
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

14/2018.

Jegyzőkönyv

Készült: 2018. szeptember 17-én 16:30 órakor Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete nyilvános ülésén, az önkormányzati hivatal tanácstermében.

Jelen vannak: Csomor Tibor polgármester, Muskát Zoltán alpolgármester, Késics János, Tutti
Tibor képviselők, Füredi Zoltán, Schaffer József PÜB tagok.

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző, tanácskozási joggal meghívott.

Távol: Gerber Csaba, Hegedűs Sándor, Martényi János képviselők

Csomor Tibor köszönti a képviselő-testület tagjait és a tanácskozási joggal meghívottakat.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fős képviselő-testületből 4 fő megjelent,
az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítésére Késics János és Tutti Tibor képviselőket kéri
fel, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

A napirendi javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak szerint fogadta el:

1./ Baranya-Víz Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

2./ Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző

3./ Tájékoztató a Kölkedi Altalános Iskola munkájáról
Előadó: Intézményvezető

4.1 Tájékoztató az óvodában kialakult helyzetről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

5./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

6.1 Beszámoló a 2018. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról,
a 2018. évi költségvetésről szóló önkorm. rendelet módosítása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

7./ Tájékoztató az önkormányzati pályázati beruházások megvalósulásáról, pénzügyi
elszámolásáról, projektzárásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

8./ Előterjesztés Bursa Hungarica Osztöndíjendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

9.1 Települési Arculati Kézikönyv
Előadó: Csomor Tibor polgármester

10./ A 04. hrsz-ú út tulajdonjogának rendezése
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Előadó: Csomor Tibor polgármester
ll.J Ujvári Zsolt megbízása honlap működtetésére

Előadó: Csomor Tibor polgármester
12.! Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerződés kérelmekről

Előadó: Csomor Tibor polgármester
13.! Egyebek

a.) Dunántúli Napló településről szóló oldalának megjelentetése
b.) Légkondicionáló berendezés beszerzése
c.) Az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményei-rendezvényei
d.) Szolgáltatói bevételek alakulása, HIPA pótbefizetések teljesülése

14.! Sch~iffer István telekcsere kérelme
Előadó: Csomor Tibor polgármester

15.! Képviselői interpellációk

Napirendek tárgyalása:

1.1 Baranya-Víz Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása

Csomor Tibor ismerteti a Baranya-Víz Zrt. 2018-2032. időszakra készített gördülő fejlesztési
tervét. A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény szerint a szolgáltatónak
víziközmű-rendszerenként 15 éves időtáviatra kell elkészítenie ezt a tervet.
Muskát Zoltán: nem ért egyet azzal, hogy egy ilyen fontos beruházás, mint a kölkedi elavult
ac. ivóvíz gerincvezeték cseréje a OFT. végső periódusára van tervezve és csak az miatt
szavazza meg, mert nem szeretné, ha az önkormányzat ez miatt negatív elbírálási stádiumba
kerülne a víziközmű és egyéb más tervezett fejlesztések vonatkozásában is
Csomor Tibor: megérti az állásfoglalást, más hozzászólás hiányában szavazásra bocsájtja az
alábbiakat: ..

Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)
11. ~ alapján a víziközmű-szolgáltató és az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a
Baranya-Víz Zrt. által 15 éves időtartamra (2018-2033-ig) készített, a lenti azonosítókkal
rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet — felújítási és pótlási, valamint a beruházási tervrészt is
— elfogadja ésjóváhagyja.
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítój a: 11-23959-1-013-00-07
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: I. 1.

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem (Tutti Tibor) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

126/2018. (IX.17.)számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
CCIX. törvény (Vksztv.) 11. ~ alapján a víziközmű-szolgáltató és az
ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a Baranya-Víz Zrt. által 15
éves időtartamra (2019-2032-ig) készített, a lenti azonosítókkal
rendelkező Gördülő Fejlesztési Tervet — felújítási és pótlási, valamint
a beruházási tervrészt is — elfogadja és jóváhagyja.
Víziközmű-rendszer MEKH azonosítója: 11-23959-1-013-00-07
Víziközmű-rendszer szolgáltatói azonosítója: I. 1.
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2.1 Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Programról

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző elmondja, hogy minden településnek
kötelezettsége, hogy legyen Helyi Esélyegyenlőségi Programja. Mivel a réginek lejárt a
hatálya, Újat kellett alkotni. A REP elkészítése előtt megtartották az érdekeltek részvételével a
Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot, ahol ismételten megvitatták a veszélyeztetett csoportokat
jellemző problémákat és megoldásokat próbáltak keresni azokra. Az ott elhangzottak
alapulvételével és az új, aktuális statisztikai adatok feltöltésével alkották meg az Új HEP-et.
Csomor Tibor polgármester — véleménye, hogy HEP helyi problémáinak megoldásában az
önkormányzatnak kevés a mozgástere, leginkább tehetetlen. A szépen megfogalmazott
vágyak megtestesülését az önkormányzat nem igazán tudja befolyásolni. Amennyiben kérdés,
hozzászólás nincs, javasolja, hogy fogadják el Kölked Község Helyi Esélyegyenlőségi
Programját az előterjesztés szerint.

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

127/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Kölked Község Helyi Esélyegyenlőségi Programját.

3.1 Tájékoztató a Kölkedi Általános Iskola munkájáról

Majoros Lajos igazgató megköszöni a polgármester úr, a képviselő-testület és a nemzetiségi
önkormányzatok támogatását.

Csomor Tibor elmondja, azt a minimumot adták meg csak az iskolának, amit a tisztesség
megkíván. Sajnos anyagi lehetőségeik kezdenek beszűkülni, mert sok a pályázati önrész, így a
szabad felhasználású pénzeszközöket át kell csoportosítani a falu működtetése és fejlesztése
érdekében. Örül, hogy a beszámolóban leginkább pozitív hírek jelennek meg, csökkent a
problémás gyerekek száma. Nincs ráhatásuk az oktatásra, a tankerülettel rendezett a
kapcsolatuk, a megállapodásokhoz tartják magukat. Jelenleg a mtésprobléma (kazánjavítás)
megoldása van napirenden. Megkérdezi, van-e információja arról, hogy a 100 fős létszám
alatti kisiskolák létét felülvizsgálják-e Kölked vonatkozásában is és az milyen reményekkel
kecsegtet ajövőre nézve?

Majoros Lajos: A tankerületben rákérdezett, de konkrét információjuk nincsen, valóban benne
van a lehetőségek között.

Csomor Tibor: Amikor megkötötték a megállapodást a tankerülettel, akkor úgy egyeztek meg,
hogy a karbantartási munkák elvégzését (személyzet) a Tankerület biztosítja. Ez működik. Az
iskola nem kért segítséget a nyári takarításhoz, megoldotta maga. Azt kéri, hogy a kisebb
jelentőségű problémáknál tájékoztassák egymást, lehet, hogy az önkormányzat sokszor tudna
segíteni. Keresse őt gyakrabban. Tudja, hogy sajnos nem rajtuk múlik az iskola sorsa.
Ha megszűnik az iskola, biztosan sokan Úgy látják majd, hogy az önkormányzat nem tett meg
mindent, hogy az iskola megmaradjon. Ha ez a helyzet bekövetkezik, segítsen majd
megértetni a szülőkkel, hogy ez nem helyi döntés.

Muskát Zoltán: Mi a terve a hamarosan szinte egyidőben nyugdíjba vonuló 4-5 pedagógus
pótlására? Nagy a pedagógushiány országosan.

-‚
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Majoros Lajos: Valóban, ez Országos probléma. Ő igyekszik fiatalokat felvenni a
megüresedett helyekre.

Muskát Zoltán: A fenntartónak nemcsakjoga, hanem felelőssége is van. Az igazgatónak ezt a
problémát folyamatosan hangsúlyoznia kell a tankerület felé.

A képviselő-testület a beszámolót határozat hozatala nélkül tudomásul vette.

4.! Tájékoztató az óvodában kialakult helyzetről

Csomor Tibor: Hárich-Honvéd Anita 2018. szeptember 1-től Új munkahelyén dolgozik.
Mindenféle híresztelés ellenére kijelenti, hogy Hárich-Honvéd Anita nem ő miatta, hanem egy
nagyobb kihívás lehetősége és jelentősége miatt pályázta meg az új munkahelyét! A
folyamatban lévő EFOP-os pályázat vállalásait teljesíteni fogják, ebben számít az MTKT
segítségére is. A tavalyi 31 fő után most 42 gyerek van az óvodában ás ez folyamatosan nő.
Az óvodának van jövője. Jó lenne, ha az Új vezető is a jelenlegi óvoda pedagógusok közül
kerülne ki. Nem csak óvoda vezetőt keresnek, hanem a megüresedett hely feltöltésére is
pályáztatnak. Deákné Sebestyén Orsolya vállalta az óvodavezető helyettesi feladatok ellátását,
kiírták a pályázatot az óvodavezető munkakörre, várhatóan az októberi Oktatási és Kulturális
Közlönyben jelenik meg. Ovodapedagógusból is Országos hiány van.

Tutti Tibor: Mindenképp óvónővel kell betölteni a megüresedett státuszt?

Csomor Tibor: Az Nktv. konkrét óvónői létszámot nem határoz meg, egy bonyolult képletből
kell levezetni az óvodapedagógusi létszámot a munkaidő átfedések és a gyereklétszám
alapján. Csak a dajkák törvényi létszáma kötött. Az óvodában komoly alapot kapnak a
gyermekek a későbbi fejlődésükhöz, ez nagyon meghatározó időszak. Pár éven belül
előreláthatólag 50 [ő körüli gyereklétszám várható. A gyerekek szempontjából jobb lenne egy
képzett pedagógust felvenni. Ha nem jelentkezik a pályázatnak megfelelő óvónő, akkor
pedagógiai asszisztenssel fogják megoldani. Most egycsoportos altatás van, a létszámhiány
miatt, ha szükséges, átmenetileg egy nyugdíjas pedagógussal tudják megoldani a problémát.
Ha valamelyik óvónő betegség miatt kiesik, túlórában tudják megoldani a létszámhiányt.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a Kölkedi Fehér Gólya óvoda átmeneti vezetői feladataival
bízzák meg Deákné Sebestyén Orsolyát 2018. szeptember l-től határozott időre, amíg az
óvodavezetői státusz pályázat útján betöltésre kerül.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

128/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a Kölkedi
Fehér Gólya Ovoda óvodavezetői feladataival átmenetileg megbízza
Deákné Sebestyén Orsolya óvodapedagógust. A megbízás 2018.
szeptember 1-től határozott időre szól, amíg az óvodavezetői státusz
pályázat útján betöltésre kerül.

5.! Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
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Csomor Tibor: Az írásbeli előterjesztést azzal egészíti ki, hogy az útépítéshez kapcsolódó
plusz f~Mdterületeket megvásárolta az önkormányzat. A református templom toronyórája
ügyében a tiszteletes Úr tájékoztatta, hogy megállapodtak Hanga Zsolt vállalkozóval, aki a
legolcsóbb ajánlatot adta, a feltételezhetően legjobb műszaki tartalom mellett is. Az
útfelújításra a közbeszerzési pályázatot Újra kiírták.

Muskát Zoltán kéri, hogy tegyék fel a hulladékszállítási szerződést az önkormányzat
honlapj ára.

Csomor Tibor — amennyiben más kérdés nincs — kéri, hogy szavazzanak a beszámoló
elfogadásáról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

129/2018. ~IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete a
polgármesternek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját
elfogadja.

6.J Beszámoló a 2018. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról; a 2018. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása

Schaffer József a PÜB elnökhelyettese elmondja, hogy a PÜB a beszámolót és a költségvetési
rendelet módosítását elfogadásrajavasolja a képviselő-testületnek.

Csomor Tibor: Ezek a beszámolóban leírt adatok tények, amelyeken változtatni nem tudnak
már. A költségvetésben nincs nagy tartalék. A szolidaritási adó jelentősen sújtja az
önkormányzat költségvetését és az is hatványozottan hátrányos a település számára, hogy a
magas adőerő képesség miatt rengeteg hátrány érinti a települést. Például magasabb önrész
vállalása, vagy az, hogy ez miatt nem indulhatnak egy pályázaton, minimális körben jutnak
hozzá önkormányzati feladat ellátást szolgáló állami normatívákhoz és még számtalan egyéb
hátrányos megkülönböztetés. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy Sajnos legfeljebb a település
fenntartási költségeken tudnak spórolni. Az viszont az eddig nehezen elért eredmények
rovására menne. Ha tudnák, hogy öt évig marad ez a mértékű helyi iparűzési adó befizetési
nagyság, akkor tán kiszámíthatóak lennének a működés feltételei. A HIPA előlegre nem
szabad alapozni, mert a végleges adó a tényleges gazdasági eredménytől függ, és az előleg
befizetése tévkövetkeztetésre juttathatj a az önkormányzatot!

Muskát Zoltán: Kérte, hogy az elektronikus formátumú mellékletekből tűnjön ki, hogy az
egyes értékek milyen összetevőkből adódnak. Ez most sincs meg. A rendelet szöveges
részében pontosítások szükségesek (dátum).

Csomor Tibor kéri, hogy szavazzanak az I. félévi beszámoló elfogadásáról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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130/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
szóló beszámolóját az előterjesztés szerint elfogadja.

Csomor Tibor ezután kéri, hogy szavazzanak a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról az előterjesztés szerint.

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal, egyhangúlag megalkotja az önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről szóló 1/2018. (III. 1.) sz. önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 8/2018. (IX. 20.) sz. önkormányzati rendeletét.

7.1 Tájékoztató az önkormányzati pályázati beruházások megvalósulásáról, pénzügyi
elszámolásáról, projektzárásról

Csomor Tibor: Az írásbeli előterjesztést kiegészítve elmondja, hogy 2018. október 8-án
érkezik egy nemzetközi bizottság az Altinum helyszín bej árására. A csapadékvíz-elvezetési
pályázatnál hiánypótlást kérnek.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

8.! Előterjesztés Bursa Hungarica Ösztöndíjendszerhez való csatlakozásról

Csomor Tibor javasolja, hogy idén is csatlakozzanak a Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszerhez.

Tutti Tibor javasolja megemelni a támogatást.

Scháffer József elmondja, hogy a pénzügyi bizottság is javasolja az ismételt csatlakozást a
pályázathoz.

Csomor Tibor: A támogatás mértékéről majd a pályázatok beérkezésekor szavaznak.
Javasolja, hogy szavazzanak az ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

131/2018. (IX.17:) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Onkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati fordulójához.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat visszaküldésével.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 1.

9.! Települési Arculati Kézikönyv
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Csomor Tibor tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kézikönyv a tervező által elkészített
változatának felülvizsgálata és módosítási javaslatának kidolgozása folyamatban van, de még
nem készült cl vele. Elnapoija a napirendet a következő ülésre.

10.! A 04. hrsz-ú út tulajdonjogának rendezése

Csomor Tibor: Az útépítéshez szükséges területeket megvásárolta az önkormányzat,
következő lépés a területhatárok kitűzése lesz.

A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul vette.

11.! Újvári Zsolt megbízása honlap működtetésére

Sch~tffer József elmondja, hogy a PÜB javaslata alapján vásároljanak valamilyen
számítástechnikai eszközt Zsoltnak a honlap szerkesztéséhez és karbantartásához, valamint
kössenek vele erre a feladatra Olyan megbízási szerződést, amely a színvonalas szolgáltatást
szavatolja.

Muskát Zoltán támogatja a javaslatot. Készítsen a hivatal egy szerződés tervezetet.

Csomor Tibor javasolja, hogy egyszeri alkalommal~ bruttó 200 ezer forintért vásároljanak az
érintett által javasolt számítástechnikai eszközt Ujvári Zsolt községi honlap üzemeltetőnek. A
honlap további színvonalas szerkesztése és karbantartása céljából 2018. október 1 -től
kössenek vele szerződést, amely minden költséget egybeszámítva sem haladja meg az évi
bruttó 240.000 forintot.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

132/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete bruttó
200.000 forintért az érintett által javasolt számítástechnikai eszközt
vásárol Újvári Zsolt, Kölked, Rózsa utca 13. szám alatti lakosnak, a
községi honlap üzemeltetőjének. A Testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a honlap további színvonalas szerkesztése és
karbantartása érdekében, 2018. október 1-től kössön megbízási
szerződést Ujvári Zsolttal. A szerződés összege, minden költséget
egybeszámítva sem haladja meg az évi bruttó 240.000 forintot.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: értelemszerű

12.! Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerződés kérelmekről

Csomor Tibor javasolja, hogy Takó Ferenc Kölked, Erdőfű 034 1/16. szám alatti lakos fenti
című önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését hosszabbítsák meg 2018.
december 31-ig a korábbi feltételekkel.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

133/2018. (IX.17.) számú határozat:
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Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takó
Ferenc Kölked, Erdőfű 034 1/16. szám alatti lakos fenti című
önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését
meghosszabbítja 2018. december 31-ig a korábbi feltételekkel.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 1.

Csomor Tibor javasolja, hogy Balog József Kölked, Erdőfű 0341/21. szám alatti lakos fenti
című önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését hosszabbítsák meg 2018.
december 31-ig a korábbi feltételekkel.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

134/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete Balog
József Kölked, Erdőfű 0341/21. szám alatti lakos fenti című
önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti szerződését
meghosszabbítja 2018. december 31-ig a korábbi feltételekkel.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 1.

13./ Egyebék
a.) Dunántúli Napló településről szóló oldalának megjelentetése

Csomor Tibor: Nem javasolja, hogy a Dunántúli Naplótól megrendeljék a Kölkedről szóló
oldalt.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

135J2018. (IX.1 7.) számú határozat:
Kölked Község Onkormányzatának Képviselő-testülete nem
kívánja megrendelni a Dunántúli Naplótól a Kölkedről szóló oldalt.
Megbízza a polgármestert, hogy erről a Dunántúli Napló
szerkesztőségét táj ékoztassa.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 1.

b.) Légkondicionáló berendezés beszerzése

Csomor Tibor: Az Önkormányzat Kfl-je 2 db árajánlatot kért a még az Önkormányzati
Hivatal felújítási körébe tartozó klímaberendezések beszerzésére és beépítésére. Javasolja,
hogy a Kölkedi Szolgáltató Nonprofit Kft. a kedvezőbb ajánlatot adó Blandl Hungary Kft-től
rendelje meg az 5 db klímaberendezést, amelyek ára munkadíjjal együtt bruttó 995 ezer forint.

A képviselő-testület 3 igen, 1 nem (Csomor Tibor) szavazattal az alábbi határozatot hozza:

136/2018. (IX.17.) számú határozat:
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Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja,
hogy az Onkormányzati Hivatal felújítási körébe tartozó 5 db
klímaberendezés beszerzésére és beépítésére a Kölkedi Szolgáltató
Nonprofit Kft. a legkedvezőbb ajánlatot adó Bland! Hungary Kft-t
bízza meg, bruttó 995.000.- Ft összegben. A képviselő-testület
megbízza a polgármestert, hogy javaslatáról táj ékoztassa az
ügyvezetőt, egyúttal kérje fel a kivitelezési munkák megrendelésére.
Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 1.

c.) Az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményei-rendezvényei

Csomor Tibor az előterjesztést kiegészíteni nem kívánja.
A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

d.) Szolgáltatói bevételek alakulása, HIPA pótbefizetések telj esülése

Csomor Tibor az írásos előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.

A képviselő-testület a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.

14.! Schüffer István telekesere kérelme

Csomor Tibor elmondja, hogy a képviselő-testület a kérelmezővel a helyszínen tájékozódott a
telekcsere megvalósíthatóságáról és az alábbi határozati javaslat szerint javasolja támogatni a
telekcserét:

Kölked Község Képviselő-testülete Schiiffer István családi gazdálkodó, Kölked, Rózsa utca
1 8/b. szám alatti lakos telekcsere kérelmét — tekintettel a tervezett gabonatároló építési
munkáira és annak jövőbeni használatára —‚ a kérelmező által benyújtott dokumentáció
alapján egyhangú, 4 igen szavazattal, az alábbi feltételek mellett támogatja:
1. Kölked Község Önkormányzata a tulajdonát képező

- 91. brsz-ú, 520 m2 nagyságú területet-,
- 79. hrsz-ú területéből 119 m2 nagyságú területet-, valamint
- 78. hrsz-ú területéből 99 m2 nagyságú területet

elcseréli a Schaffer István tulajdonában lévő 92. hrsz-ú területből leválasztásra kerülő
1.072 m2 területre.

2. A kérelmező tudomásul veszi, hogy a 92. hrsz-ú területből leválasztott 1.072 m2 terület a
Kölked Község Önkormányzata tulajdonát képező 111. brsz-ú területtel összevonásra
kerül.

3. A kérelmező tudomásul veszi továbbá, hogy az így megmaradó 92. brsz-ú területre
tervezett csarnok megvalósulása esetén az Önkormányzat 78. brsz-ú, út megjelölésű
közlekedési területéből a Rózsa utcából kiinduló legrövidebb, a tulajdonossal előzetesen
egyeztetett útszakaszt veheti használatba mind az építés, mind pedig azt követően, a
csarnok megközelítése céljából.

4. A kérelmező vállalja, hogy a 78. hrsz-ú út 3. pont alatt megjelölt szakaszán, a kátyúsodás
és a sárfelhordás megelőzése céljából, saját költségén épít meg egy minimálisan szilárd
burkolat alapot adó, zúzottkő alapú utat, amelynek nyomvonala nem léphet ki a kitűzés
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szerinti határokból. Egyúttal kijelenti, hogy az útépítéshez az Önkormányzattól nem kér
hozzájárulást vagy támogatást.

5. A megépítésre kerülő megközelítő Út mellett lévő lakó és egyéb épületek közlekedési
többletterhelésből származó statikai állapot- és állagromlásának megelőzése a
továbbiakban a kérelmező feladata és teljes körű felelőssége.

6. A területmódosításokkal, cserével, kitűzésekkel járó minden eljárási költség, valamint a
cseréhez szükséges szerződéskötéssel kapcsolatos ügyvédi költségek a kérelmezőt terhelik.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

137/2018. (IX.17.) számú határozat:
Kölked Község Képviselő-testülete Sch~iffer István családi
gazdálkodó, Kölked, Rózsa utca 18/b. szám alatti lakos telekcsere
kérelmét — tekintettel a tervezett gabonatároló építési munkáira és
annak jövőbeni használatára —‚ a kérelmező által benyújtott
dokumentáció alapján egyhangú, 4 igen szavazattal, az alábbi
feltételek mellett támogatja:
7. Kölked Község Onkormányzata a tulajdonát képező

- 91. hrsz-ú, 520 m2 nagyságú területet-,
- 79. hrsz-ú területéből 119 m2 nagyságú területet-, valamint
- 78. hrsz-ú területéből 99 m2 nagyságú területet

elcseréli a Schaffer István tulajdonában lévő 92. hrsz-ú
területből leválasztásra kerülő 1.072 m2 területre.

8. A kérelmező tudomásul veszi, hogy a 92. hrsz-ú területből
leválasztott 1.072 m2 terület a Kölked Község Onkormányzata
tulajdonát képező 111. hrsz-ú területtel összevonásra kerül.

9. A kérelmező tudomásul veszi továbbá, hogy az így megmaradó
92. hrsz-ú területre tervezett csarnok megvalósulása esetén az
Onkormányzat 78. hrsz-ú, Út megjelölésű közlekedési területéből
a Rózsa utcából kiinduló legrövidebb, a tulajdonossal előzetesen
egyeztetett útszakaszt veheti használatba mind az építés, mind
pedig azt követően, a csarnok megközelítése céljából.

10. A kérelmező vállalja, hogy a 78. hrsz-ú Út 3. pont alatt
megjelölt szakaszán, a kátyúsodás és a sárfelhordás megelőzése
céljából, saját költségén épít meg egy minimálisan szilárd
burkolat alapot adó, zúzottkő alapú utat, amelynek nyomvonala
nem léphet M a kitűzés szerinti határokból. Egyúttal kijelenti,
hogy az útépítéshez az Onkormányzattól nem kér hozzájárulást
vagy támogatást.

11. A megépítésre kerülő megközelítő út mellett lévő lakó és
egyéb épületek közlekedési többietterhelésből származó statikai
állapot- és állagromlásának megelőzése a továbbiakban a
kérelmező feladata és teljes körű felelőssége.

12. A területmódosításokkal, cserével, kitűzésekkel járó minden
eljárási költség, valamint a cseréhez szükséges szerződéskötéssel
kapcsolatos ügyvédi költségek a kérelmezőt terhelik.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről
tájékoztassa a kérelmezőt.
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Felelős: Csomor Tibor polgármester
Határidő: 2018. október 5.

15.J Képviselői interpellációk

Muskát Zoltán elmondja, hogy a Mohácsi Takarékbank várhatóan megszünteti a kölkedi
fiókját. A lakosság nagy részének itt van a számlája. Azt kéri, hogy a polgármester
egyeztessen levélben az igazgatóval és folytasson olyan irányú tárgyalást, hogy helyezzenek
ki egy barikautomatát, valamint olyan szerződést kössenek az önkormányzattal, ami alapján
kompenzálják a többietköltségeket (közlekedés, bankautomata használat stb.). Ezt még idén
célszerű volna a bankkal letárgyalni. Nézzenek utána, mikor lehet felmondani a szerződést a
bahkkai.

Több napirend nem volt, a polgármester megköszönte a megjelenést és az ülést bezárta.

K.m.f.

Csomor Tibor
polgármester

Kesics Janos
jkv. hitelesítő

Zimm~ann-~é dr. Kovács ~ikó
jegyző

Tutti
jkv. hitelesítő
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KÖLKED KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
7717 Kölked, II. Lajos u. 12.
Tel.: 69/384-181

MEGHÍVÓ

Kölked Község Képviselő — testülete 2018. szeptember 17-én (hétfőn) 16°° órai kezdettel tartja a
nyilvános ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Onkormányzati hivatal nagyterme.

Kérem, akadályoztatását legkésőbb az ülést megelőző 1 órával korábban jelezze Csomor Tibor
polgármesternél a 69/384-181-es vagy a 06-20/311-5504 telefonszámon!

A zárt ülés napirendje:

1.) Előterjesztés települési támogatási kérelmekről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

A nyilvános ülés napirendi ci:

1.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Programról
Előadó: Zinimerman-né dr. Kovács Anikó jegyző, Szőke Zoltáriné igazgatási főmunkatárs

2.) Tájékoztató a Kölkedi Általános Iskola munkájáról
Előadó: Intézményvezető

3 .)Tájékoztató az óvodában kialakult jelenlegi helyzetről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Csomor Tibor polgármester

5.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

6.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

7.) Tájékoztató önkormányzati pályázati beruházások megvalósulásáról, pénzügyi elszámolásáról,
proj ektzárásról

Előadó: Csomor Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester



9.) Települési Arculati Kézikönyv
Előadó: Csomor Tibor polgármester

I 0..) SchafTer István telekesere kérelme és építési előírásokhoz való hozzájárulás
E~a~~; Cs~mor Tibor poIg~rmester

11.) A 04. hrsz. Út tulajdonjogának rendezése
Előadó: Csomor Tibor polgármester

12.) Újvári Zsolt megbízása a honl~p működtetésére
Előadó: Csomor Tibor polgármester

13.) Előterjesztés önkormányzati lakásbérleti szerződés kérelmékrői
Előadó: Csomor Tibor polgármester

14.)Egyebek
a.) Dunántúli Napló településről szóló oldalának megjelentetése
b.) Arajánlatok a légkondicionáló berendezés beszereléséhez
c.) Az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményei-rendezvényei
d.~ Szolgáltat6i bevételek aIakulása~ HIPA pótbefizetések teljesülése
e.) Baranya-Víz Zrt. Gördülő Fejlesztési Terve

15.) Képviselői interpellációk

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Ülése
2018. szeptember 17-én 14~ órakor kezduídik.

A tárgyalandó napirendek a következők:

5.) Beszámoló a 2018. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

6.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosítása
Előadó: Csomor Tibor polgármester

7.) Tájékoztató önkormányzati pályázati beruházások megvalósulásáróI~ pénzügyi elszámolásáról,
proj ektzárásról

Előadó: Csomor Tibor polgármester

8.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról
Előadó: Csomor Tibor polgármester

12.) Újvári Zsolt megbízása a honlap működtetésére
Előadó: Csomor Tibor polgármester

14.)Egyebek
a.) Dunántúli Napló településről szóló oldalának megjelentetése
b.) Araj.ánlatok a légkondicionáló berendezés beszereléséhez
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d.) Szolgáltatói bevételek alakuLása, HIPA pótbefizetések teljesülése

Kölked, 2018. szeptember 10.

Csomor Tibor s. k
polgármester
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JELENLÉT! ÍV

Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2018. szeptember 17-i

ülésére

N É V: Aláírás:

Csomor Tibor polgármester

Muskát Zoltán alpolgármester

Gerber Csaba képviselő ______________________________________

Hegedűs Sándor képviselő ____________________________________

Késics János képviselő ___________________________________

Martényi János képviselő ___________________________________

Tutti Tibor képviselő ~ I ‘

Zimmermann-né dr. Kovács Anikó jegyző _________________________

Sch~ffer József PÜB tag

Füredi Zoltán P~)B tag

Majoros Lajos igazgató

Deákné Sebestyén Orsolya óvodapedagógus

Schauer Antal gazdálkodási főmunkatárs ___________________________

Tuttiné Merkier Gabriella adóügyi főelőadó ~‘~W~-k~’ ‘Jk)-»-~tLc

Horváth Erzsébet KRNÖ elnök __________________________________

Tutti Tibor KNNÖ elnök _________________________________

Sch~iffer István
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló
321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól
szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kölked Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi
Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a
település más dokumentumait’, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését.
Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét,
különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása

Az itt található emlékek arról tanúskodnak, hogy már a rómaiak idejében is laktak ezen a területen. A
várdombon régi pénzeket, faragott köveket, cseréptöredékeket tártak fel. Kölked neve középkori eredetű. A
Mohács előtti oklevelekben nyomon lehet követni az elnevezéseket, azok alakulását. “Kwlked, Kewlked,
Kelkedy, Kulkedy, Kulked, Külked stb. elnevezések alatt szerepel a település azokban a korai oklevelekben.
Milyen volt a falu élete a középkorban? Nem különbözött a többi jobbágy faluétól. Jobbágyi kötelességük,
nehéz munkájuk, állandó harcuk a Duna áradásával igen nehéz sorsot jelentett az itt élő jobbágyoknak, kiknek
egy része földműves, másik része halász volt. A mohácsi csata a falu tőszomszédságában zajlott le. A portyázó
törökök feldúlták, felégették a környező falvakat, megölték, elhajtották az embereket. Kölked felé mindössze
egy Út vezetett, s ha azon be is merészkedtek a fosztogatók, a falut üresen találták, hiszen a lakosság
csónakokban, rejtett ösvényeken könnyedén el tudott menekülni, s az áthatolhatatlan mocsarakban az
üldözők nem merték követni a menekülőket. Kölked e védettségének köszönheti ‚ hogy lakosságát nem
vesztette el . A török alatt jó búvóhelynek számító mocsarak, erdők védelmét sokan felismerték. Többen
telepedtek le olyanok, ott abban az időben, kiknek a leszármazottai ma is élnek a faluban. A XVIII. sz. végén a
falu 69 házból és a templomból állott. A szűk hely miatt a házak közel álltak egymáshoz, általában vesszőből
fonottak és sárral tapasztottak voltak. Amennyire jól védhető volt a falu a háborús időben, a hosszú csaknem
80 évig tartó békés időszakban a víz, a mocsár a fejlődés gátjává vált. A falu nehéz helyzetén egyedül csak a
Duna-szabályozás segíthetett. A XIX. században, a meginduló Duna-szabályozás következtében jelentős
földterületek szabadultak ki a mocsárvilágból. 1829-re elkészült a védőgátrendszer. Az 1850. évi összeírás a
nemzetiségek megoszlására is kitér. E szerint: “magyar 793 fő, német 26 tő, horvát 31, fő cigány 29 fő”. Még
mindig a magyarok voltak tehát túlsúlyban. A horvátok bevándorlása mellett jelentős számban telepedtek le
németek is. A cigányok megjelenése is jelentős volt. 1775-ben Mohácsról elűzték a cigányokat. Feltehetőleg
ettől az időtől kezdődik szórványos bevándorlásuk Kölkedre. Tömeges betelepülésük a Duna szabályozásával,
illetve az ezzel párhuzamos ártéri erdők és fák kiirtásával, azaz a termőföldterület gyarapodásával kapcsolatos.

Kölked jelene:

1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia,
Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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A lakónépesség a vizsgált 2012. évtől (1054 fő) évenként csökken, 2017. január 1. napján Ismét 1054 fő.
1. számú táblázat -

Lakónépesség száma az év
végén

Fő Változás

2012 1054
2013 1049 99%
2014 1045 1ÓO%
2015 1048 10Ó%
2016 1044 100%
2017 1054 : 101%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR

2. számú táblázat - Állandó népesség

fő %

nők férfiak összesen nők férfiak
nő 520 534 1054 49% 51%

0-2 évesek 41
0-14 éves 86 41 127 68% 32%
15-17 éves 26 25 51 51% 49%
18-59 éves 250 338 588 42% 58%
60-64 éves 58 42 100 58% 42%

65 év feletti 75 72 147 51% 49%
Forrás: TelR, KSH-TSTAR

Az öregedési indexünk 2013. évben 98,0% volt, 2017. évben 79,%.
3. számú táblázat - Öregedési index

65 év feletti állandó 0-14 éves korú állandó .. ‚ ..

‚ „ ‚ „ Oregedesi index (%)lakosok szama (fo) lakosok szama (fo)
2013 157 162 97%
2014 155 171 91%
2015 157 168 93%
2016 158 177 89%
2017 147 127 79%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A belföldi vándorlás a településen 2016-ban 8 egyenleget mutatott.
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások

állandó jellegű odavándorlás elvá ndorlás egyenleg

2013 36 33 3
2014 39 27 12
2015 26 24 2
2016 33 25 8

Forrás: TelR, KSH-TSTAR
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A természetes szaporodás —1 fő volt az utolsó vizsgált évben. Sajnos ez a vizsgált időszak ismét negatív értéket
vett fel.
5. számú táblázat - Természetes szaporodás

természetesélve születések száma halálozások száma szaporodás (fő)

2013 10 17 -7
2014 7 IQ -12

2015 11 17 -6
2016 14 15 -

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Értékeink, küldetésünk

Az Esélyegyenlőségi Programot azzal a szándékkal alkotjuk meg, hogy feltárjuk és kezeljük a célcsoportok
problémáit. Élhető környezetet és települést szeretnénk biztosítani az itt lakó emberek részére. Hisszük, hogy
a fókuszcsoportok életminőségét pozitívan tudjuk befolyásolni. Az ehhez szükséges intézkedéseket
megtesszük.

Célok

A Helyi EsélyeRyenlőségi Program átfogó célia

Kölked Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- a szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.
- -A köznevelési intézményeket—az óvoda kivételével—érintő intézkedések érdekében együttműködik

az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célia

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. ~ (2) bekezdésében nevesített,
esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók szá mát és arányát, valamint helyzetét
a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük
alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket,
melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT
tartalmazza.

A HEP ITcélla

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat
eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
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Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás
és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás
támogató strukturális rendszerét, Vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére
vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

• a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról”
szóló 321/2011. (Xll.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének
szempontjai” fejezete és

• a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (Vl.5.) EMMI
rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
• a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (továbbiakban: Szt.)

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: FIt.)
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)

• a gyermekekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglalt helyi
esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU és nemzeti szintű
stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, Roma Integráció Évtizede Program,
Nemzeti Ifjúsági Stratégia.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Jogalkotó önkormányzati hatáskörben önálló mérlegelés alapján törvényi felhatalmazást adhat a
célcsoportokat érintő szociális ellátásokkal és közszolgáltatások igénybevételével kapcsolatban. Kölked község
tekintetében az ezzel releváns szabályozások a következők:

. 7/2017. (X.20.) számú önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályozásáról
o 9. ~ alapján átmeneti segélyt nyújt a képviselő-testület a rendkívüli élethelyzetbe került és

Iétfenntartási gondokkal küzdő személyek, családok részére. A jövedelemhatároknál a
törvényi határokat szabták meg.

o 8. b-ban a temetési segélyt, 10. b-ban a köztemetést szabályozták. A temetési segély összeget
egységes, összegszerűen megadott, 10.000,- Ft.
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o 7. ~. szabályozza a gyógyszertámogatásra való jogosultságot, melynek mértéke a havi
rendszeres gyógyszerköltség összegének 50 %-a, amely azonban nem lehet több mint 5.000
Ft.

o 11. ~. tartalmazza az önkormányzat által (akár társulás útján) ellátott szociális
szolgáltatásokat, személyes gondoskodási formákat.

• 7/2016. (lV.20.) számú önkormányzati rendelet a helyi közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint azok be nem tartásának jogkövetkezményeiről

1/2018. (111.1.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
o 2/a. számú melléklete tartalmazza a szakfeladatonkénti bevételeket és kiadásokat

köztük közfoglalkoztatást, könyvtári szolgáltatást, közművelődési intézmény működtetését,
ifjúság egészségi gondozást, sportlétesítmény működtetését, étkeztetést óvoda és iskola
bontásá ban

o 3. számú melléklete tartalmazza a nonprofit szervezetek támogatását, valamint a közvetett
támogatásokat

5/2009. (V.7.) számú önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi ellátásokról
o 3. ~ (2) bekezdés a) és b) pontja szabályozza a gyermekjóléti ellátások formáit
o 4. ~ szabályozza a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
o 5. ~ írja le a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapszolgáltatásokat
o 7. ~ a gyermekjóléti szolgálattal foglalkozik
o 8. ~ a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj mérséklését és elengedését szabályozza

8/2017. (Xll.22) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások
bérletéről és elidegenítéséről

o 8. * szabályozza a szociális rászorultság elbírálását
o 15. ~ (1) bekezdése tartalmazza a szociális bérlakások esetében alkalmazandó lakbéreket
o 23. b-ban az első lakáshoz jutók lakásépítésének és lakásvásárlásának támogatása szerepel

10/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról
o 6. ~ szabályozza a településszerkezet, terület-felhasználást (szegregáció-mentesség)

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentu mokkal, koncepciókka I,
programokkal

Költségvetési koncepció — tartalmazza a célcsoporttal kapcsolatos kiadásokat, támogatásokat, a civil
szervezetek támogatásait, akiket a HEP-pel kapcsolatban kompetenssé lehet tenni.

Gazdasági program — meghatározza a választási ciklusban és a közép-, Illetve hosszútávon elvégzendő
fejlesztéseket, így aktualitásában a munkahelyteremtés elősegítését, a Roma skanzen létrehozását,
akadálymentesítést.

Köznevelés-fejlesztési terv — a gyermekekre fókuszáló terv, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetben lévő gyermekek felzárkóztatását, valamint a gyógypedagógiai szolgálat génybevételére
szoruló gyermekek esélyegyenlőségét is szabályozza

Településrendezési terv — a szegregátumok, telepek kialakításának, kialakulásának megelőzésében

Településszerkezeti terv — a szegregáturnok, telepek kialakításának, kialakulásának megelőzésében,
átláthatóságában van szerepe
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• Településfejlesztési koncepció — a település jövőképének, fejlődési irányának egyik meghatározó
dokumentuma. Fontos, hogy a vezetők Jól mérjék fel a település jelenlegi adottságait, mert ez az
alapja a jövőbeni hatékony feladatellátások, közszolgáltatások szervezésének.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Mohácsi Tc5bbcélú Kistérségi Társulás részt vesz a célcsoportokhoz kapcsolódóan a/az:
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításában,
- gyermekek nappali ellátásának együttes szervezésében,
- központi ügyelet szervezésében,
- házi segítségnyújtás szervezésében.

Ezek ellátását segítő településünk viszonylatában releváns intézményei:
- Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Klubja Majs

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok,
kutatások áttekintése, adathiá nyok kimutatása

A HEP elkészítése során nem csak a központi rendszer (TEIR), a KSH, adatait használtam fel, önkormányzat
által gyűjtött adatokra, valamint a HEP fórumon partnerként megjelent szervek és személyek által nyújtott
adatszolgáltatásra is támaszkodtam. Sajnos vannak hiányosságok az adatgyűjtésben. A fogyatékkal élők
esetében különösen nehéz információhoz jutni.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

Szegények és mélyszegénységben élők száma (1,2 mill) + elválasztása a romáktál

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

A mélyszegénység aztjelenti, hogy bizonyos társadalmi réteg (beleértve az egyént is) tartósan a létminimum
szintje alatt él és önerőből való felemelkedésére szinte esélye sincs.
A mélyszegénységben élők és a roma népcsoport között gyakran vonnak egyenlőségjelet, ám ez nem fedi a
valóságot. Tény, hogy a roma népcsoportot társadalmi és szociális értelemben is fokozatosan érinti a
mélyszegénység fogalma. Fontos azonban leszögeznünk, hogy nem minden mélyszegénységben élő ember
roma.

A településünkön élőket a mélyszegénység nem jellemzi. Az önkormányzattól kapott adatok alapján:
- 2016. XII. 31-én összesen 21 család, 2017.Xll.31-én 12 család részesült lakhatási támogatásban
- 2016. XII. 31-én 99 gyermek, 2017. Xll.31-én 79 gyermek érintett rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
ügyében.
Ezen adatok alapján megállapítható, hogy a jövedelmi helyzet ha kevéssé is, de javuló tendenciát mutat.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
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A HEP 1. számú mellékletében elhelyezett táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a
foglalkoztatás elősegítésérői és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Fit.)
és a Mötv-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző fogialkoztatottságot, munkaerő-piaci
lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok,
illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

év nő férfi összesen nő férfi összesen

fő fő fő fÓ’ % fő % fő %
2013 343 383 726 62 18 2% 66 17,3% 128 35,5%
2014 349 373 722 55 15,9% 59 15,9% 114 31,8%
2015 349 370 719 45 12,9% 50 13,4% 95 26,3%
2016 345 374 719 40 11,5% 31 8,3% 71 19,8%

Forrás: Te1R, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

________ 2013 2014 2015 2016
nyilvántartott álláskeresők fő 128 118 95 75

száma összesen

fő 5 6 5 4
20 éves és fiatalabb

% 3,9% 5,0% 5,3% 5,3%
fő 16 13 10 8

21-25 év
% 12,5% 11,0% 10,6% 10,7%
fő 16 11 9 7

26-30 év
% 12,5 9,3% 9,5% 9,3%
fő 13 11 8 5

31-35 év
% 10,1% 9,3% 8,4% 6,7%
fő 20 12 9 6

36-40 év
% 15,6% 10,2% 9,5% 8,0%
fő 18 18 14 24

41-45 év
% 14,0% 15,2% 14,7% 31,%
fő 16 17 13 10

46-50 év
% 12,5% 14,5% 13,6% 13,3%
tő 10 10 11 6

51-55 év
% 7,8% 8,4% 11,6% 8,0%
tő 13 16 12 8

56-60 év
% 10,1% 13,6% 12,6% 1,0%
fő 1 4 4 5

6lévfelett
% 1,0% 3,5% 4,2% 6,7%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
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3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben munkanélküliek száma és aránya
nyilvántartott/regisztrált

munkanélküli 180 napnál régebben regisztrált munkanélküli

~V fő fő %

nó’ férfi összesen nő férfi összesen Nő férfi összesen
2013 62 66 128 n.a. n.a. 30 n.a. n.a. 23,2%
2014 55 59 114 n.a. n.a. 23 n.a. n.a. 20,1%
2015 45 50 95 n.a. n.a. 26 n.a. n.a. 27,2%
2016 40 31 71 n.a. n.a. 13 n.a. n.a. 18,6%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma

év nő férfi összesen nő Férfi összesen

fó’ fő fő fő % fő % fő %
2013 na na na na na na na na na
2014 na na na na na na na na na
2015 na na na na na na na na na
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Összehasonlítás megyei és térségi adatokkal:

1 5-64 év közötti férfiak Nyilvántartott álláskeresők
Térség száma, 2016

Bólyi 4 316 827 9,75%
Hegyháti 4795 1 395 15,01%
Komlói 13326 3146 11,88%
Mohácsi 13231 3050 11,58%
Pécsi 62944 9516 7,34%
Pécsváradi 4 289 672 7,90%
Sellyei 5 476 1 797 16,80%
Siklósi 13345 3918 14,78%
Szentlőrinci 5 739 1 530 13,63%
Szigetvári 9 518 2 880 15,29%
Baranya össz: 136 979 28 731 10,41%
Térség össz (Bóly, Mohács) 17 547 3 877 11,13%
Forrás:(Tel R)j KSH-TSTAR

A lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma 10-12% között mozgott a vizsgált előző 4 évben,
ebből a férfiak aránya átlagosan nagyobb, mint a nőké. A regisztrált munkanélküliek száma is csökkenő
értéket mutat 128 főről 75 főre változott. Ezek a számok ugyan pozitív foglalkoztatási képet sugallnak, de csak
átmeneti segítség a munkanélküliek számára, tartós segítséget a mélyszegénységben élőknek és
romáknak/cigányoknak nem. A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma is szépen visszaesett
a vizsgált időszakban 30 főből 13 fő lett. Az állástalanok korcsoportos nyilvántartása azt tükrözi, hogy a 41-45
év korúak vannak többségben, a legkevesebben a 61 év felettiek.

b) alacsony Iskolai végzettségűek foglal koztatottsága
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb lakosság

~ száma összesen
összesen nő férfi

fő fő fő
2017 886 458 428

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

A fe!nőttoktatásban résztvevők száma nem ismert.

%

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
nyilvántartott álláskeresők száma 8 általánosnál 8 általánosnál

év összesen alacsonyabb 8 általános magasabb iskolai
végzettség végzettség

Fő fő % fő % fő %
2013 128 14 11,0% 75 58,6% 39 30,4%
2014 114 15 13,1% 64 56,2% 35 30,7%
2015 95 12 12,6% 50 52,6% 33 34,8%
2016 71 9 12,6% 38 53,6% 24 33,8%
2017 58 7 12,0% 36 62,0% 15 26,0%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők
8. évfolyamot

. . . . „ ‚ ‚ „ ‚ felnőttoktatásbanaltalanos iskolai felnottoktatasban resztvevok szama ‚ ‚ „

eredmenyesen elvegzok
év száma

fő

2014 na.
2015
2016
2017

Forrás: TeIR (Településünkön nem valósul meg általános iskolai felnőttképzés)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
.. . . .‚ . szakiskolai szakközépiskolai gimnáziumikozepfoku felnottoktatasban „ . .. . „ .

‚ „ .. felnottoktatasban felnottoktatasban felnottoktatasbanresztvevok osszesen ‚ „ ‚ „ . „

~‘, resztvevok resztvevok resztvevok

fő fő % fő % fő %

2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. na. n.a.
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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2017. évben a nyilvántartott álláskeresők 62 %-a rendelkezik 8 általános iskolai, 12%-a 8 általánosnál
alacsonyabb és 26%-a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel.
Az alacsonyabb, szakképzetlen munkaerő nehezebben jut munkához (szinte egyetlen lehetőségük a
közfoglalkoztatás), és ha alkalmazzák is, a bérezése alacsonyabb lesz képzettebb társainál.

c) közfoglalkoztatás

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
. Közfoglalkoztatásbanev . ‚resztvevők szama

2015 49
2016 53

2017 47
Forrás: Önkormányzat adatai

A közfoglalkoztatásban résztvevők száma az előző vizsgált időszakhoz képest visszaesést mutat. 2015-től 2017-
ig, átlagosan évente 50 fő volt foglalkoztatott. Az adatok csalókák, ugyanis ezekben nem szerepelnek a
helyben közfoglalkoztatást végző nagyobb vállalatok (Gemenc, Közútkezelő, Vízgazdálkodás)
közfoglalkoztatási adatai. Elmondható, hogy a munkanélküli lakosság jelentős része a közfoglalkoztatás során
jut munkához és bérjellegű bevételhez. A lakosság összetételéből következik, hogy a közmunkában résztvevő
roma/cigány lakosság aránya is magas.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, Információs és egyéb tényezői (p1. közlekedés,
potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben
működő foglalkoztatási programok stb.)

A településen, többségében a közfoglalkoztatás jelenti a potenciális munkalehetőséget. Jelentősebb
foglalkoztatást végző vállalat nincs, a vállalkozások többsége szolgáltatás jellegű tevékenységet folytat, vagy
családi vállalkozásként, „külső” alkalmazottat igénybe nem vevő cégként működik. Kedvező azonban, hogy
munkavállalási vonzáskörzetünkben, Mohácson kettő új, nagy létszámú munkahely is létesült. 2014. évben a
Pci Formaöntöde (Alumínium öntöde), 2017. évben pedig az MCS Vágóhíd. Több volt munkanélküli kölkedi
lakosnak sikerült is munkahelyet létesítenie, főleg, hogy a munkahelyeken munkásjárat is van.
A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyei a szakképzetteknek kedvezőbbek.
A tömegközlekedés Mohács irányában megoldott, napi 7 járattal. A távolabb (Bóly, Szederkény) munkába
járók száma elenyésző, de megoldható, mert mohácsi átszállással és 30 perces utazással meg lehet
megközelíteni a településeket.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a
településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

Településünkön a továbbképzések igénybevétele kezd kialakulóban lenni, mert a munkaügyi központ által
szervezett képzések helyszíne Pécs helyett Mohács lett. Az elmúlt évben a képzési részvétel a következő volt:
óvodai dajka 2 tő, konyhai kisegítő 2 fő, virágkötő 1 fő, gyorspékségi munkás 1 fő, intézményi takarító 1 fő és
házi gondozó 2 fő. Mindenki sikeres vizsgát tett. A képzésekben az önkormányzat Oly módon kapcsolódott be,
hogy helyben is indított egy 14 fős kertépítő tanfolyamot, melyet 12 tő el is végzett.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (p1. felnőttképzéshez és
egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)
Helyi foglalkoztatási program egyedül és kizárólagosan a közmunkaprogram.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati Saját fenntartású intézményekben történő
foglalkoztatása
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Az önkormányzat intézményeiben közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatnak roma dolgozókat. Általános
iskolában 3 fő takarító, 2 fő konyhai kisegítő.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Településünkön nem kimutatható jelenség. Az önkormányzat ügyfelei néha jeleznek diszkriminációt más
településen történő munkavállalási szándékuk meghiúsulása után.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanéiküliséghez kapcsolódó
támogatások

Településünkön a munkaképes lakónépesség száma a vizsgált időszakban 176 főről 96 főre csökkent. A
nyilvántartottálláskeresők száma is csökkenést mutat azonban ez a csökkenő tendencia nem követi arányosan
a munkaképes lakónépesség csökkenését. A statisztikákat javítja, azonban tartós megoldást nem jelent a
közmunkaprogram. Ennek keretében 3 — 12 hónap időtartamban van lehetősége az önkormányzatnak
foglalkoztatni az FHT-ben részesülőket.

a) igényelt, illetve megállapított támogatások összege, száma, stb.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

~‚ 15-64 év közötti lakónépesség segélyben részesülők fő segélyben részesülők %
szama

2013 n.a. 2 n.a.
2014 n.a. 3 n.a.
2015 n.a. 1 n.a
2016 n.a. 11 n.a.
2017 n.a. 10 n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosultak száma

nyilvántartott álláskeresők száma ~ Iláskeresési Já radékra
~ jogosultak

fő fő %

2013 128 40 31,2%
2014 114 32 28,0%
2015 95 30 31,5%

‘ 2016 71 28 39,4%
~ 2017 58 18 31,0%
Forrás: TelR

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek szá ma
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rendszeres szociális Foglalkoztatást helyettesítő Azoknak a száma,
Azoknak a száma,segélyben támogatás (álláskeresési akik 30 nap

akiktől helyirészesülők támogatás) munkaviszonyt
önkormányzatiév nem tudtak igazolni

15-64 rendelet alapjánmunkanélküliek és az FHTfő évesek %- fő megvonták a
. %-ában jogosultságtól

támogatástaban elesett

2013 n.a. n.a. n.a. n.a. O O
2014 n.a. n.a. n.a. n.a. O O
2015 n.a. n.a. n.a. n.a. O O
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. O O
2017 n.a. n.a. n.a. n.a. O O

Forrás: TeIR

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális
lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen
lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, Illetve a lakhatást segítő
támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a
szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

a) bérlakás-állomány

3.4.1. számú táblázat — Lakásállomány
egyéb

összes lakáscélra
lakásá bérlakás szociális használt

év Ilomá állomány lakásállomány nem
ny (db) (db) lakáscélú

(db) ingatlanok
(db)

ebből
elégtele

ebbőln ebből elégtelen ebből elégtelen
elégtelenlakhatási lakhatási lakhatásilakhatásikörülmé körülményeket körülményeket

körülményeketnyeket biztosító biztosító lakásokbiztosítóbiztosító lakások száma száma
lakások számalakások

száma

2013 411 0 11 0 0 0 0 0

2014 411 0 11 0 0 0 0 0

2015 411 0 11 0 0 0 0 0

2016 411 0 11 0 0 0 0 0

2017 411 0 11 0 0 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Az önkormányzat ingatlanállománya elöregedett, ezért állagmegőrzésük érdekében folyamatos karbantartást
igényelnek.

b) szociális lakhatás

Az önkormányzati szociális bérlakások jelentős része (jelenleg Kölkeden 1 db szociális bérlakás van) Erdőfűn
van. Ezek Igen elöregedett, zömében komfort nélküli lakások. Azok a családok, emberek élnek ezekben az
épületekben, akiknek nem volt lehetőségük saját házra, lakásra szert tenni. Nehéz anyagi körülmények között
élnek, jövedelmük jellemzően vagy önkormányzati segély, vagy nyugdíjszerű ellátás.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok

Ilyen ingatlannal nem rendelkezik önkormányzatunk.

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság

Veszélyeztetett lakhatási körülményekről nincs tudomásunk. A hajléktalanság nem releváns településünkön.

e) lakhatást segítő támogatások

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

adósságcsökkentésilakásfenntartási támogatásban támogatásban részesülők
~V részesítettek száma száma

2013 104 O

2014 102 O

2015 102 O

2016 21 O

2017 12 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Lakásfenntartási támogatásban 2013-2015. évig, átlagosan 103 fő részesült. Ez a támogatási forma 2015.
december 31. nappal megszűnt. Helyébe, települési támogatás keretén belül nyújtható, lakhatási támogatás
lépett. 2016. évben 21, 2017.évben 12 alkalommal került megállapításra ilyen jellegű támogatás.

f) eladósodottság
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Az eladósodottság leginkább az - lakásfenntartási támogatás ellenére — alapvető közszolgáltatások (például:
áram, víz) kikapcsolásában, a szolgáltatók felé való tartozásban jelentkezik legszembetűnőbben. Jelenleg is
több család él a településen, akik nem rendelkeznek lakóingatlanukon ivóvíz ellátással. Ennek oka a tetemes
tartozásuk.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi
közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása

Külterületeken elhelyezkedő lakások például az erdészlakok, a vízügyi igazgatóság által fenntartott lakások.
Ezekben a Kölked területén elérhető közműszolgáltatások biztosítottak, a közszolgáltatások elérése is — ha
kompromisszumokkal is, de — megoldott.

3.5 Telepek, szeg regátu mok helyzete

Kölked telepekkel, szegregátumokkal nem rendelkezik.

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése,
megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.)

Nem releváns.

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (p1.
életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek aránya, stb.)

Nem releváns.

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai

Nem releváns.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakel látáshoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat — Orvosi ellátás
Felnőttek és gyermekek részére Csak felnőttek részére szervezett házi gyermekorvosok által

év tervezett háziorvosi szolgálatok háziorvosi szolgáltatások száma ellátott szolgálatok száma
szá ma

2013 1 0 0

2014 1 0 0
2015 1 0 0
2016 1 0 0
2017 1 0 0

Forrás: TelR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
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év közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők szá ma

2013 53

2014 20
2015 46
2016 57
2017 35

Forrás: TeIR, I<SH Tstar

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma

év ápolási díjban részesítettek száma

2013 n.a.

2014 n.a.
2015 n.a.
2016 n.a.
2017 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

Településünkön háziorvosi ellátás és védőnői szolgálat működik. Délután 16.00 óra után az ügyeleti rendszer
lép életbe, mely a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében érhető el és Mohács városban működik.
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférést segíti a tanyagondnoki szolgálat. A
közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma a vizsgált időszak alatt 35 főre csökkent.

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (p1. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) való
hozzáférés
A legfontosabb szűrések nem helyben történnek (p1.: tüdőszűrés, véradás, védőnői szűrések, emlőrák szűrés,
melanoma szűrés),de a tanyagondnoki szolgálat és a háziorvos segítségével és koordinálásával az érintett
személyek szűrés helyszínére való szállítása megoldott.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

Településünkön nem elérhető, Mohács városában elérhető. Mohács Város Kórháza lehetőséget biztosít
fekvőbetegként történő hozzáféréshez, így a két település közötti ingázás minimalizálható.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szem pontjainak megjelenése

Az iskola és óvoda konyháját vállalkozás működteti. A konyha vezetője az étkezést igénybevevők
szükségleteinek megfelelően, változatos és egészséges ételeket készít.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

A helyi sportprogramokat ténylegesen az idényben kéthetente lezajló helyben megrendezett
futbalimérkőzések jelentik. Ehhez való hozzáférés minden célcsoport számára biztosított.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
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Települési szinten a házi beteggondozás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgálat
mindennap hozzáférhető. Igénylésük egyszerű és Szinte minden kérelmező jogosult is a hozzáférésre. Heti egy
délelőtt (pénteken) helyben áll rendelkezésre a tárulás útján ellátott gyermekjóléti és családsegítő szolgálat.
Amennyiben ezekre sürgősen van szükség, Mohács városában hétköznap is elérhető a szolgáltatás.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor

Ezzel kapcsolatban nincs tudomásunkra jutott eset. Nem releváns.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi
ellátórendszer keretein belül

A szociális ellátások helyi szabályozása lehetővé tette a képviselő-testület számára, hogy települési támogatás
keretén belül gyógyszertámogatásban részesítse az arra jogosultakat.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

A közösségi élet a települési civil szervezetekben, valamint a települési rendezvények színterén zajlik. A
nemzetiségi önkormányzatok, a helyi önkormányzat, az iskof a, az óvoda szervezésében történnek közösségi
rendezvények.

b) közösségi együttélés jellemzői (p1. etnikai konfliktusok és kezelésük)

Községünket etnikai konfliktusok nem jellemzik.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzatok minden évben segítik a mélyszegénységben élő
családokat, gyermekeket. Önkéntes munkát végeznek a sportegyesüfet tagjai, a nyugdíjasklub tagjai, az
Erdőfűért Egyesület tagjai.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokka I kapcsolatos esélyegyen lőségi tevékenysége,
partnersége a települési önkormányzattal

A roma nemzetiségi önkormányzat a települési önkormányzattal karöltve dolgozik a célcsoportokkal
kapcsolatban.
A roma/cigány hagyományok ápolását, a kultúra megismerését a fontosabb rendezvényeken biztosítja a
települési önkormányzat (p1. Falunap), a roma nemzetiségi önkormányzat pedig támogatja, buzdítja az erre
irányuló intézkedéseket.
Mindkét fél arra törekszik, hogy a romáknak/cigányoknak is lehetősége legyen a munkához,
közszolgáltatásokhoz, közigazgatási szolgáltatásokhoz, kulturális és sportrendezvényekhez, az iskolához,
óvodához, szociális ellátásokhoz való legalább egyenlő eléréséhez.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
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A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Munkanélküliség Közmunkaprogramok
Közösségi, kulturális élet hiánya Önkormányzat, civil szervek által szervezett

programok
Szűkös sportolási lehetőség Sportegyesület támogatása a sportolási

lehetőségek bővítése érdekében, önkormányzat
által tömegsportolási rendezvények szerevezése

lskolázatlanság Képzési lehetőségek keresése, részvétel a
szervezésben

Rossz egészségügyi körülmények Egészségügyi szűrések, akciók hirdetése,
kapcsolása más rendezvényekkel

4. A gyermekek helyzete, esélyegyen lősége, gyermekszegénység

Településünkön a 0-14 éves korúak száma 2013 és 2017 között 162-ről 127-re csökkent. Az élve születések
száma 2013-ban még 10 fő volt, ez 2016-ban 14 fő. A természetes szaporodási mutatónk 2013-ban -7, 2016-
ban -1 volt.

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (p1. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása,

demográfiai trendek stb.)

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

-~‘ védelembe vett 18 év Megszűntetett esetek száma a 18 év veszélyeztetett kiskorú gyermekeke alattiak száma alatti védelembe vettek közül száma

2013 4 0 0

2014 4 0 0

2015 2 0 0

2016 2 0 0

2017 1 0 0
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A gyermekvédelem területén jelentős javulás tapasztalható a vizsgált időszakban. Ez nagymértékben
köszönhető az elmúlt évben kifejtett önkormányzati és gyermekjóléti szolgálat együttműködéséből. A
veszélyeztetett kiskorúak száma a vizsgálati időszakban megszűnt.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

Rendszeres Kiegészítő
Rendkívüligyermekvédelmi Ebből tartósan gyermekvédelmi Ebből tartósan

gyermekvédelmiév kedvezményben beteg fogyatékos kedvezményben beteg fogyatékos
kedvezménybenrészesítettek gyermekek száma részesítettek gyermekek száma részesítettek száma

száma száma

2013 159 1 0 O 0

2014 153 2 0 0 0

2015 101 2 0 0 0

2016 99 2 0 0 0

2017 79 2 0 0 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma a 2013. év 159 főjéről 79 főre csökkent
2017. év végére. Ennek magyarázata, hogy több, eddig érintett gyermek életvitelszerűen külföldön
tartózkodik, így a nyilvántartásból kikerültek. Valamint az, hogy a nagycsaládosokat érintő SZJA kedvezmény
életbeléptével a jövedelmek megemelkedtek, így a jogosultság feltételei megszűntek.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya

A Kölkedi Általános Iskola és Óvoda tanulói ingyenes és kedvezményes étkezésben, ingyenes
tankönyvellátásban és a Mohács Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által ingyenes nyaralásban —

melyhez önkormányzatunk már két éve egyszeri 25.000,- Ft-os támogatást nyújt— részesülnek. Ezen ellátások
igénybe vevőinek száma növekvő tendenciát mutat. Ez a 4.1.3. tábla adataiból is látható.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya

4.1.3. számú táblázat — Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma

Ingyenes Ingyenes

év étkezésben étkezésben 50 százalékos mértékű Ingyenes
résztvevők résztvevők kedvezményes tankönyv- Óvodáztatási

száma óvoda száma iskola étkezésre jogosultak ellátásban támogatásban

2013 1-8. évfolyam száma 1-13. évfolyam részesülők részesülők
2014 744 száma száma

342
296 40

2015 698 85284 56 43635 0
2016 59 27664 0 31325 O

330 0562 02017 O O~ O
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok
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Az erre vonatkozó adatokat az önkormányzattól kaptam. Az ingyenesen étkezésben érintettség esetében 2013.
évben 744 volt, 2017. évre viszont 562-re fogyatkozott. A csökkenés oka a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményeik megszűnésének tudható.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya

Településünkön minden gyermek rendelkezik magyar állampolgársággal. Nem releváns.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Nem releváns. Teleülésünkön nincs szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermek.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek
szolgá Itatásokhoz való hozzáférése

a) védőnői ellátás jellemzői (Pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott,
betöltetlen státuszok)

4.3.1. számú táblázat — Véctőnői álláshelyek száma

év védőnői álláshelyek száma Egy védőnőre jutó gyermekek
száma

2013 1 69

2014 1 66

2015 1 72

2016 1 82

2017 1 90

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Településünkön a védőnői ellátás egy tő védőnővel valósul meg. Az egy védőnőre jutó gyermekek száma a
vizsgált időszakban 69-ről 90-re emelkedett.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (p1. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés,
betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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4.3.2. számú táblázat — Gyermekorvosi ellátás jellemzői

Betöltetlen
Háziorvos által

felnőtt
ellátott Gyermekorvos által Felnőtt házi orvos általév háziorvosi

személyek ellátott gyerekek száma ellátott gyerekek szá ma
praxis/ok

szama
száma

2013 1 976 0 n.a.

2014 1 973 0 n.a.

2015 1 981 0 n.a.

2016 1 1005 0 n.a.

2017 1 1018 0 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Településünkön házi gyermekorvosi, szakorvosi ellátás nem működik. Az ilyen jellegű problémákkal a mohácsi
szakorvosokhoz lehet fordulni. Mohács városban hétfőtől péntekig vehetik igénybe ezeket az ellátási formákat.
Hétvégén, illetve délután 16.00 órától ügyeleti rendszer működik.
Önkormányzatunk — bejelentett igény esetén — a tanyagondnoki busszal gondoskodik a betegek orvoshoz,
szakrendelőbe jutásáról.

c) 0—7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (p1. korai fejlesztésre,
rehabilitációra) vonatkozó adatok

A védőnői ellátás, óvodai foglalkozások keretében fény derül az esetleges speciális igényekre. Bölcsődei
ellátás településünkön nincs, Mohácson működik. Ott rendelkeznek a korai fejlesztéshez szükséges személyi
és tárgyi feltételekkel.

d) gyermekjóléti alapellátás

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

Szociális szempontból
bölcsődék bölcsődébe beírt felvett gyerekek száma Működő összes bölcsődei

év ‚

szama gyermekek száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett férőhelyek száma
gyermek, nappali tagozaton tanuló

szülő)

2013 0 0 0 0

2014 0 0 0 0

2015 0 0 0 0
2016 0 0 0 0

2017 0 0 0 0

Forrás: TelR, KSH Tstar

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
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családi napköziben engedélyezett családi napköziben a térítésmentes
férőhelyek száma férőhelyek száma

2013 0 0

2014 0 0
2015 0 0

2016 0 0

2017 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított napközbeni ellátási formák hiányoznak. Legjobb esetben a
családi gyermekfelügyelet a megoldott. A gyermekjóléti szolgáltatás bővítése szükséges. A bölcsődei ellátási
forma teljesen hiányos. Ennek alapvetően anyagi korlátaink az oka. A gyermek az óvodai kor betöltéséig a
családok gondozásában vannak nap közben.

e) gyermekvédelem

A gyermekek egészséges testi, lelki, szellemi fejlődéséhez biztosítandó feltételek megteremtése a cél. A
szülővel, valamint a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, gyors reagálás és bizalom
szükséges. Az elmúlt évek gyakorlata számokkal alátámasztott eredményeket hozott, csökkent a védelembe
vételek, a súlyosabb gyermekvédelmi esetek száma. Fontos a jó kapcsolati rendszer fenntartása, tovább
építése a gyermekek érdekében. A családsegítő és a gyermekjóléti szolgálattal való hosszú távú
együttműködés a célunk.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

Helyben hiányoznak. Az önkormányzat közvetítő szerepet vállalt e szolgáltatások hozzájutásának
elősegítésére, biztosítani azonban nem tudja őket. A Mohács Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat segítségét kérjük, ha ilyen probléma merül fel, Bóly városában van ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó
intézmény. Nem jellemző probléma településünkön, az elmúlt 10 évben 2 esetben fordult elő.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Az óvoda, illetve az általános iskola biztosítja helyben a gyermekek sportolási lehetőségét, különböző
szabadidős tevékenységek folytatását a közös épületben. Ilyen például a kézműves szakkör, a táncoktatás.
Szünidei programok hiányoznak a gyermekeknek, ez nem biztosított megfelelő mértékben számukra. A
gyermekjóléti szolgálat alapellátás körébe tartozó gyermekek nyári táborozáson vehettek részt. Ehhez az
önkormányzati is hozzájárult 25.000,- Ft támogatással, melyről egyedi határozat alapján döntöttek.

A gyermekétkeztetés az iskolai tanítási napokon megoldott, az iskola és óvoda konyháját vállalkozó működteti.
Szünidőben az önkormányzat ingyenes nyári gyermekétkeztetésben részesíti az arra igényt tartó rászorultakat.
A hétvégi gyermekétkeztetés az intézményi keretek között nem megoldott, az a szülőre hárul.

I) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

Gyermekek esetében kiemelten fontos, hogy az egyenlő bánásmód követelménye nem sérüljön, hátrányos
megkülönböztetés ne érje a gyermeket. Ilyenre az önkormányzat és a közreműködő partnerek tudomása
szerint nem került sor.

]) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül
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A gyermekjóléti szolgálat által említett üdülési program, emellett az önkormányzat Segítséget nyújt a
különböző ösztöndíjakkal kapcsolatos pályázatok, Erzsébet programhoz való eléréshez.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek közoktatási
lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db

Az óvoda telephelyeinek száma 1

Hány településről járnak be a gyermekek 1

Óvodai férőhelyek száma 60

Óvodai csoportok száma 2

Az óvoda nyitvatartási ideje (... h-tól ...h-ig): 06.00-16.00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () augusztus hónap
Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma 4 0

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 1 0

Gyógypedagógusok létszáma O O

Dajka/gondozónő 2 0

Kisegítő személyzet 0 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.

Helyhiány miatt elutasított Ebből hátrányos / halmozottan
gyermekek száma (fő) hátrányos helyzetű (fő)

2013 0 3

2014 0 3

2015 0 3

2016 0 4

2017 0 4

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
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3-6 éves óvodai óvodai óvodaifeladat- óvodába beírt óvodai

~V kk gyermekcsoportok férőhelyek ellátási helyek gyermekek gyógypedagógiai
‚ száma száma száma száma csoportok számaszama

2013 27 2 50 1 36 0

2014 28 2 60 1 32 0
2015 28 2 60 1 32 0
2016 27 2 60 1 31 0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma
Általános iskola 1-4 .

tanév évfolyamon tanulók Altalanos iskola 5-8 általános iskolások napkozisszáma evfolyamon tanulók száma száma tanulók
fő fő száma

2015/2016 33 31 fő fő %
2016/2017 32 29 64 0 0,0%

Forrás:TeIR,KSHTstar 61 0 0,0%

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

általános iskolai osztályok száma általános iskolai osztályok száma a általános iskolai
tanév gyógypedagógiai oktatásban feladat-ellátási

1-4 5-8 .. 1-4 helyek száma

2015/2016 évfolyamon évfolyamon osszesen évfolyamon évfolyamon összesen db
2016/2017 4 2 6 0 10 0 0 1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

8. évfolyamot eredményesen
befejezettek száma I aránya a nappali

tanév rendszerű oktatásban

fő %

2015/2016 10 15,6
2016/2017 10 16,3

Forrás: önkormányzati adatok

A Kölkedi Általános Iskola és Óvoda programot dolgozott ki a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
oktatási sikeressége érdekében. Ennek keretében többek között rögzítették a tanulók esélyegyenlőségét
szolgáló pedagógiai tevékenységeket, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítését szolgáló
tevékenységeket, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységeket, a gyermek fejlődését
veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében teendő intézkedéseket, a beilleszkedési, magatartási
nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységeket, a tehetség, a képesség kibontakozását segítő
tevékenységeket.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (p1. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok,
iskolapszichológusok száma stb.)
lskolapszichológus helyben nem áll rendelkezésre, az ifjúságvédelmi felelős Segít a gyermekek ilyen jellegű
problémáiban, illetve a gyermekjóléti szolgálat munkatársán keresztül pszichológushoz juthat az érintett
gyermek. Az fjúságvédelrni felelős gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkezik.
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az Intézmények között
és az egyes intézményeken belüli szegregációs

Tilos az intézményen belüli bármilyen szegregáció.
Nem érkezett ezzel kapcsolatban jelzés önkormányzatunkhoz.

d) az Intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó
eltérések

e) pozitív diszkrimináció (hátránykom penzáló juttatások, szolgáltatások)

A Kölkedi Általános Iskola és Óvoda halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek oktatási sikeressége
érdekében kidolgozott programja.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény által nyújtott étkezési és tankönyvek ingyenessége központilag
meghatározott. A legjobban teljesítő gyermekek ösztöndíjprogram ban vesznek részt.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Sok család halmozottan hátrányos helyzetű Felnőttoktatás ösztönzése
Gyakori családon belüli erőszak Önkormányzati, iskolai, óvodai, gyermekjóléti és

családsegítői szolgálati, rendőrségi és polgárőri
összefogás, programok, információs fórumok,

tájékoztatók
Szülő felügyeleti hiányokból eredő problémák Önkormányzati, iskolai, óvodai, gyermekjóléti és

családsegítői szolgálati, rendőrségi és polgárőri
összefogás, programok, inform ációs fórumok,

tájékoztatók
Szünidős programok hiánya Helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat,

gyermekjóléti szolgálat, civil szervezetek
összefogásával programok, rendezvények,

táborozások,_kirándulások_szervezése

‚ Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek
ev

férfiak nők férfiak nők férfiak nők
2013 n.a. n.a. n.a. n.a. 62 66
2014 n.a. n.a. n.a. n.a. 55 59
2015 ii.a. n.a. n.a. n.a. 45 50
2016 n.a. n.a. n.a. n.a. ] 40 31
2017 n.a. n.a. n.a. na. n.a. na.

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

Forrás: Teir és helyi adatgyűjtés
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Településünkön a munkanélküliek aránya közel azonos, férfiak 50,5%-a a nők 51,5-a. Tény, ha valaki nőként a
munkaerőpiacra kerül, nehezebben talál munkát, mint egy férfi. Ez még akkor is igaz, ha mindkétvizsgált nemű
személy alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik. Nőként számos indokot találhat a foglalkoztató az
alkalmazás elkerülésére -~ amelyet nem tehetne. Például: gyermekvállalás előtt áll, pici gyermekkel
rendelkezik és emiatt biztosan sokat fog hiányozni a munkából, sokat betegeskedik a gyermek, nincs kire
hagyni a gyermeket. Az esélyegyenlőségért felelős hatóság megkeresése ilyen esetekben szükséges. Az
elérhetőség propagálását helyi szinten is meg kell tenni.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

A nők foglalkoztatást segítő és képzési programokban való részvétele javuló helyzetet öltött. A képzések helye
Pécsről, Mohácsra került.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

Az alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségeire vonatkozóan nincs adat. A közfoglalkoztatási
programokban, a munka jellege miatt gyakrabban foglalkoztatnak férfiakat. Mivel az alacsony képzettségű
nők elhelyezkedésében is döntő szerepet játszik a közfoglalkoztatás, előfordulhat, hogy fizikai adottságaik
miatt hátrányba kerülnek egy adott helyre szintén megfelelőférfival szemben (p1.: árok mélyítése kézi erővel).

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (p1. bérkülönbség)

Önkormányzatunkhoz nem érkezett erre vonatkozó bejelentés.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (p1. bölcsődei, családi
napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát
munkahelyi megoldások stb.)

Településünkön bölcsőde nem működik. Az óvodai férőhelyek száma hatvan, a vizsgált időszakban ezt egyszer
sem haladta meg a gyermeklétszám, így elutasításra sem került sor. Családbarát munkahelyekkel nem
rendelkezünk, de az önkormányzat által fenntartott intézményekben igyekeznek a nők számára rugalmasabb
munkaidővel lehetővé tenni, hogy gyermekeikkel kapcsolatos feladataikat is elláthassák. Az általános
iskolában, a törvény értelmében 2013 szeptemberében bevezetésre kerül a gyermekek 16.00 óráig történő
tanárai és tanórán kívüli foglalkoztatásainak megszervezése. A várthoz képest kevesebb szülő kérte ezt a
„teljes napos” felügyeletet.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

0-3 év közötti átlagos gyermekszámév védőnők száma
gyermekek száma védőnőn ként

2014 1 26 26

2015 1 24 24
2016 1 33 33
2017 1 25 25

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A települési védőnő, a háziorvos, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai is segítik
teleülésen a család- és nővédelmi gondozást. Ezektől a szakemberektől a gyermekvállalás körülményeinek
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elősegítését szolgáló tanácsadás, gondozást, valamint a családtervezéssel kapcsolatos ismeretek átadását
megkapják az érintettek. A nők egészségvédel mét szolgáló intézkedéseket haladéktalanul megteszik.
Amennyiben szükséges, mind az egészségügyi alapellátásokhoz, mind a szakellátásokhoz történő hozzáférést
segítik.

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A családon belüli erőszak az egyik legalattomosabb ellenfél a nőkért folytatott harcban, ugyanis az áldozat
nagyon sokszor szégyelli az Őt ért atrocitást, így hallgat róla, nem tesz feljelentést. Az erőszakkal is ez a gond.
A nőket érő erőszakos cselekményekről nincs hivatalos tudomásunk. Fontos, hogy megfelelő tájékoztatást
kapjanak ezzel kapcsolatban az érintettek, tudják, hogy hová fordulhatnak. Fontos a prevenció, a megelőzés,
hiszen a nőket érő erőszakot nem csak az elszenvedő, hanem esetleg egy egész család sínyli meg.

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (p1. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

Helyi önkormányzatunk csupán a közvetítő tevékenységet tudta vállalni a krízishelyzetben igénybe vehető
szolgáltatások eléréséhez. Nincs lehetősége arra, hogy ilyen jellegű létesítményt fenntartson. Jelzés esetében
a családsegítő szolgálatot keressük fel és rajtuk keresztül segítünk. Krízishelyzetben igénybe vehető
legközelebbi szolgáltatás Bóly városában működik.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
‚ . „ .. . Városi bíróság és ítélőtáblák

év Kepviselotestulet tagja vezetői Közgyűlések tagjai
Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő

2013 6 1 n.a. n.a. n.a. n.a.
2014 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a.
2015 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 7 0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Forrás: Helyi adatgyűjtés

A helyi közéletben a férfiak mellett a nők is Szerepet kaptak és kapnak. Igaz a képviselő-testület csak férfiakból
áll, de az intézményi vezetésben és civil szervezeteknél női tagok is vannak. Az általános iskolában férfi
intézményvezető van, míg az óvodában női. A civil szervezetek közül nő áll a következők élén: Nyugdíjas Klub,
Erdőfű Fejlesztéséért Egyesület, Kökedért Közalapítvány, míg férfi áll a Kölkedi Sport Egyesület, Kölkedi Lövész
Klub, Botond Horgászegyesület élén. A férfiak és nők aránya kiegyensúlyozott, a nők lehetőségei adottak, csak
élniük kell vele.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló
kezdeményezések

A nők áldozattá válásának megakadályozásának kiemelt figyelmet kell fordítani. A családon belüli erőszak -

ami nem csak fizikai, hanem lelki is lehet — minimalizálása, illetve prevenciója nagyon fontos. Ezzel
összefüggésben a helyi önkormányzat, a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnői szolgálat, a
háziorvos, a körzeti megbízott és a polgárőr egyesület együttes tájékoztatási, felvilágosító programot hirdet
ez évben.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
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A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Családon belüli erőszak Felvilágosító akciók, tájékoztatók
Családtervezéssel ka pcsolatos hiányosságok Családtervezés területén ismeretátadási,

felvilágosítási, preventív jellegű akciók
Kevesebb munkalehetőség Fokozottabb figyelem a közmunkaprogramban

~‘, nyugdíjban, nyugdíjszerű nyugdíjban, nyugdíjszerű
ellátásban részesülő férfiak száma ellatasban részesülő nők összes nyugdíjas

szama
2013 120 166 286

2014 108 160 268

2015 :i~ii .~6 267
2016 114 .~6 270

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A település elöregedő. Jellemzőek az alacsonyabb nyugdíjak. Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban összesen
270 fő részesült az utolsó vizsgált évben.

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

Az idősek, nyugdíj előtt álló foglalkoztatására csak a közmunkaprogram keretében kerülhet sor.

b) tevékeny időskor (p1. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a
közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Önkormányzatunk jelenleg nem foglalkoztat nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátás melletti dolgozót. Az
élethosszig tartó tanulást a Nyugdíjas Klubbal való együttműködésben, előadások szervezésében, a különböző
időskorúaknak szóló tanfolyamokról információátadás révén gondoskodunk.

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Az idősebb korosztály az egyik legnagyobb vesztese a foglalkoztatásból történő kiesésnek. Nagyon nehezen
találnak munkát és a leépítésekkor hamarabb sor kerül rájuk, mint fiatalabb kollégáikra. Településünkön a
közfoglalkoztatásnak köszönhetően nem jellemző az időskorúak hátrányos megkülönböztetése a
foglalkoztatás területén.

6. Az Idősek helyzete, esélyegyenlősége ______________________________

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (p1. száma, ará nya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

6.1.1. számú táblázat— Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való
hozzáférés

a) az Idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

nappali
ellátásban

~ 64 év feletti lakosság száma részesülő
időskorúak

száma
fő fő %

2013 157 0 0%

2014 155 0 0%

2015 157 0 0%

2016 158 0 0%

2017 n.a. O n.a.
Forrás: TelR, KSH Tstar

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma

év időskorúa k já radékában részesülők szá ma

2013 0

2014 0

2015 0

2016 0

2017 0
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A helyben történő háziorvosi ellátásuk, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük megoldott. A szociális
ellátásokhoz való hozzáférést segíti az együttműködésben dolgozó tanyagondnok és házi betegápolók. Mivel
kis település vagyunk, ezért ezeket az ellátási formákat az emberek jól ismerik és szükség szerint igénybe is
veszik. A szakellátásokhoz és szűrővizsgálatokra való jutást — igény és szükség szerint — az akadálymentesített
tanyagondnoki busszal oldjuk meg. Az idősebbek számára a tömegközlekedés, nagyobb kihívást jelent, mivel
gyakran kísérőre, segítségre van szükségük, mozgásuk lassú és bizonytalan is lehet.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Településünkön községi és Iskolai könyvtár működik, ehhez való hozzáférés az idősek számára is biztosított,
mivel az rámpával ellátott. A nyugdíjas klub szervezésében kirándulásokon, olykor színházi előadásokon
vesznek részt, melyhez a közlekedési eszközt az önkormányzat biztosítja, ezzel is támogatva az idősek
kulturális programokhoz jutását. A nyugdíjas klub tagjai igen aktív résztvevői a helyi kulturális, közösségi
eseményeknek, minden rendezvényen részt vesznek, amire meghívják őket, és ha kell, még programmal is
szolgálnak (p1. Falunapkor versmondás). Tagjaik minden alkalommal részt vesznek a sporteseményeken is.

c) idősek informatikai jártassága

Az Idősek egy része rendelkezik informatikai ismeretekkel, főleg azért, hogy a távoli gyermekeikkel, unokáikkal
kapcsolatot tudjanak tartani.
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2017. évtől 15, 65 év feletti nyugdíjas az „ldősügyi INFO Kommunikációs programban” is részt vehet. A
résztvevők egy-egy mobilinternetes laptopot kaptak, s ezek használatáról 3 fő közfoglalkoztatott időslátogató
gondoskodik. Községünk, e szolgáltatásban a Segítőkezek az aktív évekért közhasznú nonprofit Kft. Budapest
jóvoltából részesül.

6.4 Az időseket, az életkorral járó Sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

Településünkön igen aktívan működik a Nyugdíjas Klub. Az önszerveződő csoport kirándulásokat, kulturális
és közösségi programokat szervez tagjai számára.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

Közösségi élet hiánya Önkormányzati, szakszolgálati és civil szervezetek
összefogása, programok szervezése

Egészségügyi és közigazgatási szolgáltatásokhoz Házi betegápolók és tanyagondnok munkájának
jutás nehézségei összehangolása

Információs csatornák szűkültsége Tanyagondnoki, házi betegápolói rendszeren át is
történő információátadás

Kulturális rendezvényekhez való jutás Nyugdíjas Klub, érintett civil szervezetek
nehézségei támogatása rendezvényszervezéshez,

önkormányzati rendezvények szervezése

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, Sajátos problémái

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

‚‘ megváltozott mu nkaképességű személyek egészségká rosodott személyek szociálise ellátásaiban részesülők száma ellátásaiban részesülők száma

2012 74 n.a.
2013 67 n.a.
2014 59 n.a.
2015 61 n.a.
2016 65 n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar
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7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma

Nappali ellátásban részesü lő fogyatékos személyek szá ma
~V önkormányzati fenntartású egyházi fenntartású civil fenntartású

intézményben intézményben intézményben
2013 0 n.a. n.a.
2014 0 n.a. n.a.
2015 0 n.a. n.a.

2016 0 n.a. n.a.

2017 0 n.a. n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar

A központi adatok szerint településünkön nincsenek fogyatékossággal élő személyek,
tapasztalatokra támaszkodom.

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (p1. védett
közfoglal koztatás)

Nem releváns.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nem érkezett jelzés önkormányzatunkhoz ezzel kapcsolatban.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

ezért a helyi

foglalkoztatás,

Településünkön egy fő házi betegápoló dolgozik, valamint egy tanyagondnok segít a rászorultaknak az
alapszolgáltatások elérésében, valamint a gondozásban, ellátás megoldásában. A mozgásukban korlátozott
személyeket a tanyagondnok alap-és szakellátásra szállítja, segít a házi betegápolónak a gyógyszerkiváltásban,
a ház körüli munkálatok ellátásában.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

A fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátásaihoz, kedvezményeihez való jutást, a
családsegítő szolgálat munkatársa és a kormányhivatal munkatársa segítik. Helyi támogatásra eseti jelleggel a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyedi határozat alapján nyújtott átmeneti segély igénylésével
válhatnak jogosulttá. Ezek száma változó.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához
való hozzáférés lehetőségei, a kadálymentesítés

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek részben akadályrnentesítettek. Az általános iskola és óvoda
épületében, valamint az orvosi rendelőnél rámpa található. Az orvosi rendelőben, a kultúrházban
mozgáskorlátozott mellékhelység található. Az önkormányzati hivatalnál is elkészült az akadálymentesítés.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és
kommunikációs akadálymentesítettség, Iakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége
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A közösségi kulturális programok helyszíne olyan sík terület, melyet mozgáskorlátozott személyek tolókocsival
megközelíthetnek, a sportprogramok szintén elérhetőek e csoport számára. A hallás- és látássérültek számára
azonban nem rendelkezünk akadálymentességgel.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

Településünkön jellemzően nem akadálymentesítettek a munkahelyek. A munkáltatók jellemzően az
akadálymentesítés kiépítésének számukra magas költségei miatt nem fordítanak erre anyagi forrásaikból.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

A közösségi közlekedés akadálymentessége nem megoldott. A távolsági buszokra egy tolószékes ember nem
tud felszállni. Egyéb sérült kísérővel használhatja. Járdáink egy része megfelel az akadálymentesség
kritériumának. Parkjaink szinte teljes egészükben zöld, füves területek.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (p1. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Fogyatékos személyek számára a tanyagondnoki szolgálat segít a speciális közlekedési igényeik kielégítésében.
Egyéb szolgáltatást azért nem építettünk ki eddig, mert nem volt rá igény.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

A tanyagondnoki szolgálat buszát a rászorulók költségmentesen vehetik igénybe.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák fejlesztési lehetőségek

központi információs rendszerek hiányossága Helyi civil szerveződés, információgyűjtés
miatt kevés adatunk van a településünkön

fogyatékkal_élőkről
Hiányzó, nem megfelelő, nem az igények szerint Önkormányzati hivatal, egészségház, általános

rangsorolt akadálymentesítettség iskola és óvoda, sportcentrum, közösségi terek
(p1. kultúrház) akadálymentesítése

Információkhoz és eszközökhöz való hozzáférés Helyi önkormányzat dolgozóinak képzése,
akadályozottsága, hiánya érzékenyítése a témára, pályázatfigyelés,

különleges képzettségű szakember bevonása

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek ésfor-profit szereplők társadalmi
felelősségvá Ila lása

a) a 3—7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek,
önszerveződések feltérképezése (p1. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként hemutatva,
önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

‘ Nyugdíjas Klub eseti jelleggel, megállapodás nélkül
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o összefogja a település idősebb polgárait, programokat szerveznek heti rendszerességgel,
közvetítőként szolgál az önkormányzat és az időskorúak között.

• Kölkedi Sport Egyesület
o évente mintegy 25 alkalommal helyben nyújt élményt és kikapcsolóciási lehetőséget a hazai

meccsek által a település lakóinak.
• Kölkedért Közalapítvány

o bevételi forrásaiból az általános iskolás gyermekeknek nyújt anyagi segítséget ösztöndíj
formájában (mintegy 500.000,- Ft-os kerettel).

. Kölked Község Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete sajnos megszűnt. Jövőben, a Mohácsi Tűzoltó és
Polgárőr Egyesület tag szervezeteként szeretnénk egy újabbat létrehozni.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása

Kölked Község Önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzatok, a civil szervezetek együttműködése kölcsönös
és egyre szorosabb. Az önkormányzat, erejéhez mérten, támogatásokkal ösztönzi a civil szerveződéseket,
csakúgy, mint a nemzetiségi önkormányzatok. Mindhárom réteg belátta, hogy közös ügyünk a közösségünk,
településünk életének serkentése, az itt élők igényeinek minél színvonalasabb kielégítése, élhető életterek
kialakítása. Ez megjelenik például programok közös szervezésében (lásd tavalyi Falunap, amit az
önkormányzat szervezett, a nemzetiségi önkormányzatok pénzzel és műsorszervezéssel támogattak, a civil
szervezetek szintén programot nyújtottak Pl. nyugdíjas klub versmondása).

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Kölked Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatalt tart fent további 6 településsel, melyek: Bezedek,
Ivándárda, Lippó, Nagynyárád, Sárok, Sátorhely.
Ezen túlmenően a Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulásban is tag, további 42 önkormányzat mellett.

d) a nem zetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A nemzetiségi önkormányzatok támogatják a helyi közoktatási intézménybe járó gyermekeket, szükség esetén
eseti jelleggel az arra rászoruló, mélyszegénységben élő családokat, fogyatékkal élő embereket. Az idősek
programjaihoz is hozzá szoktak járulni.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nyugdíjas Klub — támogatja nemcsak a tagjai kulturális, közösségi és sportrendezvényekre való jutását, de a
települési közösség életben is kiveszi a részét. Az általános iskolások, óvodások részére apró ajándékokkal
kedveskednek az ünnepségek alkalmával. Aktívan részt vesznek egyéb szervezetek és az önkormányzat
rendezvényein, igény szerint ahhoz műsort is szolgáltatnak.

Kölkedi Sport Egyesület — helyben a legnagyobb felnőtt korú tömeget mozgósító civil szerveződés. Életében
helyi játékosok és szurkolók is részt vesznek. A sporteseményeiken O évestől az aggastyán korúig minden
korcsoport megtalálható. A sport szeretete áthidal minden nézetbeli különbséget, minden etnikai konfliktust.

Kölkedért Közalapítvány — pályázati rendszerben elnyerhető ösztöndíjjal segíti a gyakran igen nehéz anyagi
helyzetben élő gyermekeket. Támogatja a kultúra, sport, oktatás területeit is.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

Nem releváns.
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9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyen Iőségi problémák kapcsán érintett nem zetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.)
bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

HER Fórumra való meghívás, előzetes írásos tájékoztatás a fórum és a HER céljairól. Az elkészült HER
ismertetése velük és aktív használatába való bevonás.
A HER Fórumon az alábbiak jelentek meg:

Kölkedi Általános Iskola és Óvoda Kölkedi Fehér Gólya Óvoda
Muskát Klára ifjúságvédelmi felelős Hárich-Honvéd Anita óvodavezető

Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Óvári Lajosné
Fehér László intézményvezető Úr nyugdíjasklub elnöke

Dr. Kiss Csilla Nikolett háziorvos megbízásából Szűcs Péterné
Csiszár Attiláné ápolónő védőnő

Tutti Tibor Csomor Tibor
KNNÖ elnöke polgármester

Zimmermann-é dr.Kovács Anikó Szőke Zoltánné
jegyző HER referens

A megjelentek észrevételeikkel támogatták a HER elkészültét.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid megnevezéssel rövid címmel

Munkanélküliség KözmunkaprogramRomák
és/vagy Közösségi, kulturális élet hiánya Közösségi, kulturális programok

Szűkös sportolási lehetőség Sportegyesület támogatásam élyszegény
Iskolázatlanság Képzési lehetőségek kereséseségben élők
Rossz egészségügyi körülmények Egészségügyi szűrések, akciók
Gyakori családon belüli erőszak Családi információs fórum
Szülői felügyelettel kapcsolatos problémák Szülői információs fórum, tájékoztatás

Gyermekek Szünidős programok hiánya Programok, táborozások, kirándulások
Sok a halmozottan hátrányos helyzetű család Felnőttoktatás ösztönzése

36



Közösségi élet hiánya Programok szervezése
Kulturális rendezvényhez jutás nehézségei Helyi rendezvények szervezése
Egészségügyi és közigazgatási Szociál is szférában dolgozók munkájának

Idősek szolgáltatásokhoz jutás nehézségei összehangolása
Információs csatornák szűkültsége Releváns dolgozók útján történő

információátadás

Családon bel üli erőszak Felvilágosító akciók, tájékoztatók

N «k Családtervezéssel kapcsolatos hiányosságok Preventí’~ felvilágosító akciók~ Kevesebb munkalehetőség Fokozottabb figyelem közmunkaprogramban

Kevés információnk van róluk Információgyűjtési akció
Fogyatékkal Akadálymentesítettség hiánya Akadálymentesítés
élők Akadályozott információelérés Képzések, szakember bevonása

A beavatkozások megvalósítói

Következtetésben megjelölt Az intézkedésbe bevont
Célcsoport beavatkozási terület, mint aktorokés partnerek

intézkedés címe, megnevezése — kiemelve a felelőst
Helyi és kisebbségi önkormányzat-polgármester

Közm un kaprogra m Helyi és kisebbségi önkorm ányzatok, civil
szervezetek - polgármester

Közösségi, kulturális programok
Helyi önkormányzat és sportegyesület —

Képviselő-testület
Romák Sportegyesület támogatása
és/vagy Helyi önkormányzat és civil szervek —

mélyszegény- Képzési lehetőségek keresése polgármester
ségben élők

Helyi önkormányzat, védőnő, háziorvos -

Egészségügyi szűrések, akciók polgármester

Családtervezési tájékoztató Helyi ön kormányzat, védőnő, családsegítő
szolgálat munkatársa - polgármester

Családi információs fórum Helyi önkormányzat, védőnő, családsegítő
szolgálat munkatársa - polgármester

Szülői információs fórum, tájékoztatás
Hely önkormányzat, krnb-s rendőr, Iskolai
ifjúságvédelmi felelős, gyermekjóléti szolgálatGyermekek ‚ ‚

munkatarsa - polgarmester
Programok, táborozások, kirándulások

Helyi és nemzetiségi önkormányzat,
gyermekjóléti szolgálat, civil szervezetek -

polgármester
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Felnőttoktatás ösztönzése
Helyi és nemzetiségi önkormányzat -

polgármester

Programok szervezése Helyi önkormányzat, civil szervezetek -

polgármester

Helyi rendezvények szervezése Helyi és nemzetiségi önkormányzat, civil
szerveztek - polgármester

Szociális szférában dolgozók munkájának Helyi önkormányzat - polgármester
Idősek összehangolása

Releváns dolgozók útján történő Helyi önkormányzat - polgármester
inform ációátadás

Felvilágosító akciók, tájékoztatók Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb.
rendőr, civil szervezetek, önkormányzat -

polgármester

Preventív, felvilágosító akciók Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb.

Nők rendőr, civil szervezetek, önkormányzat -

polgármester

Fokozottabb figyelem közmunkaprogramban Helyi és nemzetiségi önkormányzat -

polgármester

Információgyűjtési akció Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb.
rendőr, civil szervezetek, önkormányzat,
tanyagondnok, házi betegápolók - polgármester

Fogyatékkal
élők Akadálymentesítés Helyi önkormányzat- polgármester

Képzések, szakember bevonása Helyi önkormányzat - polgármester

Jövőképünk

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák nem segélyekből, hanem munkabérből tudnak megélni.
Fontos számunkra, hogy az itt élők ne kerüljenek mélyszegénységbe és kilátástalan helyzetbe.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek megfelelő testi, szellemi és érzelmi fejlődéséhez szükséges oktatás
biztosítását és az oktatási időn túli foglalkozást.
Folyamatosan odafigyelünk az idősekkel való törődésre, otthonukban történő segítésükre.
Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén az egyenjogúságot, valamint a családanya — munkavállaló nő
szerepek egyensúlyát.
Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők elfogadására, segítésére.
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Együtt a családokért!

Feltárt probléma családon belüli erőszak, szülői felügyelettel kapcsolatos problémák
(kiinduló értékekkel)

Célok
Álta lá nos
megfogalmazás és

A feltárt problémákkal kapcsolatos és azok megelőzésére szolgáló információrövid-, közép- és
átadása, tájékoztatás.hosszútávú

időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás 1. szórólap, plakát készítése
tartalma) pontokba 2. szükség esetén fórum rendezése
szedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelelős

védőnő, km b-s rendőr, gyermekjóléti szolgálat, családsegítő szolgálat, KölkediPartnerek
Általános Iskola és Óvoda igazgatója és ifjúságvédelmi felelőse

Határidő(k) pontokba
2018. 12. 31.szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Rendőrségi, statisztikai adatok folyamatos figyelés(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiváláseszközei

Szükséges erőforrások partneri kapcsolatok; plakátok, tájékoztatók költségeinek fedezése

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Aktív vakáció

Feltárt probléma
Szünidős programok hiánya(kiinduló értékekkel)

Célok-
A hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári programok, táborozások,Általános
kirándulások szervezésemegfogalmazás és
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rövid-, közép- és
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek

1. érintett gyermekek felmérése(a beavatkozás
2. programok szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások kezeléseszedve

Résztvevők és
célcsoport; felelős: polgármesterfelel ős

községi könyvtár,-Kölkedi Általános Iskola és Óvoda igazgatója, ifjúságvédelmi
Partnerek felelőse, gyermekjóléti szolgálat munkatársa, Duna-Dráva Nemzeti Park, Fehér

Gólya Ház,

Határidő(k) pontokba
2019.05.31.szedve

Eredményességi
mutatók és annak Partnerektől szükség szerinti adatgyűjtés a programokban részt vevő gyermekek
dokumentáltsága, számáról.
forrása Programokban, táborozásokon, kirándulásokon résztvevő gyermekek számának
(rövid, közé p és nyomon követése.
hosszútávon), Hosszú távon minden hátrányos helyzetű gyermek számára legalább nyaranta egy
valamint kirándulás szervezése.
fenntarthatósága
Kockázatok

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlítása; folyamatos m entorálás, motiváláseszközei

Szükséges erőforrások partneri kapcsolatok, társadalmi munkavégzés

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Szakmát szerzek!

Feltárt probléma Sok a halmozottan hátrányos helyzetű család, magas munkanélküliség,
(kiinduló értékekkel) iskolázatla nság

A halmozottan hátrányos helyzetből való kitörés egyik lehetősége az iskolai
végzettség szerzése.Célok-

Általános
Rövidtáv: igényfelmérés a célcsoport körében; képzési intézményekkel valómegfogalmazás és
kapcsol atfelvételrövid-, közép- és

hosszútávú
Középtáv: célcsoport mentorálása, motiválása; esetlegesidőegységekre
szerződéskötés/együttműködési megállapodás a képző intézetekkelbontásban

Hosszútáv: célcsoport 5%-a szerezzen szakmát
Tevékenységek - célcsoport igényfel mérése
(a beavatkozás - képzési intézmények megkeresése
tartalma) pontokba - családsegítő szolgálat bevonása -> motiválás, mentorálás
szedve - képzések szervezése (akár helyben is)
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Résztvevők és célcsoport tagjai, felelős: polgármester
felelős

képző központ, munkaügyi központ, családsegítő szolgálat, kistérségi szakközép- ésPartnerek
szakmunkásképző iskolák, önkormányzati hivatal dolgozói

Határidő(k) pontokba 2018. 12. 31. célcsoport igényfelmérése, képzési intézmények megkeresése,
szedve képzési igények bejelentése

Eredményességi
mutatók és annak
doku m entá Itsága,

Kapcsolatfelvételt igazoló dokumentumok.forrása
Igényfelm érő lapok.(rövid, közép és
Képzési szerződések megkötése.hosszútávon),

vala m int
fenntarthatósága
Kockázatok

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiváláseszközei

Szükséges erőforrások Pályázati forrás

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Közelebb egymáshoz!

Feltárt probléma
Közösségi, kulturális élet hiánya, szűkös sportolási lehetőség(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és Kulturális, tömegsport események
hosszútávú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. események szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások nyomon követéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelet ős

Önkormányzati hivatal dolgozói, Kölkedi Sportegyesület, helyi nemzetiségiPartnerek
önkormányzatok

Határidő(k) pontokba
2018. 12. 31.szedve

Eredményességi Partnerektől szükség szerinti adatgyűjtés a programokban részt vevők számáról.
mutatók és annak Programokban, táborozásokon, kirándulásokon résztvevők számának nyomon
dokurnentáltsága, követése.
forrása
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(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlítása; folyamatos mentorálás, motiváláseszközei

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, sportegyesület támogatási forrása

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Tudatosan tervezzünk családot!

Feltárt probléma családtervezés hiányossága
(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és családtervezési tájékoztató
hosszútávú
időegységekre
bontásba n
Tevékenységek

1. érintett célcsoport felmérése(a beavatkozás
2. programok, tájékoztatók szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások kezeléseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelelős

Védőnő, háziorvos, családsegítő szolgálat munkatársa, helyi önkormányzatiPartnerek
dolgozók

Határidő(k) pontokba
2018.12.31.szedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása Az egyedülálló, halmozottan hátrányos helyzetű szülők minimalizálása.

Partnerektől szükség szerinti adatgyűjtés a programokban részt vevők számáról.(rövid, közép és
hosszútávon),
va lam int
fenntarthatósága
Kockázatok

Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlítása.eszközei

Szükséges erőforrások Programok, tájékoztatók, szórólapok költségei
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Érdekem az egészségem

Feltárt probléma
Rossz egészségügyi állapot(kiinduló értékekkel)

Célok-
Által á nos
megfogalmazás és
rövid-, közép- és Egészségügyi szűrések, akciók
hosszútávú
időegységekre
bontásba n
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. események szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások nyomon követéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelel ős

Partnerek helyi önkormá nyzat, védőnő, háziorvos

1. FolyamatosHatáridő(k) pontokba
2. Folyamatosszedve
3. Folyamatos

Eredményességi
mutatók és annak
doku m entáltsága,
forrása Egészségügyi szűréseken megjelentek száma, szűrőakciák és azon résztvevők
(rövid, közép és száma.
hosszútávon),
valamint
fenntarthatásága
Kockázatok

Az idénymunkák miatt nem mennének el érintettek a szűrésekre, ezértés csökkentésük
szerveznénk őket az őszi-téli időszakokra.eszközei

Szükséges erőforrások Szűrésekhez szükséges esetleges kellékek, tanyagondn oki busz releváns költségei.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: ldősen is aktívan

Feltárt probléma Időskori bezárkózás,
(kiinduló értékekkel) Kulturális rendezvényekhez jutás nehézségei

Célok-
Által á ii os

Idősek aktív részvétele a közösségi életben, küzdelem az időskori bezárkózás ellenmegfogalmazás és
rövid-, közép- és
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hosszú távú
időegységekre
bontásban
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. események szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások nyomon követéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelelős

Partnerek Helyi és nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek

1. FolyamatosHatáridő(k) pontokba
szedve 2. Folyamatos

3. Folyamatos
Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása

Kulturális eseményeken való részvételek száma.(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

Idősek nem jelennek meg a rendezvényeken, Nyugdíjas klub bevonása aés csökkentésük
szervezésekbeeszközei

Szükséges erőforrások Rendezvényekhez szükséges összegek

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Segítsünkaz időseken!

Feltárt probléma Egészségügyi és közigazgatási szolgáltatásokhoz jutás nehézségei,
(kiinduló értékekkel) Információs csatornák szűkültsége

Célok-
Általános
megfogalmazás és

Szociális és egészségügyi szférában dolgozók munkájának összehangolása,rövid-, közép- és
Releváns dolgozók útján történő információátadáshosszú távú

időegységekre
bontá sba n
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. események szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások nyomon követéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai; felelős: polgármesterfelel ős

44



Partnerek

Határidő(k) pontokba
szedve

Eredményességi
mutatók és an nak
dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon),
valamint
fen nta rth atósága

Ered m ényességi
mutatók és annak
dokurnentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
Ii osszútávon),

1. Folyamatos
2. Folyamatos
3. Folyamatos

tanyagondnok, házi betegápolók, háziorvos, nyugdíjas klub, családsegítő szolgálat,
önkormányzati hivatal igazgatási munkatársai

Egészségügyi ellátáshoz jutások száma, önkormányzatnál indított ügyek száma,
információnyújtások száma

Kockázatok
Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlításaeszközei

Szükséges erőforrások Partneri kapcsolatok, tanyagondnoki busz működési költségeinek releváns része

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Nem vagyok/leszek áldozat!

Feltárt probléma
Családon belüli erőszak(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános
megfogalmazás és
rövid-, közép- és A lappangó családon belüli erőszak visszaszorítása, megelőzése.
hosszú távú
időegységekre
bontásba n
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. események szervezésetartalma) pontokba
3. visszacsatolások nyomon követéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai; felelős: polgármesterfelel ős

Partnerek védőnő, kmb-s rendőr, családsegítő, önkormányzati hivatal igazgatási dolgozói

Határidő(k) pontokba
Folyamatosszedve

lnformációaclások száma, rendőrségi intézkedések száma, polgárőrök által tett
intézkedések száma, Segítség kérések száma.
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valamint
fenntarthatósága

Kockázatok
Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlításaeszközei

Szükséges erőforrások Partneri kapcsolatok, tájékoztatók költségei

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos információgyűjtés

Feltárt probléma
Semmilyen információval nem rendelkezünk a településen fogyatékkal élőkről(kiinduló értékekkel)

Célok-
Általános
megfogalmazás és Közösségünk fogyatékkal élő tagjainak felmérése, problémáik megismerése,
rövid-, közép- és tájékoztatása az esetleges igénybe vehető, minőségibb életet biztosító
hosszútávú lehetőségekről
időegységekre
bontásba n
Tevékenységek

1. kapcsolatfelvétel a partnerekkel(a beavatkozás
2. adatgyűjtési akció szervezése, lefolytatásatartalma) pontokba
3. adatok tárolása, adatbázisok folyamatos frissítéseszedve

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelelős

Családsegítő szolgálat, védőnő, háziorvos, kmb. rendőr, civil szervezetek,Partnerek
önkormányzat, tanyagondnok, házi betegápolók

1. FolyamatosHatáridő(k) pontokba
szedve 2. Folyamatos

3. Folyamatos
Eredményességi
mutatók és annak
doku m entá Itsága,
forrása Összegyűjtött adatok, nyilatkozatok, dokumentumok.

A településen élő fogyatékkal élő emberek felmérése, igényeiknek megismerése,(rövid, közép és
segítség nyújtáshosszútávon),

valamint
fenntarthatósága
Kockázatok

Torzítási lehetőség kikerülése érdekében adatok folyamatos gyűjtése,és csökkentésük
összehasonlításaeszközei

Szü kséges erőforrások Partneri kapcsolatok
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Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe: Akadálymentesítés

Feltárt probléma
Akadálymentesítettség hiánya(kiinduló értékekkel)

Célok
Álta lá nos
megfogalmazás és A településen minél nagyobb terület, minél több közintézmény
rövid-, közép- és akadálymentesítettségének megoldása.
hosszú távú
időegységekre
bontásba n

1. Akadálymentesítettség átfogó felméréseTevékenységek
2. pályázatok figyelése(a beavatkozás
3. pályázat benyújtásatartalma) pontokba

szedve 4. nyertes pályázat esetében a munkálatok megkezdése
5. pénzügyi elszámolás

Résztvevők és
célcsoport tagjai, felelős: polgármesterfelel ős

Partnerek Helyi önkormányzat, esetleg civil szerveztek

Határidő(k) pontokba
Folyamatosszedve

Eredményességi
mutatók és annak
dokumentáltsága,
forrása Akadálymentesített épületek száma, akadálymentesített közterületek mérete.

Gondoskodás az akadálymentesítettség fenntartásáról.(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatásága
Kockázatok

Nagy az esélye, hogy pályázati lehetőség hiányában nem fog megvalósulni aés csökkentésük
program. Önkormányzat költségvetésében elkülöníthet összeget erre a célra.eszközei

Szükséges erőforrások Pályázati források
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Tudatosan
tervezzünk
családot!

1. érintett
célcsoport
felmérése
2. programok,
tájékoztatók
szervezése

vevők Programok,
tájékoztatók,
szórólapok
költségei

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

A B C D E F G H J

A Az intézkedés
helyzetelemzés A célkitűzés megvalósításáhoAz intézkedés Az intézkedés

Az intézkedés következtetéseib összhangja Az intézkedés z szükséges
Intézkedés ‚ Az intézkedéssel Az intézkedés Az intézkedés eredményesség erőforrások eredményeinekcime, en feltárt e
sorszáma ‚ elérni kívánt cél gyéb stratégiai megvalósításánatartalma felelőse ét mérő fenntarthatóság

megnevezese esélyegyenlőség dokumentumok k határideje (humán,indikátor(ok) . .. . a
i probléma kal penzugyi,

megnevezése technikai)

l.Amélyszegénységbenélők és a romák esélyegyenlősége

Szakmát Sok a A halmozottan - célcsoport polgármester 2018. 12. 31. részt vevők folyamatos
szerzek! halmozottan hátrányos igényfelmérése szá ma

hátrányos helyzetből való képzési
helyzetű család, kitörés. Intézmények
magas megkeresése
munkanélkülisé - családsegítő
g, szolgálat Pályázati forrás
iskolázatlanság bevonása ->

motivá lás,
mentorálás
- képzések
szervezése (akár

~ helyben is)

2 Közelebb Közösségi, Kulturális, 1. polgármester 2018. 12. 31. részt vevők Pályázati forrás, folyamatos
egymáshoz! kulturális élet tömegsport kapcsolatfelvéte száma sportegyesület

hiánya, szűkös események I a partnerekkel támogatási
sportolási 2. események forrása
lehetőség szervezése

3.
visszacsatolások
nyomon
követése

3 családtervezés
hiányossága

családtervezési
tájékoztató

polgármester 2018. 12.31. részt
száma

folyamatos
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—--~——-—-~ 3.
visszacsatolások
kezelése

4 Érdekem az Egészségügyi 1. polgármester folyamatos részt vevők Szűrésekhez folyamatos
egészségem szűrések, akciók kapcsolatfelvéte száma szükséges

I a partnerekkel esetleges
Rossz 2. események kellékek,
egészségügyi szervezése tanyagondnoki
állapot 3. busz releváns

visszacsatolások költségei.
nyomon
követése

II. A gyerrnekekesélyegyenlősége

Együtt a családon belüli A feltárt 1. szórólap, polgármester folyamatos részt vevők partneri folyamatos
családokért erőszak, szülői problémákkal plakát készítése száma kapcsolatok;

felügyelettel kapcsolatos és 2. szükség plakátok,
kapcsolatos azok esetén fórum tájékoztatók
problémák megelőzésére rendezése költségeinek

szolgáló fedezése
információ
átadása,
tájékoztatás

2 Aktív vakáció Szünidős A hátrányos 1. érintett polgármester 2018.05.31. részt vevők partneri folyamatos
programok helyzetű gyermekek száma kapcsolatok,
hiánya gyermekek felmérése társadalmi

2. programok munkavégzésrészére nyári
programok, szervezése
táborozások, 3.
kirándulások visszacsatolások
szervezése kezelése

3 Szakmát Sok a A halmozottan célcsoport polgármester 2018. 12. 31. részt vevők folyamatos
szerzek! halmozottan hátrányos igényfelmérése szá ma

hátrányos helyzetből való - képzési
helyzetű család, kitörés. intézmények
magas megkeresése
munkanélkülisé - családsegítő

szolgálat Pályázati forrásg,
iskolázatlanság bevonása ->

motivá lás,
mentorálás
- képzések
szervezése (akár

~ helyben is)
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Ill. A nők esélyegyenlősége

Együtt a családon belüli A feltárt 1. szórólap, polgármester 2018. 12. 31. részt vevők partneri folyamatos
családokért erőszak, szülői problémákkal plakát készítése száma kapcsolatok;

felügyelettel kapcsolatos és 2. szükség plakátok,
kapcsolatos azok esetén fórum tájékoztatók
problémák megelőzésére rendezése költségeinek

szolgáló fedezése
információ
átadása,
tájékoztatás

2 családtervezés családtervezési 1. érintett polgármester 2018.12.31. részt vevők Programok, folyamatos
hiányossága tájékoztató célcsoport száma tájékoztatók,

felmérése szórólapok
Tudatosan 2. programok, költségei
tervezzünk tájékoztatók
családot! szervezése

3.
visszacsatolások
kezelése

3 Nem Családon belüli 1. polgármester folyamatos részt vevők Partneri folyamatos
vagyok/leszek erőszak kapcsolatfelvéte száma kapcsolatok,
áldozat A lappangó I a partnerekkel tájékoztatók

családon belüli 2. események költségei
erőszak szervezése
visszaszorítása, 3.
megelőzése. visszacsatolások

nyomon
követése

l\~Azidősek esélyegyenlősége

Idősen is Időskori Idősek aktív 1. polgármester részt vevők Rendezvényekh folyamatos
aktívan bezárkózás, részvétele a kapcsolatfelvéte száma ez szükséges

kulturális közösségi I a partnerekkel összegek
rendezvényekhe életben, 2. események
z jutás küzdelem az szervezése folyamatos
nehézségei időskori 3

bezárkózás ellen visszacsatolások
nyomon
követése

2 Segítsünk az Egészségügyi és Szociális és 1 polgármester részt vevők Partneri folyamatos
időseken! közigazgatási egészségügyi száma kapcsolatok,

szolgáltatásokh szférában kapcsolatfelvéte folyamatos tanyagondnoki

[ dolgozók I a partnerekkel busz működési
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oz jutás munkájának 2. események költségeinek
nehézségei, összehangolása, szervezése releváns része

Információs Releváns 3.
csatornák dolgozók útján visszacsatolások
szűkültsége történő nyomon

informácíóátadá követése
S

V. A fogyatékkal élőkesélyegyenlősége

Fogyatékkal Semmilyen Közösségünk 1. polgármester részt vevők Partneri folyamatos
élőkkel információval fogyatékkal élő kapcsolatfelvéte szama kapcsolatok
kapcsolatos nem tagjainak I a partnerekkel
információgyűjt rendelkezünk a felmérése, 2. adatgyűjtési
és településen problémáik akció

fogyatékkal megismerése szervezése,
. folyamatos

előkról tájékoztatása az lefolytatasa
esetleges 3. adatok
igénybe vehető, tárolása,
minőségibb adatbázisok
életet biztosító folyamatos
lehetőségekről frissítése

2 Akadálymentesí Akadálymentesí A településen 1. polgármester 2018. 12. 31. részt vevők Pályázati folyamatos
tés tettség hiánya minél nagyobb Akadálymentesít száma források

terület, minél ettség átfogó
több felmérése
közintézmény 2. pályázatok
akadálymentesít figyelése
ettségének 3. pályázat
megoldása. benyújtása

4. nyertes
pályázat
esetében a
munkálatok
megkezdése
5. pénzügyi
elszámolás
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3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő nem önkormányzati fenntartású Intézmények vezetőit pedig partneri viszony
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, Illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség
szem pontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában
részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében
szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente
cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az
ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul
megvalósuljanak.

A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot
hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése,
dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a
kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások
meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a
HEP lTaktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi
döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

52



Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a
munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi
Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.

A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb
munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot
készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a
létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében
nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyen lőségi Program nyilvánosságra hozatala
is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában
elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az
intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi
környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség
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Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Szőke Zoltánné felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról
intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének

összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat

felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és
toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak
megvalósításában.

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt,
és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.
Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség
alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak
megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. p1. a köznevelési intézmények fenntartása és
működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt — de ennél gyakrabban, p1. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést
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kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának
okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési
tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a
benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat
képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és — szükség esetén — felelősségre vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek
el h á rításá ról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be,
Illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok
megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma

I. Kölked község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt
született észrevételeket a megvitatást követően a HEP lntézkedési Tervébe beépítettük.

Ill. Ezt követően Kölked Község Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része
az Intézkedési Terv) megvitatta és 75/2013. (VI.24.) számú határozatával elfogadta.

Mellékletek:

Dátum Aláírás

Kölked Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás

Dátum Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék2

NÉV3 HEP részei4 AI~ír~s5

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE RÉTE

2 Ez a jegyzék — mint a HER melléklete — szakmailag is bizonyítja, hogy a HER széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum

A jegyzék soronként jelöli a HER elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
‘~ A jegyzék osziopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett,

támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
~ Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HER elkészítési folyamatban.
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Tájékoztató a Kölkedi Általános Iskola
2017-2018 tanévéről



Az iskola működését jellemző legfontosabb mutatók

Tanévvégi tanulólétszámunk: 61 fő, év elején is 61 fő volt.
Evközben érkezett és távozott Mihálovics Emilia 1.0,

A létszámból 1 tanuló a Sajátos Nevelési Igényű tanuló, akik be lettek integrálva
az osztályba.

HH-űtanuló: 28fő HHH:Ofő
V-ek: O fő
Cigány t.sz.: 5lfő 84%

Általános iskolai tanulmányait 5 tanuló fejezte be a 2018/2019-tanévre 7 első
osztályost írattak be, I tanuló tankötelezettsége megszűnt, egy tanuló külföldre
távozott, 2 tanuló érkezett, Igy a várható októberi létszám 61 fő.

A 8 tanulócsoporttal 12 fős tantestület foglalkozott. A másnapi felkészüléshez 3
napközis csoportot tudtunk megszervezni az iskola 1-8. osztályosoknak.
Technikai feladatok ellátását 2 fő takarító és egy félállású karbantartó és 1
iskolatitkár végezték. Közmunk a programban egy takarítónő került a ika lmazásra
2019 február hónapig.
Vincze Józsefné heti 5 órában végezte a könyvtári munkát. A gyermekek
egészségügyi ellátását Dr. Kiss CsiUa végezte. Védőnő Szűcs Péterné, fogorvos
Dr. Rázsics Andrea —aki 2 alkalommal is ellenőrizte a gyerekek fogazatát.

Nevelő — oktató munka tárgyi feltételeinek alakulása

A fenntartó által jóváhagyott gazdálkodási keretet időarányosan teljesítjük. A
nyári karbantartás legszükségesebb feladatait elvégeztük. A nyár folyamán a
másik kazán is kilyukadt. Ennek cseréje még nem történt meg, a
Tankerület dolgozik a probléma megoldásán.

Tanítási — tanulási folya mat eredményessége

A statisztikai mutatók alapján az iskola tanulniányi átlaga:3.$ I, tavaly tanév
végén 3.45 volt. A szorgalmi átlag 3,46- itt is javulás tapasztalható. az elmúlt
évben 3.14 volt.
Tant u g~ i tel1e~itmen\ eket ~ Iz~gal\ a latbato hog~ ~zinte minden [antal g~ hol
javítottak tanulóink kisebb-nagyobb arányban.. viszont vannak tantárgyak
mehekhól romlás tapaszialható pi: Kémia. Számítástechnika.

A ko i~e nciamérés ~() I 7~os eredménye k is ~ér~ékű ja~ uIás~ mutat.
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Az illetékes Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ értékelése a 2017/2018.
tanév első félévére vonatkozóan:

Az intézményben a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a hasonló
intézmények átlagánál kisebb, a 20 17/2 időszakhoz képest javult. Az intézmény
0KM 2017 eredményei a 6. évfolyamon matematikából szignifikánsan
magasabbak az Országos átlagnál, szövegértésből nem különböznek az Országos
átlagtól. A 2018. évi igényfelmérő adatai alapján az intézmény erre a tanévre
nem igényelt semmilyen pedagógiai-szakmai szolgáltatást. A feladatellátási
helyhez rögzített intézményi beavatkozások alkalmasak lehetnek az adatokban
mutatkozó veszélyeztetettségi tényezők enyhítésére. Pedagógiai oktatási
központunk készséggel áll rendelkezésre célzott szakmai-módszertani támogató
szolgáltatásokkal a veszélyeztetettségi tényezők enyhítése érdekében.

Kiemelkedően sokat mulasztók: Mihálovics Renátó 8.o, Bogdán Zoltán .Husz
Patrik 7.o. Nagy Sarolta 6. o., Orsós Attila, Balog Nikolell 5. o.

Osztályátlagok
I1.o. 4,1
111.0. 3,72
IV. o. 3,96
V. o. 3,86
VI. o. 3,62
ViI. o. 3,58
VIII. o. 3,86

Az iskola magatartási átlaga 3.96 ez az elmúlt évben 3,61 volt. A tanév során 23
osztályfőnöki és 19 szaktanári figyelmeztetésben részesültek a tanulók. 5 fő
bukott 15 tantárgyból, ebből 2 fő évismétlésre, 3-an még javító vizsgázhatnak. A
különféle versenyeken jelentős számban dicséretesen helytálltak jó képességű és
szorgalmas gyermekeink.
Kovács Károly jóvoltából tanév végén ösztöndíjban részesítettük a kiemelkedő
teljesítményt nyújtó tanulókat.

Az iskola eredményességének egyfajta mutatója a heiskolázás alakulása:

. Kovács Nikolett- BMÖ Radnóti M. Szakgimn.-közszolgálati ügyintéző

. Bojtor Fanni- BMÖ Radnóti M. Szakköz.-eladó, Mohács

. Kun Viktória- BMÖ Radnóti M. Szakköz.-eladó, Mohács

. Mihálovics Renátó- BMÖ Radnóti M. Szakköz.-húsipari termékgyártó,
Mohács

. Schaffer Evelin - Montenuovo N. Szakköz.-szociális gondozó, Bóly

-‚
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Személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos
nevelőtevékenység szinterei

Az ide tartozó területek és tevékenységek
. Munkaközösségek tevékenysége
. Szakköri foglalkozások
. Napközi és tanulószobai foglalkozás
. Diákönkormányzat tevékenysége
. Ifjúságvédelern

Alsós munkaközösség.

A legfőbb események:
Az első félévet az 1. és 2. osztályosok szöveges értékelésével, a többi

évfolyamon érdemjegyekkel való osztályozással és a szülői értekezletek
megtartásával zártuk. A szülői értekezletek látogatottsága a következőképpen
alakult:

osztály létszám megjelentek látogatottság
1.o. 7fő 4fő 57%
2.o. 7fő 7fő 100%
3.o. 8fő 6fő 75 %
4.o. 9fő 6fő 67%

A készségtárgy órákon ebben a félévben is nagy figyelemmel és kitartással
tudjuk csak végezni a munkánkat. Sajnos egyre több a magatartás problémás
gyerek. Ezeknek a gyerekeknek a szülei vagy nem foglalkoznak a saját
gyerekeikkel vagy éppen ellenkezőleg mindent megcsinálnak helyettük ás így az
iskolában nehezen lehet őket fegyelmezni ás valamilyen önállóságra szoktatni.

A második félév eseményei időrendi sorrendben:

- Február 16-án az SZK ás a DÖK szervezésében került megrendezésre a
hagyományos farsangi bál. Idén is az iskola adott otthont a rendezvénynek. Az
alsó zsibongó dekorálását sikerült ünnepivé varázsolnunk. Idén
megpróbálkoztunk a nagyobb bevétel miatt azzal, hogy magunk készítette
farsangi szemüveget, farsangi kalapot, trombitát ás konfettit árusítottunk. Mivel
ez újdonság volt, néhányan vásároltak is. Ebben az évben kb. 28 iskolás bújt
jelmezbe, melyben vidáman táncoltak, s a zsűri bőségesen meg is jutalmazta
őket. A bál jó hangulatú volt, a talpalávalót volt tanítványunk, DJ Loki ingyen
biztosította.
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- Február 26-án a Mátyás Emlékévhez kapcsolódóan, a Pécsi Néprajzi Múzeum
igazgatója, Burján István egy interaktív előadás keretében Mátyás király és
Vörös Márta történetét mesélte el nekünk. Ez a történet kapcsolódik a
községünk testvérteleülésének, Vörösmart nevének az eredetéhez.

- Március 8-án iskolánk 2. osztályosai egy verses kis műsorral lepték meg a
Nyugdíjas Klub hölgyeit.

- Március 14-én Ünnepi műsorral emlékeztünk meg a hős márciusi ifjakról az
iskolában, melyet az 5. osztályos gyerekek műsora tett emlékezetessé.

- Március 26-án a húsvéti alkotóházban a szülők és nagyszülők is segíthettek a
gyerekeknek, ahol szebbnél szebb tárgyakat készíthettek. Húsvéti nyuszi és
bárány fonalból, tojás díszítése decoupage (dekupázs) technikával. Persze
elmaradhatatlan volt a linzersütés is.

- Áprilisban megtartottuk a leendő első osztályosok szülői értekezletét. Az
összejövetelen megjelent a leendő 1. osztályos tanító néni. Osszel 5 Új tanulóval
bővül iskolánk létszáma.
- Aprilis 13-án este került sor az iskola hagyományos Jótékonysági bálja. Mivel

az SZK vezetése éppen ekkor újult meg, nehéz feladat volt a szervezés. Egy új
zenekar, a Sugar Band lépett fel. A közönségnek nagyon tetszett. A bált
megelőző műsorban fellépett az 5. osztály néhány vállalkozó tagja és
tanárnőjük, Hofgeszangné György Judit, a Kölked Csillagai Tánccsoport és a 8.
osztályos zumbás lányok: Bojtor Fanni és Kun Viktória.

- Április 1 9-én a Föld Napj ához kapcsolódóan Bükkösdre, az Ökocentrumba
utaztunk egy pályázatnak köszönhetően. Külön feladatokat kaptak az alsó és
külön feladatokat a felső tagozatosak. A gyerekek nagyon élvezték az
ökocentrumban töltött hasznos időtöltést.

- Április 30-ig leadtuk az országos Kello Könyvtárellátó rendszeren keresztül a
jövő évi tatikönyvrendelést. Ebben a tanévben is minden általános iskolás
minden évfolyamon ingyen jut a tankönyvekhez. A következő tanévtől már az
1 .‚2.,5. és a 6. évfolyamon is folytatódik a cigány népismeret oktatása.

- Május 7-én délután tartottuk az anyák napi műsorunkat. Bár a gyerekek
nagyon izgultak, de minden jól sikerült. A versek mellett az 1. osztályosok egy
kis jelenetet is előadtak. A műsor zárószáma technikai hiba miatt nem indult el,
de a gyerekek az éneklésükkel szépen befejezték az ünnepséget. Egy cserép
virággal ~5 Saját készítésű képeslappal köszönthették az édesanyákat és a
nagymamákat.
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- Május 18-án a 3. és 4. osztályosok kerékpárral Mohácsra látogattak
osztályfőnökeikkel, ahol megtekintették a Mohácson horgonyzó Lajta hadihajót.
Nagy élmény volt a gyerekeknek lemászni a hajó belsejébe és megnézni a régi
dolgokat. Figyelmesen és fegyelmezetten hallgatták a múzeumpedagógus
beszámolóját, kipróbálhatták a hajó eszközeit.

- Május elejéig tartott az almaszállítás. Így 1-6. osztályig ettek naponta almát
vagy ittak almalevet a gyerekek ebben a félévben is.

- Június 1-jén tartottuk az SZK, a DÖK és az RNÖ szervezésében a
hagyományossá váló gyereknapot. A délutáni programot Figura Ede interaktív
előadása nyitotta meg. A régi jól bevált programjainknak nagyon örültek a
gyerekek: sport csoki evés késsel-villával, szörpkanalazás, lángos evés, darts,
horgászat, vízhordóverseny, székfoglaló stb. Idén az RNO 2 gombóc fagyival is
meglepte a gyerekeket. Az SZK tagjai szendviccsel és szörppel várták egész
délután a vidáman játszó iskolásokat.

- Kovács Károly volt helyi lakos az alapítványa keretében 5 éven keresztül évi 2
millió forinttal támogatja a hátrányos helyzetű gyerekeket. Az alsó és felső
tagozaton legjobb tanulmányi eredményt elért osztályt 50-50 ezer Ft-tal
támogatja az év végi kiránduláson. Az alsósok közül idén a 2. évfolyam érte el a
legjobb eredményt. Ezzel a támogatással együtt június 1 1-érc buszos kirándulást
szerveztünk Budapestre, ahol a főváros néhány nevezetességét tekintettük meg,
majd a délután nagy részét az Allatkertben töltöttük. 27 gyerek, 8 szülő és 5
pedagógus vett részt a kiránduláson, mely a jó melegben is remek hangulatú
volt. Reméljük, hogy a gyerekek és a szülők is élményekkel gazdagodva tértek
haza.

- Az tanév utolsó napjaiban sok érdekes program várta a kicsiket és a nagyokat:
játéknap, sportnap, papírgyűjtés A tervezett kerékpározás és piknikezés az esős
idő miatt sajnos idén elmaradt. A játékos programok mellett általános orvosi
szűrővizsgálaton és a második féléves fogorvosi szűrővizsgálaton is átestek a
gyerekek.

A tanévzáró is meglepetéseket tartogatott a gyerekek számára, Ugyanis Kovács
Károly alapítványának jóvoltából a legjobb tanulmányi eredményt elért diákok
pénzjutalomban, ösztöndíjban részesültek.

1-2. évfolyam:
I.hely
Pataki Nikolett 2.o. (20 000 Ft)
Gabler Rebeka 1.0. (20 000 Ft)
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II. hely
Kovács Adrienn 2.o. (15 000 Ft)
Bogdán Jázmin 1.0. (15 000 Ft)
III: hely
Komli Edina 2.o. (10 000 Ft)
Balázs Lia 1.o. (10 000 Ft)

3-4. évfolyam:
I.hely

Csonka Mirella 4.o. (20 000 Ft)
Tokaj Marcell 4.o. (20 000 Ft)
Bognár Kevin 4.o. (20 000 Ft)

II.hely
Bakos Barbara 4.o.(15 000 Ft)

Ebben a félévben hárman vettünk részt 5 alkalommal kéthetente Mohácson a
Meixner Ildikó EGYMI-ben az intézményközi tudásmegosztó képzésen,
melynek címe „Meixner Módszerről a Meixnerben”. Osszel folytatódik tovább a
képzés. Sok Új ötlettel találkoztunk, ami nagyon hasznos lesz, hiszen a leendő 1.
osztályosok ezzel a módszerrel tanulnak a következő tanévben.

A Lépcsőfokok projekt felemásan alakult ebben a tanévben. A leendő 1.
osztályos tanító a második félévben több alkalommal vett részt óvodai
foglalkozásokon, ahol megismerkedhetett az Új elsősökkel, valamint
megtekintette az évzáró Ünnepi műsorukat is. Az óvónők idén nem látogattak el
az elsősökhöz, hogy megnézzék az iskolai fejlődésüket.

Májusban a Gyurmavilág honlapján sikeres pályázatot nyújtottunk be. Júniusban
megérkezett a 9 kg mennyiségű gyurma 10 színben.

A tanév végén 2 doboz (18 db) könyvet kaptunk ajándékozásra a Magyar
Közlöny Lap és Könyvkiadó Kft.-től, melyet a tankerület megbízottja szállította
Budapestről.

A tantervi követelményeknek idén 2 tanuló nem felelt meg. Egy 1. osztályos és
egy 4. osztályos tanulónak nem sikerült teljesíteni a követelményeket, ezért ők a
következő tanévben évfolyamismétlők lesznek.

Az 1. és 3. osztályos napközis csopott 2017-18. évi munkájáról

A tanulmányi munkával kapcsolatos feladatok és technikai tevékenységek:
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Az egyéni képességfejlesztésben a beszéd és az olvasás fejlesztése kapott
hangsúlyt. Az olvasás gyakorlását csoportos szervezésben és egyénileg napi
rendszerességgel végeztük. A 2. félévben bevezettük a rendszeres
könyvtárlátogatást. A matematikai és logikai képességek fejlesztésére rajzos
játékos feladatokat végeztünk: társasjátékokat, dominót, kirakót és színező
feladatlapokat használtunk.
A szociális képességeket a rendszeres séták és a játszótéri tartózkodások
alkalmával gyakoroltuk, mint p1. az utcai közlekedés, viselkedés, köszönés és
megszólítás. A játékok nagymértékben elősegítették a szabálytudat, a tolerancia,
a segítségnyújtás és a közösségi szerepek gyakorlását. A környezetvédelmi
tevékenységet elsősorban saját környezetünk tisztán tartásával és az
energiatakarékosság alkalmazásával tudatosítottuk. A szakköri tevékenységek
zavartalanságát a tanulási idő rugalmas beosztásával segítettük.

Eredmények a tanulmányi tevékenységben:
A tanórák rendje kialakult, a csoportos és egyéni tanulási tevékenység jól
alkalmazható a csoportban. Szokássá vált a tanszerek, eszközök rendes
elpakolása, a könyvek megbecsülése. Kialakult a könyvtári szokásrend és a
rendszeres olvasás igénye. A felzárkóztatás és egyéni képességfejlesztés jól
ismert és begyakorlott tevékenységgé vált.

Eredmények a szabadidős tevékenységekben: .

A szakkörökön kialakult a munkarend, a gyerekek megismerték az alkotás
örömét. A sport és játék során sokat fejlődött a gyerekek szabály és
feladattudata. Különösen a foci személyiségformáló ereje volt tapasztalható.

További kiemelt feladatok, javaslatok:
Az együttjátszás képessége néhány gyereknél még fejlesztést igényel,
hasonlóképpen a szabálytudat, a kommunikáció és az általános szociális
képességek.
A tanulási technikák, az önállóság, a feladattudat és általában a tanulási
képességek fejlesztése is folytatásra vár.

Napközi 2-4. osztály

Létszám: 15
Lecke után hazajáró: 4 fő
Végig marad: minden nap 11 f’ő, péntekenként 9 fő

A napközis csoport diákjai a tanévben a következő délutáni foglalkozáson
vettek részt: foci, tánc, ~iru1ya, Ügyes kezek, művészeti iskolás szakkör.
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Írásbeli feladataikat sokszor csak segítséggel tudják elvégezni, különösen a
matematika házi feladatokat. A szóbeli tanulni Való memorizálása nehézséget
okozott.
Magatartásuk a tanévben elfogadható volt, a tanuláshoz való hozzáállásuk
szintén. Jellemző volt, hogy ha valamelyik szakkörre kellett menni, a házi
feladatokat felületesen készítették el. Néhány tanulónak a munkatempója lassú
volt, Igy otthonra maradt a házi feladat elkészítése.
Fegyelmezési gond igen kevés akadt.
Megfelelő ritmust alakítottunk ki a mindennapi rutin terén, így a tanév elejétől
megfelelő volt a tanulási idő kihasználása.
Többnyire frontálisan készítettük el a házi feladatot. A szóbeli feladatokkal nem
mindig végeztünk, így otthon kellett pótolni a hiányosságokat.
Célkitűzéseink nagy részét sikerült megvalósítani. A személyi higiénia terén
vannak még hiányosságok, p1. a kézmosás iránti igény kialakítása nem sikerült
teljes mértékben.

Osszességében sikeresnek ítélem a napközis foglalkozásokat, a házi feladatok
elkészítése, a szóbeli feladatok megtanulása megfelelő volt.

felsős tanulószoba

Tanulószobára 5. 6. és 7. osztályos tanulók jártak. 18 fő vett részt a délutáni
foglalkozásokon. A gyerekek egy részét az iskola kötelezte arra, hogy
tanulószobára járjon, mivel előző év végén pótvizsgáztak; a többiek önként
jelentkeztek, mivel úgy érezték, hogy itt több segítségre számíthatnak, mint
otthon.

Általában folyamatosan cserélődnek a tanulási időben jelen lévő tanulók,
hiszen sokan járnak 2 órakor vagy fél háromkor kezdődő szakkörre, ami sokszor
megzavaij a a tanulási folyamatot.

Általában az ötödik és hatodik osztályosok a kötelességtudóbbak. Önállóan
előkészítik felszerelésüket, elkezdik a leckeírást. A nagyobbak mindezt csak
folyamatos ösztökélésre hajlandók megtenni. Az első problémánál
megtorpannak, ~S Segítséget kérnek.

Szabadidőben a számítógépes játékok a legkedveltebbek, de több gyerek
könyvtárba megy vagy szókirakót játszani, néhányan az udvari nyújtón,
mászókán játszanak.
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Az elmúlt félév is igen mozgalmasan telt. Sikeresen befejeződött a két
legfontosabb feladatunk. Az intézményvezetői önértékelés és a Saját magunk
által elvégzett pedagógus önértékelés. Az előbbiről elmondható, hogy mindent
rendben találtak. Az idei évre tervezett intézményi önértékelés ellenőrzése
sajnálatos módon elmaradt, betegség miatt.

A pedagógus önértékelésről:
Az idei év kiemelt feladata volt a kötelezően előírt, 5 évenként ismétlődő
pedagógus önértékelés elvégzése. Minden kolléga részt vett ebben a
folyamatban, mint értékelő, ás mint értékelt egyén egyaránt. Köszönöm
mindenki lelkiismeretes munkáját, felkészülését.
Számomra roppant tanulságos időszak volt. Sok tapasztalattal lettem gazdagabb,
jóval és rosszal egyaránt. Néhányat kiemelnék:

- Kollégák többségénél a saját értékelés szigorúbb volt a szülői és
munkatársi értékelésnél.

- A szülők és a munkatársak által kitöltött kérdőívek nem igazán reális
értékelést adtak. Sokszor a közöny vagy az épp aktuális negatív vagy
pozitív élmény adta az értékelés szempontjait.

- Az óralátogatáskor Új oldalukról ismerhettem meg kollégáimat. Színes,
ötletgazdag órákat láthattam. Jó volt a gyerekeket is más szituációban
látni.

- A személyes interjúk elvégzésekor láthattam, hogy igencsak
elgondolkodtak 1-l kérdésen ás néha olyan bőséges választ adtak a
megkérdezettek, hogy alig tudtamjegyzetelni. Látszott a szemükön, hogy
átgondolják, átérzik a kérdést és felismerik saját munkájuk fontosságát,
értelmét, szükségességét.

Fontosnak tartom, hogy a következő években látogassuk egymás óráit. Akár
felsős az aktuális 4-es osztályt, reálos a humán tárgyakat és fordítva. Látogassuk
a saját osztályunkat különböző órákon, hogy tanulóinkatjobban
megismerhessük. Rengeteget tanuihatunk egymástól ás trenírozhatjuk magunkat,
hogy más, külsős óralátogatáskor már rutinosabbak legyünk.

Megvalósult programjaink:

Február
- Szülői értekezletek megtartása. Idén végre a látogatottság elérte azt az

értéket, amit eddig vártunk.
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Részvétel:

Osztály Létszám Százalék
5. 5/lOfő 50%
6. 6/6fő 100%
7. 5/9fő 55%
8. 5/5 fő 100 %

- Az internetes bűnözés veszélyeire hívta fel a figyelmünket a rendőrség
egy beszélgetős óra keretében.

- A továbbtanulási lapok kitöltése és továbbítása.
A felvételi eredmények:

V Kovács Nikolett- BMÖ Radnóti M. Szakgimn. -közszolgálati ügyintéző
V Bojtor Fanni- BMO Radnóti M. Szakköz. -eladó, Mohács
V Kun Viktória- BMO Radnóti M. Szakköz. -eladó, Mohács
V Mihálovics Renátó- BMO Radnóti M. Szakköz. -húsipari termékgyártó,

Mohács
V Schaffer Evelin - Montenuovo N. Szakköz.-szociális gondozó,Bóly

- Farsangi discó megszervezése és lebonyolítása a diákönkormányzattal
közösen.

- A szekszárdi korcsolyapályára látogatott el egy maroknyi korcsolyázni
vágyó gyerek Deméné Elekes Agnessel.

- Megtörtént az intézményvezetői önértékelés ellenőrzésére, ahol mindent
rendben találtak.

Március
- Egészségnevelési nap keretein belül tanulóink először megmozgatták

magukat. 3,14 km hosszú távot futottak a falu utcáin, majd játékos
akadályversenyen vehettek részt. Levezetésképp 4 állomáson különféle
témákat beszéltek át az ott lévő tanárokkal. Pl.: arcápolás, vitaminok,
szexuális felvilágosítás, fogápolás. Meglepő módon legjobban az
arcápolási rész tetszett fiúknak, lányoknak egyaránt. Köszönöm az aktív
szervezést és lebonyolítást minden munkatársamnak és a védőnőnknek
Szűesné Zitának.

- A II. Országos Pi-nap rendezvénysorozat keretein belül Siklóson vettünk
részt 8 fős csapatunkkal /és néhány lelkes szurkolóval! egy



megmérettetésen. 18 csapattal versengtünk matematikai, logikai, játékos
feladatok megoldásában. Helyezést ugyan nem, de sok pozitív élményt és
tapasztalatot szereztünk. Atvehettük azt a kupát, amit az egész iskola
érdemelt ki azzal, hogy minden tanulónk lefutotta a 3,14 km-es távot. Ezt
a bravúros teljesítményt Baranya megyében csak 3 iskola vitte véghez.
Segítők és kísérők: Deméné Elekes Agnes és Simonné Polgár Zita

- Március 15-ej műsor szervezése és lebonyolítása Hofgeszangné György
Judit vezetésével.

- Az alsó tagozatosokkal közösen szervezett húsvéti alkotóházban ötletes
ajándékokat készítettünk és még süthettek is a gyerekek. Köszönöm a
kreatív részvételt minden kollégámnak.

- A „Teszteld magad!” elnevezésű több fordulós iskolai versenyen 15 felsős
vett részt, ahol több helyezettet is jutalmaztak év végén. Köszönjük a
lehetőséget Vincze Józsefné könyvtárosunknak.

Április
- Az iskola idén is részt vett a Bozsik Tornán. Három alkalommal

mérhették össze tudásukat a kistérség más iskoláival: ősszel, tavasszal és
júniusban a Bozsik Futball Fesztiválon. Két korosztályban indultak
focistáink 20 fővel. Munkájukért minden alkalommal több apró
ajándékban részesültek, a program végén pedig mindenki átvehette az
emlékérmét. A két legjobban teljesítő diákurik év végén üveg emlékkupát
kapott. Az iskola pedig hasznos használati eszközökhöz jutott. Köszönjük
a lelkes felkészítést Nagy Ervin testnevelőnknek.

- Idén is megszervezésre került a Szülők — Nevelők Jótékonysági Bálja a
diákönkormányzat és a Szülők közössége összefogásával.

- A Föld Napja program keretében Bükkösdre látogatott el az egész iskola.
Az egésznapos kirándulás költségeit az EFOP 3.9.2. pályázatnak
köszönhetjük. A szervezés nehéz, bonyolult véghezvitelét pedig Deméné
Elekes Agnesnek, aki időt, energiát nem sajnálva hosszú napokon
keresztül, a bürokrácia köves útján próbálta megoldani a lehetetlent.
Sikerült, így egy igen kellemes, vidám napot töltöttünk Bükkösdön.
Először körbe vezettek minket az ökoparkban, megismerkedhettünk az ott
lakó állatokkal. Aztán lovas kocsikázhattunk. Ebédünket a helyi
étteremben költhettük el, ami sok diákunknak óriási élmény volt. Ebéd
után megmozgathattuk magunkat, játékos sportversenyt szerveztek
nekünk. Hazaúton igen csendben voltak tanulóink, kellemesen elfáradtak.
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- Könyvtári szervezésben került megrendezésre Költészet Napja alkalmából
a versmondó versenyünk, ahol Szép számban vettek részt felsőseink /9 fő/
Felkészítőtanár: Hofgeszangné György Judit

Május
- Több ízben vettünk részt a mohácsi tankerület által megnyert pályázat

/EFOP 3.9.2.! egyeztetésén, ahol kidolgozott ötleteinkkel, kérdéseinkkel,
tapasztalatainkkal segítettük a pályázat megvalósulását.

- Tanév végén az osztályfőnökök a 6. és a 8. évfolyamon megíratták az
Országos kompetenciamérés feladatsorait, a kibővült német nyelvi
felméréssel.

- A gyermeknapi program lebonyolításában minden kolléga becsületesen
részt vett, ahol gyermekeink igencsakjól érezték magukat.

Június
- A tanév végén lebonyolított programok igazán sokszínűek voltak.

Sportnap, Játékriap, hulladékgyűjtés, fagylaltozás, kerékpározás,
kirándulások, ballagási próbák.

- Idén házi feladatot is kaptunk a nyárra: fel kell készülnünk az e-napló
bevezetésére.

A fenti részletesen ismertetett munkákon túl, természetesen a munkaközösség
minden tagja folyamatosan végezte a mindig éppen aktuális teendőket:
osztálynaplók folyamatos vezetése, a tanulókkal kapcsolatos események
követése, annak megbeszélése az érintettekkel.

Össze2zésként elmondható:

Mozgalmas, tartalmas félévet tudhatunk magunk mögött. Idén diákjaink
magatartása sokat javult az elmúlt évekhez képest. Kiugróan renitens egyén idén
nincs az iskolánkban. A tanuláshoz való viszonyukban itt-ott némi javulást
tapasztalhattunk. Felkészülésük viszont nem folyamatos. Odahaza nem mindig
tanulnak. Ezért kell minden tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy az
iskolában sikerüljön a legtöbbet elsaj átítaniuk a továbbhaladás érdekében.

Szakköii tcvék~nvsé~

~ k~z~k ~zakköt~:- ~Isó~okn~k
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A második félévben is minden szerdán délután találkozhattak a
szakkör tagjai. Bár a 4. osztályosok néha nyűgnek érezték, a kisebbek
nagy örömmel jöttek. Márciusban egy 1. osztályos kislány távozott az
iskolából, így a szakkörünk létszáma is fogyatkozott.

Az év elején a tanmenetet úgy állítottam össze, hogy minél
kevesebb anyagból érdekes és változatos munkadarabok
születhessenek meg.
Január végén a hó volt a főszereplő. Téli városképet és havas házakat
készítettünk egy Új anyaggal a vattakoronggal.
Február a farsang, a karneválok ideje. A vidámságot a többféle bohóc
készítésével fokoztuk. Ujra hasznosítottuk a WC-papír gurigát, melyből
vidám mignon figurák készültek.
Márciusban a tavaszt várva hóvirágot és gólyát készítettünk. Nem
feledkeztünk meg a nemzeti ünnepünkről sem, magyaros ruhába öltözött
hurkapálcikabábokat díszítettünk. A húsvéti alkotóházban a szakkörösök
is aktívan részt vettek és segítettek társaiknak.
Áprilisban a nyuszin és a báránykán kívül, tavaszi virágfüzért és
gyönyörű tavaszi fát készítettünk.
Májusban az anyák napjára papírvirágot és üdvözlőlapot készítettünk. A
hónap végén és június elején megismerkedtünk egy Új technikával a
kávéfestéssel. Nagyon tetszett a gyerekeknek, ezért több szakköri órán
ezzel foglalkoztunk. Nagy türelemmel festették az előre megrajzolt
figurákat.
Az elkészült munkadarabjainkat az iskola tanulói és az idelátogatók
továbbra is megtekinthették az alsó zsibongó faliÚjságján.

A szakkör tagjai között ebben a tanévben is volt több kezdő, azaz
1. osztályos, akik most ismerkedtek meg a különböző technikákkal és a
tapasztaltabb, ügyesebb szakkörösök szívesen segítettek nekik. A tanév
végén 3 negyedikes búcsúzott a csapatunkból. A gyerekek szerettek a
szakkörre járni, de az idősebbek gyakran türelmetlenek voltak, minél
rövid idő alatt szerették volna elkészíteni a mintadarabot.

Remélem a szakkör tagjai azért jól érezték magukat, míg a
változatos technikákkal elkészültek a szebbnél szebb alkotások.

Az Irodalmi Önképző szakköri munkánk jelentős része szituációs
játékok és az azokhoz kapcsolódó tanulságok, megoldások keresésére,
felfedezésére alapult.
A gyerekek fantáziája, képzelete fejlődött, miközben a szóbeli
kifejezésmódj uk finomodott, csiszolódott.
Sokszor játszottunk társasjátékokkal, melyek több területen is
fejlesztették a gyerekek kommunikációját, önismeretét, érzelmi világát.
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Az Új fogalmak elsajátítása, szinonímák keresése játék közben
könnyedén, erőltetés nélkül valósult meg.
A magyar mesék, népmesék feldolgozása nyújtotta lehetőségekkel is
sokszor éltünk, kihasználtuk.
Könyvtári foglalkozásainkon a cél az volt, hogy egyre jobban
megszeressék a gyerekek a könyveket, a verseket és az olvasást.

Labdarúgó szakkör: januártól folytatódott a labdarúgó szakkör.
Fogla]kozások időpontjai: szerda, csütörtök
Szerdai foglalkozás a felsős korosztályoké.
Résztvevők létszáma 10-14 fő
Csütörtöki foglalkozás az 1,2.-os f~úké és az alsós lányoké.
Résztvevők létszáma általában 1 Ofő.
A foglalkozásokat az iskola tornatermében tartottuk.

Legfontosabb célok:
- Mozgásélmény nyújtása
- Játék megszerettetése
- Sportszerűségre, tisztességre nevelés
- Versenyeztetés
- Taktikai ismeretek gyarapítás

A 4-4 elleni játék alapszabályait az első félévben elsajátították az alsós
korosztályok is.
A második félévben már kevesebb hibát kellett javítani.
Versenyeztetés:
A Bozsik tornára külön versenyeztünk az alsósokkal, És külön a felsősökkel.
Mindkét korosztálynak egy tornája és egy közös rendezésű fesztiválja volt, ahol
a gyerekek jól érezték magukat és sportszerűen viselkedtek.
A fesztiválon kisebb ajándékokat kaptak a gyerekek.
Az idén is sok sikerélményünk volt mivel több mérkőzést nyertünk mind az
alsósokkal, mind a felsősökkel, a Bozsik fesztiválon az alsósok között négy lány
is pályára lépett (Balog Bianka, Csonka Mirella, Bakos Barbara, Bogdán Lilla.
Saját szervezésben a fiúk meccset játszottak a Versend korosztályos csapatával
ahol szép győzelmet értünk el.
A lányok A Meixner iskola csapatát győzték le.
Bízunk benne, hogyjövőre is lesz lehetőség a foci szakkörre és a Bozsik
Tornákon való részvételre.

Kreatívkodók szakkör
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A második félévben is nagy lelkesedéssel folytatódott az első félévben elkezdett
munka. Az ismert technikákat váltogatva gyártottuk meg az épp aktuális témájú
alkotásainkat.

‚ Írisztechnikával &ülönféle papirlapok megfelelő sorrendbe való
felragasztása! készítettünk különféle virágokat ábrázoló képeket, húsvéti
témájú képeslapokat, anyák napjára szíveket.

y A makramézás alapjait megtanulván különféle kulcstartót, karkötőt
alkotunk, melyekből év végén vásárt is szervezünk majd.

v A vásárra készülünk még: dekupázs technikával díszített üvegedényekkel,
vázákkal.

~ Iskolánkat több ízben díszítettük.
v Év végén a VAKÁCIÓ Szó betűit tettük ki nagy örömmel a f’aliújságokra.

A szakköri órák vidáman és gyorsan telnek. A tanulók örömmel vesznek rajta
részt.!Alig akarnak hazamenni!.

informatika szakkör

Létszám: 7 fő, 5-6. osztályos tanuló.
Az első foglalkozásokon egy teljesen alkotóelemeire szedett számítógépet
raktunk össze közösen. A legnagyobb örömükre a gép működött.
A következőkben a gép operációs rendszerét telepítettük fel, így használhatóvá
is tettük a szerkezetet.
A továbbiakban főként a szoftverekkel foglakoztunk, megtanultuk a különféle
programozási nyelvek működési elvét, az irodai szo~verek közül a Ms Word-öt
és az Excelt ismertük meg.
A gyerekek nagy elszántsággal és szorgalommal készültek minden
foglalkozásra, és olyan kérdéseket fogalmaztak meg, amelyek tükrözték
érdeklődésüket a téma iránt.
A második félévben a prezentációs programok (Ms. PP, Prezi) rejtelmeit
ismertük meg, majd az internet világa következett, különös tekintettel a web
tanulási célra való felhasználására, és a weboldalak szerkesztésének alapjaira.
Nagy öröm volt számukra, hogy négy db programozható „robot méhecskét”, ún.
„beebot”-ot kaptunk, s ezek segítségével ismerhették meg a programozás
alapjait. A beebotokban még sok lehetőség rejlik, így a jövőben tovább tudják
fejleszteni tudásukat.

Furulya szakkör 2017/2018-as tanév

A tanévet 4 alsós, és 2 f’elsős tanulóval kezdtem. A tanév folyamán I alsós
(Kovács Adrienn) és 1 felsős (Bedi Zsófia) tanuló szorgalmi okokból kivált a
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szakköri csapatból. Emiatt több időm lett a többiekkel foglalkozni, ás lehetőség
nyílott az egyéni fejlesztésre is.
A tanulók általában készültek a foglalkozásokra, ritkán maradt otthon a
felszerelés, Szívesen és jó kedvvel jöttek, és vettek részt a tanulási folyamatban.
Az otthoni gyakorlásnak köszönhetően jó tempóban tudtunk haladni az Új
ismeretek elsaj átításában.
Mivel csak most kezdték az ismerkedést a hangszerrel, ezért fellépni még nem
tudtak az iskolai rendezvényeken, de jövőre már lehetősége lesz annak, aki
kedvet érez.
A szakkör aktív tagjai a tanévben:
Komli Edina, Pataki Nikolett, Major Gábor 2. osztályos, ás Berényi Csenge 7.
osztályos tanulók.
Ok a lelkiismeretes munkájukért könyvjutalomban részesülnek az év végén.
Sajnos Berényi Csenge fogszabályzója miatt nem tudja folytatni a szakköri
munkát, de a többi tanuló jelezte részvételi szándékát ajövő tanévre is.

Diákönkormányzat:
Az idei évet egy DOK üléssel kezdtük, melynek témája a farsangi bál
megbeszélése volt.
Február:
16-án került megrendezésre a Farsangi bál, melyre a diákok KI MIT TUD?-dal
készültek. A jelmezes felvonuláson 28-an vettek részt. Az első három helyezett
jutalomban részesült. A Szülői Közösség büfével az éhes ás szomjas gyerekeket.
Tombola is segítette a bál bevételét. Kísérletképpen próbálkoztunk farsangi
szemüveg, sapka és trombita eladásával.
Ebben a hónapban rajzpályázatot hirdettünk, melynek témája a farsangi bál és a
busójárás. A legjobb rajzok készítői jutalomban részesültek.
Március:
A Szülők-Nevelők Bálja előtt DÖK gyűlést tartottunk, melyen ötleteket
gyűjtöttünk, hogy színvonalasabb legyen a rendezvény.
A hónap végén a Húsvéti alkotóházban a szülők bevonásával szép ás érdekes
munkák születtek.
Aprilis:
13-án került sor a bálra, melyen a Sugar Band együttes zenélt. A zenekar egyik
tagja, régi tanítványunk volt. A gyerekek ás a szülők zenés m~sorra1 készültek.
A bevételéből iskolánk hangosító berendezést kapott, melyet a tanévzáró
ünnepségen már hasznosítani is tudtuk.
19-én a Föld Napja alkalmából Bükkösdre kirándult az iskola egy pályázatnak
köszönhetően. (EFOP 3.9.2.)
Május:
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7-én Anyák napi műsorral kedveskedtek az alsósok a nagyszülőknek, illetve az
édesanyáknak.
Június:
1-jén került sor a hagyományos gyereknapra, melyre az az RNO is
bekapcsolódott. Segített anyagilag a program színesebbé tételéhez. Figura Ede
interaktív előadása nyitotta meg a délutánt, a szülők is kivették részüket,
szendviccsel és szörppel kínálták a gyerekeket. Pedagógusaink pedig a játékos
vetélkedőkkel tették változatossá a napot.
A tanév végére a Roma Nemzetiségi Onkormányzat 58 000 Ft-tal, míg a Német
Nemzetiségi Onkormányzat 50 000 Ft-tal támogatta a gyerekeket. Ezen a
pénzen jutalomkönyveket, édességet, sportszereket és szabadtéri játékokat
vásároltunk.
8-án volt a papírgyűjtés, melyen segítettek a 7. és 8. osztályos gyerekek a
válogatásban és kötözésben.
ii-én az alsósok Budapestre, az Allatkertbe, a felsősök nagy része a Mecsekben,
Obányán kirándult.
12-én a Játéknap igen jól sikerült, változatos feladatokban próbálhatták ki
magukat a gyerekek.
13-án a Spotnapot Linder Ildikó zumbájával és Joza tanár Úr izornerősítő
gyakorlataival kezdtük.
A tanév végi esős napok befolyásolták az előre eltervezett programokat, de
sikerült megoldani őket.
A tanévet a ballagással egybekötött tanévzáró ünnepséggel zártuk.

Ifiúságvédelem:

Iljúságvédelmi statisztika:
- tanulói létszám: 61
- hátrányos helyzetű tanulók: 27
- halmozottan hátrányos helyzetű: -

- veszélyeztetett tanulók: -

Ifjúságvédelrni tevékenység:

Februárban a tantestületi értekezleten beszámoltam kollégáimnak az ADHD-s
gyerekekről szóló előadásról és megbeszéltük a további teendőket.

Márciusban jeleztem a Családsegítő Szolgálatnak, hogy Mihálovics Evelin,
Mihálovies János, Balog Gergő és Balog Zsolt alapellátásban történő gondozását
a továbbiakban nem tartjuk indokoltnak. Mihálovies Levente 1. osztályos tanuló
számára szakértői vizsgálatot kezdeményeztem a Mohácsi Pedagógiai
Szakszolgálatná 1, mert az általános iskolai elvárásoknak semmilyen tekintetben
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nem tud megfelelni. A vizsgálati időpontot meg is kapták, de nem mentek el, így
az eljárás szeptemberben folytatódik.

Áprilisban a Mohácsi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében jelzőrendszeri szakmaközi megbeszélésen vettem részt, melynek
témája virtuális zaklatás volt. Az itt szerzett tartalmas és hasznos információt
megosztottam a Tantestülettel.

Májusban felmértem a mulasztásokat és az esetleges tanulási
eredménytelenséget; 12 tanuló mulasztott 100 óránál többet és 2 tanuló 200 óra
fölött: Balog Gergő (3. o.) 174 órát, Bogdán Lilla (4. o.) 118 órát, Csonka
Mirella (4. o.) 116 órát, Mihálovics Evelin (4. o.) 153 órát, Balog Niki (5. o.)
199 órát, Orsós Attila (5. o.) 135 órát, Balog István (6. o.) 135 órát, Nagy
Sarolta (6. o.) 162 órát, Bogdán Zoltán (7. o.) 228 órát, Husz Patrik (7. o.) 223
órát, Neiczer Gabriella (7. o.) 134 órát és Sch~ffer Csaba (7. o.) 159 órát. Ezeket
a tanulókat fokozott figyelemmel és segítséggel kell kísérnünk a következő
tanévben.

Ifj úságvédelmi munkámban az iskola nevelőtestületére maradéktalanul
számíthattam, példás összefogássaljó eredményeket értünk el, melyet
elismeréssel megköszönök.

Muskát Klára
ilj. véd. fel.

Pályázatok:

~ Az iskola gyümölcs program: az már részesültek az alsósok és az 5-6.o.
mindennapi almában, illetve gyümöleslében. A következő tanévtől is
j elentkeztünk a Ta nkerületnél a programra.

~ EFOP 3.9.2 továbbra is részt veszünk (önkormányzati)
~ A természettudományos élményközpont 3 vállalt feladatában is tesznek

teendőink.
~ EFOP- 3.3.2-16 Tanulva játssz~játszva tanulj a bólyi Erzsébet Vigadóval

Húsvéti alkotóház, sportnap, Anyák napja támogatása, Illetve jövőre
Egészségnap, Karácsonyi alkotóház, Farsang, Március I 5-i program.
húsvéti alkotóház, Anyák napja támogatása.

[KÖf1’vtáI beszániolója
A könvvtárosu nk V ineze iózset~ié készítette cl a beszóniolót. amelyet
ismert etc k.

19



A második félév nyitva tartása a következőképpen alakult:

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK

11.00— 12.30 11.00 -16.00 11.00 -12.30 9.30— 10.30 11.00 -16.00
13.30— 16.00

Néhány statisztikai adat:
2017-ben eddig a könyvtárba beiratkozott olvasók száma: 135 fő.

Az igényeknek megfelelően a megyei könyvtár folyóirat előfizetéseket is rendel
a könyvtári szolgáltató helyekre.

Nálunk ezek a következők.
Best (heti)
Szabad Föld (heti)
Nők Lapja (heti)
Praktika (havi)
Családi Lap (havi)
Príma Konyha (havi)
Az Otthon (havi)
Geo (kéthavi)
Bravo (havi)
Természetgyógyász (havi)
Kreatív Kötés (2 havi)

Az Önkormányzat támogatásával áprilisban a Libri-Bookline Kiadótól
vásároltam 28 db könyvet 84.285 Ft értékben, a Netedicatio Kft-től 2 db
könyvet 9.480 Ft értékben és a Szalay Könyvek Kiadótól 22 db könyvet 18.288
Ft értékben. Olyan kiadványokat választottam, melyeket a felnőtt és gyermek
olvasók keresnek.
A megyei könyvtár referense Bencsik Edit, sokat Segít könyvtári munkámban.
Ebben a félévben eddig egy alkalommal szállított ki 14 db könyvet és 2 db
papírszínházat a KSZR állományból. Június végén, július elején váijuk a
következőt. Postai úton 6 db könyvet kaptunk. Ebben az évben nagyon gyér volt
a könyvellátásunk.
A tanév második félévében is minden nap igénybe vették a gyerekek a könyvtár
szolgáltatásait. Nagyon szerettek bejönni, igaz nem mindig olvasni vagy
könyvet kölcsönözni. Sokszor leültek egymással társasj átékot játszani,
kártyázni, kirakózni, malmozni, színezni, rajzolni vagy a számítógépen játszani.
A napközis gyerekek ebben a félévben is a délutáni órákban gyakran látogattak a
könyvtárba.
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A tanév elején kaptuk a televíziót, s ezért a felsősök több alkalommal a
könyvtárban ezen az eszközön tekintették meg a kötelező és az ajánlott
olvasmányokat.

A 3. és 4. osztályos gyerekek kötelező olvasmányokat is kölcsönöztek:
Fekete István: Vuk és Nyulász Péter:A fl.~rdők réme c. könyveket. A 3.
osztályosok a projekt végén, diafilmen és DVD filmen is megtekintették a filmet
osztályfőnökükkel.
A felsős gyerekek többnyire a kötelező olvasmányokat: Molnár Ferenc: A Pál
utcai fiúk, Gárdonyi Géza: Egri csillagok és Mikszáth Kálmán: Szent Péter
esernyője c. könyveket kölcsönözték ki. Magyar órákon 2-3 alkalommal is
könyvtári órán vettek részt, valamint az erkölcstan órákon.

A felnőtt olvasók közül egyre többen veszik igénybe a könyvtár
szolgáltatásait.
A félévben 3 nagy saját rendezvényünk is volt.

Februárban a Mátyás Emlékév kapcsán rajzversenyt hirdettem, melyre Saját

tervezésű pajzsokat rajzoltak a gyerekek. 45 gyerek pályázott.
Az eredmények a következők: (Közönségszavazás után)

I. Balog István 6.o.
II. Csötönyi Krisztián 6.o.
III. Berger Kíra 5.o.

Balog Dániel 6.o.
IV. Sch~ffer Andrea 5.o.

Orsós Attila 5.o.
Orsós Máté 5.o.
(Jutalom kis ajándék.)

Márciusban az iNTERNET FIESTA hét keretében 1 iskolai rendezvényem volt.
Márc. 23.: Képzeletbeli utazás zöldség- és gyümölcsországba

(óvodásoknak)
(0-14 éves: 16 fő; 14-65 éves: 3 fő)

Árrilis ii-én rendeztük immár a V. Vers- és prózamondó versenyünket (0-14
éves: 48 fő; 14-65 éves: 32 fő)
(Zsűri tagjai: Gacza Kálmánné nyugdíjas óvónő, Kölked díszpolgára; Muskát
Klára pedagógus és Majoros Lajos iskolaigazgató.)

Helyezések:
Ó \ O d ~ ~o
I. Schiri~1z R ubi n~t
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Horváth Jázmin Kendra
II. Hullám Dávid Levente

Béndek Jázrnin Blanka

Mihálovics Junior Stefán
III. Schulz Lillyana

Appi Olivia

Különdíj:
Fodor Bálint

1-2. osztály:
I. Bogdán Jázmin 1.0.

Komli Edina 2.o.
II. KovácsAdrienn 2.o.
III. Balog Tifani Dzsenna I .o.

Bojtor Hanna I .o.

3-4.osztály:
I. Márkus Henrietta 3.o.
II. Balogh Bálint Olivér 3.o.

Bognár Kevin 4.o.

Balog Bianka 3.o.
III. Csonka Mirella 4.o.

5-8. osztály:
I. Orsós Máté 5.o.
II. Berger Kíra 5.o.
III. Mihálovics Barbara 5.o.

Áprilisban a Csorba Győző Könyvtár Gyermekkönyvtára a Mátyás emlékév
kapcsán 2 f’ordu lós levelező versenyt hirdetett általános iskolásoknak. Iskolánk
tanulói közül Öten pályáztak:

Balogh Bálint Olivér 3.o.

Bognár Kevin 4.o.

Bogdán Lilla 4.o.

Tokaj Marcell 4.o.

Berger Kíra 5.0,

Mindannyian szép eredményt értek cl, az Ünnepélyes eredménvhirdetésre és
dí~hadóra Pécsen a Tudásközponiban áprlis 2(~—án került sor. Erre 3 tanulót
hívtak., akik tübbekkel együtt 4. helvezést értek cl:

Bognár Kevin 4.o.



Berger Kíra 5.o.

Tokaj Marcell 4.o.

A Teszteid magad! verseny októbertől májusig tartott, havonta 13 ± 1 kérdésre
kellett a három válasz közül a megfelelőt kiválasztani. A tanév elején még sokan
jelentkeztek 15-en, de a tanév végére már elfogyott a lelkesedés. A következő
eredmények születtek:

I. Berényi Csenge 7.o. (90 pont)

H. Kovács Nikolett 8.o. (87 pont)

III. Berger Kíra 5.o. (73 pont)

Orsós Fanni 7.o. (73 pont)
Az ünnepélyes tanévzárón könyvj utal omban részesültek.

A könyvtár a nyári szünetben is nyitva tart:

KEDD SZERDA

8.00— 14.00 8.00 - 14.00

Továbbra is együtt működöm Kölked község Önkormányzatával, a Fehér Gólya
Ovodával, az iskolai Szülői Közösséggel, a Diákönkormányzat vezetőjével.

Vincze Józsefné
könyvtáros

Szaktanácsadás:

Ebben a tanévben nem volt, mert az önértékeléssel elég feladatunk volt.

Kapcsolafainkról

Szűcs Pétei~né védőnőnek itt az épületben hiztosítottunk helyet a közös
munkához
Egyházak gyerekek vallásos szellemű nevelését adják. az iskola ehhez
tárgyi lUtételeket biztosít
NvugWjasok klubja niár szokásossá vált közös rendcz\énvek
leboiivolhása- kai~ácsonv. i\nvák napja. idősek \ ~l napián köszöntés
Közalapíl\ áiivon keresztül ~i Kovács Károly által adományozott özc~et
p~lvázzuk mc~
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• SZK — nevelési céljaink elérésében egyik legfőbb segítőnk- beszámoló
szerinti sok - sok tevékenységgel

Következő ta névi elképzelések:

Felkészülés az intézményi ellenőrzésre. Időpontja:20 1 8.11 .13.
S imonné Polgár Zita minősítése.
E-napló bevezetése, párhuzamosan a papír alapú naplót is vezetni fogjuk még
egy évig.
Két továbbképzésre is jelentkeztünk a hátránykompenzációval kapcsolatban.
Uszás oktatás bevezetése 5-6. évfolyamon.
Boldogság óra program bevezetése a 3. osztályban, ősszel ped.prog. mód.
Intézményvezetői pályáztatás lebonyolítása, mert 2019-ben lejár az
intézményvezető i mandátumom.

Köszönjük az Önkormányzat és a Polgármester Úr támogató munkáját, sok
segítséget kaptunk az eltelt tanév során! Külön köszönjük a nemzetiségi
önkormányzatok anyagi támogatását!

Kölked, 2018. szeptember 7.
Majoros Lajos

int.vez.
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Előterjesztés

3. napirend

Tájékoztató az óvodában kialakult jelenlegi helyzetről

Mindarról már tudtok, szeptember 12. napjától Honvéd Anita vezető óvónő már nem nálunk
dolgozik. A létszám csökkenés átmeneti problémákat okozhat, melynek enyhítésén,
megoldásán igyekszem dolgozni. Testületi ülésünkön több dologról is döntenünk kell az óvoda
problémáival kapcsolatosan. Kérek Mindenkit, hogy javaslataival Segítsen majd a
megoldásban. Ezeket előzetesen is megtehetitek, de legkésőbb az ülésünkön jelentkezzetek
konkrét javaslataitokkal. Az alábbi kérdéskörökben várom a segítségeket:

1. A meglévő óvónők közül a vezetői feladatokkal ideiglenesen megbízott személy
kiválasztása és az azzal a személlyel kötendő megállapodás tartalmi-technikai feltételei
körének írásba foglalása.

2. A megüresedett vezetői helyre kiírt pályázat még nem jelent meg a hivatalos helyen és
felületen. Az ezzel a pályázati kiírással kapcsolatos előzetes vélemények
megfogalmazása.

3. Amennyiben a meghirdetett vezetői állásra nem érkezik számunkra megfelelő pályázat,
akkor a hiányzó óvoda pedagógus létszámot milyen formában pótoljuk annak
érdekében, hogy ne legyenek fennakadások a működésben. Jelenleg van ilyen probléma,
mert a kötelező munkaórák nem teszik lehetővé azt, hogy minden napi feladatot tudjon
az óvoda dolgozói kollektívája teljesíteni.

4. Alapvetően hogyan működjünk addig, amíg nincs vezetője az óvodának és létszánihiány
is van. Hogy tudjatok róla, a tavalyi 31 fős óvodás létszám mélyponthoz képest most
elvileg 43-44 gyerek van, amely létszám a következő két évben akár 50 fóig is felmehet.

Kölked, 2018. szeptember 10.

Csomor Tibor sk.
polgármester
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Előterjesztés

Készült: Kö]ked Község Képviselő-testületének 2018. szeptember 17-
i ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a
polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. június 18-i — 2018. augusztus 30-i nyilvános ülések között hozott határozatokat az
alábbiak szerint hajtottuk végre.

98/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta.

99/2018. (VI.18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kölkedért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

100/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat első negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadta.

101/2018. (VI.18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2018/2019. tanévre általános iskolásoknak 5.000.- Ft, közép- és szakiskolásoknak 6.000.- Ft
iskolakezdési támogatást biztosított. A támogatások megállapítása és az utalás folyamatban
van.

102/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a polgármesternek az MTKT-ban végzett tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadta.

103/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Kecskeméti László Kölked, Erdőm 034 1/25 brsz. alatti lakos fenti bérlakásra
vonatkozó bérleti szerződését 2018. december 31-ig meghosszabbította. A módosított
lakásbérleti szerződés aláírása megtörtént.

104/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kö]ked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Csorba Győző Könyvtár 2017-ben Kölked településen végzett szolgáltatásairól
szóló beszámolót elfogadta.

105/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete Garab László büfékocsi üzemeltetésére vonatkozó kérelmét támogatta. A
megállapodás aláírása megtörtént.

106/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert a Kölkedi Általános Iskolára vonatkozó
vagyonkezelési megállapodás aláírására. A polgármester által véleményezett anyag elküldésre
került, a Mohácsi Tankerületi Központ még nem jelentkezett a végleges anyag aláírására.
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107/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete feU~ata1rnazta a polgármestert, hogy a „Kölked külterület 04. brsz-ú földút
fejlesztése” című, 1826426362 iratazonosító számon nyilvántartott, projekt megvalósításával
kapcsolatos, a képviselő-testület által jóváhagyott szerződéseket az érintettekkel aláírja.

108/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálati határidejét 2018. 08. 21-ig
meghosszabbította. Az Új program etkészültéig a 2013. évi HEP program hatályos. A jegyzőt
és a HEP referenst megbízta az új HEP dokumentáció elkészítésével. Az új HEP
dokumentáció elkészült.

109/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazta a polgármestert, hogy Schüffer István kérelme tárgyában a
döntéshozatal érdekében külső szakemberekkel vegye fel a kapcsolatot. A döntéshozatalt a
döntéshez szükséges információk beszerzéséig elnapolta.

110/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a kölkedi református templom toronyórájának kivitelezési munkáit a legkedvezőbb
árajánlat műszaki tartalmának arányában 800.000.- Ft, azaz Nyolcszázezer forint összegű
adománnyal támogatta. Az összeg átutalása a Mohács-Kölked Református Társegyházközség
részére megtörtént.

111/2018. (VI. 18.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújtott be a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeunihoz a négy ismert
kölkedi hadisír felújítására. A pályázat eredményességéről még nincs információnk.

119/2018. (VIII. 8.) sz. határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
település szociális célú tüzelőanyag vásárlására vonatkozó pályázat benyújtását jóváhagyta. A
pályázat benyújtásra került.

120/2018. (VIII. 8.) számú határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatatmazta a polgármestert, hogy készítse elő Sch~ffer István kérelmét tárgyalásra.
Az ülésen felmerült kérdésekben a kérelinező írásban tájékoztassa a képviselő-testületet. A
döntéshozatalt a döntéshez szükséges információk beszerzéséig elnapolta.

121/2018. (VIII. 8.) sz. határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy kérjen árajánlatot a Sztráda 92 KIt-től, STRABAG Építő
Kű-től, SH-BAU Mérnöki Kfi-től, WOLFBAU Team Építőipari Ki~-től, Soltút Kű-től.
valamint az előző körben legjobb ajánlatot tevő U-Plan Kfi-től a kölkedi 04. hrsz-ú Út
építésével és belterületi utak felújításával kapcsolatban. Eljárási és technikai okok miatt az Új
közbeszerzés kiírására csak az elkövetkező napokban kerül sor.

122/2018. (VIII. 8.) sz. határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belterületi utak felújítására kiírt pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította a

benyújtott ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó G-Plan Kű-vel kíván szerződést
kötni a pályázatban meghirdetett műszaki tartalomra az árajánlatban szereplő ajánlati áron,
amennyiben ajánlattevő ajánlata a bírálat alapján érvényesnek nyilvánítható.
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123/2018. (VIII. 30.) sz. határozat: Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belterületi utak felújítására kiírt közbeszerzést is eredménytelenek nyilvánította. A 04. brsz-ú
Út pályázatával együtt ezt is közbeszerzési eljárás keretében Újra pályáztatja.

A 2018. június 18-i - 2018. augusztus 8-i zárt képviselő-testületi ülések között hozott
döntéseket végrehajtottuk, a lakhatási támogatások kifizetése, a döntések postázása
megtörtént. (95/2018. (VI. 18.); 96/2018. (VI. 18.); 112/201 8.(VIII.8.); 113/2018. (VIII.8.);
114/2018. (VIII.8.) sz. határozatok) A Fundamenta lakáskassza feloldásához való
hozzájárulást megküldtük kérelmezők részére (97/2018. (VI. 18.); 115/2018. (VIII.8.);
116/2018. (VIII.8.); 117/2018. (VIII.8.); 118/2018. (VIII.8.) sz. határozatok).

Válaszok képviselői interpellációkra:

- A vadkár bejelentése esetén a vadászati társaságok nevei, elérhetőségei az
önkormányzat hirdetőtábláján és a honlapon elérhetőek.

Kölked, 2018. szeptember 10.

Csomor Tibor s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót
elfogadja.



Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
612018. (IX. 28.) sz. rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/20 18. (III. 01.) sz. rendelet módosításáról

Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32.
~ f. pc~t~~,ában m.e~,határozott feladatkörben eljárva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. ~ (4) bekezdés b) pontjábaii ás az
államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 23. - ában meghatározott feladatkörben
eljárva a 4/2017. (X. 2.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbiak
szerint rendelkezik.

1. ~ A Rendelet 2. sz. ás 2/a. sz. mellékletében a következő oszlopok módosulnak:
- saját bevétel, adók, állami támogatások, kölcsönök előirányzat oszkpa,
- beruházás, felújítás előirányzat oszlopa,
- közmunka program munkabér előirányzat oszlopa,
- az önkormányzat által kiadott támogatások elöirányzat oszlopa,
- önkormányzati ingatlanok bérbeadása, forgalmazása előirányzat oszlopa.
- tartalékok előirányzat oszlopa

2. ~ A Rendelet 7 sz. mellékletében az alábbi oszlop változik:
- Eu- s támogatások előirányzat oszlopa.

A Rendelet egyebekben változatlan marad.

3. ~ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba ás a következő napon hatályát veszti.
Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik az önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztésSel.

Kölked, 2018. szeptember 18. .

Zn ;

Csomor Tibor ~ Zimt~ietmann é dr. Kovács Anikó
polgai mester gyz~

Záradék:

Kihirdetve a Kölkedi Közös ÖnkormányzatifIivatal hirdetőtábláján 2018. szeptember 28.
napjan

;~ ~;n~’ ~

Z~

Zimn~rmann-ne ~‚lr Kovacs Aniko
jegyzo



201 8.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK ÉS A KIADÁSOK ALAKULÁSA

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNyZAT

2. sz.melléklet

~et

~I.

~el
_it.

41

11

I

Is
:.vás.

C

54 (

__________ ~ei,k
_______ személyi L iuttatások

-A
„-1

14 108 523

-Is
sön

54539163
14 176 868
55699 493

45019760
10000000
30 327 OŐÓ

--alapilletmény,illet.kieg 6952 800 2 166 000
--normativ juttatások
--sajátos jutt. jutalmak
--költségtérítések, étk 1 177 960 60 000
--részmunka juttatásaj 36 889 000 28 101 000
megbiz.díj,tiszt.díj,jutt. 4 130 500 10 035 260
m.bér utáni járulékok 7 579 229 5 502 405
készletek kiadások 5 743 13 5 100 000
szolgáltatási kiadások 15 894 38 16 473 382
—gázenergia szolg 1 075 000 0
—villamosenergia szolg 850 500 0
különf.dologi kiad.,áfa 3 649 098 5 992 653
egyéb folyó kiadások 799 600 799 600
Szociális ellátások 4 097 530 4 762 530
tartaléklpasszívák 3 112 308 75 073 327

~~214~*~ 2~~3~2O~ ~ L ~
Q~~ ~j.~



201 8.évi Költségvetés
A BEVÉTELEK És A KIADÁSOK ALAKULÁSA

2. sz. melléklet
KÖLKEDI FEHÉR GÓLYA ÓVODA

:~
értékpapír értékesítés ‘
hitel_igénybe_vétele ___________ ___________

támogatás éribevét. __________

ÁHT-n_k[v.pénz_bevét. __________ __________

működési bevétel
saját bevételek
felhalmozás j.bevétel _____________________

ktgvetési norm, támogat. 30 511 400~ 30 511 400 _________ _________

előző évi p~nzm./aktivák 105 0391 105 039
L ~ ___

~mmatenals jav.besz. O
épület_beruh.,feiújítás ___________ ___________ ___________

gép, berend. ‚felsz.vás. __________ __________

részjegy vásárlása __________ __________ __________ __________

tárgyi eszk. ÁFA __________ __________

mc.támogatás_ért.kiad. __________ __________

pénz_eszk.átadás __________ __________

_______ hitel~köIcsön ___________ ___________ ___________ O
_______ személyi j.juttatások 23 597 755 23 597 755 __________ __________

_______ --alapilletmény, illet. kieg ___________ ___________ ___________ ___________

_______ --normativ juttatások __________ __________

_______ --sajátos jutt»jutalmak ___________ ___________ ___________

_______ --kőtségtérit. étkezési 259 000 259 000 __________ __________

m.bér utáni járulékok 4 551 067 4 551 067
készletek kiadások 716 000 716 000
szolgáltatási kiadások 2 620 000 2 620 000
--gázenergia szolg 1 800 000 1 800 000
--villamosenergia szoig 650 000 650 000
külőnf.dologi kiad.,áfa 2 512 800 2 512 800
egyéb folyó kiadások 125 000 125 000
szociális ellátások 8 416 300 8 416 300
tartalék/passzívák
KIADAS: . . ~. . ..42538922 .42.538:922 . ...~ : -O : ~ : C

OEGYENLEG~....:.: ~. .~ :~.: : ‚:0 : :.. .: .

11 782483

140 000

11 782483

140 000

22 379 580 22 379 580

959175 959175

--részmunka juttatásai
meqbiz.d íi.tiszt.díj,jutt.



2018. évi költségvetés
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saját,adók_bevétei~
felhalmozás jell.bevétel
ktgvetési norm, támogat. I . . 3100 000

~~zőév~énzrn.+aktivák ~ 56222~~ O 31ÜQ~’ 0 0 0 : 12000

immateriálisjav.besz. .

beruházás,felújítás ~_j
gép,berencL,felsz.vás. . .

~mmos:kiad, :. 5~6~H
pénz eszk.átadás : .

j~!Lel kölcsön_kiadás 10 000 000

személyi j.,juttatások 226 000

--al~illetmény,illet.kieg .. .. . . 2 166 000,_

--nomiaUv~ások ..— . .

--jutalmak,jub.jutalom :_

0. : J_~60 000 .. .

--részmunkajuttatásai : ‚ . I .. .

megbiz.díj,tiszt.díj,jutt, 9 459 260 ! —

m.bér utáni járulékok 1 689 600 . . . . 422 376 .

készletek kiadások . .. 1490000 670 000 950000 .

szolgáltatási kiadások 4 225 000 90 000 50 000 156 000 35 00~j~ 3 000
--gázenergia szolg 0 ..-

--villamosenergia szolg . ; 0 . . .

IkOlönf.dologikiad.,áfa . 1 000000 217900 270000 4220 94~j J 810
~ egyéb folyó kiadások ... 669 600 J 130 000

~ szociális ellátások________
tartalék+passzívák Fő~73 495j

: ~•: 11~i4886O~ O~1435588~ . . ~:O 3756 0 1270 . l%12O~ 44450

H ~ ~4$55~ Q~75~$’~j . . ~ . 0-12~OQoO~ 0 9812O~ () .444~ . .
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J~ateriális jav.besz.
beruházásfelújítás
gép,berend.felsz.vás.
részjegy vásárlása
tárgyi eszk. ÁFA
mc.tárnogatás_ért kiad.
Pénz eszk.átadás
hitel kölcsön kiadás
Jli j.,juttatások

Il~,iIleik~g
_J--normatiyj~tások
_J~j~italmakjub.jutalom

I —kötségtérltés,étkezt
—részm unka juttatásai
~

~ér utáni járulékok
készletek kiadások
szolgáltatási_kiadások
—gázenergia szol~_
—villamosenergia szolg
különLd~g~kiad.,áfa

y~jolyö kiadások
j~áli~Ilá~sok
tartalák+passzívák

93145~2 ~~~sc ~~ QOO~O~42*uuu~ ~.

H _ _
1 Ii ___

~óóo~ __
____ ____ I __________

t

_H

~
T 4262 5301~ -

1 1-

Községi Önkormányzat

P~. ~

. . . 2a._számú_melléklet

~ ~____________

értékpapír értékesítés
hitelek, kölcsön visszaf.
j~tás értékű bevét.
J~In kiv.pénz bevét.
j~dési bevétel

saát,adók bevétele ______

felhalmozás jeIl.bevétel
ktgvetési norm, támogat.

I előző évi oénzm.+aktivák

I 600 000

162000

!

94882

25618

-F
135 000

500 000

120~O~ ~ 01 -.

k~4ENL~ElG?~ ~$~*~-~* ~#~162OOo~ o~1 ‚ . ~ ~ ‘ o~
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. . 2a. számú melléklet

főköny~ . . . .....~J.•. Könyvtár- j
szám_1Eh~evezés _~P~ú~ ~J~M2)jKözmQ~teIődés(~4_ gondozásJ~2J

wn~

Községi Önkormányzat

értékpapír értékesítés J__
hitelek,kölcsön visszaf. I
támogatás értékű bevét. 30 000 000L J_..._.~_____________________________________
AHT-n kív.pénz bevét. I 300 000_
működési bevétel I 2200001 ~ 10 000 000
saját~adók bevétele J I L. I
IfelhaImozásiell.b~tel L 77886425
ktgvetési norm, támogat. J__ 1800_000J___________________
előző évi pénzm.+aktivák I

~ ~ 1 30000000 ~‘ .0 0.~OOO~ ~300~OO0 ~ Z0f~ 220 000~ —~ O 7886-~45 ~. .0 w0~OOOo
L..~ immateriális j~v.besz. J__ ~J~_

bewházáÚj~sJ I ~ ~4~Po
gép~berend.feIsz.vás. L 253 130
részjegy vásárlása
tárgyi eszkÁF~A 68345 13850520

~pénz~i~i ~ — - —-- —

hitel kölcsön kiadás L_..~_____ T
Iszemé~Usok ~L
~

I--flq !!J~ások
-jutalm~j~bj~4~alom L
—kötségtérítés,étkezt ‚
—részmunkajuttatásai 281010001 I.._ —.- —

megbiz.díj,tisztdíjJutt.______________ I 576 00!L_ ~——

Im.bérutánijárulékok 3272061L 118 36~J I
~ készletek kiadások 790 000 j 450 000 600 000 ..-_J 150 000

~ sz~g~tatási kiadások ~— I 9~9~J 1232 000 291 500 L__ I220!~J ~L. 9 000 000

—viIIamosen~~szolg I_~
különf.d~g~kiad.,áfa 213 3001 134 0ő~J~ 314 155 78~~j__J 151500
egyéb_folyó_kiadások I

IsZ0Ciáli~k___________________________________________________________________________
Itartalék+passzivák 3~j~ I I I o

~~3Z3763~~ t374. 2~467.63O~ O~ ~702~ ~ ~
L EGYENLEG~ ~ ~ ~3?6~6~ O 425 632k ~ ~87~Ot~ O~ 470t200f ~-~oI ~ ~ a ei~i~ts
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t~v~

.-

:
értékpapír értékesítés I 0 0
~ 11782483

AHT-n kív’pénz bevét. 300 000 0
működési bevétel 13 109 000 0 140 000
Isaját,adók bevétele 54 100 000 0
I~IhaIm’~i~!!.be!~L______________ 0 77 886 425
ktgvetési norm. tá~~at. 43 945 205 0 2382~~j 6 688 OÚÚI~
előző évi pénzm.+aktivák I 56 222 574 0 105 0391

~3 ~O h~O~ ~ -~Q~ ~ -~ 33~1~Q~922~ ~ *828
immate~isjav.besz. 566 L___ ~ 566 0

~ beruházás e~~tás___________________________ O 54 641 990 —~ O
gép~berend.felsz.vás. 253 130 0

~ részi~y vásárlása 0 0
tárgyi eszk. ÁFA 258003 14 176 868 0
mc.támogatás_ért.ki~J 55 699 493 0
Pénz eszk.átadás I I 1 0~ O O
hitel kölcsön kiadás ~ 0001 0
személyi j.,juttatások —~ L J~O 327 0001 0 23 597 755
—alapille~y~illet.kieg I 166 000j 22 379 580

I—norm ~uttatások I —~ OJ O
I—iutalmak,jub.iutalom I Dl 0 959 175
—kötségtérités,étkezt 60 0001 0 259 000
—részmunkajuttatásai 28 101 0001
megbiz.~is4díJuu. L 1~035260l ~O
m.bérutáni~é~ok I 55024051 O 4551067
készletek kiadások I 5100 0001 0 716 000
szolgáltatási kiadások ~ ~ 0 2 620 000
—gázenergia szolg I I 0 0 1 800 000
—villamosenergia szolg I L 0 0 650 000
különf.dp~g~j~iad.,áfa I I L5992 653 0 2404001 2272400
egyéb folyó kiadások I I 799600 0 125 0001
szociális ellátások I I I 41~? 53°1 O 8 416 300
tartalék+ asszívák I 4 599 8321 I 75 073 327 0 DI O

~ ~-. - ~ ~~ 4~8919~4 ~--~o ‘~1~ iO~6887OO ~O~

~ ~GYE$l~k~ 4~ --~-
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2b. számú meHéklet
~ ~
~ ~~ : ~

értékpapír értékesítés 01 0
hitelek,kölcsönvisszaf. 01 0
támogatás értékü bevét. ~l 1i4~J~_ O
IÁ~p~~evét. O O

~ működési bevétel 140 000 0
saját,adók bevétele O
felhalmozás jell. bevétel O
ktgvetési norm, támogat. I 30 511 400
előző évi pénzm.+aktivák 105 039 0

~D ~42~
immatef~i~jay~besz. j_ O O
beruházásfelújítás ] 0 0
ép,berend.,felsz.vás. ~ P

részjegy vásárlása l~
ámyi eszk. ÁFA

mc.támogatás ért. kiad.~ 0 01
pénzeszk.átadás L 0]
hitel kölcsön kiadás L__ O O
lsz~!Yi j.,juttatások I 23 597 755 0

~~]—alapilletmény,illet.kieg_~J ~T 22 379 580 0
~ 0 0

Hi~!~ak,jub.iutalom l_ ~i~5
~étkezt I 259000

--részmunkaju~atásai I 0 01
~ 0 01
~ I 4 551 067 0]

lk~t~i~iadások 716000 0]
~~j~atási_kiadások 2 620 000
—gázenergiaszolg 1800000 OJ

I --vlamosene~g~~zolg 650 000 j~j
I kűlönf.dologi kiad. áfa I 2 512 800 0]
egyéb folyó kiadások I 125000 0]
szociális ellátások I 8 416 300 0]
tartalék÷passzívák I O 01

~ 2538922

~ ‚~ O



Beruházás-felhalmozási költségvetési táblák 2018

Összes beruházási előirányzat I Ft-ban
Bevételek: támogatások Dályázati alap hitel Kiadás:
Vagyonértékelés 0 1213569 0 1213569
Polgármesteri Hiv. felújítása 0 5 407 049 5 407 049
Egészségügyi ház felújítás 0 30 441 461 30 441 461
Ingatlan vásárlás 0 244 000 244 00
Utak felújítása 15 000 000 15 000 000 0 30 000 00
Rendezési tervek 2 400 000 2 400 00
Tárgyi eszköz beszerzés 321 475 321 47
rartalékok 62 886 425 0 62 886 425
Összesen: 77886425 55027554 0 132913979

7ia.sz.melléklet
Európai Uniós beruházási előirányzat I Ft-ban

Bevételek: támogatások pályázati alap hitel Kiadás:
Vagyon értékelés O O
Polgármesteri Hiv. felújítása O
Egészségügyi ház felújítás O
ngatlan vásárlás O
Utak felújítása 15 000 000 0 0
Rendezési tervek O O
Tárgyi eszköz beszerzés
rartalékok 62 886 425 0 62 886 425
Osszesen: 77886425 0 0 62886425

7.Ib.sz.melléklet
Hazai beruházási előirányzat I Ft-ban

Bevételek: támogatások pályázati alap hitel Kiadás:
Vagyon értékelés 0 1 213 569 0 1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújítása 0 5 407 049 5 407 049
Egészségügyi ház felújítás 30 441 461 30 441 461
Ingatlan vásárlás Q 244 000 0 244 000
Utak felújítása 0 15 000 000 15 000 000
Rendezési tervek 0 2 400 000 2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés 321 475 321 475
Tartalékok O Q
Összesen: 0 55027554 0 55027554

7.Ic.sz.melléklet
Pályázati alap felosztása 2018.évben

előlrányzatIFt
Vagyon értékelés 1 213 569
Polgármesteri Hiv. felújltása 5 407 049
Egészségügyi ház felújítás 30 441 461
ngatlan vásárlás 244 000
Utak felújítása 15 000 000
Rendezési tervek 2 400 000
Tárgyi eszköz beszerzés 321 475
Tartalékok o
Összesen: 55 027 554

7. sz. melléklet



Í

Előterjesztés

14. e.) napirend

Egyebek — az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményei-rendezvényei

Június 21. — BMÖ TOP pályázatokkal kapcsolatos konzultáción vettem részt a BMÖ
konferenciaépületében — több felszólaló mellett számomra legfontosabb információt egy
helyettes államtitkári tájékoztató jelentette. Lényege, hogy rnggetlenül attól, hogy a TOP-os
pályázatok már kettő éve indultak és a pályázati források az akkori árszinten lettek
megigényelve — megpályázva -‚ nincs több forrás. Az infláció miatt — amely az építőiparban
20-30% anyag- és munkadíj esetében is — nem fognak kiegészítő támogatásokat adni a nyertes
pályázatokhoz, abból kell megcsinálni, amit elnyert egy-egy pályázó. Forráshiány esetén az
egyik lehetőség a műszaki tartalom oly mértékű csökkentése, átkonvertálása, amelyből még
alapszinten megoldható a projekt kivitelezése. A másik lehetőség, hogy a hiányzó forrást a
pályázó saját bevételeiből biztosítja. A harmadik megoldás — ha egyik előző sem vezet
eredményre — a pályázat visszaadása. A felsoroltak önmagukért beszélnek, hozzáfűzni valóm
nincs.

Június 22. — az iskola pedagógusok — és óvoda dolgozók is - tanévzáróján vettem részt.
Megköszöntem a munkájukat és tájékoztattam Őket, hogy az iskola energetikai pályázatunk
már hivatalosan is nyert, és hogy abban milyen fZ5 munkák lesznek. (megj.: sajnos — amint már
megírtam— még mindig nincs aláírt támogatói szerződésünk a MÁK-al)

Június 25. — Meghívásomra, Madaras Zoltán Úr, a Baranya Megyei Önkormányzat
(Közgyűlés) újdonsült elnöke tisztelt meg látogatásával Kölkeden, a Hivatalban és területre is
kimentünk. Meghívásom célja és beszélgetésünk fl5 vonala mindannak a hatalmas, többnyire
még kiaknázatlan lehetőségeknek a bemutatása volt részemről, amiben továbbra is kérni
szeretném a BMÖ és Elnök Úr segítségét. Próbáltam érzékeltetni a céljainkat, melyek nem csak
helyi, hanem megyei szintű értékeket is képvisel. Beszélgetésünk egyik fő vonala a roma
skanzen ötlete volt, melyre vonatkozóan kért tőlem egy rövid, írásos átfogó ismertetést. Ezt
megküldtem számára.

Június 26. — Mohács Város Önkormányzata — Madaras Zoltán a BMÖ Új elnöke tartott egy
bemutatkozó beszélgetést a térség polgármestereinek és fő vonalakban vázolta a megye
jelenlegi pályázati lehetőségeit, valamint azt, hogy szoros együttműködésben kíván a megye
polgármestereivel kapcsolatot tartani.

Június 27. — Mohács Város Önkormányzata — Mohácsi Többcélú Kistérségi Társulás ülése —

fő napirend költségvetési számok elfogadása volt.

Július 11. — Kovácska Zoltán — a II. Horgászverseny részleteinek megbeszélése.

- Kölked Községért Alapítvány kuratóriumi ülésén vettem részt
Július 13. — Helyszíni egyeztetés Laki Tamás rehabilitációs szakmérnökkel az egészségházban
végzendő rehabilitációs előírásokkal kapcsolatos szakfeladatokról.

Július 17. — Önkormányzat, Dél-Kom szerződés tartalmának egyeztetése az észrevételezett
módosításokról a Dél-Kom jogászával.

Július 24. — Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásával kapcsolatos előzetes konzultáció,
észrevételek, javaslatok a meghívott, és meghívást elfogadó érintettekkel.



Augusztus 03. — Iskola tűzivíz biztosítás lehetőségének egyeztetése a Mohácsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltségen — Schwoy Dezső tűzvédelmi szakmérnök együttműködését
kértem a kialakult helyzet miatt —30 ezer forint bírság tűzivíz hiánya és biztosítatlansága miatt.
Az egyeztetés alapján a Baranya-Víz Zrt. kivitelezésében 2 db közterületi, föld feletti tűzcsap
készült el, közterületen.

Augusztus 04. — Bezdán-ban, a Falunapon — magyar-horvát-szerb magyarok hármas
találkozója — megnéztem a Kölked Csillagai tánccsoport fellépését. Jók voltak, és ha nem is
volt tömeg, szép számú nézőközönség előtt mutathatták be műsorukat. Náluk is az a baj, mint
a mi falunapurikon, hogy délután még nincs akkora tömeg.

Augusztus 09. — Méhes Zsolt, vizes tervezővel egyeztettem az elkészült kiviteli tervek alapján
a csapadékvíz elvezetésünkkel kapcsolatos, visszalévő teendőinket.

Augusztus 13. — Boda Község Önkormányzata — Községi Önkormányzatok Szövetsége fórum.
Elvileg minden baranyai kistelepülést meghívtak, mert a fórum fő témája a készülő Modern
Magyar Falvak program előkészítése volt. A fórumon részt vett Nagy Csaba Úr, a szigetvári
körzet országgyűlési képviselője és Madaras Zoltán Úr is, a BMÖ elnöke.

A fórum fó témája hogy milyen kritériumok alapján tervezzék meg a Modern Magyar Falvak
program végrehajtását. Tanulságos és szomorú volt a számomra, hogy én most szembesültem
először azzal a ténnyel, hogy jelen állás szerint a jó iparűzési adóval rendelkező
önkormányzatok ki fognak maradni ebből a programból. Így mi is. Az előadások végén, első
felszólalóként elmondtam azt, hogy lassan már nem előny, hanem kimondottan hátrány az, ha
valamely önkormányzatnak jó az adóbevétele. Felsoroltam a legfőbb érveket, hogy mik a jó
iparűzési adó hátrányi, Így:

- mi, összesen három területen kapunk állami normatívát, óvoda, könyvtár, tanyagondnok.
Semmilyen működési támogatást amúgy nem kapunk! Nem kapunk temető fenntartásra,
útfenntartásra-javításra, sportra, kultúrára, közvilágításra, semmire! Szolidaritási adót vonnak
tőlünk! Pályázatoknál sok esetben hátrányosan vagyunk besorolva, egyáltalán nem
induUiatunk, vagy nem 15, hanem 50% örirésszel pályázhatunk. Ugyan ez a megkülönböztetés
egyes EU-s pályázatok esetén is igaz. És például nem kaptunk a TAK-ra sem 1 milliót. Kértem
Nagy Csaba országgyűlési képviselő Urat, hogy lobbyzzon a jó adóerő képességű
kistelepülések érdekében is, mert ez így nem jó! És az sem lesz jó, ha egy jó adottságokkal
megáldott kistelepülés nem juthat majd a Modern Magyar Falvak program keretében forráshoz
ez miatt! És majd adnak megint seinmitérő beruházásra egy kistelepülésnek nagy összeget, egy
másiknak, amelyben lenne fantázia, annak meg nem. Többen megerősítettek abban, amit
mondtam, persze ettől én még nem megyek a falnak!

Augusztus 29. — Mohácsi Csata Történelmi Emlékhely — a Mohácsi csata 492 évfordulójára
rendezett megemlékezésen és az azt követő fogadáson vettem részt. A megemlékezést követően
volt szerencsém néhány hasznos dologról beszélni Dr. Hargitai János országgyűlési képviselő
Úrral is és előzetesen jeleztem felé meghívási szándékomat a Védőnői épület és Nyugdíjas Klub
avató ünnepségére.

Augusztus 30. — Limes világörökségi felterjesztésével kapcsolatos előkészítő delegáció
látogatott cl hozzám. Néhány dolgot megbeszéltünk a nemzetközi bizottság fogadásának
előkészítése kapcsán. akik előreláthatólag október 08-án tesznek látogatást településünkön és a
majdani fejlesztés helyszínén.



Augusztus 31. — Előadóként meghívást kaptam a „Határokon Túli Magyarságért
Alapítvány” által rendezett „Örökség és identitás” — nemzetközi konferenciára. Az
alapítvány minden évben megrendezi konferenciáját, az idei volt a huszonhatodik. A PTE-n
megrendezett konferencián, 11 előadó között nagyjából a „legkisebb” voltam (nem súlyilag).
A téma, amelyben felkértek előadóként, „fajsúlyos” volt. Szerintem jó volt az előadásom, hisz
nem is lehetett más ilyen örökségek mellett, mint ami a mi falunknak van. A fó téma a
világörökségi várományo s helyszínünkkel kapcsolatos mindenféle erőfeszítéseink voltak, de
nem hagyhattam megemlítés nélkül azt a többi páratlan örökségünket sem, aminek
fennmaradásáért dolgozunk. Így a természeti kincsünket Bédát, Duna-holtágairik revitalizációs
törekvéseit, Erdőfű páratlan építészeti örökségét, a romaság kulturális örökségének
megjeleníthetőségét az egyűttélésünkön keresztül, gólyáiiikat, az avar kori értékeinket és a
legvégén, de legjobban kifejtve Altinurn értékeit.

Szeptember 06. — Meghívást kaptam a DDVÍZIG által szervezett, a magyar-horvát Duna
holtágak revitalizációs kezdeményezésével kapcsolatos egyeztetésre. Ez csak egy szűk körű
egyeztetés volt, amelyen a DDVÍZIG vezetői és a projektben részt vevő szakemberein kívül a
Horvát Vizek igazgatója és még három horvát személy volt. A magyar fél elmondta azokat a
tervezett fő projektelemeket, amelyekben gondolkodnánk. A horvát félnek még mindig nincs
végleges tervezete mert nem kaptak még semmilyen támpontot a Darázsi-járás részéről. De a
Horvát Vizek igazgatója megígérte, hogy szeptember végéig el fogják dönteni az őket érintő
koncepciójukat, amitől én személy szerint egy kicsit „tartok”. De erről majd szóban
tájékoztatnám T. képviselőket. Területen is kint voltunk, megnéztük és a DDVÍZIG
„tolmácsolásában” beszéltünk a működési mechanizmus fó elemeiről. Egyébként a DDVÍZIG
a projekt magyar részével foglalkozik. Remélem, hogy a horvát fél is talál olyan projektelernet
a saját területén, amellyel kapcsolódni kíván és tud a rnienkhez.

Köiked, 2018. szeptember 10.

Csomor Tibor sk.
polgármester



Magyar Energetikai és Kazniű-szab~tyoz~si Hivatal
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Tájékoztató a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének benyújtásáról
2018. április

Tájékoztató a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-
Zsilinszky Út 52., a továbbiakban: Hivatal) által határozatban kötelezett ellátásért felelősök
részére a 2018-2031. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének megfelelő módon
történő benyújtásának elősegítésére.

Hivatkozott jogszabályok:

- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.),
- a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCLX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.),
- a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek
beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: MEKII díjrendelet),
- a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015.
(III. 31.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet),
- az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szakhat. rendelet),
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.),
- a víziközművek gördülő fejlesztési terve részét képező felújítási és pótlási terv, valamint
beruházási terv részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 61/2015. (X. 21.) NFM
rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet).

A benyújtás során felmerülő kérdések

1. Vélernényezési jog

A Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a Vksztv. 11. ~-a értelmében az egy települést ellátó
víziközmű-rendszerek esetében a beruházási tervrész benyújtására az ellátásért felelős a
kötelezett, a víziközmű-szolgáltató a beruházási tervrészre nézve véleményezésre jogosult.
Több települést ellátó víziközmű-rendszerek esetén a beruházási tervrész benyújtására az
ellátásért felelősök képviselője a kötelezett. azonban a víziköziriű-szolgáltató mellett a
víziközmű-rendszeren érintett minden ellátásért felelős jogosult a tervrész véleményezésére.



VJir. 90/B. ~ (1) Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásértfeleló’s is tulajdonnal rendelkezik, a
vízikÖzniű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. ~ szerint
meghatározott ellátásértfelelős képviselőt terheli.
(2) A képviselő’ az általa képviselt ellátásért feleló’snek legalább 15 napos véleményezési
határidó’t biztosít.

Az írásba foglalt vélemény mindkét esetben kötelezően csatolandó a beruházási tervrész
benyújtásakor.

Vksztv. 11. ‚~‘ (4,) Az eilátásértfeleió’s vagy a víziközmű-szolgáitató, aki nem minó’sül az adott
víziközinű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervrész benyújtására
kötelezettnek, a tervrész tartalmára nézve véleniényezési joggal rendelkezik. A véleményezésre
a tervrész kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba
foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott tervrész mellékletét képezi.

2. Feladatok nem tervezése

A Vhr. 90/C. ~ (1) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy a beruházási tervrész a következő
15 évben elvégzendő feladatokat tartalmazza.

A Hivatal gyakorlata szerint a „nem tervezés”-ről történő indokolt nyilatkozat is minősíthető
tervként, bizonyos körülmények fennállása esetén jóvá is hagyható. Azonban a Hivatal felhívja
a figyelmet arra, hogy a gördülő fejlesztési tervben a víziközmű-rendszereken a következő 15
évben végrehajtandó feladatokat kell feltüntetni, a forráshiány miatt történő „nem tervezés” 1-
1 ütem tekintetében elfogadható, azonban a 15 év tekintetében a tervezés hiányát nem indokolja
a szükséges források hiánya.

Vhr. 90/C. ~‘ (1,) A beruházási tervrész, valamint a feiz~jítási és pótlási tervrész az alábbi
feisorolás szerinti bontásban tartalmazza a benyújtás évét követő 15 évre vonatkozó
elvégzendőfeladatokat.

3. Igazgatási szolgáltatási díj, szakhatóság

2018. január 01 -től a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének jóváhagyásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékét egyrészt a MEKH díjrendelet, másrészt a BM rendelet
szabályozza.

Ennek megfelelően a megfizetendő igazgatási szolgáltatási díj két részből álI:
1. a MEKH díjrendelet 1. melléklet E) pont 1 8. sor h) pontja szerinti, a felhasználói
egyenértékhez kötődő legalább 10 000,- Ft összegű tétel, valamint
2. a BM rendelet 2. mellékletének 15. sora szerinti 36 600’- Ft összegű tétel.
A két tétel befizetése a beruházási tervrész benyújtásával egyidejűleg igazolandó.



1. A MEKH díjrendelet szerinti össze~

MEKH dUrendelet 6. ~ (1) A Hivatal hatáskörébe tartozó eljárásokért a kérelem benyújtójónak
az 1. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási d~jat kell inegJ~zetni.
(2) Az igazgatási szolgáltatási dUakat - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kérelem
benyújtását megelőzően kell beJ~zetni a Hivatal Magyar A’llamkincstárnál vezetett 10032000-
01714373-00000000 számú előirányzat-feihasználási keretszámíájára, az erről szóló hitelt
érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási d~jról a Hivatal
elkülönített nyilvántartást vezet.

E) Víziközmíí-szolgáitatással kapcsolatos hatósági eüárások igazgatási szolgáltatási dijai:

A B
Az igazgatási szolgáltatási d~f-köteles hatósági e’járás Igazgatási
megnevezése szolgáltatási d~j

mértéke (ezerforint,)
18 Víziközniű-rendszer gördülőfejlesztési tervének

jóváhagyása
b) beruházási tervrész jóváhagyása a tárgyévjúnius 1-

jén, hatályos
működési

engedélyben az adott
víziközmű-rendszerre

meghatározott
felhasználói

egyenértékenként
0,001, de legalább 10

2. A BM rendelet szerinti összeg

A 2018. január 01 -től hatályos Szakhat. rendelet 19. pont 41. és 42. sorai értelmében minden
gördülő fejlesztési terv esetében szükséges a Területi vízügyi hatóság és a Területi vízvédelmi
hatóság megkeresése szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.

A szakhatósági állásfoglalás díja a BM rendelet 2. mellékletének 15. pontja szerint 36 600~- Ft.

A szakbatósági állásfoglalás díját az illetékes hatóság 3. mellékeltben megjelölt számlájára kell
befizetni és a befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni, illetve a rendelet 4.
melléklete szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.



A Szakbat. rendelet vonatkozó pontjai:

Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő’ szakhatóságok
19. Egyéb ügyek

A B C D E
Közigazgatási Szakkérdés Bevonás és Elsófokon Másodfokon
hatósági eljárás közreműködés eljáró e’~járó

feltétele szakhatóság szakhatóság
Magyar Energetikai Vízgazdálkodási Minden Területi vízügyi Országos
és Közmű- jogszabályi esetben. hatóság Vízügyi

41 szabályozási Hivatal előírásoknak hatóság
. gördülőfejlesztési megfelel-e.

tervjóváhugyására
irányuló eljárása.
Magyar Energetikai A felszíni vizek és Minden Területi Országos
és Közmű- afelszín alatti esetben. vízvédelmi vízvédelmi
szabályozási Hivatal vizek védelme hatóság hatóság

42 gördüló’fejlesztési követelményeinek
tervjóváhagyására a kérelem szerint
irányuló eljárása. vagy további

feltételek mellett
megfelel-e.

A BM rendelet vonatkozó melléklete:

Az igazgatási szolgáltatási dUköteles vízügyi és vízvédeimi szakhatósági eUárások, illetve az
igazgatási szolgáltatási dij mértéke

A B
1. Az igazgatási szolgáltatási dUköteles vízügyi és vízvédeinii Igazgatási

szakhatósági eljárások megnevezése szolgáltatási dU

mértéke
(Ft)

15. Víziközműgördülőfejlesztési terv jóváhagyása 158/2013. (II. 36 600
~ 27.)_Korm._rendelet 51._~_(2)_bekezdés]

BM rendelet 4. ~ (3) A d~jaÍ - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - az eljárás
ke:demém’ezésekor kell a kérelmezó’nek megfizetnie. átutalás esetén egvéilelműen
beazonosiiható módon.

Fentiekkel kapcsolatban ki kel! emelni, hogy a BI~f rendelet s:erinii igazgatási szolgáltatási
díjai gördüló’fejles:zési tervenkéin kell megj9:etni.



3. melléklet a 13/2015. (III 31.) BMrendelethez

Az eljáró hatóságok számlaszámai
Á B

1. Eljáró szerv Előirányzat-felhasználási
számlák megnevezése

2. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 1 0023 002-00283494-
Főigazgatóság 00000000

3. Baranya Megyei Katasztrófavédelini Igazgatóság 10024003-00283559-
00000000

T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédeimi Igazgatóság 10025004-00283566-
00000000

~ Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10026005-00283573-
00000000

~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kataszlrófavédelmi 10027006-00283580-
Igazgatóság 00000000

7. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10028007-00283597-
00000000

~• Fejér Megyei Katasztrófavédelnii Igazgatóság 10029008-0028360 7-
00000000

~ Fővárosi Katasztrófavédelnii Igazgatóság 10023002-00319566-
00000000

10~ Gyó’r-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 10033001-00283614-
Igazgatóság 00000000

1]. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 0034 002-00283621 -

00000000
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 10045002-00283683-

Igazgatóság 00000000
13. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 10044001-00283676-

Igazgatóság 00000000
14. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 10047004-00283 700-

00000000

4. Elektronikus ügyintézés, elektronikus űrlap kitöltés

Az Eüsztv. 2018. január 01. napjától hatályos 9. ~ (1) bekezdés ac) pontja alapján a beruházási
tervrész benyújtása elektronikus úton, a Hivatali Kapun keresztül a „Gördülő Fejlesztési Terv
jóváhagyása iránti kérelem~ megnevezésű adatlap ÁNYK rendszeren belüli elküldésével
történik.

A .~Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása iránti kérelem~ megnevezésű adatlap jelenleg
fejlesztés alatt áll. ezért a következőkben leírtak csak a legfontosabb tartalmi elemeket



tartalmazzák. Kérdés esetén a kitöltésről a határozatban megjelölt ügyintőzők n~jtanak
segítséget.

1.) A beadvány státusza szerint új kérelemnek minősül. (2.1.)
2.) Véleményező fél megnevezése (7.1.) esetén amennyiben több véleményező fél is található
a rendszeren, elég az egyik fél adatainak megadása, azonban mellékletként valamennyi
véleményező fél nyilatkozatát fel kell tölteni.
3.) Amennyiben az ellátásért felelős(ök) egyáltalán nem tervez(nek) az adott víziközmű
rendszeren feladatot megvalósítani, a kitöltés az alábbiak szerint történjen:
- 9. Beruházási terv csatolmányok I. fejezeten belül a 8.1.2. A beruházás szükségességének
indokolása megnevezésű nyilatkozatként az ellátásért felelős nyilatkozzon a feladatok
elmaradásának indokairól, továbbá
- a ii. Mellékletek fejezet 10.1. A 61/2015. (X.21) NFM rendeleti. számú mellékleteként ki
kell tölteni a vonatkozó NFM rendelet szerinti táblázatot O értékekkel és csatolni szükséges .xls
formátumban.
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Csomor Tibor Polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. ~-a a

víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási
ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtáviatra gördülő fejlesztési terv (a
továbbiakban: GF’I) készítését Írja elő, amelyet minden év szeptember 30-ig kell benyújtania az
ellátásért felelős Önkormányzatnak és a víziközmű szolgáltatónak a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal-hoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszer adatai:

Megnevezés: 1.1. Mohács Kistérségi vízműrendszer
Erintett települések: Mohács, Lánycsók, Köldked, Székelyszabar,

Himesháza, Szűr, Görcsönydoboka, Geresdlak,
Fazekasboda, Erdősmárok, Kisnyárád, Liptód,
Maráza,

A 2018-ben benyájtandó GFT elkészítését és az engedélyeztetés lebonyoh’tását a BARANYA-
Víz Zrt. átvállalja, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályok módosulásait ás a MEKH legújabb
ajánlásait, valamint az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket.

A GFT két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből á]l, melynek
részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és igény esetén a részletesebb
szöveges műszaki kiegészítését. Amennyiben egyetértenek az általunk javasolt feladatok
megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék 2018.
szeptember 20-ig, hogy a módosításokat időben elvégezhessük.

A GFT Beruházási tervrésze elkészítésének, jóváhagyásának költségeit az eflátásért felelős
Önkormányzatok viselik, amely költség befizetéséről szóló bizonylatot a beadandó
dokumentációhoz meilékletként csatobi kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként ás
rendszerenként (külön ivóvíz és külön szennyvíz) kell befizetni. ezért a befizetéseket az ellátásért

~ ~ ~ :
ME JUl ca h~j~n .3W225l4

~ ‘~ ~ .1
~ i~i~h•~i~ . i~,IMU-I~ ‘kL~I& ~-2~I~



felelős önkormányzatok képviselőjén keresztül keU intézni, aki az Önök esetében Kölked Község
Önkormányzata

Az 1/2014. (111.4.) MEKH rendelet alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 10 000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelem benvújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar
Á]lamkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirán~zat-felhasználási
keretszámlájára. A befizetés jogcíme, megjegyzés rovatba írandó: igazgatási szolgáltatási díj
E18b.
(A GFT felújítási és pótlási tervrész jóváhagyásának költségeit a viziközmű szolgáltató fizeti meg
a Hivatal részére.)

Az idei évtől bevezetett változás, hogy a 2018. január 1-től hatályos 531/2017. (XII.29.) Korm.
rendelet 19. pont 41. és 42. sorai értelmében a Hivatal minden gördülő fejlesztési terv esetében
megkeresi a Területi vízügyi hatóságot és a Területi vizvédelmi hatóságot (Baranya Megyei
Katasztrófavéde]rni Igazgatóság) szakhatósági állásfoglalás kérése céljából, amelynek díja az emhtett
rendelet 2. mellékletének 15. pontja szerint 36.600 Ft, a teljes GFT-re vonatkozóan. Ezen díj
megfizetése tekintetében a későbbiekben egyeztetni kívánunk az érintett ellátásért felelőssel, iUetve
az eflátásért felelősök képviselőjével.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill, a MEKH ajánlasok alapján el
készített GFT-t az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviselőtestületi határozatban hagyja jóvá, és
küldje meg részünkre!

Kérjük, levelünk megválaszolása és a kért dokumentumok megküldése során vegyék figyelembe,
hogy 2018. október 1. napjáig a GFT-t a szükséges rneUékleteivel együtt és meghatározott formá
tumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk elektronikus úton, a Hivatali kapun ke
resztül.

Összefoglalva tehát az alábbi dokumentumok megküldését várjuk Önöktől 2018. szeptember 20.-
ig 1-1 eredeti példányban, a Mohácsi Üzemigazgatóságra (7700 Mohács, Budapesti ou.1.):

. A MEKH felé az e]látásért felelős önkormányzatok képviselője által befizetett igazgatási
szolgáltatási dhjról szóló igazolást (34.000,- azaz harrnincnégyezer forint).

. Képviselő testületi határozat a GFT elfogadásáról. (minta me//éke/ve)

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, munkatársaink
rendelkezésükre állnak (tel.: 0669/ 311-144).

Tisztelettel:

Csollák István
Vezérigazgató

Mellékletek: I pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
I pld. testületi határozat minta
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