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Készült: Tardona Községi ÖnkormrányzatKépviselő-testiiletének rendkívüli, nyilvrínos ülésén.

Az ülés időpontia: 2015. szeptember 7. a kezdés időpontja: 14:00 óra.

Az ülés helve: Jókai Mór MtivelődésiHazés otthon, Tardona, Kossuth tlt32.

Az ülésen ie|en vannak a képvise|ő-testület taeiaÍ közÍil:

Balla György polgrírmester
Szűcsné Príl-Kutas orsolya alpolgiármester
Czakő Tivadar képvi selő
Gyenes Bálint képviselő
Prílné Kakszi Ilona képviselő
Primász Péter képviselő

Távol van:, Földessy Aranka Margit képviselő, aki távolmarad ását előzetesen bejelentette.

Dr. Szécsi ottő jegyző
Júrászné dr. Soltész Edit aljegyző, jkvvezető

Balla Gviirgv poleármester:
Köszönti a megjelenteket. Megál|apítja,hogy a megválasztott7 fő képviselő közül 6 fő kép-
viselő jelen van, ezért az ülés hatrírozatképes és aztmegnyitotta.

Javasolja a jegyzőkönyv hitelesítőinek Primász Péter képviselőt és Szűcsné Pál-Kutas orsolya
alpolgrármestert. Kéri, hogy aki egyetért kézfelnffitássa| je|ezze.

A képviselő-testÍilet jelenlévő 6 tagsa egyhangulag 6 igen szavazatta|. ellenszav azat és
tutőzkodás nélkül elfogadta a polgrírmester javaslatát.

Ismerteti és szavazásra bocsátja a napirendi pontokat.

1./ A Tardonai Méhecske óvoda 20|4l20|5-ös nevelési év beszrímolójrínak megvitatása és
elfogadása.
Előterjesáő: Balla György polgiírmester

2.l J av as|at Tardona község Településrendezési tervének elkészítésére
Előterj esáő : Balla György polgrírmester

3./ Indítvanyok, j avaslatok

A képviselő-testület jelenlévő 6 taga egyhangúlag, 6 igen szavazatta|, ellenszav azat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaaza|ábbinapirendet:



1./ A Tardonai Méhecske ovoda 20|4l20|5.ös nevelési év beszrímolójanak megvitatása és
e1fogadása.
Előterjesztő: Balla György polgármester

2.l J avaslat Tardona község Teleptilésrendezési tervének elkészítésére
Előterjesztő: Balla György polgármester

3 . I Indrtv anyok, j avaslatok

1. napÍrend

Balla G'yörry polgármester: Köszönti a megjelenteket és elmondj4 hogy a Tardonai Mé-
hecske ovoda beszrímolója következik. Felkéri Pálné Kakszi Ilonát, ha ki kívanj a egészíteni a
beszámolót tegye meg.

Pálné Kakszi Ilona óvodavezető: Elmondja, hogy milyen felépítést tartalmaz a beszrímoló és
ismerteti az arryagot.

Balla Györry polgármester: Kéri, hogy akinek van kérdése tegye fel. Kérdezi, hogy mennyi
gyerek van most azővodában.

Pálné Kakszi llona óvodavezető: Elmondja, hogy 16 fő. 5 gyermek pelenkás. A 16 foből
elballagnak négyen és nincs gyermek akit beirtanrának, majd csak két év múlva. tgy ukövet-
kező év nagyon nehéz|esz.

Balla Györry polgármester: Kérdezi,hogy mennyi gyermek van akiket nem ide jríratnak a
szülők?

Pálné Kakszi llona óvodavezető: Elmondja, hogy hat kisgyermek.

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy azzal a hat fovel nem lenne probléma. Mit le-
het tenni, hogy ők is idejarjanak? Tettek-e valamit azért,hogy idejarjanak?

Pálné Kakszi Ilona óvodavezető: Elmondja, hogy személyesen beszéltek az összes sztilővel.

Balla Györry polgármester: Kérdezi,hogy mi az oka, hogy mégis elvitték másik településre
a gyerekeket?

Pálné Kakszi llona óvodavezető: Elmondja, hogy a munkahely. Mivel a sztilők Kazincbarci.
kán dolgozrak oda viszik a gyerekeket. Pedig rugalmasan kezelik a reggeli nyitást és a dél-
utátnt zátrást is. Angol oktatást tartanak, ritmikus torna van.

Szűcsné Pál.Kutas orsolya alpolgármester: Elmondja, hogy hrírom év múlva lesz gyerek.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a jelenlegi állapottal kell számolni. olyan óvoda
kell ahová szívesen hozzák a gyerekeket.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy egyet ért Czakő képviselő únal. Különlegessé-
get kell tenni mellé. Szeretrré ha z ővoda megmaradna, az ővőnők is, de mindenkinek tenni
kel| Ilozzá, hogy megmaradjon. El kell gondolkodni a tiírsuláshoz valő csatlakozáson' vagy
egyházi működtetésbe adni, vagy magánóvodaként üzemeltetrri. Meg kellkeresni a forrást.



Czakő Tivadar képviselő: Javasolja, hogy a honlapon kiemelten hirdessék az ővodát és a
szolgáltatásait.

Dr. Szécsi ottő jegző: Ismerteti a tarsuláshoz történő csatlakozás feltételeit és ismerteti a
Bánhorváti ovodafenntartó Ttírsulás működését.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy lépni kell valamit ezbiúos.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy mindenki gondolkozzon azon, hogyan lehet
megoldani a problémát. Kéri akinek van kérdése' vagy hozzásző|ása tegye meg.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testtilet úgy dönt, hogy a Tardonai Méhecske ovoda
20|412015. nevelési évrőlszóló beszrámolójátazI. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.''

További kérdé s, ho zzásző|ás hi anyáb an szav azásr a bo c sátj a a j avaslatot.

A Képviselő-testület atagu közül jelen lévő 6 fő közül 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatározatothozta:

Tardona Községi Onkormányzat Képviselő.testületének

51120|,5. (Ix. 7.) határozata

a Tardonai Méhecske óvoda beszámolójának elfogadásárót

Tardona Községi Önkormrínyzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesztést
megüírgyalta és a következő batár ozatot hozza:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tardonai Méhecske óvoda 2OI4l20|5. nevelési évről
szóló beszrímolóját az 1. mel|éklet szerinti tartalommal elfogadja'

5112015. (Ix.7.) határozat 1. mellék|ete

Tardonai Méhecske oa o da
3644 Tardona, Dózsa György utca 2,

Telefon: 48/348-1-60
E-mail : t ar don aoai@ gmail. com

Tardona Kozs ég onkormónyzata
3644 Tardona
Aradi u.2.



Túrgv: Thrdonai Méhecske Óvoda
20 1 4/20 I 5-ös nevelési etl beszámoló

Tis ztelt K épvis elő-t e st ül et !

Mellékelten ktildam a Tardonai Méhecske Óvoda 20]4/2015-os nevelési évben
v égzett munlraj áról kés zült b es zómolót,

Kérem a beszómoló megvitatósát és elfugadósót,
B ízom intézményünk további támogatás óban !

Tardona, 2015 augusztus 28.

Tisztelettel: Pólné Kalrszi llona
óvodavezető

,,Ha összejÖvünk, az a lrezdet,
Ha egfiitt maradunk, az mór haladós,

Ha eglütt dolgozunk az a silrer!',

z 
(HenryFord)

BESZAMOLO
2014/2015 NEVELESI EV

T ardonai Méhecske oa o da
3644 Tardona, Dózsa György utca 2,
Telefon: 481348-160
E - m ail : t ar don aoai@ gm ail. com
oM azonosító:201430
Készítette: Pólne Kalrszi Ilona
óvodavezető



1. Bevezető helyzetelemzés
A20|4/20|5.ös nevelési évet már azúj szabályozísnakmegfelelően indítottuk el. Továbbra is
sok változást hozott óvodák működésében' az óvodai nevelés egészében 20l 1. évi CXC' T0rvény
a Nemzeti Köznevelésről, és az ahhoz kapcsolódó rendeletek. Ezek azonban nem egyszerre, ha-
nem szakaszosan kerülnek bevezetésre.
Azi$ szabályozásoknak való megfelelés meghatÍrozta a nevelési évet, hogy minden alkalmazott
tisztrában legyen az előírásokka|, és az elvárásokkal. A szakmai megbeszéléseken ez mindig fő
napirend pontként szerepelt.
Törvényi változások:
.20|l. évi CXC. Köznevelési törvény
J 20 12012.(VIII.3 I .) EMMI rendelet
J 3 63 l 20 |2. cxII. l 7.) óvodai Nevelés országos Alappro gramj a
a 22 l 20 | 3 . (IÍI.22) EMMI rende l et módo s ítiísai, me l léklete

tr A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogái|ősárő| sző|ő 1992. évi
XxxIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326120|3. (VIII. 30.)
Korm. rendelet
A törvényi változásoknak megfelelően a nevelési évben átdolgozott dokumenfumok:
! Hrízirend
I SzMSz
! Közalkalmazotüak új munkaköri leírása.
! A névhaszná|atnakvaló megfelelés Napközi otthonos óvoda név helyett a Tardonai Méhecske
óvoda név került rögzítésre az új egységes keretbe foglalt Alapító okiratba 2015.02.03 naptól
kezdődően.
J Azti névnek megfelelően az ővodai dokumentumokon való módosítrísok megtörténtek

Kidolgozásravár a következő nevelési évben:
! Pedagógusok Etikai Kódexe intézményünkre vonatkozőan
! Belső önellenőrzési, önértékelési és önfejlesztési program

Nagy gondot fordítottam arra, hogy minden pedagógus és pedagógiai munkát segítő munkatiírs
alaposan megismerje az Alapprogramban foglaltakat az egységes nevelési szellem kialakításához.
Az Alapprogramban meghatározott elveket minden dolgozónak be kell tartania.
Elkezdődtek a pedagógus minősítési eljárások, amik rengeteg új kihívással állított szembe minket,
örömmel mondhatom, hogy feladatainkat sikeresen megoldott, és eddig az e|vátásoknak mindig
megfeleltünk.
2. Személyi és tárgyi feltételek
2.1. Gyermek|étszám adatok 20|412015 neve|ési évre (2015 augusztus hó szerint):
. beírt gyermek 17 fő
- áú|ag alapján rendszeresen óvodába iálrőz 12,6 Íő

óvodánkban a csoport vegyes életkoru, mivel a Köznevelési törvény a tankötelezettség idejét
módosította, és intézményünk a törvényi keretek megtartásával fel tudta vállalni a 6. életévüket
betöltött, de még iskolai életmódra nem érett gyermekek további óvodai nevelését, a szülők kéré-
sére és az óvónők közös döntése alapján. Ebben a nevelési évben a 8 fő 3



tanköteles koru óvodásból 5 gyermek iratkozott be az iskolába és 3 gyermek további egy évre
óvodás maradt.
Sajátos nevelési igényu és veszélyeztetett gyermekiink nem volt,
Halmozottan hátrányos helyzetű: 1 fib
Hátrányos he|yzeth: 6 fo
Tartósan beteg: 1 fii
A gyermekbalesetek száma: 0
A 2015.2016-os tanévre beiratkozoffak száma |6 fő.
20l5-ben felvehetők száma: l2 Íő' ebből 2 ro 2.5 évesen.
20l6-ban 4 gyermek kezdheti meg az óvodába járást2.5 éves korában amennyiben a szülők ezt
igénylik' de erre vonatkozólag még bizonytalanok a szülők.
Várhatóan átlagosan 10 fti rendszeresen óvodába járó gyermek lesz.
J|{ár 2.5 éves kortó| felvesszük a gyermekeket segítve erze| a szülők munkába állását.
Azt Íő beszédhibás gyermekkel heti egy alkalommal logopédus foglalkozott, a Kazincbarcikai
Pedagógiai Szakszolgáltatóban, ahová a rászorult gyermeket a szülők utaztattétkel. Büszkék va-
gyunk rá, hogy az e|őző évhez képest (8 gyermek) azidén csak egy gyermeknek kellett logopé-
dushozjárni.
Tehetséggondozásra javaso|t 3 gyermek volt, akik közül sajnos csak l gyermeketutaztatásátt
tudtrík megoldani a szülők, azt sem rendszeresen.
Heti egy alkalommal a szülők igénye a|apján hit és vallásnevelést bizosítottunk.
Külső szakemberek segítségével heti egy alkalommal angol nyelvet tanulhattak és ritmikus torna
foglalkozáson vehettek részt az ana igényt tartó szülők gyermekei.
Ezeket a foglalkozásokat a következő nevelési évben is szeretnénk fenntartani, a szülők igénye
a|apján.
2.2. Köza||<alm azotta k:
Létszám ad ato k óvod aped a gó g uso k 2 fő sza|g izsgátzott
dajka: 1 fő
1 ffi munkaviszonya 20| 4 -ben megszüntetésre került
kisgyermekgondozó: 1 fő (közmunkás)
A szükséges helyettesítéseket a munkatiírsak egymás között |áiták e|, tú|óradíjat nem számol-
tunk
Továbbképzés' önképzés:
Pálné Kakszi I|ona: sikeresen elvégeztem azo|<tatási Hivatal á|ta| szervezett
,, Intézményvezetőkfelkészítése az intézmértyi önértékeléshez, a tanfelügteleti ellenőrzéshez és a
pedagógus-minősítéshez kapcsolódó intézményvezetőifeladatok ellótósóra,,30 órás továbbkép-
zést.
2. Sza|cvizsgámat kívánom megszetezni Közoktatrísi intézményvetető szakon, a Miskolci Egye.
tem Bölcsészetfudományi karán. Két sikeres feléven vagyok túl.
A továbbképzésekhez a trámogatás megszűnt, azintézmény alacsony költségvetéséből lehetetlen
támogatrást kigazdálkodni, ezért azok |}D%o.ban önköltségesek.
Pedagógus.minősítések:
Pálné Kakszi Ilona: A20|4 áprilisi minősítési eljáráson való megfelelésem után2015.január
01-től pedagógus II. besorolásban kerültem.
Debreczeniné Lovas Márta: 20l5 áprilisában sikeresen megfelelt a minősítési eljáráson, így
2016. január l.-től már o is a pedagógus II. besorolási osztályba léphet.
A 20 I 5 - I 6 -o s neve lé si évben további szakmai ellenőrzé sekre számítunk.
Ebben a nevelési évben a közösségi szolgálatrajelentkező középiskolás fiatalok fogadása to-
vábbra is folyüatódott.
Idáig 7 tanuló teljesített intézményünkben közösségi szolgálatot.
A diákok igyekeznek pontos, pteciz munkát végezni és ezze| segíteni mindennapi munkánkat.
2. 3. T árgyi fe|tételek:
A csoportszobák berendezéseit, btttorzatit az e|óző nevelési évben már lecseréltük.
Megvalósult a költségvetésben meghatározott keretek között:



! Mosdók, csapok egyéb meghibásodások esetén azonnali javíüási, karbantartrási munkálatok.

! Porszívó beszerzése.
! A neveléshez,takarításhoz, adminisztrációs munkához sziikséges eszközök biáosítása.

! Elkezdődött az óvoda udvarának a korszeríisítése a fenntartó által, közmunka program kereté-
ben, ami jelenleg is folyamatban van. A gyermekek mozgásigényét sétákkal és kirándulásokkal
igyekszünk kielégíteni akkor, amikor azudvar alkalmatlan a játékra.

2,.4.Pénzíigyi adatok: 2014lFt. 2015lFt.
Allami támogatás: 11.429.000.. 10.054.000..
Összes kiadás: 14.174.000.. 13.230.000..
Fenntartó által tiirtént 2.745.000.. 3.17ó.000..
kiegészítés:

Átlamilag elismert pedagógus létszám a gyermeklétszám a|apján:
2015 augusztus 31.ig: 1'8 fő
2015 szeptember t-tő|z 1,4 Íő
Sajnos annak ellenére, hogy 1 fö alkalmazottól már meg kellett válnunk 20I4-ben az e|őző évhez
viszonyítva mégis nagyobb összeggel kell kiegészítenie a fénntartónak az óvoda költségeit, - amit
máris nagyon köszönök _várbatőan ez a következő évben sem javul.
2.4. Felújítandó.javítandó évek óta húzódó prob|émák:
a nyí|ászátők és bejárati ajtók cseréjére,
tr parketüac siszolás, fertőtlenítő fe stés-mesze lés,
! tálaló konyha hiítőszekrényének cseréje,
J tilzhe|y beszerzé se a változato s abb tlzőr aik é s uzsonnák elkészítéséhez

! automata mosógép beszerzése

Bízom benne, hogy a ktivetkező költségvetési évben ezek közül sikerül néhány hiányosság.
nak a megszüntetése' pótlása!
3. Intézményi étkezés:
! Ingyenes en étkezők: 7 fo

. 50% os étkezők:4 fő

! Teljes áratfizetők:5 fó
! Felnőtt étkezők: 1 fő

Minőségi kifogások merültek fel' az étkezéssel kapcsolatban, mivel gyakran nem felel meg a
gyermekétkeztetés szabályainak. Ennek a problémának a megszüntetése érdekében a fenntartóval
közösen felvettük a kapcsolatot a Mályinkai onkormányzat konyhájával és reményeink szerint a
következő nevelési évtől már ok szállítjákazetkezést óvodásainknak, kimondottan a gyermekek-
nek megfelelő ételekkel.
4. PedagógÍai adminisztráció, tervezés
Csoportnapló: Amegűjult Pedagógiai Programunkra épülő, differenciált, pedagógiailag értékes,
módszertanilag átgondolt nevelési tervek íródtak mind a két felévre azintézményi szokások meg-
tartáséna|, az adott korcsoport életkorához igazított tervezéssel.
Afejlődést elősegítő tartalmakat az ővónők a nevelési terv, éves tematika mentén építették fel,
heti szinten tervezettek. A heti tevékenységek rövid összefoglalása a napló dokumentáciő részét
képezi.
Mulasztósi napló: A mulasztási napló adatainak tévesztés nélktili vezetése nagyon fontos, hiszen
a|apja, mind a KIR statisztikai rendszer adatszo|gáltatásának, mind a belső ellenőrzés normatíva
igénylésének. A naplók vezetése minden nevelési év elején megbeszélésre kerül, de még vannak
bizonyta|anságok, amik a folyamatosan vá|toző törvényi elvárásokból adódnak.



oktató azonosító igénylése minden óvodás gyermek szátmára,
Az oktatási azonosíto igénylése, tanulói-alkalmazotti jogviszony vá|tozásainak folyamatos nyo-
mon követése avéitozások a rendszerbe való feltöltése, bejelentése kiemelt figyelmet igényel. Az
elektronikus rendszer folyamatos, naprakész adatokat követel.
5. Nevelőmunka eredményei
Ebben a tanévben nevelési célként tűzttik ki:
! A gyermekek korai, minél hamarabbi, (már 2,5 éves kortól) óvodai beilleszkedését, ezze|is
segíwe a szülők munkába állásának lehetőségét.
! Az óvoda _ iskola közötti átrnenet megkönnyítését.
! Az óvodai nevelés tevékenységközpontú a|ka|mazása, a gyermekek egyéni képességeinek Íi-
gyelembevételével való fej lesztést.
! Differenciált képességfejlesztést csoporton belül, és kívül is.

! Az óvoda és a szülők szorosabb kapcsolatának kiépítését, (közös programok szervezésével,
nevelési tanácsok adásával, stb.).

Az óvoda és a családok közötti kapcsolat javításának érdekében azidén is szerveáünk családi
napokat, szülői szakmai fórumot, és verseny jellegű rendezvényt. Sikerült a szülőkkel az e|őző
évnél még bensőségesebb kapcsolatot kialakítanunk, elfogadják nevelési tanácsainkat, fejlesztési
javaslatainkat.
Figyelemmel kísértük a gyermekek rendszeres óvodába jírását,igazo|at|anhiányzás nem is for-
dult elő. A rendszeres és következetes nevelőmunkánk hatására, a szülőkkel való folyamatos és
eredményes kapcsolattartás tapasztalható.
A részképesség zavarban szenvedő gyermekek fejlesztését középső és nagycsoportban az ővoda
fejlesztő óvodapedagógusa Pálné Kakszil|onavégezte. A gyermekek egyéni fejlesztése a Peda-
gógiai Szakszolgá|atvizsgéiata alapján történt. A szakvélemények alapjánfoga|maződtakmeg a
fej le szté s i tervek. A szülők tájékoztatása, tanárc sadása fo lyamato s vo lt.
Kiemelt fi gye lmet fektettiink:
Az óvodáskori mozgáskultúra fejleszésére, a gyermekeink szellemi, ftzikai képességeinek moz-
gáskoordináció, téri orienüáció fejlesztésére, erőnléttik, aktivitrísuk növelését céloztuk meg. ovo-
dáskor folyamán a pedagógusok sokszor küzdenek azza| a problémával, hogy a gyermek nem
szeretnek tomáuni és a szülő is ezt kéri, ezze| szemben az iskolai életben minden nap van testne-
velés óra. A programunk szerint heti egy kötelező testnevelés foglalkozás van, és mindennap 5-10
perces testrnozgás, (mindennapi testnevelés) és az udvari élet kínálta lehetőségek . Ezt|áúva nagy
utat kell bejárni 3.4 év alatt hogy megfelelő szintre fejlesszünk minden óvodás gyermeket.
Gyermekek mérése, értékelése:
Folyamatosanvégezzik a személyiség lapok vezetését az ővodába való bekerüléstől kezdődően.
A felmérések során tapaszta|t kimagasló teljesítményekre és hiányosságokra építve határozzuk
meg a fejlesÍést. A gyermekek fejlődésének nyomon követésének egyszenisített adminisztráciő-
j ának kidol gozását állandóan korszenísítjük, é s fej le sáj ük.
Célunk' hogy:
! útmutatást adjon a gyermek egyéni fejlesztéséhez,
! nevelőmunkánk hatékonyságának nyomon követése.

Elvei, hogy:
! a mérés a gyermek megszokott természetes kömyezetében történjen,

! a csoport óvodapedagógusa végezze,
! igazodjon a csoport napirendjéhez,
! figyelembe veszi a gyermek fejlettségét, aktuális ái|apotáú.

Módszer: megfi gyelés, beszélgetés, rajzolás, szituációs játék.
Tematika:



! nagycsoportban általunk összeállított mérőanyaggal való vizsgá|at az iskolai életre való felké-
szültsé g megá||apitásának érdekében.
! logopédiai vizsgálat (középső csoport év elején)
! Pedagógiai Szakszo l gá|at vizsgálata ősszel, e gyéni le g é s c soporto san.

Az óvodánkban a gyermekek megismerésének és fejlesztésének rendszere megvalósult. Bemeneti
tényezők:
! személyes találkozás, anamnézis lap, beilleszkedés tapasrta|atai.

Folyamat:
! a gyermek fejlődésének nyomon követése, fejlesztése, fe|zárkőnaása (egyéni értékelő lapok,
féléves értékelés, a HHH gyermekeknél negyedéves értékelés,) feladatok megllatározása, szülők
tajékoztatása,

Kimenet:
! Iskolakészültség megállapítrísa.

Az e|őző évben megvásárolt jógyakorlat tudatos és rendszeres alkalmazása, valamint a tovább-
képzések során szerzett elméleti ismeretek rendszeres és tudatos a|ka|mazása a mindennapok so-
rán nagy hasznunkra vált a gyakorlatban.

6. Gyermekvédelmi munka
Az óvoda folyamatos kapcsolatban á|| a védőnővel, orvossalo probléma jelzés után azonna| intéz-
kedik.
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolatot tartunk. Rendszeresen meg-
hívót kaptunk az éves koordinációs értekezletekre és a megvalósításra kerülő szalmai előadásso-
rozatok programjaira.
! Együttműködésünk során a probléma jelzést követően minden esetben megtörtént a visszajelzés
a megtett intézkedésekről.
! Közösen keressük a megfelelő és hatékony megoldásokat.
! A problémák megoldásáútoz szakemberek bevonása (pszichológus, védőnő, orvos)
! Az információkat kicserélő esetmegbeszéléseket ktjzösen és rendszeresen végezzük.

Ebben az évben történt események röviden:
! Pszichológus ajánlása a 2 gyermek fejődésének, viselkedészavaránakproblémái megoldására.
! Helyben aktuálisan felmerülő problémák azonna|i megbeszélése fogadóórán, telefonon.

7. A2 óvodánk prog- Csoporton belül Csoporton kívül

ramjai' hagyományos
ünnepei a2014-2015-
ös tanévb€[ Programok,
ünnepek
Tanévnyitó munkatiírsi értekez|et 2014.08.30.
Szülői értekezlet 20|4.09.05.
Időskoruak köszöntése Műv. Hríz 20|4.09.27.
orvosi vizsgéúat 20|4.09.24.
Nevelési Tanácsadó vizssáiata 2014.09.30.
Őszi családi nap 2014.10.05.
Csiga-biga gyermekszínháa e|őadása 20|4,||.26.
Nevelőtestületiértekezlet@ortfolióelő- 20|.||.25.



adás) Bánhorváti
Télapó várás Alacska
Színhrízlátogatás
Adventi j átszőbáa Művelődési Ház
Iskola érettségi vizsgálatok
Tornabemutató
Szírhán|átogatás Kazincbarc ika
Farsang
Színházi láto gatrá s Kaz incbarc ika
Szülői értekez|et
Március 1 5. megemlékezés
Y iz v i|ágnap Tardonai horgásÍó
Húsvéti játszőhán
Színhán|átogatás Kazincbarc ika
Föld világnap Szemétszedés Tardona
utcáin
Anyák napja
Nyílt nap az ővodőban
ovodai felvétel. beíratiís
Kirándulás a Harsányi Kalandparkban
Evzátrő, ballagás 2015.05.29.
A névnapokat, születésnapokat aktualiüís szerint ünnepeltünk.

8. Kapcsolatok

Az interneten létrehozunk ismert közösségi oldalon szülői klubot atájékoztatás kiszéIesíté.
sének érdekében, hiszen fejlődnünk és haladnunk kell a modern kapcsolattartásí módok
terén.
Szülői igények rendszeres felmérése, hozzájáru|ások' egyetértési nyilatkozatok beszerzése
megtörtént.
Hagyományos rendezvényeinket, programjainkat, igyekszünk oly módon megszervezni' hogy a
lehető legtöbb szülő, családtag' támogató szewezet részt vegyenrajta.
A gyermekek fejlődésétveszé|yeztető okok megszüntetése érdekében, és partrrereink minél széle.
sebb kapcso|attartősa végett óvodánk együttműködik:
! Nevelési tanácsadó szakembereivel,
! Családsegítő Szolgálattal,
! Gyermekorvossal, védőnővel,
! Polgármesteri Hivatallal,

! Helyi kulturális szervezetekkel

! A környék óvodáival nagyon jó kapcsolatot ápolunk, szakmailag támogatjuk egymást.

9. Osszegzés

,,Gyermekekkelfoglalkozni minden bizonnyal a leghólósabb munka, ami a Foldünkön osztólyré-
szül jutott, de sajót tökéletességre törekvésünket is ez mozdítja előre.',
/ Brunsmik Teréz/

osszességébena2014-2015.ös nevelési évben végzettnevelő munkátjónak, tartalmasnak, aktív.
nak, értékelem. A szakmai munka és az e|ért eredmények azt igazo|ják, hogy mind a nevelő testü-
let, mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak felelősségteljesen végzikmunkájukat.

2014.r2.05.
2014.t1.07.
2014.t2.20.
2015.01.05.

2015.01.06.
2015.01.16.
201s.02.06
2015.03.05.
2015.03.0s.
2015.03.15
2015.03.20.
2015.04.02.
20t5.04.20.
2015.04.22.

2015.04.30.
2015.05.13,14 .
201.05.15,18 .
2015.07.29.

2015.05.30.
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A következő nevelési év feladata, innovatív módon alkalmazkodnunk kell a változások'hoz. Újaut
pedagógiai tartalmak beépítése, trírsadalmi körülmények miatt bekövetkezett változásokhoz való
alkalmazkodás, megtartva az ővoda pedagógiai értékeit.
Köszönöm az óvodapedagógusoknak a magas színvonalú szakmai munkájának, a dajkáknak, a
fenntartónak, hogy a mindennapizavarta|an működést biáosították. Munkánk így alkot egységet,
ezze|birtosíthatjuk azintézményben nevelkedő gyermekek denÍs, életvidám napi gondozását,
fej lesztését, nevelését.
Megköszönöm a Szülőkhozzáá||átsát, pozitív attitűdjét az intézményi nevelő munkájához. Köszö-
nöm a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és a jeles napok alkalmával is volt módunk megta-
pasztalni.
Megköszönöm a Képviselő-testtiletnek a biza|mat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk,
kéré se i nk támo gatását.
Köszönöm a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy munkájukka|hozzájámltak napi feladata.
ink zav arta|an e||áttásához.
Beszámolóm során az á|ta|am a legfontosabbnak megítélt területeket emeltem ki.
Tisaelt Képviselő.testület!
Intézményünk első számú közvetett partnere a fenntartó. Az évek során sikerült a képviselő-
testiilettel és hivatali apparátussal konekt, hatékony a gyermekek érdekeit szem előtt tartó kapcso-
latot kialakítani.
Az önkormányzati törvény értelmében az ővodai ellátás az önkormányzatok feladatkörében ma-
radt. A változő jogszabályoknak, feladatoknak való megfelelés tovább erősíti a közös gondolko-
dás, egytittműködés szüksé gességét, fonto sságát.
Ebben bíma, kérem a Képviselő-testületet beszámolóm megvitatiísára és elfogadására,intézmé-
nyunk tovább i támo gatásár a|!
A beszámolót a nevelőtestÍilete a20|5. tanévzárő értekezletén egyhangúan elfogadta.

Tardona, 2015.08.27.
Pálné Kakszi Ilona
intézményvezetó

2. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a településrendezési tervre ajrínlatokat kértek,
melyre csuprín csak egyet adtak be. Volt mér sző róla és kéri, hogy mondják el véleményiiket,
javaslatukat.

Pálnó Kakszi llona képviselő: Javasolja, hogy csináltassiík meg.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy az összeget ki kell termelni. o lemondott a
második feléves tiszteletdíjríról, melynek összegével el kell számolni. Ez az összeg a vállalási
aÍ felét fedezi.

Primász Péter képviselő: Elmondja, hogy nem tartja sztikségesnek a meglétét.

Czakő Tívadar képviselő: Kérdezi, hogy ki szól bele mit tartalmazzon?

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja hogy a képviselő-testtilet terveit is tartalmazza'meIy
me g]tatár ozza a települé srendezé sitervet.

Dr. Szécsi ottő jegző: Ismerteti a településrendezési terv elkészítésének folyamatát.
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Balla Györry polgármester: Javasolja, hogy most még ne szülessen döntés ezt a tárgykört
tájékoző dási j elle ggel vetette fel.

3. napirend

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj pá|yáuathoz eb-
ben az évben is lehet csatlakozni. Ismerteti apá|yazati kiírást. Kéri, hogy tegyék fel kérdései.
ket, javaslataikat.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy a diákok megérdemlik a támogatást.

Balla Györgr polgármester: Javaslata a következő: ,,1.) A Képviselő-testület úgy dönt' hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkormányzati osáöndíjrendszer 2015. évi pá-
|yáuati fordulójríhoz a hátrényos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanul-
miínyainak támogatására, 2) AKépviselő-testület fe|hata\mazza apo|gármestert a csatlakozá-
si szándékny íIatko zat a|áít ásár a.,,

További kérdé s, ho zzásző|ás hianyában szav azásr a boc sátj a a j avas latot.

A Képviselő-testület a tagjai köZül jelen lévő 6 ftí közül 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfo gadta a j avaslatot és az a|ábbi határ ozatot hozta:

Tard ona Közs égi Onkormán y zat Képviselő.testületének

52 1201'5. (Ix. 7.) határozata

a Bursa Hungarica ösztöndíj pá|yánathoz történő csatlakozásról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testtilete a tárggyal kapcsolatos előterjesáést
megtargyalta és a következő határozatot hozza:

1.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási onkor.
ményzati osáöndíjrendszer 2015. évi pá|yazati fordulójrához ahátrényos helyzetii, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak tánogatáséra.

2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgiírmestert a csatlakozási szándéknyilatkozat a|á-
írásáta.

Felelős: Polgármester

Hatríridő: 3 nap

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy a szociális cé|tttuzífapá|yénat ebben az évben
is kiírásra került. Ismerteti a pá|yazati feltételeket. Kéri, hogy akinek van javaslata, kérdése,
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bozzászó|ása tegye meg.

Czakő Tivadar képviselő: Kérdez| hogy a kiosáás feltételeit vá|toztatták-e?

Dr. Szécsi ottő jegző: Részletes tájékoáatrást ad ajogszabrílyi feltételekől.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy javasolja a képviselő.testiiletrrek, hogy ismét
páiyázzanak. Javaslata a következő: ,,1. Tardona Községi Önkormrányzat Képviselő-testtilete
ügy dönt, hogy a települési önkormrínyzatok szociiílis célú tiizelőarryag vástárláshoz kapcsoló-
dó kiegészítő trímogatásról szóló 46120|4. (D(. 25.) BM rendelet l.$.a a|apjan szociális célú
tÍizifavását|ásáúloz kapcsolódó üímogatásra igényt nyújt be. 2. A Képviselő-testület a maximá-
lisan igényelhető mennyiséghez szÍikséges saját forrást biaosítja 73.660,. Ft összegben. 3. A
Képviselő-testiilet fe|hatalmazza a polgármestert, hogy a hogy a települési önkormányzatok
szociiílis célú tiizelőffiIyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatiísról szóló 46120|4. (V.
25.) BM rendelet alapjan szociális cé|tttifuifa vásrírlasához apá|yánati igényt benyújtsa és a
kapcsolódó dokumenfumokat aláiqa. 4. A Képviselő-testiilet vállalja, hogy a szociális célú
tilzif ábanrészesülőkÍőlellenszolgá|tatástnemkér.''

További kérdé s, hozzásző|ás hi anyában szav azásr a boc sátj a a j avaslatot.

A Képviselő-testtilet atagu köztil jelen lévő 6 fő közÍil 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodás nélktil elfogadta a javaslatot és az a|ábbihatfuozatothozta..

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testületének

53 12015. (Ix. 7.) határozata

a helyi önkormányzatok szociális célú ttiziÍavásátrlásához kapcsolódó kiegészítő támoga.
tásáról

Tardona Községi onkormrányzat Képviselő-testülete a tánggy'al kapcsolatos előterjesztést
megtárgyalta és a következő határ ozatot hozza:

1. Tardona Községi onkormrínyzat Képviselő-testiilete ügy dönt, hogy a települési önkor-
miínyzatok szociális célú tiizelőanyag vásrírláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014. (IX. 25.) BM rendelet 1.$-a alapjrín szociális célű tilzifavásér|ásáútoz kapcsolódó
tiímogatásra igényt nyujt be.

2. A Képviselő.testÍilet a maximálisan igényelhető mennyiséghez sziikséges saját fonástbiz-
tosítja 73.660,- Ft összegben.

3. A Képviselő.testület fe|hata|mazza a po|gármestert, hogy a hogy a települési önkormríny-
zatok szociális célú tÍizelőaÍryag vásarláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló
46/2014. (Ix. 25.) BM rendelet alapjan szociális célí tÍu,ifa vásárlásahoz a pá|yázati igényt
benyújtsa és a kapcsolódó dokumenfumokat aláírja. 4. A Képviselő-testiilet váI|alja, hogy a
szociáliscé|tltílztf ábanrészesülőkÍőlellenszo|gáitatástnemkér.'o

felelő s : polgiírmester
hatríridő: 2015. szeptember 30.
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Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy az integá|t településfejlesztési stratégiát át-
küldte Rudolfrré. Harom irany lett megielölve. Az első a Sport. és Szabadidőközpont körÍili
teriilet fejlesáése, a második az ovoda kérdésének megoldása és a harmadik a civilhaz,köz-
munkás bánis, piactér program. Kéri, hogy tegyék meghozzászólásaikat.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy jónak tartjaaterveket. Felvazoltrík Rudolfnénak a
terveket, ők most dolgoznak rajta.

Balla György polgármester: Elmondja, hogy a helyi terveket bele kell illeszteni a régiót
érintő tervekbe.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy átnézte az artyagot és jónak tartja. orulni fog ha
ennek a kis része megvalósul.

Balla György polgármester:Kérdezi, hogy további kérdése van.e valakinek, vagy meglátasa
az any aggal kapc solatban.
Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a településfejlesáési stratégia
irányvonalát elfogadja és a jövőbeli elképzeléseit, terveit ezen vona] mentén kívránja kidol.
goni, megvalósítani.''

További kérdé s, ho zzászőIás hianyában szav azást a boc sátj a a j avasl atot.

A Képviselő-testület atagai közÍil jelen lévő 6 fő köZíil 6 igen szavazatta|, ellenszavazat és
tartózkodas nélkül elfogadta a javaslatot és az a|ábbíhatározatothozta:

Tardona Ktizségi onkormányzat Képviselő.testületének

54 12015, (Ix. 7.) határozata

a ktizségi településfejlesztési stratégiáról

Tardona Ktizségi onkormrínyzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést
megfárgya|taésakövetkezőhatározatothozza:

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy a településfejlesáési stratégia irányvonalát elfogadja és a
jövőbeli elképzeléseit, terveit ezen vonal mentén kívanja kidolgozni, megvalósítani.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy az e|mtút héten egyeztetó megbeszélést tartot-
tak Antal Sandonal és iizlettrársáva| a szociális szövetkezettel kapcsolatban. Ielezte felé, hogy
az önkorményzat akkor vesz tészt a projektben ha tulajdonrésá kap. Ennek hirányában nem
kap trámogatást az önkormiínyzat sem. Erre dolgozki altemativákat. Kéri, hogy tegyék meg
hozzásző|ásukat.

Dr. Szécsi ottó jegyző: Elmondja, hogy van jó elképzelés, de némelyik elrugaszkodott a rea-
litástól. A laktanya szerepel a projekt ktizpontjában, ami nem önkormányzati tulajdon, eú, az
önkormányzat nem fudja trímogaüri, mert az állam sem tiímogatja.Ez nem lehet céltertilet.
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Czakő Tivadar képviselő: Kérdezi,hogy ezmár tisüétzott?

Gyenes Bálint képviselő : Ismerteti a he|yzetet.

Dr. Szécsi ottő jegző: Elmondja, hogy aá mondtiík, hogy az ő tu|qdonuk és az önkormány.
zat megveheti 65MFt.ért.

Gyenes Bálint képviselő: Elmondja, hogy jó esetben 4 MFt-ot ér.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy az ötlete jó, ha az önkormányzaté lenne a teriilet.
Ez igy kivitelezhetetlen.

Balla Gytirry polgármester: Elmondja, hogy erre dolgoz ki variációkat.

Czakő TÍvadar képviselő: Kérdezi, hogy amit kidolgozott életképes lehet?

Balla Györry polgármester: Kérdezi, hogy hogyan |átja?

Czakő Tivadar képviselő: Elmondja, hogy ebben nincs otthon. Lenne a falunak haszna ebből?

Dr. Szécsi ottő jegyző: Elmondja, hogy vanrá esély, ha trímogatást kap.

Czakő Tivadar képvíselő: Elmondja, hogy az a probléma, hogy rrem az önkormányzat tulaj-
dona.

Balla Györry polgármester: Elmondja, hogy a Kulturális Egyesület rendez sztireti felvonu-
Iást. Az önkormányzat eddig nem támogatott egy civil kezdeményezést sem, ezért javasolja,
hogy 50 EFt-taltámogassiík a sztireti rendezvényt. Kéri a javaslatokat,hozzászólásokat.

Gyenes Bálint képvíselő: Elmondja, hogy mint tag köszöni a felajánlást.

Balla Györry polgármester: Javaslata a következő: ,,A Képviselő.testiilet úgy dönt, hogy a
2015. évi költségvetésből50.000,- Ft-ot biztosít a szeptember hónapban megrendezésre ker[i-
lő sztireti felvonulás megrendez éséhez.,,

További kérdé s, ho zzászőIás hi anyában szav azásr a boc sátj a a j avasl atot.

A Képviselő-testiilet atagsai közül jelen lévő 6 Íő közÍil 6 igen szavazatta|' ellenszavazat és
tartőzkodásnélkülelfogadtaa javaslatotésazúábbihatározatothoúa:

Tardona Községi Önkormán yzat Képviselő.testületének

55/2015. (Ix. 7.) határozata

a szüreti felvonulás támogatásáról

Tardona Községi onkormányzat Képviselő-testülete a tfuggyal kapcsolatos előterjesáést
megtárgyalta és a következő hatfuozatothozza:
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 20|5. évi költségvetésből 50.000,. Ft.ot biztosít a szep-
tember hónapban megrendezésre keriilő sztireti felvonulás megrendezéséhez.

Balla Györry polgármester: Elmondja hogy az ffegek napjával kapcsolatbantájékozlatja a
jelenlévőket, hogy Balla Bálinttal egyeztet szetdén. Kéri, hogy gondolkozzanak el erről és
ván1aa javaslatokat.

Czakő Tivadar képviselő: Elmondj4 hogy meg kell rendemi.

Balla Gyiirry polgármester: Elmondja, hogy úgy fud egyeztetni ha kialakítja a véleményét a
testiilet. Kéri, hogy akinek van még hozzásző|ása tegye meg.

Gyenes Bálint képviselő: Kérdezi, hogy a vadásztársasággal mi van?

Dr. SzócsÍ ottő jegző: Elmondja, hogy telefonon nem tudta még elérni.

Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik eI, a
polgármester a képviselő-testÍileti nyilvanos ülését |6 &a 43 perckor bezárta.

k.m.f.
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