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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

SVO/1417/2021 

 

Készült:  Sajóvámos Község Képviselő-testületének 2021. július 6-i üléséről. 

Ülés helye:  Sajóvámos, Munkácsy utca 2. Községháza. 

Időpontja: 2021. július 6. 16, 30 

Jelen vannak: Váradi Lajos polgármester,  Molnárné Cseh Mária jegyző, Lévai István 

alpolgármester,  Juhászné Lipták Erika, Szekrényesné Földvári Éva, Farkas Gyula, dr. Milus 

Katalin  képviselők. 

Távolmaradását jelezte:  Szólya Zsuzsanna képviselő asszony 

Meghívott előadó: Lipéczné Iván Katalin óvoda vezető, megbízott bölcsőde vezető 

Váradi Lajos polgármester az ülést megnyitja. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 

mert a megválasztott hét képviselőből hat fő megjelent az ülésen.  Szólya Zsuzsanna 

egészségügyi okok miatt az ülésen részt venni nem tud, távolmaradását jelezte. 

Javaslatot tett a meghívón szereplő napirendre, melyet a képviselők egyhangú szavazat 

alapján az alábbiak szerint fogadtak el: 

 

Napirend:  

 

1. Beszámoló a Kossuth Közösségi Ház 2020. évi tevékenységéről. 

 Előadó:   Szólya Zsuzsanna Közösségi Ház vezető 

2. Beszámoló a Kincses Sziget Óvoda 2020/2021. évi munkájáról 

 Előadó: Lipéczné Iván Katalin óvoda vezető  

3. Beszámoló a Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde 2020/2021. évi gondozási-nevelési 

tevékenységéről. 

 Előadó: Lipéczné Iván Katalin intézmény vezető 
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4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról való átfogó értékelés. 

 Előadó:   Molnárné Cseh Mária jegyző  

5. Egyebek 

 Előadó:  Váradi Lajos polgármester  

 

Váradi Lajos polgármester úr elmondta, hogy Szólya Zsuzsanna Közösségi Ház vezető az 

ülésen részt venni nem tud, mivel kórházba került. Javasolta, hogy a meghívón szereplő 

napirendi pontokat cserélje fel a testület, s elsőként Lipéczné Iván Katalin beszámolóit 

tárgyaljuk meg. Javaslatával a képviselők egyhangúan egyetértettek. 

Az első  napirend keretében Lipéczné Iván Katalin óvoda vezető számolt be a Kincses 

Sziget Óvoda munkájáról. 

A beszámolót írásban minden képviselő megkapta online módon. 

 

  BESZÁMOLÓ 

 

A KINCSES SZIGET ÓVODA 

 

2020/2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

 

  Készítette: Lipéczné Iván Katalin 

                                      2021. június 25. 
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

 

Beszámolómat a Sajóvámosi KINCSES SZIGET ÓVODA 

2020/2021-es nevelési évéről készítettem 

 

Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés 

kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az Óvodai Nevelés Országos 

Alapprogramjában és a Helyi Óvodai Nevelési Programban leírtak alapján végezzük szakmai 

munkánkat. 

Az intézmény működése megfelel az elfogadott Alapító okiratban, a Házirendben, az 

intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtaknak. 

 

ÓVODAI MUNKÁNK TÁRGYI ÉS SZERVEZETI KERETEI: 

 

Az óvodai nevelési év szeptember 01.-től a következő év augusztus 31.-ig tart. Nyitva 

tartásunk az elmúlt évekhez képest nem változott. 

Az óvoda 2021. augusztus 02.- től, 2021. augusztus 19.- ig zárva tart. 

6.00- 17.00 óráig lépcsőzetes munkakezdéssel illetve befejezéssel történik. 

Az óvónők és a dajkák heti váltásban dolgoznak. A szülők igényeit, kéréseit figyelembe vettük 

a gyermekek napirendjének kialakításánál. 

 

SZEMÉLYI FELTÉTELRENDSZER: 

 

A 2020/2021 – es nevelési évben az óvónői létszámból 5 fő aktív dolgozó volt, 1 fő pedig 2020. 

december végéig a passzív felmentési idejét töltötte, mert nyugdíjba ment (40év) 

2021. szeptembertől szeretnénk újra meghirdetni az óvodapedagógusi állást (1). 

Dajkák száma: 3 fő  az elkövetkező nevelési évben egy dajka nyugdíjba vonul, januárba 

kezdi passzív felmentési idejét (40 év). 
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Nevelőmunkánk nem nélkülözheti a dajkák aktív segítségét, hiszen a gyermekek gondozása, 

nevelése, fejlesztése csak nyugodt, higiénikus környezetben lehetséges. Mindannyian 

tevékeny partnerei, elmaradhatatlan résztvevői a csoportok napi életének és a különböző 

programoknak. A dajkák többsége régóta együtt dolgozik, összeszokott közösséget alkot az 

óvodapedagógusokkal segítőiként jelen vannak minden esetben, amikor igény mutatkozik 

jelenlétükre.  

 

A 2020/2021- es nevelési év indítására jelentős hatással volt a jelenlegi járványügyi helyzet. 

Próbáltunk a pandémia okozta kihívásokat megfelelően kezelni és megoldani. Az EMMI 

ajánlása alapján elkészültek a járványügyi készenlét idejére vonatkozó intézkedési tervek 

ebből, kifolyólag „csak” a Pedagógiai és Nevelési tanácsadó szakembereit tudtuk fogadni 

intézményünkbe. 

 

• A B.- A.- Z. megyei Pedagógiai Szakszolgálat látja el a nagycsoportos gyermekek 

logopédiai ellátását heti egy alkalommal 3 órában (9fő). 

 

• A Nevelési Tanácsadó vizsgálatait az évben két gyermeknél kellet igénybe vennünk. 

Sajátos nevelési igényű gyermekünk nem volt az elmúlt időszakban.  

 
• Az iskolakezdés halasztásánál továbbra is az előző nevelési évvel megegyezve, a 

szülőnek kellett kérni a gyermek felmentését az iskola megkezdése alól az Oktatási 

Hivataltól. 

Ebben a nevelési évben 3 szülő kérte gyermekének az iskolakezdés halasztását, amit 

meg is kaptak.  

• A szülők idén is igényelték a nagycsoportos és a középsőcsoportos gyermekek részére 

a hitoktatást 34fő (helyet, időt biztosítunk). 

 

Az elmúlt időszakban nem volt lehetőségünk megszervezni ( a fent említett okok miatt) 

gyermekek számára a angol nyelvoktatást, az OTP Bank Bozsik-program működő  „ovi-

foci”t. Az Arany János Általános Iskola által biztosított nagycsoportos gyermekek részére a 

Lurkó-foglalkozásokat. 

Az épület adottságai alapján az óvoda 75 férőhelyes, három csoportos, korosztályra bontott. 
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2020/2021 – es nevelési évben a felvett gyermek létszám: 60 fő (34 fiú-26 lány) 

 

Csoport megoszlások: 

 

 

Kiscsoport 

 

Középső 

csoport 

 

Nagycsoport 

 

Iskolába 

beíratottak 

száma 

Helyi 

iskolába 

beíratottak 

száma 

 

Bejáró 

gyermek 

 

23 fő 

 

17 fő 

 

20 fő 

 

17 fő 

 

15 fő 

 

3 fő 

 

 

2021/2022 - es nevelési évben beíratott gyermek létszám: 62 fő (33 fiú-29 lány) 

 

Csoport megoszlások: 

 

Kiscsoport Középső 

csoport 

Nagycsoport Bejáró 

gyermek 

 

28 fő 

 

14 fő 

 

20 fő 

 

4 fő 

 

 

Továbbra is kötelező a három évet betöltött gyermekeknek óvodába járni. (Nkt.2011.évi 

CXC.tv. 8.§ (2) 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a 

nevelési év kezdő napjától a tankötelezettségük megkezdéséig legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt. 
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Lehetséges felmentést kérni a 3 éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő 

kezdeményezheti, a területileg illetékes Járási hivatalban..  

Az előző években megnőtt a szülők részéről az igény, hogy a három évtől fiatalabb 

gyermekeket is felvegyük az óvodába, mivel az anyuka szeretne a Gyes alatt munkába állni. 

Igyekeztünk ezeket a kéréseket megvizsgálni és lehetőség szerint teljesíteni. 

Ebben a nevelési évben is, ezt a felmerülő igényt már a bölcsőde teljes mértékben biztosítja 

a szülők és a gyermekek részére.  

Az 1 fő betöltetlen óvodapedagógus állás ellenére is sikerült megoldanunk  

a délelőtti korcsoportonkénti megosztást. A szülők ezt szívesen fogadják, (környező 

településeken vegyes életkorúak a csoportok) megnyugtató számukra, hogy gyermekeik 

nyugodt, harmonikus légkörben nevelkedhetnek.  

 

 TÁRGYI FELTÉTELEK:  

 

Az óvodánk épülete szépen felújított, környezete rendezett, biztonságos. A helyiségek a 

berendezési tárgyak esztétikusak, barátságosak, korszerűek tornaszobával ellátott, a 

gyermekek harmonikus fejlődését maximálisan elősegítik. Udvari játékeszközeink az uniós 

előírásoknak megfelelnek. Az óvoda udvar a pályázaton nyert támogatás alapján felújításra 

került, ami ebben az évben fejeződött be (parkosítás, betonozás, kerítés felújítás, napellenző 

a homokozó felé). Így a gyermekek mozgás- és játékigényüket minél biztonságosabban, 

változatosabban elégíthetik ki a szép parkosított területen. 

A rendelkezésünkre álló költségvetési összegből továbbra is megfelelő módon tudjuk 

biztosítani a gyermekek tevékenységéhez, foglalkozásokhoz a különböző eszközöket.  

Minden csoportszobába megtalálhatóak a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő 

értelmi képességet fejlesztő játékok, szerepjátékok eszközei, vizuális nevelés eszközei. Nagy 

örömünk ért minket, mert egy régi óvodásunk felajánlása egy interaktív tábla még korszerűbbé 

tette pedagógiai munkánkat. 

Az elkövetkező időszakban az energetikai korszerűsítésre nyújtott be pályázatot a fenntartónk. 

Bízunk benne, hogy sikeres lesz és ezzel is komfortosabbá, energiatakarékosabbá tudjuk 

tenni intézményünket. 
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A gyermekek étkeztetésére továbbra is a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997.évi XXXI. tv 151.§(5) bekezdésének 2015.09.01.től hatályos módosítása 

vonatkozik ez alapján ingyenes az óvodai étkezés: 

• a rendszeres Gyvk. részesülő gyermekeknek 

• a tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek 

• akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek 

• akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező 

minimálbér nettó összegének 130%-át (144.700 Ft.) 

Ebből adódóan intézményünkben: 

Térítési díjat fizetők száma: 4 fő 

Ingyenesen étkező gyermekek száma: 56 fő  

Térítési díjaink a napi háromszori étkezésért: 406 Ft .- 

Ebben a nevelési évben 1 gyermek részére biztosítottunk speciális étrendet, külön rendeltük 

a megfelelőhelyről, melyhez szakorvosi vélemény szükséges. 

(kb.1300 Ft/nap) 

A nyári szünetben is igényelhetik a napi egyszeri meleg ingyenes étkezést a rászoruló 

(hátrányos helyzetű) gyermekek szülei a gyermekük részére (EMMI). Erre az időszakra nincs 

olyan gyermekünk, aki jogosult volna rá. 

Abaújtej Kft. nyújtott be ajánlatot a fenntartónál az „óvodatej” programra, így 2020. 

szeptembertől a gyermekek minden reggel tejet kapnak érkezésük után az óvodában, melynek 

örül szülő és gyermek.. Sikerült a következő nevelési évre is megszervezni ezt a lehetőséget. 

 

 

 

PEDAGÓGIAI MUNKÁNK: 

 

Pedagógiai munkánkban változatlanul az igényességre törekszünk, eddig kialakított 

értékeinket megőrizzük, az általunk elfogadott értékek szerint dolgozunk. A fejlődést, a 

korszerű pedagógusi szemléletmódot támogatjuk.  
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Feladatunk a 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú fejlesztése és a személyiség 

kibontakoztatása mellett a szocializáció, illetve az egészséges életmódra nevelés.  

Pedagógiai munkánkat továbbra is a Tevékenységközpontú Helyi Óvodai Nevelési Program 

szerint végezzük, ami tartalmazza az SNI gyermekek nevelési irányelveit is. Az intézmény 

folyamatosan nyomon követi a Pedagógiai Programban foglaltak megvalósulását. Minden 

nevelési év tervezésekor megtörténik az óvodánk tevékenységeinek, terveinek ütemezése. A 

nevelést tanítást segítő eszközök és a nevelési módszerek kiválasztása és alkalmazása 

rugalmasan, a pedagógiai prioritásokkal összhangban történik. 

 

A 2020/2021- es nevelési év előkészítésére is rányomta bélyegét a koronavírus járvány miatt 

kihirdetett vészhelyzet, a járványügyi készültségben töltött hónapok. A kialakult helyzethez az 

EMMI és az Oktatási Hivatal által kiadott rendeletekhez, ajánlásokhoz kellett 

alkalmazkodnunk. 

 

➢ Szeptember- Október- November 

 

Ebben az időszakban történt a kiscsoportosok folyamatos beszoktatása, a szülőkkel 

(óvodával) való ismerkedés a szülői beszélgetések megszervezése (szabályoknak 

megfelelően). 

A logopédus felmérte a gyermekek beszédhibáját. 

 A csoport óvónői kiemelt feladatként valósították meg a gyermekvédelmi feladatokat. A 

gyermekekkel és családtagjaikkal ők állnak a legszorosabb kapcsolatban azonnal jelezni 

tudták, ha esetleg baj van. 

Felmértük a hátrányos helyzetű gyermekek számát: 0fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek: 2 fő 

Ezeket a gyermekeket a csoportos óvónők folyamatosan figyelemmel kísérik az óvoda és eseti 

megbeszélést tartanak a Védőnővel, Orvossal, Gyámüggyel, ha szükséges a Gyermekjóléti 

szolgálattal. Ebben a nevelési évben nem volt olyan gyermek akinek, ilyen jellegű segítségre 

lett volna szüksége. 
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➢ December- Január- Február 

 

Nevelési programunk, mint elnevezéséből is kitűnik, középpontba állítja a 

gyermektevékenységre épülő nevelést, ezt az elvet igyekszünk a teljes nevelési folyamaton 

keresztül kiemelten kezelni. 

Ebben az időszakban van a legnagyobb izgalom az óvodában, hiszen ez a korosztály, aki még 

nagy csodálattal várja a Mikulást. Lelkesen díszítették a karácsonyfát, örömmel fogadták az 

Önkormányzat ajándékát (vízfesték, filctoll)) és az új játékokat az óvodába. Az előző évekhez 

képest most csak a csoportjukban (szülők nélkül) találkoztak a Mikulással és ugyanilyen 

formában ünnepeltük a karácsonyt is. 

A pedagógiai programban meghatározott gyermeki értékelés működése a gyakorlatban 

elvárás. Az intézményben folyó nevelőmunka alapjaként a gyermekek adottságainak, 

képességeinek megismerésére vonatkozó mérési rendszer működik.  

Felmérjük és értékeljük az iskolába menő gyermekek tudását, fejlettségi jellemzőit az Óvodai 

Nevelés Országos Programja alapján. A fejlődési naplónk alkalmas a fejlődési folyamat 

követésére, a lemaradások, eredmények, egyénnek szóló feladatok meghatározására. A 

fejlesztési tervben nyomon követhető.  

Az óvodapedagógusok a gyermekek eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan 

visszacsatolnak a szülőknek, ebben az időszakban online zárt facebook csoportban, illetve 

személyes megbeszélés formájában az életkornak, fejlettségi szintnek megfelelően.  

Részt vettünk a „szűk körű” Vámos-torosnapon, az ott befolyt összegből a vírushelyzet miatt 

nem kirándultunk, de a gyermeknapra előadót és fotóst hívtunk. 

A jelmezes farsangi bál elmaradt a sok megbetegedés miatt és utána a bezárás illetve ügyeleti 

rend miatt nem tudtuk pótolni. 

Továbbra is sok természetbeni segítséget, támogatást kapunk a szülőktől, jó ismerősöktől volt 

óvodásoktól, melyeket forintosítani nem igazán lehet, pedig nagy értéket képviselnek. 

(gyümölcs, játék, írószer, interaktív tábla stb.) 

 

➢ Március – Április – Május 
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Ez az időszak a sajnálatos vírushelyzet kialakulása miatt intézményünket, szülőket, 

gyerekeket, óvodapedagógusokat még nagyobb kihívások elé állította, a megfelelő személyes 

kontaktus hiánya is érezhető volt. A 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozás ebben 

az évben is online történt így nélkülöznünk kellett, az új családokkal való közvetlen találkozást. 

Igyekeztünk minél gördülékenyebben és mindenki számára kielégítően tevékenykedni.  

- március 08. – március 12.   Az óvoda zárva volt (gyermek felügyeletet ne

     nem igényeltek) 

- március 16 - március 19.   Teljes intézményi fertőtlenítés, ügyelet  

- március 22. – április 17.  Ügyelet (3 gyermek), fertőtlenítés,   

    Nevelőtestületi, szakmai megbeszéléseket   

   tartottunk a pedagógusi önértékeléssel    

   illetve, a tanfelügyeleti ellenőrzéssel    

   kapcsolatosan 

- április 19 – május 03.  Az óvoda újra nyitva volt.  

- május 04. –május 13.   Mivel több gyerek is elkapta a vírust  

     így a kontaktok (felnőtt/gyermek) karanténba 

     kerültünk. Egy óvodapedagógussal tudtuk  

    erre az időszakra az ügyeletet biztosítani   

   1gyermek részére. A járványügyi hivatallal    

   és az Oktatási hivatal utasításait betartva. 

-  

➢ Június – Július – Augusztus 

 

A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk az esetleges elmaradásokat pótolni és az óvodai életet 

a megszokott ritmusba visszaállítani. 

 

• Gyermeknapi műsor, fotózás megszervezése 

• Az iskolába készülő gyermekek búcsúztatása 

• Adminisztrációs munkák elkészítése 

• Fertőtlenítő nagytakarítás 

• Felkészülés a következő nevelési évre 
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Ismét egy nehéz és kihívásokkal teli nevelési év áll mögöttünk, melynek során minden 

tettünket a gyerekek iránti elkötelezettség motiválta. Nemcsak külsőségeikben, hanem 

tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra a Helyi Nevelési Programban 

megfogalmazott elvek szerint. 

 

Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak és a Képviselőtestület tagjainak 

támogató segítségüket és munkájukat, mellyel hozzájárultak óvodánk működéséhez és 

fejlődéséhez ebben a mindenki számára nehéz időszakban. 

 

Sajóvámos, 2021. június 25.        

 

 

Lipéczné Iván Katalin 

         Óvodavezető 

          s.k. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások:  

Juhászné Lipták Erika a pandémiáról kérdezi az intézmény vezetőt. 
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Lipéczné Iván Katalin: A katasztrófavédelmi intézkedéseket, valamint az EMMI-től, az 

önkormányzattól kapott utasításokat sikeresen végrehajtották. Negatív visszajelzés a szülőktől 

nem érkezett. Intézményi működésükben fennakadás nem volt. 

Váradi Lajos: Köszöni az aktív részvételt. Tájékoztatja a képviselőket, hogy az intézményi 

dolgozók önként varrták a maszkokat, gondoskodtak a folyamatos működésről, biztosították a 

nevelési intézményben a rájuk bízott gyermekek egészséges nevelését.  

Lipéczné Iván Katalin:  Az óvodába járó gyermekek családi háttere jónak mondható. A 

beszámolóban szereplő statisztikai adatok is ezt mutatják.  

Váradi Lajos:  Az étkeztetésnél a házhoz szállítást is biztosította az önkormányzat.   

Szekrényesné Földvári Éva: Nem gondolkoztak-e el azon, hogy a kis csoportosok nagy 

létszáma miatt indítanának egy vegyes csoportot? 

Lipéczné Iván Katalin: Nem gondoltak összevonásra, 14 fő az, akit érintene.  

Váradi Lajos:  Mennyi gyermeket visznek másik településre? 

Lipéczné Iván Katalin: A környező települések közül inkább Miskolcra viszik el a 

gyermekeket. Egyenlőre nem hallott róla, hogy más intézménybe íratták volna be az 

óvodásokat.    

Lipéczné Iván Katalin: Mostanában az a jellemző tendencia, hogy a szülők kihasználják a 

három éves gyermekgondozási szabadságot. A bölcsődébe azok íratják be a gyermeket, ahol az 

anyuka visszamegy dolgozni.    

Szekrényesné Földvári Éva: Örvendetes, hogy sok család költözik ki Sajóvámosra. 

Váradi Lajos: A közösségi élet szempontjából az lenne a jó, ha részt vennének az új 

beköltözöttek is, és nem válnánk egy alvó településsé. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be önkormányzatok kötelező feladatellátására, 40 millió 

forintot nyertünk óvoda felújítására.- födém, fűtés korszerűsítés, redőny, reluxa kiépítésére lesz 

lehetőség.  

Lipéczné Iván Katalin:  A tornateremben alszanak a gyermekek a nagy meleg miatt. A 

fejlesztési lehetőségeknek nagyon örül. 
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Az óvoda személyi változásairól elmondja, hogy Nagyváradi Józsefné nyugdíjba vonult, 

Csepcsényi Józsefné dajka lesz, aki legközelebb nyugdíjba vonul. A közalkalmazottaknál jár a 

felmentési idő, úgy hogy gondoskodni kell majd a személyi állomány pótlásáról.  

Váradi Lajos:  1 fő dajkát kell majd felvenni, december közepétől. 

Lipéczné Iván Katalin:  Szekrényesné Földvári Éva képviselő kérdésére válaszolja, hogy az 

intézmény hat órakor nyit. Váradi Lajos polgármester kérdésére elmondja, hogy a Toros 

rendezvény bevételéből miket sikerült megvalósítani: gyermeknapi fellépőt szervezett és egy 

képet kapott mindenki. Beszereztek egy interaktív táblát. 

Szekrényesné Földvári Éva:  Az önkormányzati  filagória nagyon jó ötlet volt.  

Molnárné Cseh Mária: A gyermekvédelmi, gyámügyi intézkedési terv elkészítése jelen 

képviselő-testületi ülés következő napirendje lesz. Arról érdeklődik, hogy milyen a kapcsolat a 

családsegítő munkatárssal. Van-e olyan család a településen, aki beavatkozást igényel. 

Lipéczné Iván Katalin: A kapcsolat jó, segítő készek. Elsősorban a nevelőszülőkhöz kihelyezett 

gyermekek igényelnek a családsegítőtől segítséget.  

Farkas Gyula:  A beszámolót jónak és tartalmasnak tartja. 

Váradi Lajos:  Árnyékolót állítottak fel a bölcsődében, az óvodában hogy a nagy melegben is 

ki tudják vinni a gyermekeket az udvarra. Homokozókat alakítottak ki. 

Összefoglalásként elmondja, hogy az intézményvezető munkájával elégedett, a beszámoló 

tartalmas mindenre kiterjedő, azt elfogadásra javasolja. 

 

A képviselő-testület 6 igen (jelen vannak 6 fő) egyhangú szavazattal fogadta el határozatát: 

   16/ 2021. (VII.6.) önkormányzati határozat 

 Tárgy:  Beszámoló a Kincses Sziget Óvoda 2020/2021. évi munkájáról. 

 

Sajóvámos Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Kincses Sziget Óvoda 2020/2021. évi 

munkájáról szóló beszámolót és azt elfogadja. 

Határidő: 2021. december 31. 
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Felelős: Lipéczné Iván Katalin óvoda vezető 

 

A második napirend keretében Lipéczné Iván Katalin megbízott bölcsőde vezető 

beszámolóját hallgatta meg a képviselő-testület. Az írásbeli beszámolót valamennyi képviselő 

megkapta:  

 

 

 

BESZÁMOLÓ  

 A SAJÓVÁMOSI SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE 

2020/2021 ÉVI 

GONDOZÁSI- NEVELÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lipéczné Iván Katalin 

2021. június 25 
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Tisztelt Képviselő testület! 

 

Beszámolómat a Sajóvámosi Szivárvány Bölcsőde 2020/2021 évi gondozási és nevelési munkájáról 

készítettem. 

 

A bölcsőde az önkormányzat által fenntartott, alapító okirattal, rendelkező intézmény szervezeti és 

szakmai önállósággal rendelkezik 

A gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 42.§(1) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően feladata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 

napközben ellátása, szakszerű gondozása és nevelésének biztosítása. 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek 

életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését 

kell megszervezni. Azoknak a gyermekeknek a részére, akiknek szülei, nevelői, gondozói 

munkavégzésük- ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is-, munkaerő-

piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 

napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  A napközbeni ellátás keretében biztosított 

szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik 

A gyermekek napközbeni ellátását az olyan gyermekek számára is biztosítani kell: 

• akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni 

• akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége 

• akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel.  

 

A MŰKÖDÉS JELLEMZŐI 

A bölcsődei felvétel rendje: 

A gyermekek felvételéről a bölcsődevezető dönt az alábbiak figyelembe vételével: 

Bölcsődénkbe a gyermeke 20 hetes korától három éves koráig, illetve annak az évnek a december 31-

ig vehető fel, amelyben a harmadik életévét betölti. Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de 

testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, jelentkezését az orvos 

nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermeki negyedik életévének 

betöltését követő augusztus 31-ig. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:  

- a házi gyermekorvos, vagy háziorvos 

- a szociális illetve családgondozó 

- a gyermekjóléti szolgálat 

- a gyámhivatal 

- a védőnő 

 

Bölcsődei munkánk tárgyi és szervezeti keretei 
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A bölcsődei nevelési év szeptember 01-től a következő év augusztus 31-ig tart. 

Az intézmény nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó 

gyermekek szüleinek munkakezdését és befejezését. 

Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek napi gondozási ideje legalább 4 óra és legfeljebb 

12 óra időtartamban határozható meg (15/1998 Nm rend.37.§(2) 

A bölcsődénk 6.00-tól – 17.00 óráig napi 11 órában tart nyitva.  

A kisgyermeknevelők és a dajkák heti váltásban dolgoznak. A szülők igényeit, kéréseit figyelembe 

vettük a gyermekek napirendjének napi rendjének kialakításánál. 

A bölcsőde 2021. augusztus 02-tól augusztus 19-ig zárva tart. 

 

Személyi feltételek 

 
A minimum személyi feltételeket a 15/1998 (IV.30) NM. rendelet 1 sz. melléklete határozza meg. 

Szabályozza a bölcsődei férőhelyek számát, amely szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, 

gondozható gyermekek száma 12 fő. Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek 

betöltötte a második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. 

Az eddigi igények alapján azt tapasztaljuk, hogy a szülők inkább a kétéves kor betöltésével egy időben 

kérvényezik a bölcsődei ellátást. Ebben az évben is csak egy gyermek volt, akinek 19 hónaposan 

igényelték a bölcsődét. 

Az épület adottságai alapján 24 férőhelyes, kétcsoportos intézmény, sajnos még ezt a létszámot nem 

sikerült elérni, de bízunk benne, hogy ez hamarosan változni fog. 

Bölcsődénkben „saját kisgyermeknevelő” rendszerben dolgozunk egy kisgyermeknevelő maximum 6-

7 gyermeket lát el. Ennek figyelembe vételével kell kialakítani a szükséges személyi és tárgyi 

feltételeket. 

Jelenleg egy csoporttal működünk 2 fő kisgyermeknevelővel és 2 fő dajkával, minden dolgozó 

rendelkezik az előírásnak megfelelő szakképesítéssel. 

 

A gyermekek egészségügyi felügyeletét a háziorvos látja el (megbízási szerződéssel), figyelemmel kíséri 

a gyermekek testi és szellemi fejlődését, szűrő vizsgálatokat végez. Megbetegedés estén ellátásban 

részesíti a gyermekeket. 

 

2020/2021-as nevelési évben felvett gyermek létszám: 14 fő (10 fiú-4 lány) 

2020. június 2020. október 2021. május 

14 fő 11fő 14 fő 

 

Bejáró gyermek: 3 fő 

Óvodába beíratott gyermek: 8 fő 

Ebből a helyi óvodába beíratott gyermek: 7 fő 

 

2021/2022- es nevelési évben beíratott gyermek létszám: 10 fő (6 fiú-4 lány)* 

Bejáró gyermek: 2 fő 
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* ez a létszám változhat mivel a bölcsődébe folyamatos a beiratkozás 

Nyilvántartási rendszer KENYSZI 

(Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről) 

A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 

nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20) Korm. rendelet tartalmazza az igénybevevői nyilvántartás 

vezetésének szabályait. 

A Taj alapú nyilvántartás szabályainak lényege, hogy egy olyan nyilvántartást vezetünk, amely az 

ellátottak Társadalom biztosítási Azonosító Jelén alapul annak érdekében, hogy a szolgáltatások 

igénybevétele és finanszírozása országos szinten egységes rendszerbe nyomon követhető legyen. 

Az adatszolgáltatás az igénybe vevők Gyvt. szerint adatainak rögzítéséből és a napi jelentésből áll. 

Gazdálkodási szempontból szükséges követni a gyermekek rendszeres bölcsőde látogatását és a 

hiányzások mértkének minimalizálását. Mert a 2017 évi költségvetési törvény bölcsődei támogatására 

vonatkozó rendelkezései alapján az adott hónapban valamennyi nyilvántartási napon figyelembe 

vehető támogatás szempontjából az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem 

vehető figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyilvántartási napján sem az a gyermek, aki a 

hónapban 10 napnál többet hiányzott. A beíratott és a támogatás szempontjából fegyelembe vett 

gyermekek létszáma egyetlen alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltató 

nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. 

A bölcsődés korosztálynál. még rendszeres látogatás mellett is nagyobb a hiányzás aránya, mint más 

korosztálynál. Ennek oka, hogy itt kerül kapcsolatba a gyermek a közösséggel és a közösségi élettel 

együtt járó nagyobb fertőzési kockázattal. 

Tárgyi feltételek 

A bölcsőde épülete, környezete gyönyörű. A helyiségek a berendezési tárgyak esztétikusak, 

barátságosak, korszerűek a gyermekek harmonikus fejlődését maximálisan elősegítik Az uniós 

előírásoknak megfelelő. A bútorzat a gyermekek méretéhez igazodik, a játékok elérhetőek a 

gyermekek számára. Játékkészletünk hozzájárul a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez. 

A játékot a gyermek elsődleges tevékenységi formájának tekinthetjük, ezért biztosítjuk, hogy 

megismerje a körülötte lévő világot és kipróbálja, gyakorolja, kiélje és feldolgozza az őt ért élményeket. 

Elengedhetetlen a nyugodt körülmények biztosítása, mert csak az a kisgyermek tud önfeledten 

játszani, akinek alapvető testi szükségleteit kielégítették, aki biztonságban érzi magát, akit meghitt jó 

kapcsolat fűz a kisgyermeknevelőjéhez. 

A bölcsődéhez játszó udvar is tartozik, ennek füvesítése megtörtént, most készül a homokozó és felé 

az árnyékoló. Az ősz folyamán még fásítást tervezünk az udvarra. A mobil játékok száma megfelelő 

(kismotor, hernyó, stb.) 

 

 

Gyermekétkeztetés 

Az intézményben tálalókonyha üzemel, gyermekeink részére a napi négyszeri étkezést a helyi 

konyháról biztosítjuk. A HACCP rendszer alapján a feltételek biztosítottak. 
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Az étlapot a gyermekek életkorának megfelelően a konyha élelmezésvezetője állítja össze. Az étlap 

idényszerű mennyiségében és minőségében igazodik a korszerű táplálkozási igényekhez. 

A gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértékét az önkormányzati rendelet 

határozza meg. 

A bölcsődei térítési díj összege: 508 Ft.- 

A Gyvt.21/B §(1) bekezdése alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a 

bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek számára ha: 

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül a gyermek 

b) tartósan beteg, fogyatékos, vagy olyan családban él, melyben tartósan beteg, vagy 

fogyatékos gyermeket nevelnek 

c) olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek 

d) olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb minimálbér személyi 

jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett 

összegének 130%-át (144.700.ft) 

Ebből adódóan intézményünkben: 

Térítési díjat fizetők száma: 2 fő 

Ingyenesen étkezők száma: 12 fő 

Ebben a nevelési évben 1 gyermek részére biztosítottunk speciális étrendet, külön rendeltük a 

megfelelőhelyről, melyhez szakorvosi vélemény szükséges. (kb.1300 Ft/nap) A tavaszi időszakban már 

nem igényelte, mert sikerült az ételallergiájából kigyógyulni.. 

 

SZAKMAI MUNKA 

Intézményünkben a szakmai munka a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a 

kidolgozott és aktualizált szakmai program szerint folyik (15/1998 (IV.30) NM rend.41 §) 

A bölcsődei ellátás kertében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani 

kell a gondozás - nevelés feltételeit, így különösen: 

• a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 

• megfelelő textíliát és bútorzatot 

• a játéktevékenység feltételeit 

• a szabadban való tartózkodás feltételeit 

• Az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést a közétkeztetésre 

vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló miniszteri rendeletben 

meghatározottak szerint 

Szolgáltatásunk alapja a kisgyermek tisztelete és szeretete, erre építjük a szakmai ismereteket és 

eljárások alkalmazását. Igyekszünk minél jobbá és élménydúsabbá tenni gyermekeink bölcsődei életét. 

Törekszünk arra, hogy összhangba hozzuk a szülői kompetenciát és a szakmai illetőségünket azért, 

hogy az egyéni gondozási- nevelési programot ki tudjuk alakítani. 

A bölcsődében gondozott gyermekek kiegyensúlyozottak, derűsek, aktívak és a világra nyitottak. 
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A szülőkkel való együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapulva őszinte és partneri kapcsolat. 

A programok megszervezése során minden alkalmat megragadunk a hagyományok, ünnepek 

ápolására, ezzel is fokozva a közösséghez tartozó élményét. Sajnos ebben az évben sem sikerült a vírus 

helyzet miatt a teljes éves szokás rendszerünket kialakítani. 

 

BÖLCSŐDEI RENDEZVÉNYEK ÉS ÜNNEPEK 

Az új nevelési év sem kezdődött a megszokott rendben. A szülőkkel, gyerekekkel személyes 

beszélgetés, illetve online formában a járványügyi szabályokat figyelembe véve ismerkedtek a 

kisgyermeknevelők. Talán könnyebb helyzetben vagyunk, hogy a bölcsőde dolgozói egy 

kivételével helyben lakók. 

A személyes szülői értekezletek és a szülőcsoportos beszélgetések az éven elmaradt 

a) Mikulás 

2020 decemberében tartottuk meg a zártkörű mikulás ünnepséget, délelőtt ellátogatott a 
Mikulás a bölcsődébe és a gyermekek ajándékot kaptak. 
 

b) Karácsony 

Karácsony közeledtével a kisgyermeknevelők feldíszítették a fenyőfát. Az ünnepi 

hangulatot karácsonyi énekléssel, versekkel és zenehallgatással színesítettük. Az 

Önkormányzat közös ajándékokat „tett” a fa alá, de egyéni ajándékot is kaptak a 

gyerekek, amit haza is vihettek. 

 

c) Farsang 

Ezen a napon a szülők ötletes jelmezekbe öltöztették gyermekeiket. A délelőtt táncos, 

zenés mókázással telt, melyben a gyerekek és mi felnőttek is nagyon jól éreztük 

magunkat. 
A változó járványügyi helyzet, majd az ismételt vészhelyzet következtében a rendeletek, jogszabályok 

változásait folyamatosan figyelemmel kísértük. A fertőtlenítéseket minden nap elvégeztük. 

Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a reánk bízott gyermekek egy biztonságot adó 

környezetben tölthessék el mindennapjaikat a szülők is elégedettek legyenek munkánkkal. 

A folyamatosan változó jogszabályok, a feladatok sokszínűsége és ennek való megfelelése tovább 

erősíti a közös gondolkodás, együttműködés szükségességét, jelentőségét. 

 

Köszönjük az Önkormányzat és a Képviselő testület támogató munkáját. mellyel hozzájárultak 

bölcsődénk működéséhez. 

 

Sajóvámos, 2021. június 25. 

        Lipéczné Iván Katalin 

        mb. intézményvezető 

    

 

 



 
 
 
 

20 

 

A képviselő-testület a Szivárvány Bölcsőde  munkájáról szóló beszámolót megismerte, 

és 6 igen ( jelenlévő képviselők száma: 6 fő ) az alábbi határozatot hozta: 

 

 

  17/  2021. (VII.6.) önkormányzati határozat 

 

Tárgy: Beszámoló a Szivárvány Bölcsőde 2020/2021. évi munkájáról. 

 

A képviselő-testület a Szivárvány Bölcsőde 2020/2021. évi munkájáról szóló 

beszámolót elfogadja. 

 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: Lipéczné Iván Katalin mb. intézményvezető 

 

    

A harmadik napirend keretében került sor a Kossuth Közösségi ház munkájáról szóló 

beszámoló tárgyalására.  

 

 

 BESZÁMOLÓ  

 A KOSSUTH KÖZÖSSÉGI HÁZ   

2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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Kossuth Közösségi Ház  

Sajóvámos 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

2020 emlékezetes esztendő lesz mindannyiunk számára. Sajnos minden tevékenységünkre, 

lehetőségeinkre, eseményeinkre rányomta a bélyegét. 

 

A Sajóvámosi Kossuth Közösségi Ház működéséről szóló 2020. évi beszámolómat terjesztem 

Önök elé. 

Az intézmény működését alapvetően az 1997. évi CXL. a kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény, 

továbbá a hozzá kapcsolódó kormányrendelet és miniszteri rendeletek határozzák meg.  

Helyi szinten pedig Sajóvámos Község Önkormányzata és képviselő-testület által jóváhagyott 

szervezeti és működési szabályzat az irányadó. 

A Kossuth Közösségi Ház többfunkciós intézmény. A feladatok ellátásához és működéséhez 

szükséges dokumentumokkal rendelkezik.  

 

2015. szeptember 1-től látom el a Közösségi Ház vezetőjeként a ház faladatait. 2018-ban 

megszereztem a Kulturális rendezvényszervezői OKJ szakképesítést, melyre az önkormányzat 

iskolázott be. 2018 decemberében a DJP Pont Mentori képzésén vettem részt.  

 

A Kulturális szervező szakképesítéssel rendelkező munkatárs feladata önkormányzati 

közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű 

és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása. 

Feladatok: 

➢ rendezvények szervezése, 

➢ rendezvények lebonyolítása, utómunkálatai, 

➢ közösségi programok szervezése,  

➢ tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítása, 

➢ amatőr művészeti és civil szervezetek szakszerű segítése,  

➢ szolgáltatások, tanfolyamok működésének biztosítása, 

➢ az intézmény szabályok szerinti működtetése. 

 

Tötös Istvánné a könyvtár vezetője, aki a könyvtár vezetése mellett a rendezvények 

előkészítésében, és a mindennapi feladatok ellátásában nyújt nagy segítséget számomra. 

Közmunka Program keretén belül mindig változó létszámmal dolgozunk. Az itt dolgozók a 

takarítási feladatok mellett segítséget nyújtanak számunkra a rendezvények lebonyolításában, 
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valamint a lakosság megfelelő tájékoztatása érdekében a szórólapok, levelek, értesítők, Kisbíró 

stb. kihordásában.  

A megnövekedett rendezvények száma indokolttá teszi, hogy a munkatársaim ismerjék az 

intézményi munkafolyamatokat, ezzel biztosítva az intézmény zavartalan működését.  

A sokrétű, összetett tevékenység szükségessé teszi a csapatmunkát, minden rendezvényeinken 

mindenki részfeladatot vállal:  

➢ Lukács Zoltánné 

➢ Melczer Beáta 

➢ Izrókné Bartkó Franciska 

➢ Béres Jánosné 

➢ Benke Kitti 

➢ Béres Judit 

➢ Tóth Vivien 

➢ Varga Balázs 

 

 

Közösségi Ház nyitvatartása 2020-ban     

Hétfőtől - péntekig: 10.00 - 20.00     

Szombat  16.00 - 20.00 

Vasárnap  Zárva 

Heti:    54 óra     

A rendezvényekhez igazodva a nyitvatartási időn kívül, ha kell hétvégeken is dolgozunk.  

A kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. március 16-tól mindig alkalmazkodtunk a 

jogszabályokhoz és ahhoz igazítottuk a Közösségi Ház nyitvatartását.    

 

Beszámoló a Kossuth Közösségi Ház munkájáról 

 

 

A megújult feltételek új kihívások elé állították és állítják az intézmény munkatársait. A 

felmerülő igényeket a legjobb tudásunk szerint teljesítjük. Az intézmény tárgyi és technikai 

feltételeinek javításán folyamatosan dolgozunk, melyek a minőségi munka elengedhetetlen 

kellékei.  

A fenntartó önkormányzat maximálisan támogatja az intézményt szakmai munkájában, anyagi 

támogatást nyújt a folyamatos és színvonalas működtetéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez.  

 

A község oktatási és nevelési intézményeivel (óvoda, iskola) rendszeresen tartjuk a 

kapcsolatot, programokat szervezünk, igény szerint szakmai és technikai segítséget nyújtunk.  

 

Az egyházakkal jó kapcsolatot ápolunk, kölcsönösen bekapcsolódunk egymás 

rendezvényeibe.  
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Hatodik éve működik térítés ellenében a Premier Alapfokú Művészeti Iskola a Közösségi 

Házban. Napi szintű munkakapcsolatban vagyunk, szerződés alapján helyet biztosítunk, 

zongora, gitár és dob, szolfézs óráiknak. Minden esetben térítésmentesen biztosítjuk a helyet a 

féléves, éves vizsgák, valamint nyílt órák, koncertek számára. 

 

A Sajóvámosi Kisbíró híreinek összegyűjtése 2017-től a Közösségi Ház feladatkörébe 

tartozik. 

 

A 2156 lélekszámú Sajóvámoson, a Közösségi Ház keretein belül 5 csoport működik, ami az 

országos átlaghoz képest, jónak minősül. 

 

Az alábbi közösségek működnek Sajóvámoson: 

➢ Sajóvámosi Népdalkör  

➢ Csemete Néptánccsoport  

➢ Csemete utánpótlás Néptánccsoport 

➢ Sajóvámosi „Művész Urak” 

➢ Zumba  

 

Szabadtéri rendezvények: 

➢ VI. Vámos-Toros Nap 

➢ Nyári tábor ( 2 hét) 

➢ Tegyünk egy kört - autómentes nap 

   

Képzéseket és tanfolyamokat, oktatásokat fogadtunk be: 

➢ Növényvédelmi tanfolyam 

 

Felkaroljuk a helyi kezdeményezéseket és helyet biztosítunk a lakosság igényeinek 

megfelelő rendezvényeknek: 

➢ Esküvők 

 

 

Egy kulturális intézmény működésének legfontosabb eszköze a nyilvánosság. Megragadunk 

minden olyan lehetőséget, amely a lakosság tájékoztatását célozza.  

Rendezvényeink népszerűsítésében minden esetben igénybe vettük a helyi kábeltévét, RádióM, 

meghívó, számtalan plakát, szórólap került kihelyezésre a településünk több pontján. (honlap, 

facebook, Észak-Magyarország Napilap) 

Ezen kívül a helyi Kisbíró újságban is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az intézmény 

életéről. 

 

Az intézmény a kulturális tevékenységeken túl az alábbi szolgáltatásokat nyújtja. 

A pandémiás helyzet ezeket a szolgáltatásokat részlegesen megváltoztatta.   
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➢ Egyéb irodai szolgáltatások: fénymásolás, nyomtatás, scannelés, spirálozás, önéletrajz 

készítése lakossági igény szerint 

➢ Internetezési lehetőség a lakosság számára 

➢ Konditerem, ping-pong, biliárd igénybevételére való lehetőség  

➢ Terembérleti lehetőség: tanácskozások, gyűlések, fórumok, vásárok 

➢ Filagória bérlésének lebonyolítása 

➢ Műfüves pálya bérlésének lebonyolítása  

➢ Képzések, tanfolyamok, továbbképzések lebonyolítása külső közreműködő 

szervezetekkel, intézményekkel 

➢ Kihelyezett Családgondozónak ad helyett a Közösségi Ház 

➢ Toborzás álláskeresőknek 

➢ Tüdőszűrés a lakosság részére 

➢ Mobil Kormányablak buszban azonnali ügyintézés 

 

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a gyermek és ifjúsági korosztály szabad idejének hasznos 

eltöltésére. Törekszünk arra, hogy a gyerekek egyes programok által ne csak a szórakozás és 

kikapcsolódás lehetőségeit kapják, hanem szellemi többlettel is gyarapodjanak.  

 

 

 

 

2020. évben megvalósult rendezvények felsorolása 

 

Január: 

 Tüdőszűrés 

Esküvő 

Könyvárusítás 

 Premier vizsga 

 

 

Február: 

VI. Vámos-Toros 

 Sportbál 

Esküvő 

Óvodai farsang 

Wass Albert Felolvasó Maraton 

Véradás 

 

Március: 

Nőnapi műsor 

Esküvő 

Gergely Éva Kiállítás (Sajóvámosi Arany János Általános Iskola) 

 

Április:  

Esküvő 
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Online Rajzpályázat 

Szájmaszk csomagolása és eljuttatása minden háztartásba  

 

Május: 

Esküvő  

 

Június: 

Szemvizsgálat 

 

Július: 

Nyári tábor 

Esküvő  

Véradás 

 

Augusztus: 

Esküvő 

 

Szeptember: 

 Lehet más a tanulás otthon? Németh Anna előadása 

Esküvő 

Tegyünk egy kört kerékpártúra 

   

Október:  

Esküvő 

Október 23-ai koszorúzás 

Könyvtári napok 

Szemvizsgálat 

 Véradás 

 Településfásítási Program 

 

 

November: 

 

Pál Feri Atya előadása: Hogyan válhat erőforrássá a múlt, hogyan alakítható szabadon 

a jövő? 

Karácsonyi fotózás 

 

December: 

  

 A Mikulás házhoz vitte a csomagot 

 Esküvő 

 

 

Civil szervezetek próbái:  

 

➢ Népdalkör ( heti 1 alkalom )  

➢ Csemete Néptánccsoport ( heti 1 alkalom ) 

➢ Csemete utánpótlás Néptánccsoport ( heti 1 alkalom)  
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➢ Sajóvámosi „Művész Urak” ( alkalomszerűen ) 

➢ Zumba ( heti 1 alkalom + alkalomszerűen ) 

 

 

Premier Alapfokú Művészeti iskola órái: 

 

➢ Zongora ( heti 5 alkalom,  1 tanár) 

➢ Gitár ( heti 2 alkalom, 2 tanár ) 

➢ Dob ( heti 1 alkalom ) 

A koronavírus miatti veszélyhelyzet, ahogy az országban és világszerte a mi intézményünk 

életében és ezáltal a falu kulturális életében jelentős változásokat hozott. 

Működésünk március 16. és június 16. valamint november 11. után szinte teljesen leállt. 

Ez azt jelentette, hogy az említett időszakban az intézményt nem látogathatták, rendezvényeket 

nem szervezhettünk, a kulturális élet teljesen leállt. 

A könyvtár nyújthatott bizonyos szolgáltatásokat. 

A Közösségi Házban a tavaszi leállás alatt következő munkálatokat végeztük el.  

 

➢ rendrakás, takarítás a szekrényekben 

➢ lámpák portalanítása 

➢ a néptáncos öltöző rendbetétele 

➢ függönyök, drapédiák leszedése tisztítása 

➢ az iroda és konyha tisztítófestése 

➢ a konditerem tisztítófestése 

➢ az internet helyiség festése, a laminált padló lerakása 

 

 

 

 

További programok rendezvények, szolgáltatások összegzése 

 

 

➢  „Tegyünk egy kört” (1 alkalom) 

➢ Településfásítási Program  

➢ Bálok (1 alkalom) 

➢ Egészségügyi szűrővizsgálat (1 alkalom) 

➢ Esküvő (23 alkalom)  

➢ Filagória bérlés (11 alkalom) 

➢ Karácsonyi fotózás (1 alkalom) 

➢ Kiállítás (1 alkalom) 

➢ Látásvizsgálat (2 alkalom) 

➢ A Mikulás házhoz vitte a csomagot 

➢ Mobil Kormányablak (3 alkalom) 

➢ Műfüves pálya bérlés (24 alkalom) 

➢ Koszorúzás  (1 alkalom) 

➢ Népdalkör próba (17 alkalom) 

➢ Néptánc Oktatás (28 alkalom) 

➢ Nőnap (1 alkalom) 

➢ Nyári tábor (2 hét) 

➢ Premier Alapfokú Művészeti Iskola 

rendezvényei (1 alkalom) 

➢ Terembérlet (1 alkalom) 

➢ Toborzás, álláskeresés (1 alkalom) 

➢ Vámos-Toros (1 alkalom) 

➢ Vásárok (9 alkalom) 

➢ Véradás (3 alkalom) 



 
 
 
 

27 

 

➢ XIII. Wass Albert Felolvasó Maraton 

➢ Zumba (15 alkalom) 

➢ Országos Könyvtári napok (1 alkalom) 

➢ Óvodai farsang (1 alkalom) 
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Javaslataink 
 
 
Folyamatos kihívást jelent az épület üzemeltetésével kapcsolatos feladatok, problémák 
megoldása. (nyílászárók, tető beázása, világító testek gyakori meghibásodása) 
 
A Közösségi Ház fűtésrendszer hibás működésének a kijavítása és korszerűsítése már 
elengedhetetlenné válik, hiszen a téli időszakban a beltéri hőmérséklet szinte elviselhetetlenül 
alacsony.  
 
A terem tisztító festése megtörtént, de továbbra is javaslom a konditerem fejlesztését, 
karbantartását.  
 
 
Elengedhetetlen és szükségszerű lenne a konyha tálaló részének korszerűsítése, minimális 
eszközök beszerzése a kisebb rendezvények kiszolgálása érdekében. 
 
Szükség lenne mosogatógépre, mikrohullámú sütőre a nyári tábor, ötletesebb játszóház, 
állófogadások, ballagások, születésnapi rendezvények hatékonyabb lebonyolítása érdekében. 
 
Továbbra is javasoljuk plusz bevétel szerzése céljából az alagsori terem bérbeadását kisebb-
nagyobb rendezvényekre pl: ballagás, esküvői állófogadás, születésnapi rendezvény, oktatás 
stb. 
 
Elengedhetetlen díszterem színpadjának felújítása és világításának korszerűsítése.  
 
A szabadtéri színpad az elmúlt év során rohamosan veszít az állagából, (járólapok, téglák 
omlása) ami már veszélyessé kezd válni. 

 

Összegzés 

 

A Kossuth Közösségi Ház 2020-ban a pandémiás intézkedésekkel terhelt nehéz esztendőt 

tudhat maga mögött. Ennek ellenére azt gondolom, hogy megfelelően használtuk ki a 

rendelkezésre álló időszakot, hogy amit csak lehet megvalósíthassunk.  

 

Nyitottak vagyunk minden új kezdeményezésre és lehetőségre, próbálunk mindenki számára 

helyet biztosítani Közösségi Házunkban. A célunk továbbra is az, hogy ápoljuk 

hagyományainkat, minél több színvonalas rendezvényt szervezzünk és minél több lehetőséget 

nyújtsunk a lakosság minden korosztálya számára, hogy kulturált keretek között töltsék el a 

szabad idejüket.    

Igyekszünk feladatainkat továbbra is tőlünk telhető legnagyobb igyekezettel, tisztességesen 

ellátni, segíteni településünket és az itt élőket. 

Figyelve a világ körülöttünk zajló változásait, újszerű tervekkel, ötletekkel, elképzelésekkel 

igyekszünk megfelelni a kor és a helyzet elvárásainak. 
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Köszönjük Polgármester Úrnak, illetve a Képviselő-testület tagjainak mind anyagi, mind 

erkölcsi támogatását, melyet mindennapi munkavégzésünkhöz nyújtanak. A későbbiek 

folyamán is számítunk segítő támogatásukra, építő jellegű kritikáikra. Nagyrendezvényeink 

alkalmával nélkülözhetetlen segítséget kaptunk az önkormányzat dolgozóitól, Polgárőrségtől. 

Reméljük, hogy a továbbiakban is számíthatunk közreműködésükre. 

 

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi beszámolómat fogadja el és a 

jövőben is segítsék az intézmény zavartalan működését.  

 

 

Sajóvámos, 2021. június 15. 

 

 

 

Szólya Zsuzsanna 

         Közösségi Ház vezető 

 

 

 

 

SZOLGÁLTATÁSI TERV 

Tárgyév 2021 

Település neve: Sajóvámos 

Megye Borsod-Abaúj-Zemplén 

Település típusa Község 

A település állandó lakónépessége: 
  

A közművelődési alapszolgáltatás 

ellátásnak módja 
Közösségi színtér 

Közművelődési közösségi színtér neve: Kossuth Közösségi Ház 

Közművelődési közösségi színtér címe: 3712 Sajóvámos, Kossuth tér 1/A 

Ellátott alapszolgáltatások a település 

hatályos közművelődési rendeletével 

egyezően:  

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, 

működésük támogatása, fejlődésük segítése, a 

közművelődési tevékenységek és a művelődő 

közösségek számára helyszín biztosítása, - A 

közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
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Felelős vezető neve: Váradi Lajos polgármester 

Kitöltő neve és beosztása: Szólya Zsuzsanna Közösségi Ház vezető 

 

 

 

2020. TEREMBÉRLERLET, SZOLGÁLTATÁSOK 

   

HÓNAP 
SZOLGÁLTATÁSOK 

BEVÉTEL 
TEREMBÉRLET 

BEVÉTEL 

január 26 040 Ft 28 000 Ft 

február 21 220 Ft 32 600 Ft 

március 8 860 Ft 10 000 Ft 

április 3 140 Ft 0 Ft 

május 14 680 Ft 24 000 Ft 

június 19 600 Ft 38 000 Ft 

július 9 740 Ft 36 000 Ft 

augusztus 9 500 Ft 57 000 Ft 

szeptember 27 320 Ft 45 000 Ft 

október 6 840 Ft 31 000 Ft 

november 4 780 Ft 7 000 Ft 

december 10 320 Ft 0 Ft 

  162 040 Ft 308 600 Ft 

Összesen: 470 640 Ft 
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Hozzászólások: 

Váradi Lajos: A közösségi ház vezetőjének megbetegedése miatt a szükséges intézményi 

határidős feladatokat átszervezték. A meghirdetett nyári táborban érintettek időben 

kiértesítésre kerültek. Július utolsó két hetét próbáljuk meg szervezni. Bízunk abban, hogy 

addig felépül Szólya Zsuzsanna ház vezető és nem lesz akadálya.  

Dr. Milus Katalin:  A rendezvényekről érdeklődik. 

Váradi Lajos: Az Augusztus 20. meg lesz tartva. Néhány dologban eltérő módon, mint a 

korábbi évek gyakorlatában történt. Koncertet lehet tartani, táncos rendezvényt, utcabált nem.  

Juhászné Lipták Erika: A rendezvényeket hiányolják már a lakosok. 

Váradi Lajos: Előzetesen az Augusztus 20-i ünnepségről elmondja, hogy a Közösségi háznál 

és környékén lesz megtartva. A gyerekeknek lesz ugráló vár, ez népszerű volt máskor is. A 

kulturális csoportok sajnos egy kissé megcsappantak.  

A Nemzeti Színházból fog fellépni egy férfi és egy hölgy, fellép továbbá a Sajóvámosi 

Népdalkör, egy 90 perces koncertet ad az Inflagrati együttes, lesz tüzijárék, büfé. Az utcabált 

nem engedik a jogszabályok. Pénteki napon tartjuk az Augusztus 20. ünnepséget. A szombat 

és a vasárnap pihenő lesz minden dolgozónak. 

Dr. Milus Katalin:    Az átoltottságról érdeklődik. 

Váradi Lajos: Nem pontos a lista, igazán Dr. Pető Zsolt háziorvos tudna megközelítőleges 

adatot nyújtani. 

A Kossuth Közösségi Ház személyi állománya csökkent, azok a közfoglalkoztatottak, akik 

tudtak elhelyezkedtek. Izrókné Barthó Franciska megszüntette a munkaviszonyát a Házban.  

Szerkényesné Földvári Éva: Szükség van-e az augusztus 20-i tüzijátékra? Helyette inkább 

bort, sütit kellene a részt vevőknek osztogatni. 

Váradi Lajos:  Sajósenyén is lesz tűzijáték, egy négyszáz fős településen. Igény van rá a 

lakosság részéről, arra mindig kilátogatnak  az emberek. A kisvasutat lemondtuk, az is kb. 

négyszázezer forint lenne. Babgulyás főzés most nem lesz.  

 

Farkas Gyula: Az eszközöket, amit   Szólya Zsuzsanna kért a beszámolójában támogassuk.  
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Váradi Lajos: A terembérletet, a rendezvényekhez szükséges filagóriát alacsony áron adjuk ki 

bérbe. A pince 12 ezer forint egy napra. Kellene már egy kicsit javítani az állagán, hogy még 

impozánsabb lenne. 

A Kossuth Közösségi Házban lévő internet szoba felújításra került. Bizonyára észrevettétek, 

hogy laminált parkettáztunk. Kellene még a nyílászárók cseréje, valamint a födém csere, mivel 

a fűtés számlák télen nagyon magasak. 

Juhászné Lipták Erika:  A Sajóvámosi Közösségi Házért Közalapítvány által összegyűjtött 

pénzből is lehetne beszerezni a ház vezetője által igényelt eszközöket.  

Szekrényesné Földvári Éva:  Támogatja azt az elképzelést, hogy az alapítvány bevételéből 

kerüljön megvásárlásra a Zsuzsa által igényelt eszköz. Ehhez alapítványi döntésre van 

szükség. 

Farkas Gyula:  A faluháza egy különleges helyszín az esküvők számára. Nagyon szép a 

környezete. 

Dr. Milus Katalin: A ház felújítása melyik évben lesz? 

Váradi Lajos: 25 millió forintot nyertünk a tetőtér, a  világító lámpatestek felújítására. Ősszel 

fognak kijönni a pályázatok, 2021/2024. évi ciklus kiírásai.  

Szekrényesné Földvári Éva: Az informatikai terem valóban szép lett. Jó volt a gyermeknapi 

koncert. 

Váradi Lajos polgármester a beszámolót elfogadásra javasolta. A képviselő-testület 6 igen 

(jelen vannak 6 fő igen) szavazattal fogadta el a Kossuth Közösségi Ház 2020. évi munkájáról 

szóló beszámolót. 

   18/2021. (VII.6.) önkormányzati határozat 

   Tárgy: Beszámoló a Kossuth Közösségi Ház 2020. évi tevékenységéről. 

 

Sajóvámos Község Képviselőtestülete megtárgyalta a Kossuth Közösségi Ház 2020. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

A képviselő-testület egyhangúlag fogadta el a beszámolót. 
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Határidő: 2021. december 31. 

Felelős:  Szólya Zsuzsanna közösségi ház vezető 

A negyedik napirend keretében Molnárné Cseh Mária jegyző ismertette a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Gyámhivatal átiratát, mely szerint egy 

hónap állt rendelkezésre, hogy átfogó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

értékelést készítsünk Sajóvámos községben. 

Segítségül kérte a Felsőzsolcai Családsegítő Szolgálatot. Kéri a képviselő-testülete, hogy 

fogadja el az értékelést. 

 

Sajóvámos 

A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata 

 

A Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ szociális és gyermekjóléti alapellátást biztosító 

integrált intézmény, melynek fenntartója a Felsőzsolcai Szociális és Gyermekjóléti 

Intézményfenntartó Társulás. 

 

Az intézmény működési rendje: 

Az intézmény nyitott, az általa nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti, aki a 

jogosultsági feltételeknek megfelel. 

A szolgáltatásokat biztosító intézmény 

 - neve: Felsőzsolcai Szociális Szolgáltató Központ 

 - címe: 3561 Felsőzsolca Kassai u. 32. sz. 

 - elérhetősége: 

  Telefon: 06-46/383-520 

  Mobil:06-70-698-0971; 06-30/478-9871 

  Email: csaladgondozo.kozpont@gmail.com 
 
 

Az intézmény ügyfélfogadása 

Felsőzsolca 

Hétfő, Péntek:  800 -1200 

Szerda   800 -1800 
 

Sajóvámos 
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Kedd   1200 -1400 

Csütörtök    800 -1000 
 

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza. 

A joganyag tartalmazza az ellátásokra vonatkozóan alapvető szabályokat, ellátási formákat, 

valamint a működtetésre vonatkozó kötelezettségeket. A jogszabály a gyermekek védelmének 

rendszerét négy fő kategóriába sorolja: pénzbeli és természetbeni ellátások, gyermekjóléti 

alapellátások, gyermekvédelmi szakellátások, hatósági intézkedések. 

A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében a 2016. évtől átstrukturálódott az 

eddigi alapszolgáltatási rendszer és integrált szervezeti egységek gondoskodnak a 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról. 

Két új intézményi forma jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és 

gyermekjóléti központ.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálatot minden települési önkormányzatnak kötelezően 

biztosítania kell a szociális, mentálhigiénés problémákkal küzdő vagy egyéb krízishelyzet 

megoldásához segítséget igénylő gyermekek, egyének, családok számára. 

Családsegítés keretében biztosítani kell: szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadást, 

családgondozást, a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszer működtetését, 

közösségfejlesztő, egyéni, csoportos terápiás programokat és szolgáltatásokat. 

A család- és gyermekjóléti alapellátás keretében a családsegítő információt gyűjt, tájékoztat, 

szolgáltatást közvetít, szociális segítő munkát végez és koordinálja a gyermekkel 

kapcsolatban álló szakemberek munkáját az esetkezelés során. Segíti az igénybevevőket a 

családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek 

gondozásában, ellátásának megszervezésében. Az igénybevevő szükségleteinek kielégítése, 

problémájának megoldása, céljai elérése érdekében számba veszi és mozgósítja az 

igénybevevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, 

amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe. Koordinálja az 

esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban 

dolgozók együttműködését. 

A családsegítés önkéntesen, kérelem alapján történik települési szinten a család- és 

gyermekjóléti szolgálat; járási, megyei szinten a család és gyermekjóléti központ keretében.  

A családsegítő feladata szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízis helyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára támaszt nyújtani az életvezetési 

képesség megőrzésében. Ez jelenthet információnyújtást, problémamegoldást, lelki 

támogatást, vagy ügyintézést is. A problémák kezelésének elsődleges eszköze a család 

erőforrásainak a megtalálása, a kliens önállóvá válása. 

A szolgáltatás magában foglalja: 

  a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; 

 a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítését; 

  közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését; 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a 
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pszichiátriai betegek, a kábítószerproblémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult 

személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását; 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő mediációs programokhoz és szolgáltatásokhoz, valamint a nehéz élethelyzetben 

élő családokat segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítését. 

 

A családgondozó elé az adott probléma a család önkéntes (szülők, nagyszülők, vagy akár a 

gyermek) megkeresése kapcsán; vagy a jelzőrendszer valamely tagja (iskola, óvoda, védőnő, 

rendőrség, bíróság stb.) értesítése alapján, illetve névtelen bejelentés alapján kerülhet. 

Az esetek egy része rövidtávon, egyszeri esetkezeléssel lezárható, míg bizonyos 

krízishelyzetek hosszabb távú beavatkozást igényelnek. 

Amennyiben a családsegítő úgy ítéli meg, hogy a gyermek veszélyeztetettsége áll fenn, annak 

megszüntetésére hosszabb távú családgondozást javasol. A probléma súlyosságán és a szülő 

együttműködésén múlik, hogy a családgondozás az alapellátás keretein belül, vagy 

kötelezéssel, védelembe vétel útján történik-e. 

A családsegítő javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek 

védelembe vételére, vagy a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a 

gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő 

kiemelésére, gondozási helye megváltoztatására. 
 

Az első interjú célzott beszélgetés, a problémafeltárás, megismerés módszere, az 

együttműködés eszköze. Az első találkozás az elsődleges szükségletfelmérés is egyben, 

melyet az alábbi kimenetek követhetnek: Illetékesség esetén krízishelyzetben azonnali 

beavatkozás, szükség esetén hatóság bevonása, egyszeri ügyintézés, egyéb szolgáltatás 

igénybevételére történő irányítás (pl.: központ speciális szolgáltatásai, tanácsadási formái),  

szociális segítőmunka megkezdése, továbbirányítás más, illetékes szolgáltatóhoz, eset 

lezárása. 

Az együttműködés elemei írásbeli megállapodásban kerülnek rögzítésre. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai az ellátási területen életvitelszerűen itt 

tartózkodók számára térítésmentesen elérhetőek. 

A család- és gyermekjóléti központ egy adott járás területén működik és a gyermekvédelmi 

gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések tartoznak a feladatkörébe. Továbbá a 

járás család- és gyermekjóléti szolgálatainak szakmai munkáját támogatja és a gyermekek 

védelmére irányuló tevékenységek ellátására egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, 

programokat szervez. 

A települési önkormányzat feladatköre az általános segítő tevékenységek, így a család- és 

gyermekjóléti szolgálat biztosítása, ami csak együtt működtethető. A szolgálat kizárólag 

alapszolgáltatási tevékenységeket lát el, feladata preventív célú szociális segítő munka, 

szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás segítése, közvetítés más szolgálatokhoz, 

adminisztrációs tevékenységi kör, észlelő- és jelzőrendszer működtetése. 
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A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor, az ellátásra 

jogosult személyt, illetve törvényes képviselőjét tájékoztatni kell az ellátás tartamáról, 

feltételeiről és az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról. 

 

Sajóvámos településen a család- és gyermekjóléti feladatellátást hetente két alkalommal  

szakképzett családgondozó látja el gyógypedagógus-pszichopedagógia szakos tanár 

végzettséggel. Az ügyfélfogadás keddi és csütörtöki napokon történik. Szükség esetén a 

családgondozót más időpontban is felkereshetik a segítséget igénylő sajóvámosi lakosok 

Felsőzsolcán ügyfélfogadási időpontokban. 

A család- és gyermekjóléti szolgálat tevékenységeinek elvégzésére a Közösségi Ház 

épületének alagsorában kapott elhelyezést. 

Ez az iroda alkalmas a bizalmi légkör kialakítására, azonban még mindig hiányosságként 

jelentkezik, hogy nem rendelkezik vezetékes telefonnal, fénymásolóval, és nyomtatóval, ami 

a gyors, azonnali és közvetlen ügyintézést nehezíti. Az adminisztrációs tevékenységeket 

Felsőzsolcán van lehetőség elvégezni. 

 

A szolgálat az év folyamán 42 főt látott el, 19 főt együttműködési megállapodással, 23 főt 

tanácsadottként, illetve egyszeri ellátással, ez összen 31 családot érintett. 

Gyermek-és fiatalkorúak száma ebből 10 fő. 

A szolgáltatást igénybe vevő családok gyermeknevelési és életviteli problémák miatt kerültek 

kapcsolatba a családsegítővel. Jellemző az álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás, önéletrajz 

írása és egyszeri pénzbeli támogatás kérelmezése, nyomtatványok kitöltése. 

 

A családsegítő feladata, hogy hozzásegítse az embereket ahhoz, hogy képessé váljanak ügyeik 

önálló intézésére, megfelelő munkahely megtalálására, anyagi, életviteli, gyermeknevelési 

problémáik rendezésére. 

 

A gyermekek és családok gondozása során folyamatos a kapcsolattartás a jelzőrendszer 

tagjaival – a helyi óvoda és iskola vezetőivel, a védőnővel, illetve felmerülő problémák esetén, 

az eset jellege szerint a település jegyzőjével és az önkormányzat dolgozóival is. Jó kapcsolat 

alakult ki a község közbiztonságáért felelős hatósági szervekkel is. A sajóbábonyi rendőrőrs 

kollégái az esetleges problémák megoldásában lehetőség szerint készségesen segítséget 

nyújtanak. A problémák jelzése telefonon, illetve esetjelző adatlapon postai úton, vagy e-

mailben érkezik. Az iskolai-óvodai szociális segítővel is rendsezeres a kapcsolattartás, 

probléma esetén sikerül a megfelelő megoldást megtalálni. 

A jelzőrendszeri tagoktól a 2020. évben összesen 7 jelzés érkezett. 

Védelembe vételre, illetve hatósági intézkedésre nem került sor. Egy gyermek esetében 

kiskorú veszélyeztetése kapcsán gyámrendelés ügyében közreműködött szolgálatunk, segítve 

az edelényi gyámhivatal munkáját. 

 

 

Intézményünk szolgáltatásai a járvány ideje alatt is folyamatosan elérhetőek voltak, az 

ügyfélfogadás szüneteltetésére nem került sor, azonban a telefonos kapcsolattartásra nagyobb 

hangsúlyt fektettünk. Prevenciós programok szervezésére nem volt lehetőség,  pedig fontos 

feladat a gyermekek felvilágosítása mind a bűnmegelőzés, mind az egészségmegőrzés, és a 

továbbtanulás területén. 
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Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása 

 

A 2021. évre vonatkozóan tervezzük bűnmegelőzési, egészségvédelmi előadások és 

közösségépítő programok, foglalkozások szervezését a település gyermek részére, 

amennyiben a járvány okozta veszélyeztetettség megszűnik. 

 

A jelzőrendszer tagjainak együttműködése és a szervek döntő többségének egymással történő 

szoros kapcsolatfenntartása rendkívül indokolt a gyermekek védelme érdekében, ezért 

fokozottan törekedni kell arra, hogy ez a jövőben is fennmaradjon, illetve tovább fejlődjön. 

 

 

A képviselő-testület 6 igen (Jelenlévő képviselők száma: 6 fő) szavazattal fogadta el soron 

következő határozatát: 

 

  

   19/2021. (VII.6.) önkormányzati határozat 

 

   Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról való 

    átfogó jelentés elfogadása.  

 

Sajóvámos Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Felsőzsolcai Családsegítő Szolgálat 

által készített átfogó jelentést, és azt elfogadja. 

 

    

A polgármester által tett bejelentések, javaslatok, képviselői indítványok napirend 

keretében: 

Váradi Lajos polgármester úr bejelentette, hogy Kovácsné Tamás Ilona pedagógus szeretné a 

képviselő-testületnek megköszönni, hogy gondoltak rá. (A tanító nő a Sajóvámosi Arany 

János Általános Iskolában tanított, iskola igazgató helyettes volt Póczos Barnabásné igazgató 

asszony mellett, majd megbízott iskola igazgatói feladatokat látott el, továbbá ellátja az Arany 

János Általános Iskola Alapítványának elnöki teendőit. Sokat tett a sajóvámosi közösségért. 

A képviselő-testület egy csokor virággal, és egy elismerő makettel köszönte meg 

munkásságát)  Jelenlévők valamennyien jó kívánságaikat fejezték ki Ilonka tanító néni felé. 

Nyugdíjas éveihez minden jót kívánunk. (Kovácsné Tamás Ilona elhagyja a termet) 

Szekrényesné Földvári Éva: A Sajóvámosi Önkormányzati Termelői Piac működésével 

kapcsolatosan tájékoztatni kellene a lakosságot, hogy ki lehet őstermelő, hogyan lehet a 

piacon árusítani. 
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Váradi Lajos:  Tóth András falugazdász látja el azokat a feladatokat, amelyek a községünk 

lakosságát érintik. Az őstermelői igazolványt tőle lehet igényelni. Jelezzük felé az ezirányú 

igényt. 

Ezután polgármester úr a ravatalozó gondnokával kapcsolatosan elmondja, hogy Mertus 

Jánosné látja el megbízási jogviszonyban ezt a feladatot. Magdi néni műtötték, és egy ideig 

nem volt. A temetkezést egyeztetni kell a temető gondnokkal. A ravatalozó tisztántartását, 

ajtajának kinyitását az esemény lebonyolításában való segítséget ő végezni. 

Ezt követően a felelős állattartással kapcsolatos Magyar Falu pályázatról adott tájékoztatást 

polgármester úr. Elmondta, hogy a megpályázni kívánt összeg és a településen tartott állatok 

darabszáma nagyon kevés lehetőséget nyújt. Kevés a pályázati forrás. 1,5 millió forintos 

pályázatból 3 % egyéb költség (45 ezer forint) levonása uitán 1.455.000,-Ft-ra lehet pályázni. 

A lakosság körében az igényfelmérés megtörtént. A jelentkezők száma, igénye jóval 

meghaladta a pályázat adta lehetőségeket.  

Farkas Gyula:     A Pénzügyi Bizottság a költségtervet megismerve olyan javaslattal élt a 

testület felé, hogy egy háztartásból egy állatot, és egy szolgáltatást fedezzen a pályázat. A 

veszettség elleni védő oltás, valamint a csipp az állattartó kötelessége, alap dolog, ezt vállalja 

az állattartó. 

Szekrényesné Földvári Éva:  Egyetért ezzel a javaslattal, egy háztartásból egy állat. 

Dr. Milus Katalin: A kutyákat mindet kellene ivartalanítani. 

Juhászné Lipták Erika :Támogatja azt a javaslatot, hogy egy ember, egy jószág ivartalanítása 

valósuljon meg. 

A képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal (jelenlévő képviselő 6 fő) fogadta el a 

következő határozatát: 

 

   20/ 2021. (VII.6.) önkormányzati határozat 

   Tárgy: Felelős állattartás elősegítése. 
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Sajóvámos Község Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program 

keretében  „Felelős állattartás elősegítése” című alprogramhoz . A kiírás kódszáma: MFP-

FAE/2021. 

Az igényfelmérő ívet – a pályázat 9. számú mellékletét – 2021. május 5.-én nyitottuk meg, 

és az állattartók azon kérhették a szolgáltatásokat. 

A nagy érdeklődésre és az alacsony pályázati forrásra tekintettel a képviselő-testület úgy 

döntött, hogy egy állattartó csak egy féle állatra és egy féle szolgáltatásra nyújthat be igényt. 

Ennek alapján 1.500.000,-Ft pályázati forrásból 3 % egyéb költséget (45.000,-Ft) levonva 

1.455.000,-Ft áll rendelkezésre, amennyiben a pályázat nyertes lesz. 

Az állatok védelméről szóló jogszabály szerint az állattartó kötelessége a veszettség elleni 

védőoltás, valamint a transzportellel történő megjelölés.  

Jelen pályázatban az ivartalanítást van lehetőségünk megpályázni. 

 

Határidő: 2021.07.07. 

Felelős:  Váradi Lajos polgármester 

 

A polgármester úr ezután tájékoztatta a testületet arról, hogy benyújtásra kerül a külterületi 

mezőgazdasági út felújítására egy pályázat. A gyümölcsösi út – aszfaltos út felújítására 

szeretnénk pályázni. Az országos keret ötvenmilliárd forint, erre a választókerületre 

ötszázmillió forint jut, amiből kétszázmillió forint lenne, ha komlplexen felújítanánk. 5 % 

önerő van. A nagy gazdáktól kérnénk támogatást, ami csökkenthetné az önerőt. 4 km 

útszakaszról van szó, az utolsó fél km magántulajdonban van. Az út valószínűleg be lett 

mérve, kisajátításra már nincs idő. 

Dr. Milus Katalin:     Jó lenne, ha megvalósulhatna, a gyerekek biciklizhetnének rajta. 

Lévai István:  Nagy érték lenne , ha megvalósulna. 

Váradi Lajos:  Ismerteti a külterületi utas pályázat határozati javaslatát, melyet a képviselők 

6 igen (Jelen vannak: 6 fő) szavazattal az alábbiak szerint fogadtak el: 
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21 /2021. (VII.6.) Önkormányzati  Határozat 

 

Sajóvámos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete döntött arról, hogy a Vidékfejlesztési 

Program keretében a a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című című 

pályázati felhívásra támogatási kérelmet kíván benyújtani. 

 

 

A támogatási kérelem az alábbi fejlesztés(ek)re pályázik: 

Önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő, külterületi, már 

meglévő szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd 

burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése az alábbi helyrajzi számú 

ingatlan(ok)ra 

064/1, 051/3 és 053/36 hrsz. 

 

A projekt megvalósításához szükséges önerőt az alábbiak szerint biztosítja: 

 

Beruházás összköltsége 218 433 849.- 

- ebből a támogatás összege 207 512 157.- 

- ebből az önerő összege 10 921 692.- 

 

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projektjavaslat előkészítéséhez szükséges 

intézkedéseket megtegye. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Polgármester úr tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a BM – Az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló fejlesztések támogatása 2020. évi támogatása pályázatban elnyert támogatás nem éri el a 

közbeszerzési értékhatárt, ami a hatályos Kbt. szerint 50 millió forint. A Kbt. 15. §. (3) bekezdése 

szerint három céget szeretnénk meghívni egyszerűsített, meghívásos eljárást alkalmazunk. 

 

 

1./ Paul és Társa Kft.  
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3860. Encs, Emődi Dániel u. 28. 

Adószám: 12844467-2-05 

Cégjegyzék szám: 05-09-009647 

 

2./ Takács és Társa Kft. 

3526. Miskolc, Bajcsy Zs. u. 15. 

Adószám: 11804523 

Cégjegyzék szám: 05-09-007504 

 

3./ Abaépker Kft. 

3849. Forró, Fő út 133 sz. 

Adószám: 12666133-2-05 

Cégjegyzék száma: 05-09-008974 

 

Sajóvámos Község Önkormányzata  

3712 Sajóvámos, Munkácsy utca 2. 
e-mail: jegyzo@sajovamos.hu 

 

                                                                                                 Tárgy: Árajánlatkérés 

 

 

 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Sajóvámos Község Önkormányzata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása -2020” Közös önkormányzati hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése, 

felújítása ” alcélú, BMÖFT/334-10-2020 pályázat keretében támogatásban részesült. Támogatói 

Okirat száma: 488279. A projekt jelenlegi szakaszában szeretnénk a kivitelezőt kiválasztani. Ezért 

ajánlattételre kérjük fel társaságukat. 

 

Az ajánlat tárgya: Sajóvámosi Közös Önkormányzati Hivatal felújítási munkálatai csatolt 

műszaki leírás alapján 

 

 

A projekt összköltsége a hatályos Támogatási Szerződés szerint: bruttó 31 392 266 Ft 

 

Részletes műszaki tartalom: 

 

Az ajánlattételi felhívás 1. sz. mellékleteként csatolt tervdokumentáció és árazatlan 

költségvetés alapján. 
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Teljesítési határidő: A projektben tervezett fizikai zárást megelőző 15 munkanap. A projekt 

megvalósításának végső határideje: 2021. december 31. 

Az Ajánlatkérő a jelen ajánlatkérésben szereplő feladatok, mennyiségek (amennyiben 

releváns) és a teljesítés időtartama tájékoztató jellegűek! 

Teljesítés helye: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2. 

 

Ajánlattétel, árképzés: 

 

• Az ajánlattétel nyelve: magyar 

• A szolgáltatás árát Forintban (HUF) kell megadni 

• Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a díjakat és járulékos költségeket is, melyek az 

ajánlat tárgyának eredményfelelős megvalósításához szükségesek 

• Az ajánlatnak tartalmaznia kell az árazott költségvetést nettó és bruttó értékben (1.sz. 

melléklet tartalmazza az árazatlan költségvetést) 

 

 

Az alábbi mellékleteket szükséges az ajánlattétel során visszaküldeni: 

• 1. számú melléklet Sajóvámos árazatlan költségvetés önkormányzati feladatellátás 

• 2. számú melléklet Ajánlati Adatlap Sajóvámos 

 

 

A beszerzési eljárásban való részvételt kizáró okok: 

 

a. Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki: 

• végelszámolás alatt áll 

• vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, 

• ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték 

• ellen személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban 

• személyes joga szerint az előbbiekkel hasonló helyzetben van  

• akinek tevékenysége felfüggesztés alatt áll. 

Igazolási mód: Az Ajánlattevő Ajánlattételi Adatlapon történő nyilatkozata alapján 

b. Nem lehet továbbá Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő: 

• aki nem rendelkezik a megrendelt tevékenység folytatására vonatkozó jogosultsággal vagy 

megfelelő alvállalkozóval. 

Igazolási mód: Az Ajánlattevő Ajánlattételi Adatlapon történő nyilatkozata alapján 

 

 

Ajánlattételi határidő: 2021. július  30. 

 

A határidőn túl érkezett ajánlatokat az Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti. 

Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött benyújtási határidőt megelőzően 

az Ajánlattételi Felhívást szükség esetén módosítsa, vagy indoklás nélkül a felhívásban 

megjelölt ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja (Ptk. 6: 74§ (3)). 

Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja. 
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Ajánlatok benyújtásának módja:  

 

Az ajánlatok benyújtására email (jegyzo@sajovamos.hu) postai úton vagy személyesen van 

lehetőség. (Postai úton vagy személyes átadás esetén: 3712 Sajóvámos, Munkácsy u. 2.) 

 

 

A szerződéskötés tervezett időpontja:  

 

Az eljárás eredményéről szóló bontási és értékelési jegyzőkönyv elkészítését követően. 

 

 

 

 

Az ajánlat bírálatának szempontjai:      

 

Összességében legalacsonyabb összegű ajánlat. 

 

 

A Tervdokumentáció, az Árazatlan költségvetést és Ajánlati adatlapot levelünk mellékleteként 

csatoltan megküldjük. 

 

Kérjük, ajánlatukban nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatukat 60 napig fenntartják. 

 

 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet Sajóvámos árazatlan költségvetés önkormányzati feladatellátás 

- 2. számú melléklet Ajánlati Adatlap Sajóvámos 

- Műszaki leírás Sajóvámos önkormányzati feladatellátás 
 

Sajóvámos, 2021. július 19. 

 

                                       

                                                        Tisztelettel: 

 

 

                                            …………………………….. 

                                 Váradi Lajos 

                      Sajóvámos Község Önkormányzata 

polgármester 
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Ezután a sport pálya kivitelezéséről adott tájékoztatást. TAO-s keretből új világító testek, 

kandelláberek kerültek kihelyezésre, kispadok kerültek beszerzésre, gyeptéglázás történt, 

automata öntöző rendszer került beépítésre, labdafogó hálót állítottnak fel, új kapukat 

vásároltak, s mind ez az önkormányzatunknak nem került semmibe. 3 millió forint működési 

támogatást kapott a Sajóvámosi Sport Klub Egyesület. A támogatói okirat aláírása 

folyamatban van. 

Farkas Gyula:   Az önkormányzat által megvásárolt Debreczeni féle ingatlan kéménye 

baleset veszélyes. Kéri, hogy az önkormányzat tegyen ki egy jelző szalagot, és kiírást, hogy 

vigyázat omlás veszély. A kéményt javasolja elbontani.  

Váradi Lajos: 2021. július 20-ára tervezi a projektek átadási ünnepségét. Az óvoda udvara, a 

Piac, a Védőnői Szolgálat, az Orvosi Eszközök beszerzésének projekt zárását ünnepélyes 

keretek között kívánja átadni, ahová meghívást kap Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 

úr, az egyházak képviselői, a település díszpolgára, az óvoda vezető, a háziorvos, a védőnő, 

az orvosi asszisztens.   Közel 100 millió forintos projekt megvalósulását adjuk át.  

Szekrényesné Földvári Éva: Kéri, hogy tájékoztassuk a lakosságot, hogy a Helyi termelői 

piacon történő árusítás hogyan lehetséges, az őstermelői nyilvántartásba vételnek mik a 

feltételei.    

Szólt az ÖKO iskoláról, a szelektív gyűjtő edényzet beszerzéséről az iskolában. 

 

Más az ülésen nem hangzott el, a polgármester az ülést bezárta. 

 

      K.m.f. 

 

Váradi Lajos        Molnárné Cseh Mária 

polgármester         jegyző 
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