}r{agy figyelmet fordítunk az edzésre, levegoztetésre. Lehetoség szerint naponta tcibb
orát, délelott és délután is kinn hrt zkodnak a gyermekek a levegon. A Ievegóztetés idejére is
gondoskodunk a gyermekek tevékenységénekmegszervezésérol. Szeles idoben, sur kodben,
vagy ha a homérséklet -10 C aIá esik, a csoportszobák fokozott szelloztetése mellett a
gyermek ek az épriletben maradnak.

Óvodapedagógusok feladatai

:

A

Pedagógiai program szerint a megbeszéIt tervek alapján a szokásos rend és szabályok
szerint végezzékmunkájukat a kolléganok az oktatást-nevelést a leheto legmagasabb
színvonalon. Felkésziilten kell várni a gyerekeket a tanévkezdéskor, ez fóleg a vissza- és

beszoktatásra, majd az adminisztráciok elkészítésére,az egész éves munkára vonatkozik.
Minden dolgozó torekedjen aíra, hogy a gyermekek jól érezzékmagukat, biztonságban
legyenek és megkapjanak mindent a fejlodéstikhoz.

Nevel munkát segít k feladatai, munkája:
Fontos, hogy a munkakori leírásban leírtak elvégzésénkívlil a dolgozók a gyermekeket nagy
szeretettel, megértésselvegyék koriil. Gondozzák, segítsék oket rgy, hogy meg legyen adva
az cinállóságuk. Tarlsák rendben, íisztán az éptiletet" figyelve arra, hogy semmifele
balesetveszéIy ne fenyegesse seln a gyerekeket, sem a felnotteket.

ÁItatános,

f

bb nevelési feladataink:

a) kiscsoportban:
- befogadás, a család és az óvoda szokásrendszerének osszehangolása.

- esélyegyenloség megalap ozása.

- mozgás és játék kedvezo feltételeinek megteremtése,
- egyéni bánásmód gyermekcentrikus szemlélete,
- egyéni fejlettség és érdeklodés feltérképezése,
- pozitív élmények ny jtása. érzelmi biztonság kialakítása.
b) kozépso csoportban:
- kozos tevékenységek szewezése, nregfelelo eszkozok biztosítása.
- a csoport kcizos életénekmegszervezése, a szokás és szabályrendszer gyermekhez igazod
kialakítása
- metakommunikációs eszkozok alkalmazása, érzelmi élet fejlesztése
- konfliktus kezelés gyakorlása

c) nagycsoportban:
- tolerancia gyakorlása,

-

egytittm kodés verbális kommunikáció alakítása
m e g e l o Ie gezett b i zal om alapj án a magatarlás i prob ém ák keze
a munkavégzés, munkaszervezés képességénekalakítása,
feleloss égérzetik,kitartásuk fej lesztése
1

l és

e,

Fejleszt pedagógusi tevékenység:

A fejlesztési feladatokat fejleszto

pedagógusok látják el óvodánkban: Nagy Eniko, Simkóné

Jámbor Marianna. Takács Mária.
Gyó gyp e da gó gi ai fe adatok ar e|Iátj a F e kete Katalin.
A megvizsgálí gyerekek fejlesztése egyéni titemriknek megfeleloen folyamatosan folyik.
1

Kiils s foglalkoztat

-

ká|ta| biztosított foglalkozások:

mozgásfejlesztés
foci
német játékos nyelvoktatás
zumba

Nevelési értekezletet 3 alkalommal terveztink, dz óvodapedagógusok áItal elfogadott és
aktuális témákkal. Ezeken kívtil problémamegoldó megbeszéléseket tartunk sztikség szerint.

A nevel testiileti értekezletek terve:

ERTEKEZLET

pÁruvta
2016. augusztus
29.
2016. október
2017.január

AZ ERTEKF,ZLET CELJA, FOBB NAPIREND
Nevelési évnyitó értekezlet

A

kcivetkezo nevelési év elokészítése,elkezdésévelkapcsolatos

fe l adatok, táj ékoztatás. Munkaterv
Idoszertí feladatok

m

e

gb

es

zé lé s e

Félévimunkát értékelo,kovetkezo felévre vonatkozó
me ghatá

r

ozo értekezlet

feladat

:

- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgáIata

2017 . március

2017.j nius

2.3.

feladatok me gbeszélése
Nevelési évzár érlekezlet:
- II. Félévimunkát értékelo.kovetkezo felévre vonatkozó feladat
meghatározo érlekezlet,
- pedagógiai munka elemzése, értékelése,
- a pedagógiai munka hatékonyságának vizsgálata,
Ido szerri

Események, programok

2016. szeptember 7 . szerda
2016. október 8. szombat
2016. október 1 3. csi.itoftok
2016. október 21 . péntek
2016. december 6. kedd
2016. december 19. hétfó
2017 . ianuár 25. szerda
2017 . február 1 1. szombat
2017 . március 14. kedd
2017 . március 25. szombat
2017 . április vége
2017 . má|us 9- 1 0- 1 1
2017 . máius 24. cstitortok
2017. |rinius 3. szombat
2017. irinius 7.szerda

sziiloi értekezlet
Oszi bál
Fényképészion
Október 23. - Nemzeti tinnepi megemlékezés
Jon a Mikulás !
Karácsony
sztiloi értekezlet
Farsangi mulatság
Március 15. megemlékezés
Ovi - GáIa
Anvák napi megemlékezések csoportonként
csoportkirándulások
sztiloi értekezlet
Evzáro, Ballagás
Gyermeknap

3.

Kapcsolattartás, egyiittmííkiidés

FolYtatjuk a szoros egyrittmunkálkodást. Az vonok napi kapcsolatban vannak a szrilokkel,
tét1 ékoztatj ák oket a gyermek fej lodé séro 1.
Sztil i szevezet is mtíkcidik az intézrnényben. Rendszeres osszejoveteleken mindent
megbeszéliink, biztosítjuk a nyitott óvoda adta lehetoséget. A sztilok aktívan részt vesznek
rendezvényeinken, segítenek szervezési feladatokban.
rendszere sen

Kapcsolattartás- kivel?
sztilcikkel:

Iskolával:

Hogyan?
Családlátogatások
Egyéni megbeszélések
sztiloi értekezletek
Kozos programok (kirándulások,
sportnap, gyefineknap)
T áj ékoztato a gyerekekro I
Nagyc soportosok láto gaíása az iskolában
Tanító nénik látogatás a az ovodában.

Nyílt órák látogatása, hospitálások.

Evzár szi,iloi érlekezleten elsos taníto
néni részvétele
kcizo s táncház szervezé s e.

Kónyt,tárral:
Egészséggyi ellátással:

Fenntaríóyal:

Fecsketábor
Konwtárlátogatás
Védonovel névsorok egyeztetése,
tisztasági vizsgálatok
Háziow osi rendeloben láto gatás
Fogorvosi látogatás
Intézménybeszámolój ának,
munkatervének me gkrildé se
Ertekezl etek j e gy zókonyvének
megkrildése
Ijnnepé lyekre, bálr a me ghívás
A sztiloi igények felméréseután a nyitva
tartás megállapítása
Ertekezletekre me ghívás
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4.
vida Lászloné
Takács Mária
Nagy Eniko
Gondos Róbertné
simkóné Jámbor Marianna
Fekete katalin

Felada tellátási terv
I\tézményvezet
Munkavédelmi, tuzv édelmi, bale setvéde lmi
felelos
Gyermekvédelmi felelos, Bozsik program
Unnepfelelos, szertárfelelos
Konlvtárfelelos. szeríárfelelo s
szertárfele1o s, cikkíró

Továbbképzésiterv:

vida Lászloné
Takács Mária
Nagy Eniko
Gondos Róbertné

simkóné Jámbor Marianna

Fekete katalin

l. Ellen
Valamennyi csoportot

Kozoktatási vezeto pedagógus szakvizsgás
továbbk épzés

Kozoktatási vezeto pedagógus szakvizsgás
továbbk épzés
I(onfl iktuskezelés koznevelési

intézményekben
- konfliktuske zelés koznevelési
intézményekben
- DIFER haszná|ata és az erre alapozotí
feilesztés 4-8 éves korban
- konfliktuske zelés koznevelési
intézményekben
- DIFER haszná|ata és az erre alapozoíí
fejlesztés 4-8 éves korban

rzések, hospitálások

érint ellen rzések zempontjai:

Az ovodapedagógusok feladatai

a nevelomunka dokumentálásával kapcsolatban:
csoportnaplóban:
- befogadási,- visszafogadási tervek, és értékeléstik
- felévenkénti nevelési terv- félévenkéntiértékelés
- az évszaknak megfelelo napirend és szewezési feladatok
- napló naprakés z vezetése
- statisztikai adatok pontos vezetése
- A gyermekek fejlodésének megfigyelésétszolgáló dokumentumok folyamatos
vezetése, szril i íájékoztatás felévente
- Szriloi értekezletek, fogadó órák megtartása
- Ünnepélyeken, gyermeki élet eseményeivel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel.
Az voda hagyományainak cisszehangolása a sztiloi igények figyelembevételével.
- Egyéni megbízatások vállalása, arányos teherviseléssel a torvényi eloírásoknak
megfeleloen

A

11

Vezetoi ellenorzések az alábbi szempontok szerint valósulnak meg:
- A pedagógus személyisége, attittídje
- A pedagógiai program rnegvalósítása a csopoftban
- Kapcsolat a csoportban tevékenykedo dajkával
- Milyen módon segíti a pedagógus a íapasztalatszerzésí,a saját élményekenalapuló
ismerets zerzést?
- Épít-ea gyermekek természetes kíváncsi ságára?
- Milyen viszonyt alakított ki a gyermekekkel?
- Figyelembe veszi-e az adotí gyerrnek aktuális fejlettségét,differenciál-e?
- A módszerek, a hely, az idó megválasztása az adott tevékenységethogyan szolgáIta?
- A szervezési, elokészítésifeladatok megfelelo színvonalon valósultak-e m"o
- Megfeleloen rnotiválta-e a gyerrnekeket?

A dajkák munkájának szakmai ellenorzési szempontjai

Tisztaság a csoportszobában és a kiszolgáló helyiségekben
Tálalás, az étkezéssegítése
Higiéniai szabályok betartása
Kapcsolat az óvónokkel
Kapcsolat a gyermekekkel
Munkaido pontos betartása
- Gyermekszereto magatartás
- Kornye zeív édó magatartás
-

5.1.

Az óvod avezet ellen

rz ó

látogatásai:
Cél:

Tájékozodó látogatás

Október, november folyamán
minden csoportban.

A csoportban dolgozó

pedagó gusok beszoktatásibefo gadási tevékenysége,
hatékonysága,
eredményessége,
esélyegyenloség fi gyelemmel
kísérése,kapc solatteremto
képességtik milyensé ge.

Kiscsoport

Március elso hete

C él : Gyermekkozpontirság,
rugalmas napirend

Cél : Gyermekkozpontriság,

rugalmas napirend

Kozépso csoport

Március második hete
Cél : Gyermekkozpontriság,

Nagycsoport

Március harmadik hete

rugalmas napirend

l2

Az

óvod av ezeíó további ellenorzései :

o
o
o
5.2.

Pontos munkakezdés - folyamatos
Dokumentáció ellenorzése (csoportnaplók, mulaszíási naplók; fejlodési napló
felévente)
Az óvodatiszíaságát, az udvar rendben 1pfiását- folyamatos

-

Ovodán beltili hospitáIás

Gondos Róbertné

nagycsoport

konfliktuskezelés

simkóné Jámbor Marianna
Takács Mária
Nagy Eniko
Fekete katalin

nagycsoport
kiscsoport
Kozépso csoport
Kcizépso csopot1

Pro| ektmunka megvalósulása

Játékfai ták megi elenése

Uj csoportba beilleszkedés
Egyéni feilesztés lehetoséeei

készítette: vida Lászlóné
Int.vez.
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A

201612017. nevelési

év munkatervét az óvoda neveloi véleményezték,majd jóváhagyták:

Ladánybene, 2016. augusztus

31.

Vida LászI

né

int.vez.

l4

ELÓTtrRJESZTÉS

Ladánybene Ktizség Onkorm ányzata Képviset -testtiletének
2016. szeptember 20-i iilésére

TárgT": Csatlakozás a Bursa Hurrgarica Felsooktatási Önkorrn ányzaíi ÖsztorrdíjpáIyázathoz

Az el teriesztést készítette:

Szádvári Erika - aljegyzó

kardos Attila
polgármester

2

L

EI terjesztés

ad

ányb en e Kiizs é g Ö n ko rm ány zat Képv is elcí-testii l etén ek
2016. szeptenrber 20-i íilésére

Tárgy: Csatlakozás

a Bursa Hurrgarica

Tisztelt Képvise1o-te strilet

Felsooktatási Önkorrrr ányzati ÖsztondíjpáIyázathoz

!

A Bursa Hurrgarica Fels oktatási Önkorrrrányzati ÖsztondíjpáIyázat a szociálisan rászoruló
felsooktatási lrallgatókat segíto páIyázati rendszer, nreiynek pérrzngyi fedezetéril három forrás
szolgá1:

L) Az Ösztondíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozoít teIeprilési onkorrnányzat

áItaI a

ális o sztondrj .
2.) Az Ösztondíjrendszer adott évi fordulójálroz csatlakozott rrregyei onkorrrrányzat áItal
nyujtott tárnogatás.
3.) Az onkormányzati osztorrdrj alapján a hailgató felsooktatási intézményéberrmegállapított
szociális osztondíj.
Az intézmérryi osztondíjrész lravi .gy fóre jutó le_9na_eyobb cissze gét az Ernberi Er források
Minisztériunra évente teszi kózzé. Az intézményiosztondíjrészlravi osszege a teleptilési
orrkorrrrányzaí áItaI rnegáilapított osztondíjrészosszegével nregegyezó osszeg, amely azonban
neln haladhatja meg a rniniszter által megállapított lrarli .gy f re jutó legnagyobb osszeget.
Az osztóndíj id tafianra:
lral 1 gatórrak adonr ány ozott szo

ci

..A" típusupáIyazat esetén 10 lrórrap, azaz két egyrnást kovet félév;
..B" típus pályázaí esetén 3X10 irónap. azaz hat egyrnást koveto felév

Az

Errrberi

Er fonások Minisztériunra megbízásából az Emberi Er forrás

Támogatást
kezelo ebben az évben is rendelkezésrinkre bocsátotta az Ösztondíjpályázat 2017. évi
fordulójának tájékoztato arryagait . Az ÖsáondijpáIyázat 2017 . évi fordulójának Általános
Szerzódési Feltételei taftalmazzák a csatlakozás feltételeit, a tárrrogatási reirdszer pénzrigyi
fedezetét, a jogszabályi kereteket, a koordinációra a támogatás folyósítására, a páIyáztatás
rendjére vonatkozó inforrrrációkat. Csatlakozás esetén dorrtenrink kell arról is, lrogy az
Ö sztond íjpáIyázat Által árro s S zerzo dé s i Feltételeit elfo gadj uk.

A

Bursa Hungarica Ösztondíjrendszerhez torténo csatlakozás a r1.1r.r,l,.emet,gov.hu
oldalon kózzétett eljárási rendnek megfeleloen, kizárolag a Bursa Hungarica Elektronikus

PáIyázatkezelési és Egyiittmukodési Rendszerben valósulhat rneg. A csatlakozási nyilatkozat
bekuldési határideje: 2016. október 3.
Tisztelettel kérem a képviselo-testiiletet, hogy csatlakozzon a 2017. évi Bursa
Hungarica Ösztondíjrendszethez, s az a\ábbi határo zati-javaslatot fogadja el.

Határozat-tervezet
....12016. (IX. 20.\ határozat

Csatlak ozása Bursa Hungarica
rm ányzati Ö sztii n d íjpá|y ázathoz

Ö nko

Határozat
1.)

Ladányberre Kozség Önkorrrr ányzaía a jogszabályokrrak rnegfeleloen kifejezett és
visszavorrhatatlan dontést hoz arco]'. 1rog5, csatlakozik a lrátrányos szociális lrelyzetu
fels oktatási hallgatók, illet ieg felsooktatási tanulrrrárryokat kezdó fiatalok tánrogatására
létreirozott Bursa Hungarica Felsooktatási Önkorrn ányzaít Ösztond 1páIyázat 2017 . évi
fordulój ához.

2.)

Az

orrkorrnányzat a felsooktatási hallgatók szátnára. valamiirt a felsooktatási
tanulrrrányokat kezdo fiatalok részérekiírandó Bursa Hungarica Felsooktatási
Önkorrrr ányzati ÖsztorrdijpáIyázat 2017 . évt fordulójának Általárros Szerzodési Feltételeit
elfogadja, és kotelezettséget vállal aíTa,lrogy apáIyázatok kiírása, elbírálása és folyósítása
során maradéktalarrul az ÁItaIános Szerzód,ési Feltételekben foglaltaknak nregfeleloen jár
el.

3.)

4.)

Ladánybene Kozség Önkonnányzat Képviselo-testrilete ugy dont, hogy az onkonnányzat
áItaI rryrijtott tárnogatás egy fóre es lravi osszege az Etnberi Eroforrások Minisztériuma
irivatalos lapj ában a Bursa Hungarica Felsooktatási Önkorrn ányzati Ösztorrdíjrendszer
intézrrrérryi tárnogatásárakózzétett egy fore eso lravi osszeg.

Az

onkorrnányzat kotelezettséget vállal aría, lrogy a Bursa Hungarica Felsooktatási
Önkormányzati Ösztondíjrerrdszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pá|yázatokat
és a páIyázatokról lrozott dorrtést a littps:iirr,tr,rv.eper.lru/eperbr-rrsa/orrk/tonkbelep.asLrr
internet címen elérlreto EPER-Bursa rendszerben rogzíti.

5.) A Képviselo-testiilet negbízza a polgármestefi,

lrogy az Altalános Szetzódési Feltételek
elfogadását igazoló nyilatkozatot legkésobb 2016. október 3. napjáig juttassa e| az Ernberi
Erofonás Támogatást Kezeló részére.

Felel

Attila - polgárrnester
2016. október 3.

s: Kardos

Határid

:

