
 
 
 
 
 
 
 
Szám: 20449/2012. 

 
M E G H Í V Ó 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

2012. október 25-én (csütörtök) 18.00 órakor 
 
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 
 
Ülés helye: Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár - Kamaraterem 
 

N y í l t   ü l é s: 
 

1. Beszámoló a 2012. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 

3. Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 
4. Javaslat az állatok tartásáról szóló rendelet módosítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

5. Javaslat folyószámla hitel, és munkabér hitel újrafelvételére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

6. Javaslat az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

7. Tájékoztató a 2013. évi közigazgatási változásokról és javaslat a Polgármesteri Hivatal új struktúrájának 
kialakítására 

 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

8. Javaslat a Közép-Duna Vidék Kistérségi Társulás megszüntetésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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9. Javaslat a Tátika Óvoda 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

10. Javaslat a Liliom Óvoda 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

11. Javaslat a Tulipán utcai Óvoda 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

12. Javaslat a Kodály Zoltán Zeneiskola 2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
  

 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 

13. Javaslat Tátika Óvoda részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

14. Javaslat Zrínyi Miklós Általános Iskola részére pénzeszköz átadására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

15. Javaslat az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában álláshely elvonására 
 
 Előterjesztő: Pánczél Károly alpolgármester 
 Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság 
   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

16. Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: Környezeti Vizsgálat szükségességének kérdése 

 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

17. Javaslat „Bölcsőde bővítés” közbeszerzéséhez közbeszereztető cég kiválasztására  
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

18. Javaslat „Bölcsőde bővítés” kiviteli tervezés közbeszerzésének lezárására. 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

19. Javaslat Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 
 
 Előterjesztő: Zsigovits Gábor  ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
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20. Javaslat az iskolaépületek üzemeltetésére 
 
 Előterjesztő: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

21. Javaslat a Gyál, 2611.2612 és 2614 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

22. Javaslat a Gyál, Somogyi Béla utca u. 5/a. szám alatti ingatlanon lévő épület bontására 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

23. Javaslat „EU Önerő pályázattal” kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

24. Javaslat az energetikai pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (Később kerül kiküldésre) 
 
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

25. Javaslat a ProLogis Gördeszka Park értékesítésére 
 
 Előterjesztő: Pápai Mihály polgármester 
 Tárgyalja: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 

26. Tájékoztató a városközpont pályázattal kapcsolatos jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről 
 (Helyszíni kiosztású) 
  
 Előterjesztő: Donhauzer Ádám ügyvezető igazgató 
 

27. Egyebek 
 
Zárt ülés: 
 

28. Javaslat fellebbezés elbírálására 
 
 Előterjesztő: Kojnok Balázs irodavezető 
 
Gyál,  2012. október 19.  
 
       Tisztelettel: 
 
 
  Pápai Mihály 
  Polgármester 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Beszámoló a 2012. szeptember 12-ei 
rendes képviselő-testületi ülés óta 
történt fontosabb eseményekről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A 2012. szeptember 12-ei rendes képviselő-testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről – pontokba 
szedve - az alábbi beszámolót terjesztem Önök elé: 

 
I. Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda 
 
1./ 2012. január 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra az adóbevételek teljesülése az alábbiak szerint alakult: 
 
 gépjárműadó:   253.461 e Ft  201.093 e Ft  79,34 % 
 iparűzési adó:   847.889 e Ft  755.488 e Ft  89,10 % 
 építményadó:   202.788 e Ft  182.297 e Ft  89,90 % 
 
2./ A rendelkezésre álló 400.000 e Ft összegű likviditási hitelkeretet augusztus, szeptember hóban folyamatosan 
igénybe vettük, legmagasabb összeg: 333.525.637,- Ft, legalacsonyabb összeg: 4.623.008,- Ft. 
A július havi munkabérek kifizetésére igénybevett munkabér hitel szeptember hónapban visszafizetésre került, 
újabb igénybevételre nem volt szükség. 
 
3./ A lekötött pénzeszközök állománya az alábbi: 
 

- Gyál jövője elnevezésű kötvénykibocsátásból származó lekötött pénzeszköz nagysága 2012. 
október 11-én 1.180.122.602,- Ft, amelynek megoszlása: 

 
  1.000.000.000,- Ft   lejárat: 2012.12.10.  kamat:   7,02 % 
     182.302.036,- Ft   lejárat: 2012.11.02.  kamat:   6,92 % 
   

A kötvény lekötéséből a 2012. évben 70.061.162,- Ft, a szabad pénzeszközökből történő lekötésből pedig 0,- 
Ft az október 11-ig realizált kamat összege. Az 1 milliárd Ft óvadéki betét lekötéséből származó kamat 
összege: 52.922.458,- Ft, a kötvény fel nem használt összegének lekötéséből származó kamat 17.138.704,- 
Ft. 

 
4./ A Gyál Jövője kötvény szeptember 30-án esedékes tőke és kamatfizetési összege 600.758 CHF, az ehhez 
szükséges CHF 233,95 Ft/CHF árfolyamon került megvásárlásra, törlesztés a hétvége miatt október 1-én történt. 

 
 

II. Kabinet Iroda 
 
1. A Gyáli Járási Hivatal kialakításáról szóló megállapodás aláírására 2012. október 15-én 9 órától került sor a 
Pest Megyei Kormányhivatalban, az illetékességi területhez tartozó Ócsa és Alsónémedi települések 
megállapodásaival egy időben. 
 
2. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2011.(II.01.) számú önkormányzati rendelete a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról  az alábbiakban rendelkezik a közmeghallgatás 
rendjéről. 40.§ (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást 
tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot 
tehetnek. 
(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét legalább 30 nappal korábban az önkormányzat hirdető tábláin 
kifüggesztéssel kell kihirdetni. A lakosság jobb tájékoztatása érdekében az önkormányzat hivatalos honlapján és 
az „Új Gyáli Újság” –ban is közzé kell tenni.  
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Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni és 
elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
2012. december 6. (csütörtök) 18,00 órakor közmeghallgatást tart az alábbi napirendi pontokkal  
 

1. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról 
2. Beszámoló a rendőrség 2012. évi munkájáról és tevékenységéről 
3. Beszámoló a FEGY Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 2012. évi tevékenységéről 
4. Tájékoztató Gyál Város Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó terveiről 
5. Közérdekű kérdések és bejelentések, 

 
melynek helyszíne az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár Színházterme. 
 
Felelős:      Polgármester 
Határidő: 2012. november 1. 
 
 
3. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2001. április 06-án Felsőpakony Község Önkormányzata 
és  Gyál Város Önkormányzata között megkötött mezőőri együttműködési megállapodást Felsőpakony Község 
Önkormányzata 2012. november 15-i hatállyal, a 108/2012. (X.03.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 
egyoldalúan felmondta. 
Gyál Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a jelenleg alkalmazásban álló 2 fő mezőőrt teljes 
munkaidőben tovább foglalkoztatja. 
 
4. Az "Európa a Polgárokért" program keretében 2012. szeptember 13-tól 16-ig Nemzetközi Civil Találkozót 
rendezett Gyál Város Önkormányzata és az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár. A nagyszabású 
rendezvény szervezőinek célja az volt, hogy a gyáli egyesületek, civil szervezetek bemutatkozhassanak, 
megismerjék egymás tevékenységét, kitekintést kapjanak hazánk és az Európai Unió civil politikájába, 
törekvéseibe. A találkozóra egy közel 50 fős delegáció érkezett a bajor Oberaudorfból és Brannenburgból. A 
résztvevők között a német települések vezetői, különböző művészeti és hagyományőrző tevékenységet folytató 
egyesületek képviselői voltak. A program keretében a résztvevők megismerhették Budapestet, hajókiránduláson 
vettek részt és látogatást tettek a Parlamentben is. A szakmai program részeként meghallgatták Szablics Bálint, 
az Emberi Erőforrás Minisztériumának Civil kapcsolatokért felelős főosztályvezetőjének előadását, majd Pápai 
Mihály polgármester úr prezentációját Gyál városáról. Oberaudorf és Brannenburg polgármesterei bemutatták 
településeiket, majd a szakmai programot a gyáli és a vendég német egyesületek kulturális műsorai egészítették 
ki. A program részeként kiadvány jelent meg német és magyar nyelven a gyáli civil szervezetekről, melynek 
anyagát egy kiállítás keretében ismerhették meg a jelenlévők. Zárásként a népszerű, bajor cigányzenét játszó 
Django3000 együttes koncertjét élvezhette a találkozó közönsége. 
 
5. Közterület-felügyelet 
Jelen polgármesteri beszámoló mellékletét képezi a közterület-felügyelet 2012. szeptember havi 
feladatellátásáról készített kimutatás. 
 
. 
III. Jegyzői Iroda 
 
Cafeteria kiegészítés – 2012. 
Eleget téve a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 151.§-ában foglaltaknak a 
2012. évi minimális cafetéria keretösszeg (bruttó 193.250,-Ft) és Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által biztosított keretösszeg (bruttó 60.000,-Ft) közötti különbözet kifizetésére nyílik lehetőség 2012 
novemberében a bérmaradvány terhére. Fejenként bruttó 133.250,-Ft cafeteria felhasználásáról dönthetnek a 
Hivatalban dolgozók, az igénybe vehető juttatási formák: az Erzsébet utalvány, illetve a Széchenyi Pihenő 
Kártya (SZÉP-kártya) szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámlái. 
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IV. Törvényességi referens 
 
A Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2012. október 2. napján közgyűlést tartott, melyen az 1. sz. 
melléklet szerinti 3 db. határozat született. Az 1/2012. sz. határozatával a DPMV Zrt. a társaság végleges 
vagyonmérlegét fogadta el, e határozat mellékletét képezi a független könyvvizsgálói jelentés és a végleges 
vagyonmérleg (2. sz. melléklet). A 2/2012. sz. határozattal a DPMV Zrt. közgyűlése a mérleg szerinti eredmény 
eredménytartalékba helyezéséről döntött (a 3. sz. melléklet szerinti éves mérleg és eredménykimutatás alapján). 
A 3/2012. sz. határozatával a Társaság elfogadta Nagytarcsa csatlakozását a DPMV Zrt-hez, és rendelkezett a 
csatlakozásra tekintettel az Alapszabály módosításáról.  
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester Úr legutóbbi rendes képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszakban történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Gyál, 2012. október 16.  
 
 
 
 
 Pápai Mihály 
 polgármester 

 







Közterület-felügyelet Összesítő jelentés

 2012. Szeptember hónap

Illetékes szerv 
értesítése

Figyelmeztetés Bírság
(db)

Bírság
(érték)

Feljelentés

Illegális szemét , törmelék lerakásának  észlelése guberálók, lomtalanítók 
ellenőrzése, köztisztasággal kapcsolatos események 44 db 43 db 1 db
Roncs autók felderítése 1 db 1 db
Tűzgyújtással kapcsolatos események 19 db 1 db 18 db
Közterület engedély nélküli használata, észlelt használat ellenőrzése 99 db 2 db 96 db 1 db 10 000 Ft
Engedély nélküli építőanyag, törmelék tárolásával kapcsolatos események 1 db 1 db 10 000 Ft
Ebrendészettel, lótartássa kapcsolatos esetek 5 db 5 db

Közterek, parkok, játszóterek, temetők, parkolók, külterületek ellenőrzése 22 db 22 db
Irodai munka, ügyfél fogadás 19 db 19 db
Közműkárok, közvilágítás hiányosságának észlelése, jelzése 4 db 4 db
Gyalogos járőrőzés 15 db 15 db
Utcanévtáblák hiányának észlelése, jelzése
Csapadékvíz közterületre vezetése észlelése, jelzése
Rossz állapotú szikkasztó árkok, padkák észlelése, jelzése 3 db 3 db
Növényzettel benőtt kereszteződések, járdák, utak észlelése, jelzése 2 db 1 db 1 db
Zöldterület szabálytalan használata, szennyezése, rongálása
Illegális fakivágás észlelése
Közutak szennyezésével, rongálásával kapcsolatos események 1 db 1 db
Egyéb lakossági bejelentések ellenőrzése 8 db 8 db
Forgalomszabályzó táblák, útburkolati jelek sérülésének, eltűnésének 
észlelése, jelzése
Gyalogátkelő helyeken átkísérés segítése, polgárőrök részvételével 17 db 17 db
Megállással, várakozással, behajtással kapcsolatos 351 db 1 db 207 db 143 db 1 905 000 Ft
Önkormányzati felkérésre egyéb intézkedések, irodák részére segítség 11 db 7 db 3 db
Gazos, rendezetlen ingatlanok ellenőrzése 6 db 2 db 4 db
Rendészeti szervekkel közös intézkedés 18 db 18 db
Forgalomirányítás, terület-, helyszín biztosítás 5 db 5 db
Irodai értekezletek 2 db 2 db

Katasztrófavédelemmel kapcsolatos intézkedés, fokozott útellenőri járőrözés 1 db 1 db
Elakadt, lerobbant szgk. műszaki mentésében részvétel, segítés 
Súlykorlátozással kapcsolatos intézkedések 16 db 1 db 9 db 6 db 110 000 Ft
Figyelmeztetések visszaellenőrzése 9 db 9 db

Összesen: 679 db 179 db 348 db 151 db 2 035 000 Ft 0 db

Esemény megnevezése Esetszám
Intézkedések











































 
 
 
 
 
 

       Tárgy: Beszámoló a lejárt idejű határozatok
        végrehajtásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról utoljára a Képviselő-
testület 2012. szeptember 12. napján megtartott ülésére készült beszámoló. A jelentést a Képviselő-testület 
156/2012.(IX.12.) sz. határozatával elfogadta. 
 
154/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
155/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
156/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
157/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
158/2012.(IX.12.)  A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési 

megállapodás aláírásra került. 
159/2012.(IX.12.)  Az SZMSZ szövegében javasolt módosítás a végleges 

rendeletben átvezetésre került. 
160/2012.(IX.12.)  A Visegrádi Alap pályázati programban való részvételre 

vonatkozó testületi határozat az érintett részére 
megküldésre került, a pályázat benyújtása megtörtént. 
Döntés előreláthatólag december hónapban várható. 

161/2012.(IX.12.)  A Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfogadásáról a testületi 
határozat az intézményvezető részére átadásra került. 

162/2012.(IX.12.)  A Kodály Zoltán Zeneiskolában a felvehető gyermekek 
létszámára vonatkozó testületi határozat az 
intézményvezető részére átadásra került. 

163/2012.(IX.12.)  A Kodály Zoltán Zeneiskola névváltoztatására vonatkozó 
testületi határozat az intézményvezető részére átadásra 
került. 

164/2012.(IX.12.)  A Kodály Zoltán Zeneiskola álláshely számának 
módosításáról szóló testületi döntés az intézményvezető 
részére átadásra került.    

165/2012.(IX.12.)  A Kodály Zoltán Zeneiskola részére 3 havi bérjellegű és 
dologi kiadásokra történő fedezet biztosításáról szóló 
testületi döntés az intézményvezető részére átadásra került. 

166/2012.(IX.12.)  Az Ady iskolában napközis csoportok számának 
megemelésére vonatkozó testületi határozat az 
intézményvezető részére átadásra került. 

167/2012.(IX.12.)  A Zrínyi iskolában napközis csoportok számának 
megemelésére vonatkozó testületi határozat az 
intézményvezető részére átadásra került. 

168/2012.(IX.12.)  Felsőpakony önkormányzatával mezőőri tevékenység 
ellátása tárgyában a 2. sz. nyilatkozat aláírására nem került 
sor, mivel a szerződést Felsőpakony november 15-ei 
határidővel felmondta.  

169/2012.(IX.12.) A stratégiai zajtérképpel kapcsolatos feladat végrehajtására 
vonatkozó testületi határozat a Főpolgármesteri Hivatal 
részére megküldésre került. 

170/2012.(IX.12.)  A Nonprofit Kft. projektmenedzseri megbízási szerződése 
aláírásra került. A pénzügyi fedezet a költségvetésbe 
beépítésre kerül.   

171/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
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172/2012.(IX.12.)  A Városi Egészségügyi Központ felújítására biztosított 

összeg a 2012. évi költségvetés október havi rendelet-
módosításában beépítésre kerül. 

173/2012.(IX.12.)  A Dózsa Gy. utca Akácfa utcai végének lezárására 
vonatkozó testületi döntésről a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. további intézkedés végett értesítve 
lett.  

174/2012.(IX.12.)  A Mezőhúsgép Kft-vel kötendő bérleti szerződés módosítás 
aláírása folyamatban van. 

175/2012.(IX.12.)  A Katolikus Családi Napközi önköltségi áron való 
gyermekétkeztetésére vonatkozóan a szerződéskötés 
megtörtént. 

176/2012.(IX.12.)  A Rákóczi Szövetség Ösztöndíjprogram támogatásához a 
megállapított összeg átutalása folyamatban van. 

177/2012.(IX.12.)  A Kistérségi Szolgáltató Központ konferencia rendszer 
beszerzése tárgyában a szerződéskötés a Globomax Zrt-vel 
folyamatban van. 

178/2012.(IX.12.)    Intézkedést nem igényel. 
179/2012.(IX.12.)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tárgyában 

benyújtott fellebbezés elutasításáról az ügyfél kiértesítése 
megtörtént. 

180/2012.(IX.12.)  A méltányossági átmeneti szociális segély ügyében 
benyújtott fellebbezés elutasításáról az ügyfél kiértesítése 
megtörtént. 

181/2012.(IX.26.)    Intézkedést nem igényel. 
182/2012.(IX.26.)  A város tömegközlekedésének javítására vonatkozóan az új 

BKK menetrend elfogadásáról a testületi döntés a BKK 
részére megküldésre került, a közzététel megtörtént. 

183/2012.(IX.26.)  A járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás 
október 15-én aláírásra került. 

184/2012.(IX.26.)  A 2012. évi közbeszerzési terv módosítására vonatkozóan a 
közzététel megtörtént. 

 
A fenti dátum óta eltelt időszakban született lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban 
számolok be: 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. 
 

Határozati javaslat: 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámolót. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Gyál, 2012. október 16. 
 
 
 
 
 
       Pápai Mihály  
       polgármester 

 



 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 5/2012. (III.01.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
 

 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) – (3) bekezdésében foglaltak szerint: 
„ (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 
    (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat 
bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. 
    (3) A helyi önkormányzat költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében 
meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási 
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.” 
 
A hivatkozott jogszabály 34. § (5) bekezdése pedig kimondja, hogy 
„(5) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás 
átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves 
költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha 
év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatokat érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben 
meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését 
követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” 
 
Az alábbiak miatt szükséges módosítani Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  
 
1. Gyál Város Önkormányzat 
 
A) Bevételek 
 
 

Kapott támogatások előirányzata: 
 Rendszeres szociális segély 06-09. hó (szoc. tám.) 030/8821111  4.823 e Ft 
 Időskorúak járadéka 06-09. hó (szoc. tám.)  031/8821121     707 e Ft 
 Ápolási díj alanyi jogon 06-09. hó (szoc. tám.) 034/8821151             10.535 e Ft 
 Ápolási díj méltányossági alapon 06-09. hó (szoc.) 035/8821161               4.728 e Ft 
 Lakásfenntartási támogatás 06-09. hó (szoc. tám.) 032/8821131  4.330 e Ft 
 Bérpótló támogatás 06-09. hó (szoc. tám.)  030/8821111             15.908 e Ft 
 Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.)  038/8821191     160 e Ft 
 Közműfejlesztési támog. II. né. (közp. ei. felh.) 026/8419019       78 e Ft 
 Prémiumévek támogatása I. negyedév (közp. ei.) 026/8419019     547 e Ft 
 Bérkomp. állami támog. 04-07. hó (egyéb közp.) 026/8419019             16.988 e Ft 
 Nyári gyermekétkeztetés (közp. ei. felh.)  026/8419019     387 e Ft 
 Közművelődési támogatás (közp. ei.)  026/8419019  1.315 e Ft 
 Könyvtári érdekeltségnövelő tám. (közp. ei.) 026/8419019     488 e Ft 
 
Kapott támogatások előirányzata összesen:                 60.994 e Ft 
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Intézményi működési bevételek: 

 Adóérdekeltségi bevétel    019/8411261             10.922 e Ft 
 Gyáviv osztalék (2010-2011)   019/8411261             27.724 e Ft 
 Gyáviv bérleti díj (2012)    004/4221001             20.000 e Ft 
 
Intézményi működési bevételek összesen:                 58.646 e Ft 
 
 
Működési célú átvett pénzeszközök: 
 Kiegészítő gyermekv. támog. 06-09. hó  037/8821181  7.384 e Ft 
 Mozgáskorl. közlekedési támog. 06. hó  042/8821251       32 e Ft 
 Közcélú munka támogatása 03. hó   051/8904411     319 e Ft 
 Közhasznú munka támogatása 06.hó  052/8904421  2.068 e Ft 
 Gyermektartásdíj megelőlegezés jav. 05-09. hó 047/8899361  3.897 e Ft 
 Gyermektartásdíj szülői befizetése 01-08. hó 047/8899361     822 e Ft 
 
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:                14.522 e Ft    
 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 
 Kistérségi Szolgáltató Közp.épít. (Áfa kompenzáció) 002/4120006  5.986 e Ft 
 Gyál Városüz.Kft. támogatás visszafizetése  005/4299001             72.015 e Ft 
 
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel összesen:               78.001 e Ft 
 
 
 
B) Kiadások 
 
Személyi juttatások 
 Közcélú munka támogatása 03. hó                 051/8904411     251 e Ft 
 Közhasznú munka támogatása 06.hó  052/8904421  1.628 e Ft 
 Külső személyi juttatás (kitüntetések)  019/8411261     766 e Ft 
  
Személyi juttatások összesen:                   2.645 e Ft 
 
 
Munkaadókat terhelő járulékok 
 Közcélú munka támogatása 03. hó   051/8904411      68 e Ft 
 Közhasznú munka támogatása 06.hó  052/8904421    440 e Ft 
 Külső személyi juttatás (kitüntetések)  019/8411261    207 e Ft 
 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:        715 e Ft 
 
 
Dologi kiadások 
 Készletbeszerzés (HPV védőoltás)   019/8411261              5.300 e Ft 
 Egyéb folyó kiadások(nyári gy.étkeztetés visszafiz.) 019/8411261    387 e Ft 
 Különféle dologi kiadás (fordított áfa-gyalogátk.) 005/4299001    851 e Ft 
 Szolgáltatások (intézmények villámvéd.felülvizsg.) 025/8414031              1.483 e Ft 
 Készletbeszerzés     023/8411921    603 e Ft 
 Vásárolt közszolgáltatások (BKV pluszköltség) 019/8411261    290 e Ft 
 
Dologi kiadások összesen:                  8.914 e Ft 
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Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 Rendsz. szociális segély 06-09. hó   030/8821111   4.823 e Ft 

Időskorúak járadéka 06-09. hó   031/8821121      707 e Ft 
Ápolási díj alanyi 06-09. hó   034/8821151                  10.535 e Ft 
Ápolási díj méltány. 06-09. hó   035/8821161         4.728 e Ft 
Lakásfenntartási támog. 06-09. hó   032/8821131      4.330 e Ft 
Kieg. gyermekv. tám. 06-09. hó   037/8821181   7.384 e Ft 
Bérpótló támogatás 06-09. hó   030/8821111              15.908 e Ft 
Gyermektartásdíj 05-09. hó   047/8899361    3.897 e Ft 
Mozgáskorl. közlek. támog. 06. hó   042/8821251        32 e Ft 

 Óvodáztatási támogatás (szoc. tám.)  038/8821191      160 e Ft 
 Gyermektartásdíj szülői befiz. 01-08. hó  047/8899361      822 e Ft 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:                 53.326 e Ft 
 
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 
 Gyál Város Önk. Hivatal támogatás (bérkomp.) 056/8419079    2.334 e Ft 
 Gyál Város int. támogatás (bérkompenzáció) 056/8419079               14.654 e Ft 
 Gyál Város int. támogatás (Arany-közműv.tám.) 056/8419079    1.315 e Ft 

Gyál Város int. támog. (Arany-könyvtári támog.)       056/8419079       488 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (Arany- fogathajtás,utcabál) 056/8419079  10.887 e Ft 

Gyál Város int. támog. (Arany-aug.20.)  056/8419079       200 e Ft 
 Egyesületek támogatása ( OKSB 31/2012)               070/8411265    3.000 e Ft 
 Egyesületek támogatása (ISKB 26/2012)  070/8411265    5.000 e Ft 
 Gyál Város Önk. Hivatal támog. (kitüntetések) 056/8419079       127 e Ft 
 Gyál Város Önk. Hivatal támog. (adóérdekeltség) 056/8419079  10.922 e Ft 
 Gyál Város int. támogatás (Felmentés, jub. jut) 056/8419079    5.763 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (Eü Központ téves elvonás)   056/8419079    2.159 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (tankönyvtámogatás) 056/8419079  10.452 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (Bartók-nyári napközi) 056/8419079    2.500 e Ft 
 Gyál Városüz. Kft. működ.támog. (önell. pótlék) 019/8411261       997 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (166/2012(IX.12.)Ady) 056/8419079        533 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (167/2012(IX.12.)Zrínyi) 056/8419079       533 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (172/2012(IX.12.)Eü.Kp.) 056/8419079  15.000 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (165/2012(IX.12.)Kodály) 056/8419079    1.448 e Ft 
 Rákóczi Szövetség támogatás (176/2012(IX.12.) ) 070/8411265       100 e Ft 

Gyál Város int. támog. (Arany-közműv. támog.) 056/8419079    3.000 e Ft 
 Gyál Város int. támog. (Arany-könyvtári támog.)       056/8419079    1.600 e Ft 
 Polgármester által felh. keret (Tátika felújítás) 070/8411261     -170 e Ft 
 Gyál Város int. támogatás (Tátika felújítás)  056/8419079      170 e Ft 
 Gyál Város int. támogatás (Arany – pedagógusnap) 056/8419079      191 e Ft 
 Gyál Vározüz. Kft. támog.(12/2012(III.21.)ISKB) 019/8411261      100 e Ft   
 
Egyéb működési célú kiadások (átadott) összesen:                 93.303 e Ft 
 
 
Intézményi beruházási kiadások  
 Gyál-felső vasútállomás építése kiviteli tervek 002/4120001   2.794 e Ft 
 Kistérségi Szolgáltató Központ építése  002/4120001   5.986 e Ft 
 Útépítés, járdaépítés, gyalogos átkelő építés  005/4299001              91.077 e Ft 
 Kistérségi szolgáltató Központ építése  002/4120001   6.805 e Ft 
 
Intézményi beruházási kiadások összesen:                106.662 e Ft 
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Felújítások 
 Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata  025/8414031              -1.483 e Ft 
 
Felújítások összesen:                    -1.483 e Ft 
 
 
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök): 
 Közműfejlesztési támogatás II.né.   026/8419019        78 e Ft 
 Gyál Városüz. Kft. támog. (Gyál-felső vá.)  019/8411261                    - 2.794 e Ft 
 Gyál Városüz. Kft. támog. (25/2012 ISKB fűnyíró)   019/8411261       180 e Ft 
 Gyál Városüz. Kft. támog. (hóeltakarítás)  019/8411261   2.496 e Ft 
  
Egyéb felhalmozási kiadások (átadott pénzeszközök) összesen                   - 40 e Ft 
 
 
Céltartalék felhasználása (019/8411261):  
 Végkielégítés, felmentés I. névi támog. (Zrínyi Iskola prémiumévek Jánvári Zs.)   547 e Ft 
 Városi rendezvények (fogathajtó fesztivál, születésnap)             -10.887 e Ft 
 Városi rendezvények (aug.20.)                    - 200 e Ft 
 OKSB támogatás felszabadítás (31/2012(V.23.) hat.)               - 3 000 e Ft 
 ISKB támogatás felszabadítás (26/2012(V.23.)hat.)               - 5 000 e Ft 
 HPV védőoltás felszabadítás                 - 5.300 e Ft 
 Város által alapított díjak felszabadítása (kitüntetések)              - 1.100 e Ft 
 Pályázati pénzeszköz felszabadítás (közművelődési támogatás)             - 3.000 e Ft 
 Pályázati pénzeszköz felszabadítás (könyvtári támogatás)              - 1.600 e Ft 
 Felmentés, jubileumi jutalom felszabadítás                - 5.763 e Ft 
 Felmentés, jubileumi jutalom felszabadítás (Eü Központ téves elvonás miatt)   - 2.159 e Ft 
 Tankönyv támogatás felszabadítás                 - 9.780 e Ft 
 Pedagógus szakmai szolgáltatás felszabadítás (ingyenes tankönyvek)   - 672 e Ft 
 Nyári napközis tábor felszabadítása                - 2.500 e Ft 
 ISKB támogatási keret felszabadítás (25/2012(V.23.)hat.Városüz.Kft.fűnyíró)  - 180 e Ft 
 Városi rendezvények (pedagógusnap)      - 191 e Ft 
 Városi rendezvények (irodaszerek)       - 603 e Ft 
 Hóeltakarítás keret felszabadítás                 - 2.496 e Ft 
 ISKB támogatási keret felszabadítás (12/2012.(III.21.) szemétgyűjtés)                - 100 e Ft 
 
Céltartalék felhasználás összesen:                 - 53.984  e Ft 
 
 
Általános tartalék változása: 
 Gyáviv osztalék bevétel (2010-2011)     27.724 e Ft 
 Gyál Városüz. Kft. támogatás      72.015 e Ft 
 Ált.tartalék felszab.( beruházási kiadások,járda,út,gyalogátkelő)            - 91.077 e Ft 
 Ált.tartalék felszab.(Gyál Városüz.Kft.átadott pénzeszköz)      - 997 e Ft 
 Ált.tartalék felszab.(fordított áfa kiadás – gyalogátkelő)      - 851 e Ft 
 Ált.tartalék felszab.(Városközpont gyengeáramú beruházás)   - 6.805 e Ft 
 Gyáviv bérleti díj  (2012)       20.000 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (166/2012(IX.12.) Ady álláshely bővítés)       -533 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (167/2012(IX.12.) Zrínyi álláshely bővítés)      -533 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (172/2012(IX.12) Városi Eü-i Központ felújítás)              -15.000 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (165/2012(IX.12) Kodály támogatás)    -1.448 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (176/2012(IX.12) Rákóczi Szövetség támogatás)      -100 e Ft 
 Ált.tartalék felszab. (BKV buszjáratok pluszköltsége)       -290 e Ft 
 
Általános tartalék változása összesen:                                                                                 2.105 e Ft 
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2. Gyál Város Polgármesteri Hivatal 
 
A)Bevételek 
Működési bevételek 
     
Kapott támogatások 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)  756/8419079   2.334 e Ft 
 Költségvetési támogatás (kitüntetés)  756/8419079      127 e Ft 
 Költségvetési támogatás (adóérdekeltség)  756/8419079              10.922 e Ft 
 
Kapott támogatások összesen:                  13.383 e Ft   
 
Átvett pénzeszközök 
  Működési célú átvett pénzeszközök (mezőőri tám.) 011/8130001     900 e Ft 
 
Átvett pénzeszközök összesen:          900 e Ft 
 
 
B) Kiadások 
Személyi juttatások 

Bérkompenzáció 04-07. hó   719/8411261  1.838 e Ft 
Külső személyi juttatás (kitüntetés)   719/8411261     100 e Ft 
Adóérdekeltség     019/8411261  1.550 e Ft 
Adóérdekeltség     021/8411331  5.100 e Ft 
Adóérdekeltség     022/8411431  1.950 e Ft 
Mezőőri támogatás    011/8130001     709 e Ft 

 
Személyi juttatások összesen:                  11.247 e Ft  
    
 
Munkaadókat terhelő járulékok  

Bérkompenzáció 04-07. hó   719/8411261     496 e Ft 
Külső személyi juttatás (kitüntetés)   719/8411261       27 e Ft 
Adóérdekeltség     019/8411261     419 e Ft 
Adóérdekeltség     021/8411331  1.376 e Ft 
Adóérdekeltség     022/8411431     527 e Ft 
Mezőőri támogatás    011/8130001     191 e Ft 

 
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:      3.036 e Ft 

 
 
 
3. Intézmények 
 
Ady Endre Általános Iskola 
  
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)       8520111    644 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)       8520211    706 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)       8559111    405 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)       8520111    173 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)       8520211    190 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)       8559111    109 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció 04-07.hó)       8419079              2.227 e Ft 
 
 Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő-külső szem.)       8520211    249 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (felmentés)        8520211      67 e Ft 
 Költségvetési támogatás (felmentés)        8419079    316 e Ft 
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 Személyi juttatások (álláshely bővítés - rendszeres)        8559111    420 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (álláshely bővítés)        8559111    113 e Ft 
 Költségvetési támogatás (álláshely bővítés)         8419079    533 e Ft 
 
 Dologi kiadások (kábítószer prevenciós program)        8520211    505 e Ft 
 Átvett pénzeszközök (kábítószer prevenciós program)      8520211    505 e Ft 
 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyv)         8520111              1.644 e Ft 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyv)         8520211              1.368 e Ft 
 Költségvetési támogatás (ingyenes tankönyv)        8419079              3.012 e Ft 
 
 
Zrínyi Miklós Általános Iskola 
 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520111  631 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520211  427 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8559111  219 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520121    90 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520221    82 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8559121    44 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8520111  170 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8520211  115 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8559111    59 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8520121    24 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8520221    22 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8559121    12 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)         8419079            1.895 e Ft 
 
 Személyi juttatások (prémiumévek 1 fő külső)        8520211  431 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (prémiumévek)        8520211  116 e Ft 
 Költségvetési támogatás (prémiumévek)         8419079  547 e Ft 
 
 Személyi juttatások (álláshely bővítés – rendszeres)        8559111  420 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (álláshely bővítés)        8559111  113 e Ft 
 Költségvetési támogatás (álláshely bővítés)         8419079        533 e Ft 
 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyv)         8520111            1.956 e Ft 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyv)         8520211            1.740 e Ft 
 Költségvetési támogatás (ingyenes tankönyv)        8419079            3.696 e Ft 
 
 
Tulipán Óvoda 

            
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8510111             1.304 e Ft 

Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8510121     52 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8510111   352 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)        8510121     14 e Ft 
Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)         8419079             1.722 e Ft 
 

   
Liliom Óvoda 

           
Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8510111                      875 e Ft 
Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8510121                        56 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)             8510111                      236 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)             8510121                        14 e Ft 
Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)                        8419079                  1.181 e Ft 
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Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 
 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)         8531211             1.007 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)         8532111     60 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)         8531241     79 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8531211   272 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8532111     16 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8531241     22 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)          8419079             1.456 e Ft 
 
 Személyi juttatások (felmentési bér 1 fő – külső)         8531211   483 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (felmentés)          8531211   131 e Ft 
 Költségvetési támogatás (felmentés)          8419079   614 e Ft 
 
 Dologi kiadás átcsoportosítás           8520111           - 4.265 e Ft 
 Dologi kiadás átcsoportosítás           8531211             4.265 e Ft 
 
 Dologi kiadások (Tempus Közalapítvány támogatás)         8531211              1.602 e Ft 
 Átvett pénzeszközök (Tempus Közalapítvány támog.)       8531211              1.602 e Ft 
 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyv)         8531211    756 e Ft 
 Költségvetési támogatás (ingyenes tankönyv)        8419079    756 e Ft 
 
 Dologi kiadások (átcsoportosítás)          8531211  -122 e Ft 
 Személyi kiadások (átcsoportosítás)         8531211    122 e Ft 
 
  
Bartók Béla Általános Iskola 
  
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520111    618 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8520211    656 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)        8559111    135 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8520111    167 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8520211    177 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)         8559111      36 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció)          8419079              1.789 e Ft 
 
 Személyi juttatások (szabadság megváltás 3 fő rendsz.)     8520211    656 e Ft 
 Személyi juttatások (szabadság megváltás 3 fő rendsz.)     8520111    389 e Ft 
 Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső)                          8520211    965 e Ft 
 Személyi juttatások (felmentés 3 fő külső)                          8520111    104 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (felmentés, szab.megvált.)    8520211    438 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (felmentés, szab.megvált.)    8520111    133 e Ft 
 Költségvetési támogatás (felmentés, szab.megvált.)           8419079              2.685 e Ft 
 
 Személyi juttatások (nyári napközi-külső)         8559111              1.200 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (nyári napközi)        8559111    324 e Ft 
 Dologi kiadás (nyári napközi)          8559111    976 e Ft 
 Költségvetési támogatás (nyári napközi)         8559111              2.500 e Ft 
 
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyvek)         8520111              1.524 e Ft   
 Dologi kiadások (ingyenes tankönyvek)         8520211              1.464 e Ft 
 Költségvetési támogatás (ingyenes tankönyvek)        8419079              2.988 e Ft 
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Kodály Zoltán Zeneiskola 
 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)       8520311    900 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp. 04-07.hó)       8520311    242 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció 04-07.hó)       8419079              1.142 e Ft 
 
 Személyi juttatások (álláshely bővítés – rendszeres)       8520311    870 e Ft 
 Személyi juttatások (álláshely bővítés – nem rendsz.)      8520311      51 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (álláshely bővítés)       8520311    235 e Ft 
 Költségvetési támogatás (álláshely bővítés)        8419079              1.156 e Ft 
 
 Dologi kiadások (hangszervásárlás)        8520311    292 e Ft 
 Költségvetési támogatás (hangszervásárlás)        8419079    292 e Ft 
  
  
Tátika Óvoda 
  
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      8510111   1.121 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)      8510111      302 e Ft 
 Költségvetési támogatás (bérkompenzáció 04-07.hó)      8419079                        1.423 e Ft 
  
 Felhalmozási kiadások  (ablakcsere)       8510111      170 e Ft 
 Költségvetési támogatás (ablakcsere)       8419079      170 e Ft 
 
 
A.J. Közösségi Ház és Városi Könyvtár  
  
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      9101231      127 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      9105021      450 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)      9101231                             34 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)           9105021                           121 e Ft 
              Költségvetési támogatás (bérkompenzáció 04-07-.hó)     8419079                           732 e Ft 
 
 Dologi kiadások (aug.20.ünnepség)       9105021                     200 e Ft 
 Költségvetési támogatás (aug.20.ünnepség)       8419079      200 e Ft 
 
 Dologi kiadások (utcabál, fogathajtó verseny)      9105021              10.887 e Ft 
 Költségvetési támogatás (utcabál, fogathajtó verseny)     8419079              10.887 e Ft 
 
 Dologi kiadások (közművelődési támogatás)      9105021                        4.315 e Ft 
 Dologi kiadások (könyvtári támogatás)       9101231   2.088 e Ft 
 Költségvetési támogatás (közműv., könyvtári támog.)     8419079   6.403 e Ft 
 
 Dologi kiadások (bejárati kapu)        9105021                         - 150 e Ft 
 Felhalmozási kiadások (bejárati kapu)       9105021      150 e Ft 
 
 Dologi kiadások (áfa bevétel)        9105021   1.804 e Ft 
 Saját bevétel (áfa bevétel)         9105021   1.804 e Ft 
 
 Dologi kiadások (pedagógusnap)        9105021      191 e Ft 
 Költségvetési támogatás (pedagógusnap)       8419079      191 e Ft 
 
Városi Egészségügyi Központ 

 
Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      6920001       51 e Ft    

 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      8690411     235 e Ft 
 Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)      8690421       48 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)      6920001       14 e Ft 
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 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)      8690411       64 e Ft  
 Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)      8690421       13 e Ft 

Költségvetési támogatás (bérkomp.04-07.hó)      8419079     425 e Ft  
   
 Személyi juttatás (jub.jutalom-nem rendszeres)     8690411                1.045 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (jub.jutalom)      8690411      282 e Ft 
 Költségvetési támogatás (jub.jutalom)      8419079                1.327 e Ft 
 
 Személyi juttatások (téves elvonás 06.hó nem rendsz.)  6920001   1.700 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék       6920001      459 e Ft 
 Költségvetési támogatás (téves elvonás miatt 06.hó )     8419079   2.159 e Ft 
 
 Felhalmozási kiadások (épület felújítás)      6920001               14.047 eFt 
 Dologi kiadások (karbantartás,kisjavítás)      6920001       953 eFt 
 Költségvetési támogatás (épület felújítás)      8419079               15.000 eFt 
  
 
Bóbita Bölcsőde 
 

Személyi juttatások (bérkomp.04-07.hó nem rendsz.)     8891011      522 e Ft 
Munkaadókat terhelő járulék (bérkomp.04-07.hó)     8891011      140 e Ft 
Költségvetési támogatás (bérkomp.04-07.hó)     8419079      662 e Ft  

    
 Dologi kiadások (laptop vásárlás)       8891011    - 111 e Ft 
 Felhalmozási kiadások (laptop vásárlás)      8891011       111 e Ft 
 
 Személyi juttatások (felmentési bér-1 fő külső)     8891011       216 e Ft 
 Munkaadókat terhelő járulék (felmentés)      8891011         58 e Ft 
 Költségvetési támogatás (felmentés)      8419079        274 e Ft 
  
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 

 

Az előterjesztést készítette:    Vargáné Molnár Enikő pénzügyi ügyintéző 
     
 

Az előterjesztést ellenőrizte:  Diera Éva irodavezető  
 
 
Gyál, 2012. október 1. 
 
  

 
 

 
 
         Pápai Mihály 

          Polgármester  



 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

….. önkormányzati rendelete 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

   5/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban ÁHT) 23.§ (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Gyál Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja: 
 
 
1. § (1.) Az 5/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
„(1)  A Képviselő-testület Gyál Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének 
 kiadási főösszegét 6.964.884 e Ft-ban 
 bevételi főösszegét 6.794.548 e Ft-ban 

 a hiány összegét                      170.336 e Ft-ban 
állapítja meg az 1. számú melléklet szerinti főösszesítő táblának megfelelően.” 
 
 
2. § (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

(2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. 
 

(3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. 
  

(4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 
 

(5) A R. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 
 

(6) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 
 

(7) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. 
 

(8) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. 
 
(9) A R. 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. 
 
(10) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. 
 
(11) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép. 
 

 
3. § Jelen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
     Pápai Mihály     Rozgonyi Erik 

  polgármester                 címzetes főjegyző 



B e v é t e l e k

1. Önkormányzat bevételei 3 881 381 5 146 136 5 358 299
     Működési célú bevételek 2 811 024 4 305 443 4 439 605
        Kapott támogatás 802 979 872 394 933 388
        Közhatalmi bevételek 1 653 050 1 653 684 1 653 684
        Intézményi működési bevétel 354 995 357 245 415 891
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 422 120 1 436 642

     Felhalmozási célú bevételek 667 357 667 357 745 358
        Felhalm. célú támogatás értékű bevétel 489 397 489 397 495 383
        Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 91 063
        Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 86 897 158 912

     Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3  000 3 000 3 000
     Egyensúlyteremt ő hitel 400 000 170 336 170 336

2. Polgármesteri Hivatal bevételei 22 899 1 420 856 1 421 756
     Működési célú bevételek 22 899 1 420 856 1 421 756
        Intézményi működési bevétel 22 899 20 649 21 549
        2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207

3. Intézmények bevételei 148 589 180 918 184 829
     Működési célú bevételek 148 589 180 918 184 829
        Működési célú támogatás értékű bevétel (OEP) 43 000 43 000 43 000
        Intézményi működési bevétel 105 589 105 589 107 393
        Működési célú átvett pénzeszközök 0 23 626 25 733
        2011.évi pénzmaradvány 0 8 703 8 703

B e v é t e l e k összesen: 4 052 869 6 747 910 6 964 884

K i a d á s o k

1. Önkormányzat kiadásai 2 052 244 3 223 166 3 351 053
     Működési célú kiadások 640 514 767 566 842 193
        Személyi juttatások 0 634 3 279
        Munkaadókat terhelő járulékok 0 171 886
        Dologi kiadások 465 094 497 598 506 512
        Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 103 664 156 990
        Egyéb működési célú kiadások (átadott) 129 970 165 499 174 526

      Felhalmozási célú kiadások 1 205 719 1 341 972 1 447 111
         Intézményi beruházás 685 014 821 056 927 718
         Felújítások 6 783 1 483 0
         Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 416 57 376
         Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 462 017

      Tartalékok 203 011 1 110 628 1 058 749
         Céltartalék 197 011 1 110 085 1 056 101
         Általános tartalék 6 000 543 2 648

      Kölcsönök (munkáltatói kölcsön lakásépítésre) 3 000 3 000 3 000

2. Polgármesteri Hivatal kiadásai 531 193 1 920 176 1 934 459
     Működési célú kiadások 531 193 1 920 176 1 934 459
         Személyi juttatások 317 625 320 680 331 927
         Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 85 093 88 129
         Dologi kiadások 129 299 117 622 117 622
         Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781

3. Intézmények kiadásai 1 469 432 1 604 568 1 679 372
     Működési célú kiadások 1 469 432 1 603 444 1 663 770
        Személyi juttatások 813 544 888 392 909 257
        Munkaadókat terhelő járulékok 216 771 233 196 238 775
        Dologi kiadások 439 117 481 856 515 738
    Felhalmozási kiadások 1 124 15 602

K i a d á s o k összesen: 4 052 869 6 747 910 6 964 884

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és ki adásai kiemelt el őirányzatonként

 1. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012. 06. hó 
mód. ei.

M e g n e v e z é s
2012. évi 

eredeti ei.



2 811 024 4 305 443 4 439 605

Kapott támogatás 802 979 872 394 933 388
Önkormányzatok költségvetési támogatása 802 979 872 3 94 933 388
          Normatív támogatások 802 979 736 543 736 543
          Központosított előirányzat 0 639 3 454
                 Működési célú közp. ei. 0 547 3 284
                 Felhalmozási célú központ. ei. 0 92 170
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 0 54 318 95 509
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0 66 436 66 436
          Egyéb központi támogatás 0 14 458 31 446

Közhatalmi bevétel 1 653 050 1 653 684 1 653 684
Önkormányzatok sajátos m űködési bevételei 1 653 050 1 653 684 1 653 684
         Helyi adók 1 304 138 1 304 772 1 304 772
                Építményadó 202 788 202 788 202 788
                Iparűzési adó 847 889 847 889 847 889
                Gépjárműadó 253 461 253 461 253 461
               Talajterhelési díj 0 634 634
         Átengedett  központi adók 348 912 348 912 348 912
                Személyi jöv.adó helybenmaradó része 248 490 248 490 248 490
                Szem. jöv. adó kiegészítés 100 422 100 422 100 422

Intézményi m űködési bevételek 354 995 357 245 415 891
Működési bevételek 354 995 357 245 415 891
   Bérleti díj Mezőhúsgép 7 538 7 538 7 538
   Bérleti díj Navax 3 293 3 293 3 293
   Bérleti díj Városüz. Nonp. Kft. 100 100 100
   A.S.A. bérleti díj, kompenzációs jut. 99 360 99 360 99 360
   Bérleti díj Gyáviv 76 377 76 377 96 377
   Bérleti díj Eisberg Kft. 480 480 480
   Kamatbevétel 98 440 98 440 98 440
   Kiszámlázott term. és szolg. Áfa 44 820 45 197 45 197
   Értékesített eszk. Áfa 24 587 24 587 24 587
   Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 0 1 873 1 873
   Egyéb sajátos bevétel 0 0 27 724
   Adójutalék teljesítése 0 0 10 922

Működési célú átvett pénzeszközök 0 1 422 120 1 436 642
Működési célú pénzeszköz átvétel 0 1 422 120 1 436 642
     Segélykifizetések állami támogatása 4 066 18 588
     Polgármesteri Hivataltól pénzmaradvány átvétel 1 395 484 1 395 484
     Pénzeszközátvétel MÁK-tól 2011. évi beszámoló alapján 12 530 12 530
     Intézmények túlfinanszírozása 10 040 10 040

667 357 667 357 745 358

Felhalmozási célú támogatás érték ű bev. 489 397 489 397 495 383
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (Uniós) 489 397 489 397 495 383
      Kistérségi Szolgáltató Központ építése 489 397 489 397 495 383

Felhalmozási bevétel 91 063 91 063 91 063
Felhalmozási és t őke jelleg ű bevételek 91 063 91 063 91 063

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 86 897 86 897 158 912
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (hazai) 86 897 8 6 897 158 912
      Közérdekű köt.váll. - Puskás  u. telek 13 000 13 000 13 000
                             - MO melletti terület szab.terv 66 069 66 069 66 069
                             - DIGI TV 2 000 2 000 2 000
                             - Kovács Antal területfejl.hozz. 1 828 1 828 1 828
                             - Raiffeisen Bank, Erste Bank 2 000 2 000 2 000
                             - Telekrendezés 2 000 2 000 2 000
       Gyál Városüzemeltetési Kft. támogatás 0 0 72 015

3 000 3 000 3 000
Dolgozók lakásépítési kölcsönének megtérülése 3 000 3 000 3 000

400 000 170 336 170 336

Önkormányzat bevételei összesen: 3 881 381 5 146 136 5 358 299

2012.10.hó 
mód.ei.

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi bevételei 

2. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Egyensúlyteremt ő hitel

2012.06.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Kölcsönök

M e g n e v e z é s



3. sz. melléklet
adatok  Ft-ban

Normatív állami hozzájárulások

A települéási önkormányzatok normatív hozzájárulásai
1. Települési önkorm. Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

1.(1) lakosságszám szerint 4 074 23 714 96 610 836
2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

2.a alap-hozzájárulás 3 000 000
2.b(1) okmányiroda működési kiadásai 276 58 393 16 116 468
2.c gyámügyi igazgatási feladatok 28 600 306 8 751 600
3. Körjegyzőség működése

3.a alap-hozzájárulás

3.b ösztönző hozzájárulás

3.bd nagyközségi, városi (megyei jogú városi )székhelyű körjegyzőség, a székhelyhez

kapcsolódó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után

5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 2 612 250 653 000
6. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

7. Építésügyi igazgatási feladatok

7.a térségi normatív hozzájárulás 56 46 725 2 616 600
7.b kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 7 729 897 6 932 913
8. Üdülőhelyi feladatok

10. Pénzbeli szociális juttatások 97 103 966
14. Gyermekek napközbeni ellátása

14.a bölcsődei ellátás 494 100 39 19 269 900
15. Közoktatási alap-hozzájárulás

15.a Óvoda 2012. évben időarányosan 8 hónapra  napi 8 órát megh.  nyitva tartás

15.a(2)1 1-3. nevelési év 821 104 183 333
15.a. Óvoda 2012. évben időarányosan 4 hónapra napi 8 órát megh. nyitva tartás

15.a(2)2 1-3. nevelési év 812 51 543 333
15.b Általános iskola

Általános iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.b(2)1 1-2. évfolyam összesen 370 33 056 667
15.b(5)1 3. évfolyam 209 18 956 667
15.b(6)1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 201 20 836 667
15.b(8)1 5-6. évfolyam összesen 359 37 913 333
15.b(11)1 7-8. évfolyam összesen 419 50 290 000

Általános iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.b(2)2 1-2. évfolyam összesen 353 15 823 333
15.b(5)2 3. évfolyam 188 8 538 333
15.b(6)2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 203 10 496 667
15.b(8)2 5-6. évfolyam összesen 379 19 975 000
15.b(11)2 7-8. évfolyam összesen 401 24 048 333
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.c(1)1 9-10. évfolyam összesen 89 11 593 333
15.c(10)1 11-13. évfolyam összesen 70 10 810 000
15.c. Középfokú iskola 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.c(1)2 9-10. évfolyam összesen 106 6 893 333
15.c(10)2 11-13. évfolyam összesen 72 5 561 667
15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 8 hónapra 

15.d(1)1
felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 33 3 760 000

15.d. Iskolai szakképzés, elméleti képzés 2012. évben időarányosan 4 hónapra 

15.d(1)2
felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépiskola első-harmadik, harmadikat követő 
további szakképzési évfolyama összesen 38 2 193 333

15.e. Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.e(1)1 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 204 14 413 333

15.e(2)1 képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 156 667
15.e Alapfokú művészetoktatás 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.e(1)2 zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 201 7 050 000

15.e(2)2 Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág előképző

alapkép. és továbbkép. évfolyama, zeneműv.-i ágon csop. főtanszakos okt. 8 78 333

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 8 hónapra

15.g(1)1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 345 5 170 000
15.g(2)1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 783 333
15.g(3)1 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 98 2 036 667

15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotth. foglalkozt. 2012. évben időarányosan 4 hónapra

15.g(1)2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 318 2 428 333
15.g(2)2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 83 391 667
15.g(3)2 1-4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 121 1 253 333
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások

16.a. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)

16.abb1 Szakmai gyak-i képzés a szakkép-i évf-on 2012. évben időarányosan 8 hónapra

az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 20 1 829 333

16.abb2
az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben 
időarányosan 4 hónapra 18 823 200

16abc1 az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet

2012. évben időarányosan 8 hónapra 13 509 600

16.abc2
az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 2012. évben 
időarányosan 4 hónapra 20 392 000

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi normatív támogatásai

2012. évi eredeti

Kv.tvr.     
mell.

Megnevezés
alapnor-
matíva

létszám
normatív 

támogatás



16.b. sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

16.ba Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai )nevelés,oktatás az óvodában és az 

iskolában

16.baa Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a

rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési

igényű tanulók orvosi igazolás alapján

16.baa(1)1 2012. évben időarányosan 8 hónapra összesen 1 149 333
16.baa(2)1 általános iskola 1
16.bac(1)1 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben időarányosan 8 
hónapra összesen 2 477 867

16.bac(3)1 általános iskola 2
16.bac(1)2 Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan

fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2012. évben  időarányosan 4 
hónapra összesen 2 238 933

16.bac(2)2 általános iskola 2
16.bad Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

2012. évben időarányosan 8 hónapra

16.bad(1)1 Összesen 53 6 331 733
16.bad(2)1 óvóda 2
16.bad(3)1 általános iskola 51

2010. évben időarányosan 4 hónapra 

16.bad(1)2 összesen 44 2 628 267
16.bad(2)2 óvoda 2
16.bad(3)2 általános iskola 42
16.bae A megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű 

gyermekek, tanulók 

2012. évben idősarányosan 8 hónapra

16.bae(1)1 összesen 6 627 200
16.bae(3)1 általános iskola 6
16.bae(1)2 2012. évben időarányosan 4 hónapra összesen 6 313 600
16.bae(3)2 általános iskola 6
16.e Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok

16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása

16.eb(1) középszintű érettségi vizsga 31 186 000
16.eb(2) szakmai vizsga 13 78 000
16.f középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

2012. évben időarányosan 8 hónapra

16.f(1)1 összesen 43 438 600
16.f(3)1 szakközépiskolába 43

2012. évben időarányosan 4 hónapra 

16.f(1)2 összesen 45 229 500
16.f(3)2 szakközépiskolába 45

3. sz. melléklet alapján 736 543 447

Normatív kötött felhasználású támogatások

A települési önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású 
támogatásai

I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
I.1. Pedagógiai szakszolgálat
I.1.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra
I.1.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 
I.2. Pedagógus továbbképzés támogatása
I.2.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 221 928 200
I.2.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 222 466 200
I.3 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
I.3 a Osztályfőnöki pótlék kiegészítése
I.3.a 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 77 1 334 667
I.3.a 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 77 667 333
I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése
I.3.b 1 2012. évre időarányosan 8 hónapra 8 346 667
I.3.b 2 2012. évre időarányosan 4 hónapra 8 173 333
I.4. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
I.4 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés
I.4.a(1) 2012. évben időarányosan 12 hónapra összesen 728 49 504 000
I.4.b tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 815 9 780 000
I.5. Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása
I.5.1 2012. évben időarányosan 8 hónapra 1 698 1 981 000
I.5.2 2012. évben időarányosan 4 hónapra 1 684 982 333
II. Egyes szociális feladatok támogatása
II.2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
II.3. Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
II.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés 4 272 000

66 435 733

Személyi jövedelemadó megosztás

A. SZJA-ból átengedett rész (8 %) 248 489 360
B. SZJA jövedelmdifferenciálódás miatt 100 422 242

4. Sz. melléklet alapján 348 911 602

Normatív hozzájárulások, kötött felhasználású tám.ö sszesen: 1 151 890 782

8. Sz. melléklet alapján

2012. évi eredeti
Kv.tvr.     
mell. megnevezés

alapnor-
matíva

létszám
normatív 

támogatás



Pf. 
szám

Megnevezés
2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

Személyi juttatások 0 634 3 279
511216 Egyéb bérrendszer hat. alá tartozók alapbére - közfoglalkoztatás 0 134 134
516216 Részm.fogl.egyéb bérrendszer hat.alá tart. rendsz.szem.jutt. 0 0 1 879
52221 Állományba nem tartozók megbízás díja 0 500 500
52225 Kitüntetések, díjak adományozása 0 0 766

Munkaadókat terhel ő járulékok 0 171 886
5312 Szociális hozzájárulási adó 171 886

Dologi kiadások 465 094 497 598 506 512
54221 Gyógyszerbeszerzés 0 0 5 049
5432 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 0 0 603
54923 Új épület inf.eszközbeszerzés 2 000 2 000 2 000

2 000 2 000 7 652

552252 Közvilágítás 40 977 40 977 40 977
552281 Karbantartás, kisjavítás 11 687 12 855
55229 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 10 000 10 000
55323 BKV buszjáratok 59 600 59 600 59 828

100 577 122 264 123 660
56121 Vissza nem igényelhető Áfa 29 137 35 527 36 155
56122 Kiszámlázott term. és szolg. Áfa befiz. 238 953 238 953 238 953
561232 Felh.kiadáshoz kapcsolódó fordított áfa miatti befizetés 0 0 851
562241 Reklám és propaganda kiadások 5 340 6 840 6 840
563291 Egyéb különféle dologi kiadások 1 980 1 980

273 430 283 300 284 779

57121 Előző évi maradvány visszafizetése 1 969 1 969 1 969
57129 Egyéb befizetési kötelezettség - nyári étkezés visszafizetése 0 0 387
572232 Vagyonbiztosítás 2 510 2 510 2 510
572233 Bankköltség, különféle tagdíjak 7 647 7 244 7 244
572235 Kártérítések 500 1 850 1 850
57321 Kamatkiadások telj. áht.-n kívülre 76 461 76 461 76 461

89 087 90 034 90 421

Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450 103 664 156 990
Időskorúak járadéka 250 1 250 1 957
Rendszeres szociális segély/BPJ 13 500 22 582 27 405
Ápolási díj 15 000 34 160 49 423
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 000 5 000 5 000
Lakásfenntartási támogatás 1 500 6 505 10 835
Átmeneti segély 4 000 4 000 4 000
Temetési segély 500 500 500
Köztemetés 1 000 1 000 1 000
Beiskolázási segély 1 000 1 000 1 000
Szociális tanulmányi ösztöndíj 2 500 2 500 2 500
Méltányossági közgyógyellátás 1 200 1 200 1 200
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 188 7 572
Bérpótló támogatás 0 20 071 35 979
Gyermektartásdíj 0 3 326 8 045
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 382 414
Óvodáztatási támogatás 0 0 160

1 959 107 2 088 469 2 181 772
Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány támogatás 3 200 1 545 1 545
Dabas és Környéke Üdülőtábor táboroztatás 1 000 1 000 1 000
Szent József Idősek Klubja 2 500 2 500 2 500
Bursa Hungarica 3 600 3 600 3 600
Sportpálya üzemeltetésre támogatás 11 210 11 210 11 210
Polgármester által felhaszn.keret 5 000 4 800 4 630
Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület támogatása 0 1 568 1 568
Református lelkészi Hivatal támogatás 0 1 000 1 000
Rákóczi Szövetség támogatása 0 0 100
OKSB civil szervezetek támogatása 0 0 3 000
ISKB civil szervezetek támogatása 0 0 5 000

Költségvetési támogatások 1 829 137 1 922 970 2 007 246
   Gyál Város Önkormányzati Hivatal támog. 508 294 499 320 512 703
   Gyál Város intézményeinek támogatása 1 320 843 1 423 650 1 494 543

   Intézmények alulfinanszírozása 0 20 296 20 296

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Egyéb m űködési célú kiadások (átadott)

Készletbeszerzések

Szolgáltatások

Különféle dologi kiadások

Egyéb folyó kiadások

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások



Pf. 
szám

Megnevezés
2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

4. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi működési célú kiadások

Támogatások, tagdíjak 103 460 117 980 119 077
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. műk. támog. 63 246 79 334 80 431
   Bolgár Nemzetiségi Önkorm. támog. 1 500 1 500 1 500
   Kertváros Gyáli Kistérs. támog. 33 018 33 018 33 018
                           - tagdíj 710 710 710
                           - normatív támog. 32 308 32 308 32 308
   FAÖT tagdíj 360 360 360
   Pest Megyei Területfejlesztési Kft 1 186 1 186 1 186
   Magyar Önkormányzatok Szövetsége 250 250 250
   DMTISZK tagdíj 3 900 2 332 2 332

   Egyéb m űködési célú pénzeszköz átadás 0 0 0



Intézményi beruházások 685 014 821 056 927 718
1. Beruházási feladatok 685 014 821 056 927 718
1.1. Beruházási feladatok (nem EU-s támogatással) 67  068 69 409 163 280
   Trianoni emlékmű 5 100 6 755 6 755
   Településrendezési eszközök felülvizsgálata 12 065 12 065 12 065
   Minőségügyi rendszer 203 203 203
   Sportcsarnok építéshez tervkészítés 24 500 24 500 24 500
   Somogyi u. 5/a megvásárlása 25 200 25 200 25 200
   Díszkivilágítás 0 610 610
   Dózsa György út közvilágítás 0 76 76
   Gyál-felső vasútállomás 0 0 2 794
   Járdaépítés,útépítés,gyalogos átkelő építés 0 0 91 077

1.2. Európai Uniós támogatással megvalósuló beruház ási felad. 617 946 751 647 764 438
   Kistérségi Szolgáltató Központ építése 617 946 751 647 764 438

Felújítások 6 783 1 483 0
   Szükséges év közbeni int. felújítás (1.+ 5.oszt.tantermek fest.) 5 300 0 0
   Intézmények villámvédelmi felülvizsgálata 1 483 1 483 0

Egyéb felhalmozási kiadások (átadott) 51 905 57 416 57 376
   Gyál Városüzemeltetési és Városfejl. Kft. beruh. támog. 51 905 57 324 57 206
   Közműfejlesztési támogatás 92 170

Hitel-, kötvénykiadások 462 017 462 017 462 017
   Kötvény törlesztése 232 353 232 353 232 353
   Rövid lejáratú likvid hitel törlesztése 229 664 229 664 229 664

2012.10.hó 
mód.ei.

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi felhalmozási célú kiadások

5.sz.melléklet
adatok e Ft.-ban

2012.06.hó 
mód.ei.

M  e  g  n  e  v  e  z  é  s
2012. évi 
eredeti ei.



Szociális továbbképzés és szakvizsga * 17 1 1
Pedagógus szakmai szolgáltatás * 1 500 1 499 827
Pedagógus továbbképzés és szakvizsga * 1 393 0 0
Tankönyv támogatás * 9 780 9 780 0
Szakmai informatikai támogatás * 2 963 1 482 1 482
SNI-s tanulók normatív támogatása * 2 778 2 778 2 778
Civil szervezetek Bizottsági támogatása 10 000 10 000 1 720
     Oktatási és Kulturális Bizottság támogatása 3 000 3 000 0
     Ifjúsági és Sport és Környezetvédelmi  Biz. támogatása 7 000 7 000 1 720
Közbiztonság támogatása (Alapítvány, FEGY) 1 000 1 000 1 000
Nyári napközis tábor 2 500 2 500 0
Városi rendezvények 20 000 11 881 0
Város által alapított díjak 2 000 2 000 900
Pályázati pénzeszközök 5 200 5 200 600
     ebből: közművelődési támogatás 3 000 3 000 0
       ebből: könyvtári támogatás 1 600 1 600 0
     ebből: oktatási pályázatokhoz szükséges önrész 600 600 600
HPV védőoltás 8 000 8 000 2 700
Végkielégítés, felmentés, jubileumi jutalmak (intézmények) 44 581 30 197 22 822
Egyszeri juttatás intézmények 77 968 1 182 1 182
Hóeltakarítás 4 000 4 000 1 504
Comenius Régió együttműködési pályázat 3 331 3 786 3 786
Pénzmaradvány - számlaegyenlegek 14 799 14 799
      ebből: Építéshatósági igazg. szolg. díj bevételi szla 1 164 1 164
                Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat 1 297 1 297
                Környezetvédelmi Alap (lakosok lecsatlakozási díjának megtérítése) 5 000 5 000
                Lakásépítési számla 7 338 7 338
Kötvénybefektetés 1 000 000 1 000 000

Céltartalék összesen: 197 011 1 110 085 1 056 101

Általános tartalék 6 000 543 2 648

* /   Kötött felhasználású normatív támogatás

2012.10.hó 
mód.ei.

6. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Gyál Város Önkormányzat
2012. évi cél- és általános tartaléka

2012.06.hó 
mód.ei.

Megnevezés
2012. évi 
eredeti ei.



Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012. 06. hó 
mód. ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2 811 024 0 0 0 0 0 0 96 877 96 877 116 877 0 0 0

Kapott támogatás 802 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          Normatív támogatások 802 979
          Központosított előirányzat 0
          Egyes szociális feladatok norm.tám. 0
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.) 0
          Egyéb központi támogatás 0
Közhatalmi bevételek 1 653 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         Helyi adók 1 304 138
         Átengedett  központi adók 348 912
Intézményi m űködési bevételek 354 995 96 877 96 877 116 877
Működési célú pénzeszköz átvétel 0

667 357 0 0 0 489 397 489 397 495 383 0 0 0 0 0 72 015
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 489 397 489 397 489 397 495 383
Felhalmozási bevétel 91 063
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 86 897 72 015

3 000
400 000

3 881 381 0 0 0 489 397 489 397 495 383 96 877 96 877 116 877 0 0 72 015

2 469 651 2 540 2 540 2 540 0 0 0 0 0 0 0 0 851
Személyi juttatások 0
Munkaadókat terhelő járulékok 0
Dologi kiadások 465 094 2 540 2 540 2 540 851
Ellátottak pénzbeli juttatásai 45 450
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 1 959 107

1 205 719 667 646 801 347 908 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézményi beruházások 685 014 667 646 801 347 908 009
Felújítások 6 783
Egyéb felhalmozási célú kiadások 51 905
Hitel-, kötvénykiadások 462 017

203 011
3 000

3 881 381 670 186 803 887 910 549 0 0 0 0 0 0 0 0 851

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek
2012. évi 
eredeti ei.

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

4 120 001 4 120 006 4 221 001 4 299 001



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

11 411 11 411 11 411 154 154 154 98 940 1 509 204 1 547 850 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 411 11 411 11 411 154 154 154 98 940 101 190 139 836
1 408 014 1 408 014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 897 86 897 86 897

86 897 86 897 86 897

11 411 11 411 11 411 154 154 154 98 940 1 509 204 1 547 850 86 897 86 897 86 897

0 0 0 0 0 0 427 140 457 684 465 731 22 496 21 641 29 571
500 1 266
135 342

330 876 344 697 350 674

96 264 112 352 113 449 22 496 21 641 29 571
0 0 0 0 0 0 52 108 57 527 57 409 0 0 0

203 203 203

51 905 57 324 57 206

203 011 1 110 628 1 058 749

0 0 0 0 0 0 682 259 1 625 839 1 581 889 22 496 21 641 29 571

adatok e Ft-ban

7.sz.melléklet

8 130 001 8 411 261 8 411 2656 820 021



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

1 304 138 1 304 772 1 304 772 0 0 0 0 0 0 147 613 147 613 147 613

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 304 138 1 304 772 1 304 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 304 138 1 304 772 1 304 772

147 613 147 613 147 613

0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 063 91 063 91 063

91 063 91 063 91 063

1 304 138 1 304 772 1 304 772 0 0 0 0 0 0 238 676 238 676 238 676

0 0 0 4 240 6 225 6 828 50 977 50 977 50 977 0 16 698 18 181

4 240 6 225 6 828 50 977 50 977 50 977 16 698 18 181

0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 948 20 989 19 506
17 165 19 506 19 506
6 783 1 483 0

0 0 0 4 240 6 225 6 828 50 977 50 977 50 977 23 948 37 687 37 687

7. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

8 411 331 8 411 921 8 414 021 8 414 031



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

1 151 891 1 166 988 1 186 791 0 0 0 0 10 040 10 040 0 29 153 49 884

802 979 818 076 837 879 0 0 0 0 0 0 0 29 153 49 884
802 979 736 543 736 543

639 3 454
29 153 49 884

66 436 66 436 0
14 458 31 446

348 912 348 912 348 912 0 0 0 0 0 0 0 0 0

348 912 348 912 348 912 0

10 040 10 040
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

400 000 170 336 170 336

1 151 891 1 166 988 1 186 791 400 000 170 336 170 336 0 10 040 10 040 0 29 153 49 884

0 0 0 76 461 76 461 76 461 1 829 137 1 943 266 2 027 542 13 500 42 653 63 384

76 461 76 461 76 461
13 500 42 653 63 384

1 829 137 1 943 266 2 027 542
0 92 170 462 017 462 017 462 017 0 0 0 0 0 0

92 170
462 017 462 017 462 017

0 92 170 538 478 538 478 538 478 1 829 137 1 943 266 2 027 542 13 500 42 653 63 384

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 419 019 8 419 069 8 419 079 8 821 111



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

7.sz.melléklet

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 1 000 1 707 0 5 005 9 335 0 0 0 0 13 220 23 755 0 5 940 10 668

0 1 000 1 707 0 5 005 9 335 0 0 0 0 13 220 23 755 0 5 940 10 668

1 000 1 707 5 005 9 335 13 220 23 755 5 940 10 668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 000 1 707 0 5 005 9 335 0 0 0 0 13 220 23 755 0 5 940 10 668

250 1 250 1 957 1 000 6 005 10 335 500 500 500 12 000 25 220 35 755 3 000 8 940 13 668

250 1 250 1 957 1 000 6 005 10 335 500 500 500 12 000 25 220 35 755 3 000 8 940 13 668

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 1 250 1 957 1 000 6 005 10 335 500 500 500 12 000 25 220 35 755 3 000 8 940 13 668

adatok e Ft-ban

8 821 1518 821 131 8 821 141 8 821 1618 821 121



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 188 7 572 0 0 160 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0

160

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

188 7 572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 188 7 572 0 0 160 0 0 0 0 0 0

5 000 5 188 12 572 0 0 160 4 000 4 000 4 000 500 500 500

5 000 5 188 12 572 160 4 000 4 000 4 000 500 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000 5 188 12 572 0 0 160 4 000 4 000 4 000 500 500 500

7.sz.melléklet
adatok e Ft-ban

8 821 1918 821 181 8 821 221 8 821 231



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 382 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

382 414
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 382 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 382 414 3 500 3 500 3 500 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000

382 414 3 500 3 500 3 500 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 382 414 3 500 3 500 3 500 1 200 1 200 1 200 1 000 1 000 1 000

adatok e Ft-ban

7.sz.melléklet

8 822 0318 822 0218 821 251 8 821 291



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 0 319 0 170 2 238 0 3 326 8 045 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

319 170 2 238 3 326 8 045
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 3 000

0 0 319 0 170 2 238 0 3 326 8 045 3 000 3 000 3 000 0 0 0

0 0 319 0 170 2 238 0 3 326 8 045 0 0 0 11 210 11 210 11 210
251 134 1 762
68 36 476

3 326 8 045
11 210 11 210 11 210

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 000 3 000 3 000

0 0 319 0 170 2 238 0 3 326 8 045 3 000 3 000 3 000 11 210 11 210 11 210

8 904 421 8 899 361 8 899 431 9 311 0258 904 411



Kapott támogatás
          Normatív támogatások
          Központosított előirányzat
          Egyes szociális feladatok norm.tám.
          Normatív, kötött támog. (közokt. támog.)
          Egyéb központi támogatás
Közhatalmi bevételek
         Helyi adók
         Átengedett  központi adók
Intézményi m űködési bevételek
Működési célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
Felhalmozási bevétel
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások (átadott)

Intézményi beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hitel-, kötvénykiadások

Önkormányzat kiadásai összesen:

Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön megtér.)

Önkormányzat bevételei összesen:

Működési célú kiadások

Felhalmozási célú kiadások

Tartalékok
Kölcsönök (dolgozók lakásépítési kölcsön)

Egyensúlyteremt ő hitel

Bevételek

Működési célú bevételek

Felhalmozási célú bevételek

Gyál Város Önkormányzat
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2 811 024 4 305 443 4 439 605

802 979 872 394 933 388
802 979 736 543 736 543

0 639 3 454
0 54 318 95 509
0 66 436 66 436
0 14 458 31 446

1 653 050 1 653 684 1 653 684
1 304 138 1 304 772 1 304 772

348 912 348 912 348 912
354 995 357 245 415 891

0 1 422 120 1 436 642
667 357 667 357 745 358
489 397 489 397 495 383
91 063 91 063 91 063
86 897 86 897 158 912
3 000 3 000 3 000

400 000 170 336 170 336

3 881 381 5 146 136 5 358 299

2 469 651 2 690 536 2 849 439
0 634 3 279
0 171 886

465 094 497 598 506 512
45 450 103 664 156 990

1 959 107 2 088 469 2 181 772
1 205 719 1 341 972 1 447 111

685 014 821 056 927 718
6 783 1 483 0

51 905 57 416 57 376
462 017 462 017 462 017
203 011 1 110 628 1 058 749

3 000 3 000 3 000

3 881 381 5 146 136 5 358 299

7.sz mellékelet
adatok e Ft-ban

Szakfelad. összesen



Intézm. működési bevételek 22 899 20 649 20 649
Kapott támogatás 508 294 499 320 512 703
Átvett pénzeszköz 0 0 900
2011.évi pénzmaradvány 0 1 400 207 1 400 207

Bevételek összesen: 531 193 1 920 176 1 934 459

Személyi juttatások 317 625 320 680 331 927
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 85 093 88 129
Dologi kiadások 129 299 117 622 117 622
Egyéb működési célú kiadások (átadott) 0 1 396 781 1 396 781
     -2011. pénzmaradvány átadás 0 1 396 781 1 396 781
          - átadás Önkormányzatnak 0 1 395 484 1 395 484
          - átadás Bolgár Önkormányzatnak 0 1 297 1 297

531 193 1 920 176 1 934 459

2012.10.hó 
mód.ei.

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
2012. évi bevételei és kiadásai

8. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012.06.hó 
mód.ei.

M e g n e v e z é s
2012. évi eredeti 

ei.

Kiadások összesen:

Polgármesteri Hivatal bevételei

Működési célú bevételek

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Működési célú kiadások



adatok e Ft.-ban

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

Működési bevételek
Intézményi működési bevételek 22 899 545 545 545 2 500 2 500 2 500
Kapott támogatás 508 294
Átvett pénzeszközök 0 900
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei 531 193 0 0 0 545 545 1 445 0 0 0 2 500 2 500 2 500

Működési kiadások
Személyi juttatások 317 625 4 856 4 856 5 565 18 928 18 928 18 928 42 241 42 241 42 241
Munkaadókat terhelő járulékok 84 269 927 927 1 118 5 110 5 110 5 110 11 966 11 966 11 966
Dologi kiadások 129 299 875 875 875 580 580 580 23 697 23 697 23 697
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

Önkormányzati Hivatal kiadásai 531 193 875 875 875 6 363 6 363 7 263 24 038 24 038 24 038 77 904 77 904 77 904

8 411 121 8 411 241
2012. évi 
eredeti ei.

6 820 021 8 130 001

9.sz.melléklet



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Átvett pénzeszközök
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

Önkormányzati Hivatal kiadásai

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

12 654 10 404 10 404 7 200 7 200 7 200

1 400 207 1 400 207

12 654 1 410 611 1 410 611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 200 7 200 7 200

193 283 196 338 199 826 16 650 16 650 21 751 30 088 30 088 32 037
51 424 52 248 53 190 4 803 4 803 6 179 8 595 8 595 9 122
78 617 66 938 66 938 6 171 6 171 6 171 6 496 6 496 6 496 9 938 9 938 9 938

1 395 484 1 395 484 1 297 1 297
323 324 1 711 008 1 715 438 0 1 297 1 297 27 624 27 624 34 101 45 179 45 179 47 655 9 938 9 938 9 938

8 411 261 8 411 271 8 411 331 8 411 431 8 414 031

9.sz.melléklet
adatok e Ft.ban



Működési bevételek
Intézményi működési bevételek
Kapott támogatás
Átvett pénzeszközök
2011.évi pénzmaradvány

Önkormányzati Hivatal bevételei

Működési kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiad. (átadott pe.)

Önkormányzati Hivatal kiadásai

Gyál Város Polgármesteri Hivatal
 2012. évi bevételei és kiadásai szakfeladatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

22 899 20 649 20 649
508 294 499 320 512 703 508 294 499 320 512 703

0 0 900
1 400 207 1 400 207

508 294 499 320 512 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531 193 1 920 176 1 934 459

2 579 2 579 2 579 9 000 9 000 9 000 317 625 320 680 331 927
843 843 843 601 601 601 84 269 85 093 88 129
351 351 351 477 477 477 2 097 2 099 2 099 129 299 117 622 117 622

1 396 781 1 396 781
0 0 0 3 773 3 773 3 773 10 078 10 078 10 078 2 097 2 099 2 099 531 193 1 920 176 1 934 459

Szakfelad. összesen8 419 079 8 821 221 8 822 021 9 311 021

9. sz. melléklet
adatok e Ft-ban



10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek 16 339 16 339 16 339 13 721 13 721 13 721 8 310 8 310 8 310 10 389 10 389 10 389

      Kapott támogatás 222 901 237 946 244 034 115 247 123 939 125 661 211 938 225 912 232 583 106 721 115 601 116 782
Normatív támogatás 103 235 103 235 103 235 65 176 65 176 65 176 94 018 94 018 94 018 53 354 53 354 53 354
Önkormányzati támogatás 119 666 134 711 140 799 50 071 58 763 60 485 117 920 131 894 138 565 53 367 62 247 63 428
OEP támogatás

6 726 7 231 3 461 3 461 4 617 4 617 2 386 2 386
5 277 5 277 3 461 3 461 4 617 4 617 2 386 2 386

686 686 589 589 662 662 573 573

B e v é t e l e k összesen: 239 240 261 697 268 290 128  968 141 710 143 432 220 248 239 501 246 172 117 110 128 949 130 130

K i a d á s o k

      Személyi juttatások 133 915 143 826 146 250 73 65 9 80 549 81 905 128 040 138 944 141 288 72 547 78 468 79 399
Rendszeres személyi juttatások 125 098 125 098 125 518 71 458 71 458 71 458 117 503 117 503 117 923 69 525 69 525 69 525
Nem rendszeres személyi juttatások 8 217 18 128 19 883 2 201 9 091 10 447 10 537 20 723 22 216 2 122 7 967 8 898
Külső személyi juttatások 600 600 849 0 0 718 1 149 900 976 976

      Munkaadókat terhel ő járulékok 36 157 36 672 37 324 19 668 21 476 21 842 34 150 36 957 37 588 19 372 19 816 20 066

      Dologi kiadások 69 168 80 075 83 592 35 641 39 685 39 685 58 058 63 600 67 296 25 191 30 665 30 665

0 1 124 1 124

K i a d á s o k összesen: 239 240 261 697 268 290 128 9 68 141 710 143 432 220 248 239 501 246 172 117 110 128 949 130 130

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

Ady Endre Általános Iskola Tulipán Óvoda Zrínyi Mikló s Általános Iskola Liliom Óvoda

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

3 953 3 953 3 953 7 905 7 905 7 905 2 600 2 600 2 600 8 523 8 523 8 523

145 893 164 962 167 788 185 818 199 352 209 314 47 461 52 087 54 677 113 662 122 362 123 955
35 263 35 263 35 263 78 163 78 163 78 163 21 698 21 698 21 698 53 810 53 810 53 810

110 630 129 699 132 525 107 655 121 189 131 151 25 763 30 389 32 979 59 852 68 552 70 145

3 844 5 446 1 954 1 954
2 236 2 236 1 954 1 954
3 747 3 747 651 651 424 424 788 788

149 846 176 506 180 934 193 723 207 908 217 870 50 061 55 111 57 701 122 185 133 627 135 220

102 064 117 945 119 696 110 929 121 147 125 870 38 387 41 860 43 681 71 402 77 936 79 057
89 487 89 487 89 487 102 734 102 734 103 779 35 196 35 196 36 066 68 639 68 639 68 639
4 820 17 340 18 608 8 195 18 413 19 822 3 191 6 664 7 615 1 943 8 477 9 598
7 757 11 118 11 601 0 0 2 269 0 0 820 820 820

27 173 31 289 31 730 29 712 32 408 33 683 10 159 11 073 11 550 19 094 20 824 21 126

20 609 27 272 29 508 53 082 54 353 58 317 1 515 2 178 2 470 31 689 34 867 34 867

170

149 846 176 506 180 934 193 723 207 908 217 870 50 061 55 111 57 701 122 185 133 627 135 220

Eötvös J.  Közgazdasági Szakközépisk. Bartók Béla Ál talános Iskola Kodály Zoltán Zeneiskola Tátika Óvoda



B e v é t e l e k

      Int. működési bevételek

      Kapott támogatás
Normatív támogatás
Önkormányzati támogatás
OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

K i a d á s o k

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok

      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

     Felhalmozási kiadások

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011 évi pénzmaradvány

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

17 075 17 075 18 879 14 500 14 500 14 500 2 274 2 274 2 274 105 589 105 589 107 393

73 196 79 696 98 109 97 275 98 163 117 074 43 731 46 630 47 566 1 363 843 1 466 650 1 537 543
19 542 19 542 19 542 524 259 524 259 524 259

73 196 79 696 98 109 54 275 55 163 74 074 24 189 27 088 28 024 796 584 899 391 970 284
43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

273 273 365 365 23 626 25 733
365 365 20 296 20 296

389 389 194 194 8 703 8 703

90 271 97 433 117 650 111 775 112 857 131 768 46 005 49 269 50 205 1 469 432 1 604 568 1 679 372

30 909 33 103 33 680 29 584 30 403 33 482 22 108 24 211 24 949 813 544 888 392 909 257
27 306 27 306 27 306 26 139 26 139 26 139 21 756 21 756 21 756 754 841 754 841 757 596

760 2 954 3 531 2 725 3 544 6 623 280 2 383 2 905 44 991 115 684 130 146
2 843 2 843 2 843 720 720 720 72 72 288 13 712 17 867 21 515

8 140 8 732 8 887 7 252 7 475 8 307 5 894 6 474 6 672 216 771 233 196 238 775

51 222 55 598 74 933 74 939 74 979 75 932 18 003 18 584 18 473 439 117 481 856 515 738

150 14 047 111 1 124 15 602

90 271 97 433 117 650 111 775 112 857 131 768 46 005 49 269 50 205 1 469 432 1 604 568 1 679 372

10. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

Arany J. Közösségi Ház és Városi 
Könyvtár

Városi Egészségügyi Központ Bóbita Bölcs őde Intézmények összesen



11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

      Int. m űködési bevételek 105 589 32 559 32 559 32 559 18 669 18 669 18 669 1 363 1 363 1 363 4 230 4 230 4 230 800 800 800
      Kapott támogatás 1 363 843 0 0 0 0 0

OEP támogatás 43 000 0 0 0 0 0

194 194

B e v é t e l e k összesen: 1 469 432 32 559 32 559 32 559 18 669 18 669 18 669 1 363 1 363 1 363 4 230 4 230 4 230 800 994 994

      Személyi juttatások 813 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 748 10  316 12 067
Rendszeres személyi juttatások 754 841 0 0 0 0 8 968 8 968 8 968
Nem rendszeres személyi juttatások 44 991 0 0 0 0 60 628 2 379
Külső személyi juttatások 13 712 0 0 0 0 720 720 720

      Munkaadókat terhel ő járulékok 216 771 0 0 0 0 2 616 2 771 3 244
      Dologi kiadások 439 117 54 636 60 411 60 411 53 433 64 076 64 076 1 364 1 364 1 364 400 400 400 9 133 9 173 10 126

14 047

K i a d á s o k összesen: 1 469 432 54 636 60 411 60 41 1 53 433 64 076 64 076 1 364 1 364 1 364 400 400 400 21 497 22 260 39 484

Létszám: 2012. január 1-t ől 390 0 0 0 0 4 4 4
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk. 378 0 0 0 0 4 4 4
                 részmunkaidőben foglalt. 12 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények összesen
2012. évi 

eredeti ei.

5629121 5629131 5629171 6800021 6920001

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások



      Int. m űködési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-t ől
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 0 74 74 74 0 0 0 1 446 1 446 1 446 0 0 0
1 320 843 1 423 650 1 494 543 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
20 296 20 296
20 296 20 296

1 950 1 950 651 651

1 320 843 1 443 946 1 514 839 74 2 024 2 024 0 0 0 1 446 2 097 2 097 0 0 0

0 0 0 213 628 232 886 236 186 3 980 4 067 4 175 131 132 142 474 144 860 5 039 5 125 5 215
0 205 936 205 936 205 936 3 686 3 686 3 686 122 654 122 654 123 043 4 076 4 076 4 076
0 5 972 25 154 28 454 294 381 489 8 478 19 820 21 713 963 1 049 1 139
0 1 720 1 796 1 796 0 0 104 0
0 57 099 61 058 61 948 1 035 1 058 1 086 35 210 38 139 38 782 1 329 1 352 1 376
0 3 845 3 845 37 885 44 806 44 806 48 316 50 307 51 166 970 970 970

170

0 3 845 3 845 308 612 338 750 343 110 5 015 5 125 5 261 214 658 230 920 234 808 7 338 7 447 7 561

0 118 118 118 2 2 2 61 61 61 2 2 2
0 118 118 118 2 2 2 57 57 57 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0

8510111 8510121 8520111 85201218419079



      Int. m űködési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-t ől
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

1 700 1 700 1 700 0 0 0 2 600 2 600 2 600 3 935 3 935 3 935 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

1 449 1 954 391 1 993

1 348 1 348 424 424 3 747 3 747

1 700 4 497 5 002 0 0 0 2 600 3 024 3 024 3 935 8 073 9 675 0 0 0

181 569 200 487 204 577 9 157 9 227 9 309 38 387 41 860 43 681 87 909 103 684 105 296 6 816 6 877 6 956
167 261 167 261 167 917 7 308 7 308 7 308 35 196 35 196 36 066 80 184 80 184 80 184 4 360 4 360 4 360
13 708 31 908 33 697 1 849 1 919 2 001 3 191 6 664 7 615 3 907 16 321 17 450 258 319 398

600 1 318 2 963 0 0 0 3 818 7 179 7 662 2 198 2 198 2 198
48 792 51 672 52 775 2 472 2 491 2 513 10 159 11 073 11 550 23 081 27 169 27 572 1 919 1 935 1 957
46 916 52 722 57 799 1 745 1 745 1 745 1 515 1 878 2 170 12 768 13 949 20 450 4 943 4 943 4 943

1 124 1 124

277 277 306 005 316 275 13 374 13 463 13 567 50 061 54 811 57 401 123 758 144 802 153 318 13 678 13 755 13 856

76 76 76 3 3 3 20 20 22 38 38 38 2 2 2
76 76 76 3 3 3 15 15 17 36 36 36 2 2 2
0 0 0 0 0 0 5 5 5 2 2 2 0 0 0

853124185312118520221 85203118520211



      Int. m űködési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-t ől
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 0 0 5 164 5 164 5 164 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 13 700
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

1 217 1 217

0 1 217 1 217 5 164 5 164 5 164 0 0 0 0 0 0 13 700 13 700 13 700

7 339 7 384 7 444 42 625 43 197 45 996 3 362 3 407 3 451 0 0 0 0 0 0
4 943 4 943 4 943 40 800 40 800 41 640 3 236 3 236 3 236 0 0 0

655 700 760 1 825 2 397 3 156 126 171 215 0 0 0
1 741 1 741 1 741 0 0 1 200 0 0 0 0
2 173 2 185 2 201 11 308 11 463 12 217 908 920 932 0 0 0
2 832 4 049 4 049 25 514 25 514 26 490 1 716 1 716 1 716 0 0 8 074 8 074 8 074

12 344 13 618 13 694 79 447 80 174 84 703 5 986 6 043 6 099 0 0 0 8 074 8 074 8 074

2 2 2 22 22 24 2 2 2 0 0
2 2 2 22 22 24 2 2 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8559111 85591218532111 8559141 8621011



      Int. m űködési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-t ől
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 274 2 274 2 274
16 800 16 800 16 800 0 25 000 25 000 25 000 1 200 1 200 1 200 0
16 800 16 800 16 800 0 25 000 25 000 25 000 1 200 1 200 1 200 0

16 800 16 800 16 800 0 0 0 25 000 25 000 25 000 1 200 1 200 1 200 2 274 2 274 2 274

0 0 0 0 0 0 19 836 20 039 21 319 0 48 96 22 108 24 211 24 949
0 0 17 171 17 171 17 171 0 21 756 21 756 21 756
0 0 2 665 2 868 4 148 0 48 96 280 2 383 2 905
0 0 0 0 72 72 288
0 0 4 636 4 691 5 037 0 13 26 5 894 6 474 6 672

42 997 42 997 42 997 6 282 6 282 6 282 8 178 8 178 8 178 275 275 275 18 003 18 584 18 473
111

42 997 42 997 42 997 6 282 6 282 6 282 32 650 32 908 34 534 275 336 397 46 005 49 269 50 205

0 0 9 9 9 0 15 15 15
0 0 9 9 9 0 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8621021 8622111 8690411 8690421 8891011



      Int. m űködési bevételek
      Kapott támogatás

OEP támogatás

B e v é t e l e k összesen:

      Személyi juttatások
Rendszeres személyi juttatások
Nem rendszeres személyi juttatások
Külső személyi juttatások

      Munkaadókat terhel ő járulékok
      Dologi kiadások

K i a d á s o k összesen:

Létszám: 2012. január 1-t ől
     ebből:  teljes munkaidőben foglalk.
                 részmunkaidőben foglalt.

Intézmények összesen

Működési bevételek

Működési kiadások

     Átvett pénzeszközök
ebből alulfinanszírozás

    2011.évi pénzmaradvány

     Felhalmozási kiadások

11. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Intézmények 2012. évi bevételei és kiadásai szakfel adatonként

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012.06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

2012. évi 
eredeti ei.

2012 06.hó 
mód.ei.

2012.10.hó 
mód.ei.

0 0 0 16 552 16 552 18 356 0 0 0 523 523 523 105 589 105 589 107 393
0 0 0 0 1 363 843 1 466 650 1 537 543
0 0 0 0 43 000 43 000 43 000

153 153 120 120 23 626 25 733
20 296 20 296

389 389 8 703 8 703

0 389 389 16 552 16 705 18 509 0 0 0 523 643 643 1 469 432 1 604 568 1 679 372

0 3 3 22 020 24 100 24 550 0 3 3 8 889 8 997 9 124 813 544 888 392 909 257
0 18 897 18 897 18 897 0 8 409 8 409 8 409 754 841 754 841 757 596
0 3 3 280 2 360 2 810 0 3 3 480 588 715 44 991 115 684 130 146
0 2 843 2 843 2 843 0 0 13 712 17 867 21 515
0 1 1 5 870 6 432 6 553 0 10 10 2 270 2 289 2 323 216 771 233 196 238 775
0 41 266 45 522 62 769 0 9 956 10 076 12 164 439 117 481 856 515 738

150 1 124 15 602

0 4 4 69 156 76 054 94 022 0 13 13 21 115 21 362 23 611 1 469 432 1 604 568 1 679 372

0 10 10 10 0 4 4 4 390 390 394
0 10 10 10 0 3 3 3 378 378 382
0 0 0 0 0 1 1 1 12 12 12

9101231 Szakfeladatok összesen9105011 9105021 9101211



3 821 011 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
4 120 001 Lakó- és nem lakó épület építése
4 211 001 Út, autópálya építése
4 221 001 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4 299 001 Egyéb m.n.s. építés
5 221 101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5 629 121 Óvodai intézményi étkeztetés
5 629 131 Iskolai intézményi étkeztetés
5 629 171 Munkahelyi étkeztetés
5 811 001 Könyvkiadás
5 814 001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
6 820 021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése alaptev.
6 920 001 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység alaptevékenység
8 130 001 Zöldterület kezelés
8 411 121 Önkormányzati jogalkotás
8 411 141 Orgy. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység
8 411 151 Önk. képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenység

8 411 161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek

8 411 171 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcs. tev.
8 411 181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevék.
8 411 241 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
8 411 261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8 411 271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8 411 331 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8 411 431 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten
8 411 921 Kiemelt önkormányzati rendezvények
8 414 011 Önk. közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
8 414 021 Közvilágítás
8 414 031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8 419 019 Önk., valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8 419 069 Finanszírozási műveletek
8 419 079 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel
8 419 081 Általános tartalék elszámolása
8 421 551 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai
8 510 111 Óvodai nevelés, ellátás
8 510 121 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
8 520 111 Ált. isk. tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 121 S. N. I. ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nev., oktatása (1-4. évfolyam)
8 520 211 Ált. iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 221 S. N. I. ált. isk. tanulók nappali rendsz. nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
8 520 311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
8 531 211 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
8 531 241 Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)

8 532 111 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendsz. szakmai elméleti oktatás 
a szakképzési évfolyamokon

8 559 111 Általános iskolai napköziotthoni nevelés
8 559 121 S. N. I. tanulók napköziotthoni nevelés
8 559 141 Általános iskolai tanulószobai nevelés
8 621 011 Háziorvosi alapellátás
8 621 021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8 622 111 Járóbetegek gyógyító szakellátása
8 690 411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8 690 421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8 821 111 Rendszeres szociális segély
8 821 121 Időskorúak járadéka
8 821 131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8 821 141 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
8 821 151 Ápolási díj alanyi jogon 
8 821 161 Ápolási díj méltányossági alapon

Szakfeladatok jegyzéke



8 821 171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8 821 181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8 821 191 Óvodáztatási támogatás
8 821 221 Átmeneti segély
8 821 231 Temetési segély
8 821 241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8 821 251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8 821 291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8 822 021 Közgyógyellátás
8 822 031 Köztemetés
8 891 011 Bölcsődei ellátás
8 899 351 Otthonteremtési támogatás
8 899 361 Gyermektartásdíj megelőlegezése
8 899 431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8 903 011 Civil szervezetek működési támogatása
8 903 021 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
8 904 411 Közcélú foglalkoztatás
8 904 421 Közhasznú foglalkoztatás
9 101 211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9 101 221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9 101 231 Könyvtári szolgáltatások
9 105 011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9 105 021 Közművelődési intézemények, közösségi szinterek működtetése
9 311 021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése



 
 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat az állatok tartásáról szóló 
rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 
módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§-a alapján az Éltv. 6.§-a kiegészül az alábbi rendelkezéssel: 
„(6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.” 
 

Ezen bekezdés 2012. október 1. napján lép hatályba, így ettől az időponttól a helyi önkormányzatok képviselő-
testülete ilyen állatok vonatkozásában nem hozhat helyi szabályokat. 
 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai tartalmazzák az ebek tartására vonatkozó részletes szabályokat, így 
önkormányzati rendelet e tárgykörben sem szabályozhat. 
 

Fentiek alapján a helyi önkormányzatoknak hatályon kell helyezniük az állattartási rendeleteikben a kedvtelésből 
tartott állatok, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásra vonatkozó szabályokat. 
 

Látható, hogy jelentősen csökken a települések szabályozási lehetősége, de a rendelet módosítása során arra 
törekedtünk, hogy a lehető legtöbb előírást meghagyjuk. 
 

Meg kell jegyezni, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 100. §-a 
alapján a tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, 
különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. 
 

Az Éltv. 6.§ (2) bekezdése kimondja: az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, 
jólétét, nem károsíthatja a környezetet. 
 

A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése úgy határozza meg az állattartás megengedett módját, hogy az állat 
természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne zavarja a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét.  
 

Az állatok tartása tehát a Ptk., az Éltv., valamint a Korm. rendelet szabályainak betartásával történhet! 
 

Az állattartó és az állattartással érintett személyek (környező lakóközösség) jogosultságaira és kötelezettségeire 
is vonatkoznak az előbb említett szabályok, tehát ha az állattartással érintett személyeket tartósan és 
szükségtelenül zavarja tulajdonjoguk gyakorlásában az állattartás, akkor a Ptk. 191. §-a alapján a jegyzőhöz és 
bírósághoz fordulhatnak birtokvédelmi igényük érvényesítésére. 
 

Fentieken túl a jegyző hatósági jogkörben eljárva az állatvédelmi és állattartási szabályok megsértése esetén 
meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére, vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót, az állattartást 
korlátozhatja, megtilthatja, továbbá bírságot szabhat ki. 
 

Az állattartási rendelet módosítása érinti a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendeletet is, mivel e rendelet az 
állattartási rendelet előírásainak megsértése esetére bírság kiszabását teszi lehetővé, így a módosításokat ezen 
rendeletben is át kell vezetni. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a mellékelt rendelet tervezetet megvitatni és 
jóváhagyni szíveskedjenek! 
 

A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést tárgyalta: Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 
 

Az előterjesztést készítette: Kojnok Balázs irodavezető 
 

Gyál, 2012. október 02. 
 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 



 
melléklet 

 
 
 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…..../2012. (….....) önkormányzati rendelete 

az állatok tartásáról szóló 11/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet, valamint a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2012. (VI. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében,  Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés e) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 
állatok tartásáról szóló 11/2010. (IX. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.), valamint a tiltott, 
közösségellenes magatartásokról, valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2012. (VI.1.)  
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: T.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 
 
 
1. § A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 
„8. § Az ebtartó köteles biztosítani, hogy az ebek felügyelet nélkül más magánterületére ne juthassanak be, 
valamint, hogy ne rongálják a szomszédos ingatlanon elhelyezett építményeket, kerítést, kaput.”  
 
2. § A T. 3. § f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„f)  az állatok tartásáról szóló 11/2010.(IX.1.) önkormányzati rendelet 5.§ (3) bekezdésében, 7.§-ában, 8.§-ában 
12.§ (3), (4) bekezdéseiben, 14.§ (2), (4), (6) bekezdésében foglalt előírásokat, tilalmakat, kötelezettségeket 
megszegi.” 
 
3. § Hatályát veszti a R. 3. § f) pontja, 4.§ (2) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, 6. §-a, 9.-10. §-a, 12. § (5) 
bekezdése, 17. §-a, 18. §-a. 
 
4. § E rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba. 
 
 
 
 
 
 
 
   Pápai Mihály   Rozgonyi Erik 
   polgármester   címzetes főjegyző 



 
 
 
 
 
 
 
       Tárgy: Javaslat folyószámla hitel, és munkabérhitel újra- 
                   felvételére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 48/2012. (III.29.) sz. határozata alapján úgy döntött, hogy 
hozzájárul a 400 millió Ft összegű folyószámlahitel (likviditási hitel), illetőleg 100 millió Ft összegű munkabérhitel 
újrafelvételéhez 2012. június 01-i kezdettel. 
 
Mind a folyószámla, mind a munkabér hitelszerződés esetében a hitel lejárata: 2012. december 31. 
 
Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak, különösen igaz ez a helyi adó bevételekre.  
A kiadások jelentős részét viszont – az Intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait - havi 
rendszerességgel kell finanszírozni. 
 
A folyamatos működés biztosítása érdekében javasoljuk a 400 millió forint folyószámla és a 100 millió forint 
munkabérhitel újrafelvételét a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1 §. c) és 10 §. (2) 
c) pontjai alapján 2013. január 01-i kezdettel 2013. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
A rendelkezésre álló hitelkeret összegéért rendelkezésre tartási díjat fizetnünk nem kell, költség csak akkor keletkezik, 
ha a hitel igénybe vételre kerül, folyószámla hitelkamat formájában.  
 
A folyószámlahitel (likviditási hitel), és munkabérhitel felvételéhez szükséges garanciaként az önkormányzat saját 
bevételeit ajánlja fel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1. hozzájárul a 400 millió Ft összegű folyószámlahitel (likviditási hitel), illetőleg a 100 millió Ft összegű 
munkabérhitel újrafelvételéhez 2013. január 01-i kezdettel 2013. december 31-ig szóló időtartamra, 

 

2. a hitel és járulékai törlesztésének fedezetéül az Önkormányzat saját bevételeit ajánlja fel, 
 

3. kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja, illetve 
költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi, 

 

4. felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződések aláírására. 
 

Határidő : 2012. november 30. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2012. október 3. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzési munkatervének jóváhagyására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet 22. §.(1) b.) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető feladata a kockázatelemzéssel 
alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi 
önkormányzatok esetén képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok 
megvalósításának nyomon követése. 

Ugyanezen jogszabály 32.§.(4) bekezdése szerint: „Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési 
tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év november 15-ig hagyja jóvá.” 
 
A jogszabályi előírásoknak eleget téve az önkormányzat belső ellenőre elkészítette az önkormányzat 2013. 
évi belső ellenőrzési munkatervét, amelyet az előterjesztés mellékletei tartalmaznak. 
Az éves belső ellenőrzési terv összeállítása során felmértük a kockázati tényezőket, azok nagyságát, 
jelentőségét és bekövetkezésének valószínűségét. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a 
mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: folyamatos 2013. december 31-ig 
Felelős:  Jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr 
 
Gyál, 2012. október 4. 
 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 
 



2013. évi Belső Ellenőrzési munkaterv 
(a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján) 

 
A feladat megnevezése 

(tárgya) 
 

Ellenőrzést 
megalapozó 

elemzés, különös 
tekintettel a 

kockázatelemzésre 

Az ellenőrzés célja
(a stratégiai terv  

célkitűzése) 

Ellenőrizendő 
időszak 

Ellenőri 
kapacitás

Ellenőrzés 
módszere 

Ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzött 
szerv, szervezeti 

egység 
megnevezése 

21.§ (3). b) 21.§ (3). a) 21.§ (3). c) 21.§ (3). d) 21.§ (3). e) 21.§ (3). f) 21.§ (3). g) 21.§ (3). h) 
Hivatali és Intézményi 

ellenőrzések 
  

Szabályszerűségi ellenőrzések - 2.§ a) 
Működésének átfogó 
szabályszerűségi vizsgálata 

235 kockázati pontszám 
 

60 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2013 I..félév 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2013. II. félév Gyál 
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. 
Polgármesteri Hivatal 2013. 
évi költségvetési tervezésének 
vizsgálata 

362 kockázati pontszám 
15 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012.év 1fő Dokumentumok és belső 
szabályozások valamint 

fenntartói utasítások 
alapján 

2013. I. félév Polgármesteri 
Hivatal 

 
 

Gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzatok ellenőrzése. 
Számviteli Politika, 
Számlarend 
Leltározási Szabályzat, 
Pénzkezelési Szabályzat. 
Ellenőrzése 
Selejtezési Szab. ellenőrzése 

362 kockázati pontszám 
 

20 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012.év 1fő Tételes aktualizált 
szabályzatok alapján 

2013. I. félév Polgármesteri 
Hivatal 

 
 

 
Pénzügyi ellenőrzések - 2.§ b) 
Közbeszerzési eljárás 
ellenőrzése 

446 kockázati pontszám 
15 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012.év 1fő Tételes közbeszerzési 
dokumentumok alapján 

2013. I. félév Polgármesteri 
Hivatal 

Az Önkormányzat által 
államháztartáson kívülre 
adott támogatások 
ellenőrzése. 

219 kockázati pontszám 
22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés

2012. év 1 fő Támogatási szerződések 
és dokumentumok alapján

2013. I. félév Polgármesteri 
Hivatal 



 
Rendszerellenőrzések - 2.§ c) 
A Hivatal belső 
kontrollrendszerének 
vizsgálata. 

219 kockázati pontszám 
22 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés

2013.I.. félév 1 fő Tételes szabályzatok és 
dokumentumok alapján 

2013. II. félév Polgármesteri 
Hivatal 

 
 

Megbízhatósági ellenőrzések – 2.§ e) 
Beszámolót alátámasztó leltár 
ellenőrzése  

367 kockázati pontszám 
15 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012.év 1fő Leltári dokumentum és 
belső szabályozás alapján. 

2013. I. félév Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár. 

Informatikai rendszerek ellenőrzése – 2.§ f) 
 
 

  

Utóvizsgálat 
A 2012. évben végrehajtott 
ellenőrzések utóvizsgálata 

162 kockázati pontszám 
15 nap 

Stratégiai tervben is 
szereplő ellenőrzés 

2012. év 1 fő Tételes vizsgálat az 
intézkedési terv alapján. 

2013. május-
augusztus  

Polgármesteri 
Hivatal 

Egyéb ellenőrzés 
Ad hoc ellenőrzés   
10 nap  
 

  

 
 
 
Dátum: 2012. október 2. 
 
 
 

Belső ellenőrzési vezető 
 



Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 1,0 1,0 1,0 0,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,0 0,0
n. 0,0 0,0

1

2

3

4

5

Közszolgálati jogviszonyban álló belső ellenőrök munkanapjainak száma 
összesen. A BEK minta 13. sz. iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Külső szolgáltató munkanapjainak száma összesen. A BEK minta 13. sz. 
iratmintája szerinti összes nettó munkaidő.

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy 
közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 
jogviszonyban (a továbbiakban együttesen: közszolgálati jogviszony).

Külső szolgáltató megbízása: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük 
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).

Pl. titkárnő.

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

munkanapmunkanap

Külső erőforrás 
összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3

Önkormányzat neve:
Gyál Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala

státusz (fő)6 betöltött 
státusz (fő)7 munkanap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját erőforrás 
összesen2



6

7 Terv betöltött státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány fő belső ellenőr fog 
dolgozni a szervezetnél.                                                                                 
Tény betöltött státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én 
hány fő belső ellenőr dolgozott a szervezetnél.

Engedélyezett foglalkoztatási jogviszonyok száma. Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén tört számmal, illetve tizedessel kérjük megadni (pl. egy 
négyórás foglalkoztatott 0,5 fő).                                                             Terv 
státusz: adott év január 1-jén várhatóan hány státusz fog rendelkezésre állni.     
Tény státusz: a beszámolás évének utolsó napján, december 31-én hány 
státusz állt rendelkezésre.



Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 184,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 0,0 0,0 0,0 110,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 37,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 184,0 0,0 184,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 2,0 35,0 2,0 37,0 1,0 22,0 1,0 15,0 6,0 0,0 0,0 0,0 109,0 0,0 109,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 2,0 75,0 2,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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A tény oszlopok és az aa) - ab) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 
az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.
A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

Szabályszerűségi ellenőrzés  Utóellenőrzés8

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 
arányosan törtszámot kell megadni. 
Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 
megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló 
belső ellenőr kapacitása.
Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 
szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem kerül 
lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 
Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, Nonprofit 
Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tervezett soron kívüli kapacitást saját ellenőri nap és külső ellenőri nap bontásban, az Ellenőrzések összesen 
oszlop(ok)ban, a fehér színű cellákban kérjük feltüntetni.

A tény oszlopok és a c) sorok metszeteiben a terven felül elvégzett ellenőrzéseket kérjük feltünteni.

Rendszerellenőrzés

db

Önkormányzat neve:
……………………….

Ellenőrzések összesen

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Pénzügyi ellenőrzés

Terven felülinek minősül az az ellenőrzés, amit a tervezett és a soron kívüli kapacitáson felül valósítanak meg pl. egy 
tervezett ellenőrzés helyett.
Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 
bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 
szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően hajtja 
végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított kockázat 
ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent

2. számú melléklet

külső ellenőri 
napdb saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

napdb saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 
terveznek rá. 

db ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap db saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap



Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 184,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0 0,0 12,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 216,0 0,0 221,0 0,0
I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 184,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 3,0 0,0 12,0 0,0 2,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 216,0 0,0 221,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 109,0 0,0 15,0 0,0 15,0 3,0 12,0 2,0 5,0 5,0 0,0 141,0 0,0 146,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 75,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
n. [Irányított költségvetési szerv összesen] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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embernap

Saját embernapok száma. Az embernap a belső ellenőrzési tevékenység ellátásához 
kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Külső embernapok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési 
tevékenység ellátásához kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.
Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor 
az általa elvégzett képzést itt szükséges megjeleníteni.

2. sz. mellékletről hivatkozva.
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, 
teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 
adminisztratív feladatok.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás 
összesen.
Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás 
összesen.

saját ellenőri 
nap külső embernap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2

dbkülső ellenőri 
nap

Önkormányzat neve:
……………………….

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6



Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!
1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!
n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5

Önkormányzat neve:
……………………….

Intézkedések megvalósítása1

db5

4. számú melléklet

Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 
szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!
Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 
határidő került kitűzésre; stb.

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 
lejárt a határideje.



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Tájékoztató a 2013. évi közigazgatási 
változásokról és javaslat a Polgármesteri 
Hivatal új struktúrájának kialakítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A 2012-es év jelentős része azzal is telt a Polgármesteri Hivatalban, hogy a 2013. január 1-től megalakuló 
járási rendszer előkészítéséhez szinte hetente kellett adatot szolgáltatnunk a személyi állományról és a 
technikai feltételekről, majd számos esetben ellenőrizték ezen adatszolgáltatások megalapozottságát. 
 
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. 
törvény és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 174/2012.(VII.26.) kormányrendelet pedig rendezte azokat a hatásköröket, amelyek a 
jegyzőtől a járási hivatalokhoz kerülnek. Végül megjelent a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
218/2012.(VIII.13.) kormányrendelet, mely az átadás-átvétel szabályait rendezi, illetve megjelöli a járási 
székhelytelepüléseket. 
A Képviselő-testület 147/2012.(VIII.16.) számú határozatában döntött arról, hogy az új hivatali épület 
okmányirodai szárnyának három szintjét átadja a Magyar Állam ingyenes használatába a járási hivatal 
elhelyezése érdekében, majd a 183/2012.(IX.26.) számú határozatában felhatalmazta a Polgármester Urat a 
járási hivatal kialakításához szükséges megállapodás aláírására. Ezen megállapodás alapján 38 álláshely 
kerül át a Polgármesteri Hivatal állományából a járási hivatalhoz, mellyel biztosítható a jó színvonalú 
munkavégzés. A járási hivatalnak része lesz szakigazgatási szervként a Gyámhivatal, amely azonban 
elképzelhető, hogy nem fér el a már átadásra kijelölt épületrészben, így marad jelenlegi helyén, a Gyál, 
Rákóczi u. 44. szám alatt és a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft-vel kötött bérleti 
szerződésbe belép az Önkormányzat helyett a Magyar Állam. Szintén a járási hivatal része lesz az ÁNTSZ, 
arról azonban még nincs információnk, hogy Gyálon is lesz-e ilyen szakigazgatási szerv, mert ezek 
illetékességét kormányrendeletek több járás illetékességi területére is kiterjeszthetik. Jelen pillanatban 
Önkormányzatunk bérel a NAVAX Kft-től helyiséget a Piactéren az ÁNTSZ elhelyezésére, melybe vagy 
szintén belép a Magyar Állam vagy indokolt felmondani. 
 
   
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi álláskerete 91 fő Polgármester és Alpolgármester Urakkal együtt, mely 
az elkerülő feladatok miatt jelentősen csökken. Ugyanakkor a tervek szerint a jegyzőnél maradó 
építéshatósági jogkörök Alsónémedire és Ócsára is kiterjedő illetékességgel Gyálra kerülnek, de a két 
érintett önkormányzat részt vállalna a finanszírozásból annak érdekében, hogy kihelyezett 
ügyfélfogadással, ottani dolgozók átvételével lássuk el feladatunkat. A tervezett létszámkeretet emeli az is, 
hogy az Önkormányzat fenntartásában maradó intézmények könyvelését a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi 
és Adó Irodája látná el, így megszűnne a jelenlegi két külső helyszínen a könyvelés. 
 
A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat2. számú mellékletének  I.1. a.) pontja ugyanakkor városunk 
Polgármesteri Hivatalának hivatali feladatai ellátásának létszámát 39,6 főben, azaz kb. 40 főben határozta 
meg, 4580 ezer Ft/fő/év támogatási összeggel. Természetesen e felett is alkalmazható munkavállaló, de arra 
az állam deklaráltan nem ad finanszírozást. Úgy ítéljük meg, hogy a megmaradó feladatok biztonságos 
ellátásához a Polgármester és Alpolgármester Urakon felül 55 fő foglalkoztatása szükséges.  A két létszám 
közötti különbség azonban az alábbi tételekből áll össze:  

- a fent említett intézményi könyvelés feladataihoz önálló Intézményi Gazdálkodási Csoport 
alakulna 4 fővel, 

- a közterület-felügyelők 4 fővel a bírságbevételek alapján önként vállalt önkormányzati feladatként 
hozzájárulnak foglalkoztatási költségeikhez, 
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- a mezőőrök 2 fővel állami támogatás, Felsőpakony Önkormányzatának hozzájárulása és a mezőőri 
járulék alapján szintén hozzájárulnak az önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának 
költségeihez, 

- az építéshatóság illetékességi területének növekedése miatt a fent említett két önkormányzat 
közösen finanszírozna 1 fő foglalkoztatását, 

- a pályázatok esetében általában elszámolható projektmenedzseri költség, mely 
projektmenedzsmenti feladatokat a Polgármesteri Hivatal látná el, így 1 főt finanszírozva ebből a 
keretből, 

- 3 fő jövőre nyugdíjba megy. 
  
A jelen előterjesztés mellékletét képező előadás további részletes információkat tartalmaz a hatáskörök 
megosztásáról és Polgármesteri Hivatal tervezett új struktúrájáról. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését. 
 
Határozati javaslat I.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a járási hivatal 
elhelyezéséhez nincs szükség a Gyál, Rákóczi u. 44. szám alatti épületben a Gyámhivatal által használt 
épületrészre, úgy kezdeményezi az arra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetését 2012 december 31-
gyel. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat II.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a járási hivatal 
elhelyezéséhez nincs szükség a Gyál, Vak Bottyán u. Piactér 14. számú épületben az ÁNTSZ által használt 
épületrészre, úgy kezdeményezi az arra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetését 2012 december 31-
gyel. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Határozati javaslat III.: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2013. évi 
létszámkeretét a polgármesteren és az alpolgármesteren felül 55 főben kívánja meghatározni, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2012. október 4. 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 



A KÖZIGAZGATÁS KORSZERŰSÍTÉSE
Szervezeti változások 2013. 01. 01.-től

Jogszabályi háttere:
 2010. évi CXXVI. törvény fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról

 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról

 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról
 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel 

összefüggő törvények módosításáról
 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról
 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet

a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben 
egyes kormányrendeletek módosításáról.



Gyál város járásszékhely lett.

2012. évi XCIII. tv rendelkezik a járások 
kialakításáról.

Ez alapján a települési önkormányzatok mindazon vagyona 
és vagyoni értékű joga, amelyek a jogszabály által 
meghatározott, átvételre kerülő államigazgatási feladatok 
ellátását biztosítják 2013. 01. 01.-én a Magyar Állam 
ingyenes használatába kerül. Az átkerülő vagyonelemekről 
és a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról 
megállapodást kell kötni a 218/2012.(VIII.13.) Korm. 
rendelet szerint.





Szétválnak az önkormányzati és 
államigazgatási feladatok

A Gyáli Járási Hivatal a Pest Megyei 
Kormányhivatal szervezeti egységeként jön létre.

Székhelye: Gyál 
Alsónémedi 
Felsőpakony 
Gyál 
Ócsa 
illetékességgel látja el
az államigazgatási feladatokat.



Járási kormányhivatali feladatok
A járási kormányhivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél 

alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása lesz. 
Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok 
szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet 
jelentenek majd.

 Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és 
gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a 
jövőre megalakuló járási hivatalok. 

 A cél az egyablakos ügyintézés biztosítása az ügyfelek számára. Ez azt 
jelenti, hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig 
kialakítandó – kormányablakoknál tudják majd hivatalos ügyeiket 
intézni. A járásszékhelyek mellett – a jelenleg működő okmányirodák 
bázisán – kialakításra kerülnek a járási hivatalok integrált 
ügyfélszolgálatai, azaz a járási kormányablakok. A kormányablakos 
ügyintézői képzésre 2012. 10. 05.-ig lehet még jelentkezni.



Az állampolgárok igényeinek 
kiszolgálása

 2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák. Az 
okmányirodák mellett a járási hivatalokhoz kerülnek a fővárosi, 
megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi szervei is. A 
járásszékhelyek mellett, a jelenleg okmányirodát működtető
településeken is lesznek járási kormányablakok.(Ócsa)

 Jövő évtől a járási hivatalokon belül szakigazgatási szervként 
működik a járási gyámhivatal, a járási építésügyi hivatal, járási 
állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, a járási földhivatal, a 
járási munkaügyi kirendeltség.

 A járási hivatalokban – a fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz 
hasonlóan – törzshivatal és szakigazgatási szervek működnek. Azt 
hogy melyik járás melyik szakigazgatási szervet működteti önállóan, 
erről még nincs információnk.



HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA
A járási hivatalhoz átkerülő hatáskörök:
gyámhivatali feladatok, jegyzői gyámhatóság (védelembe 

vétel, iskoláztatási tám. felfügg.),
okmányirodai feladatok, lakcímnyilvántartás, 
alanyi jogú ápolási díj, időskorúak járadéka, alanyi jogú és 

normatív közgyógyellátás, hadigondozással kapcsolatos 
feladatok, iskolai tankötelezettség ellenőrzése,

egyes kiemelt építéshatósági jogkörök, levegőtisztaság 
védelem,

szabálysértések (2012. 04. 15.-től)
helyi védelmi bizottság járási illetékességgel.



HATÁSKÖR MEGOSZTÁSA
Önkormányzatnál maradó hatáskörök:
helyi adóztatás, gépjárműadó, adók módjára való behajtás, 
közterület-felügyelet, használat, működési engedélyeztetés, 

telepengedélyezés, zaj-és rezgésvédelem, parlagfűvel 
kapcs. feladatok, helyi természetvédelem, birtokvédelem, 
mezőőrség,

óvodai, bölcsődei elhelyezés, óvodáztatási támogatás,
építéshatóság (lakások)
Aktív korúak ellátása, méltányossági közgyógy.,átmeneti 

segély, temetési segély, köztemetés,lakásfenntartási 
támogatás, rendkívüli és rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény,

hagyaték, anyakönyvi ügyintézés.





A Polgármesteri Hivatalnál maradó
feladatok ellátása 2013-tól

A 2013. évi költségvetési törvény javaslata alapján Gyál 39,6 
fő hivatali állomány foglalkoztatására kap állami 
támogatást, szemben a jelenlegi 91 fős létszámkerettel. Ez 
4580 e Ft/fő/év finanszírozást jelent, ami tartalmazza a 
teljes személyi és dologi kiadási keretet is. A nálunk 
maradó feladatokat és a személyi állományt figyelembe 
véve úgy döntött a Hivatal vezetése, hogy 55 fős 
létszámkeret megállapítását kéri a Képviselő-testülettől, 
mely már tartalmazza azt is, hogy ha Alsónémedin és 
Ócsán megszűnik az építéshatóság, az érintett 
önkormányzatok finanszíroznának bizonyos 
létszámkeretet, valamint az intézmények könyvelése is 
bekerül a Hivatalba.



Az önkormányzati feladatellátáshoz 
alkalmazkodó új szervezeti struktúra

Képviselő-testület
Polgármester, Alpolgármester

___________________________________________
Gyáli Polgármesteri Hivatal

Jegyző (1 fő), Aljegyző, irodavezetői feladatot is ellát.
Törvényességi referens (1 fő)
Az eddigi 8-al szemben, csupán
4  irodai egység kerül kialakításra.
Igazgatási Iroda: 20 fő
Szervezési és Ügyfélszolgálati  Iroda: 12 fő
Pénzügyi és Adó Iroda: 15 fő
Városfejlesztési Iroda    :  6 fő



Igazgatási iroda feladatkörei
Építéshatósági csoport:
ép. hat. feladatok, műszaki és címnyilvánt.,

Általános igazgatási csoport:
Közter. felügy., mezőőrség, útellenőrzés, működési 

eng.,telepeng.,állattartási mügyek, hagyaték, anyakönyv, közter. 
használat, növényvédelem, kirívóan közösségellenes magatartás, 
birtokvéd., helyi természetvédelem, környezetvédelem.

Szociális és intézményigazgatási csoport: 
eü. szolg. jogosultság, helyi ösztöndíj, beiskolázási segély, rendszeres 

gyermekvéd.kedv., rendkívüli gyermekvéd. Tám.,lakásfenntartási 
tám. Átmeneti és temetési segély, köztemetés,

óvodai, bölcsődei elhelyezés, vezetői pályázatok, szakmai ellenőrzés.



Szervezési és Ügyfélszolgálati iroda feladatkörei
Szervezési csoport: 
FAÖT ülésszervezés,rendezvényszervezés, honlap 

karbantartás, civil szerv. kapcs., média kapcsolattartás, 
testvértelepülési kapcs., kitüntető díjak, civil szerv. 
támogatása, Comenius, pályázatok, titkársági feladatok

Koordinációs csoport:
Képviselő-testület és Bizottságok munkájának koordinálása, 

és bolgár önkorm.ügyvitel, 
iktatás, iratkezelés, hivatali kapu,postázás, ügyfélszolgálat, 

közvilágítási hibák bej., hirdetmények, gépjárművek 
üz.,minőségügy, adatvédelem, választással kapcs. 
feladatok



Pénzügyi és adóiroda feladatkörei

Adócsoport: 
adóztatás (helyi adó, gépjármű), adók módjára való behajtás, 

adó-, értékbiz., 
Pénzügyi csoport: 
nagy ért. eszköz vagyonnyilv., számvitel, leltározás, 

vagyonkataszter, házipénztárak, ktgvetés, zárszámadás, 
normatívák, szla nyilvántart., pénzügyi feladatok, 
likviditás, mezőőri járulék, kistérségi-, bolgár önk.,FAÖT 
pénzügyek,  csatorna érd. hozzájár., talajterh.díj.

Intézményi gazdálkodási csoport:
int. tervezés felügyelete, int. Gazdasági, könyvelési feladatok



Városfejlesztési iroda feladatkörei
Stratégia és műszaki előkészítés:
Közbeszerzés előkészítése, pályázatfigyelés, írás, 

Főépítészi feladatok, közútkezelés,

Erőforrás gazdálkodási csoport: 
Honvédelem, polgári védelem, vagyonbiztosítás, 

munka- és tűzvédelem, munkaügy, 
közfoglalkoztatás, informatika, hivatali 
eszközigény, eszköznyilvántartás, munkaruha, 
vagyonnyilv.tart. kis értékű eszközök



Gyáli Járási Kormányhivatal
Gyáli PH-tól átvételre kerülők: 38 fő
 Okmányügyintézők: 13 fő
10 fő aktív + 3 fő passzív:Gyes 
 Gyám ügyintézők: 8 fő
5 fő aktív + 3 fő passzív: Gyes
 Egyéb ügyintézők: 11 fő
9 fő aktív + 2 fő passzív: Gyes
 Funkcionális állomány:6 fő



A következő lépések

 Polgármesteri Hivatal: 
Felkészülés az új feladatkörök ellátására, feladatok 

ügyiratok átvétele a korábbi ügygazdáktól.
o Járási kormányhivatal:
Felkészülés az új szervezeti struktúrában elfoglalt 

szerep ellátására. Feladatkörök megismerése.
Kormányablakos képzés. Az illetékességből 

kikerülő Bugyi település aktáinak átadása a 
Dabasi Járási Hivatalhoz.



2013-tól Gyálon két szervezet, de 
egy ügyért!

Az eddigi lendülettel, de megújulva 
mindannyiótokra szükség van!





 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Közép-Duna Vidék Kistérségi 
Társulás megszüntetésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület ! 

 
Gyál Város Önkormányzata részvételével, Vác Város Önkormányzatának címén bejegyzett székhellyel 2004. június 23. 
napjával megalakult a Közép-Duna Vidék Kistérségi Társulás, Pest Megye kistérségeinek centrumtelepülései 
részvételével. Az alapítók abból a célból hozták létre a Társulást, hogy a kistérségek lakói és vállalkozásai az e-
önkormányzati (köz)szolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá, és az önkormányzatok e megállapodás 
keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásában biztosíthassák a 
mind magasabb szintű e-önkormányzati ellátást és szolgáltatást.   
 
Tekintettel arra, hogy a Társulás a megalakulását követően (egészen a mai napig) a célja szerinti érdemi munkába bele 
sem kezdett, 2005. márciusában a tagok tervbe vették a megszüntetését – ez azonban nem következett be.  
 
2012. június 21. napján kelt levelével a székhely-település, Vác polgármestere, Fördős Attila felmérte a Társulás tagjai 
körében a Társulás jövőjével kapcsolatos elképzeléseket, amelynek eredménye szerint egyik alapító sem kívánta a 
Társulás további létét.   
 
Előzőekre figyelemmel 2012. szeptember 28. napján Vác város polgármestere levélben fordult Pápai Mihály 
polgármester úrhoz, mely levelében ismételten a Társulás megszüntetését javasolta, figyelemmel arra, hogy a társulás 
érdemi munkát nem végzett, az eredeti célja megvalósításához hozzá sem kezdett, így fenntartása nem indokolt. (A 
levelezés a melléklet szerinti dokumentumokból látható.)  
 
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (1) b.) pont alapján  
„a társulás megszűnik, ha a ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését”. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedjenek annak 
érdekében, hogy a Társulás valamennyi tagjának döntésével a Társulás megszüntethető legyen.  
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Közép-Duna Vidék Kistérségi Társulás tagja 
 
1. úgy dönt, hogy hozzájárul a Társulás megszüntetéséhez, tekintettel arra, hogy a társulás nem teljesítette a célját, 
érdemi munkát nem végzett, így fenntartása nem indokolt.  
 
2. felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető okirat aláírására. 
 
Határidő : 2012. december 31. 
Felelős :  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta : Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette : dr. Karvalics Katalin törvényességi referens 
 
Gyál, 2012. október 3. 
 
 
         Rozgonyi Erik 
         címzetes főjegyző 









 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Tátika Óvoda 2011/2012. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítása programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
UHatározati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tátika Óvoda 2011/2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
UHatáridőU: azonnal 
UFelelős U: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
 
G y á l, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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„A gyerekszeretettel nem elégszünk meg, 

Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket. 
Ismerd meg, hogy igazabban szerethesd, 

hogy mélyebben védelmezhesd, 
jobban nevelhesd!” 

Nagy László 
 

 
1. A szakmai munka áttekintése 

 
 Statisztikai adatlap mutatóinak elemzése indoklása 

 
Statisztikai adatok 
gyermekek 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Tankötelesek 98fő 109fő 69fő 69fő 90fő 
iskolába ment 76fő 95fő 62fő 62fő 89fő 
Beíratott 81fő 84fő 85fő 85fő 101fő 
Elutasított 0 0 2fő 2fő 23fő 
Fellebbezett 0 0 1fő 2fő 16fő 
Fellebbezés után felvett 0 0 1fő 2fő 16fő 
Összesen felvett 81fő 84fő 73fő 85fő 78fő 
50 %-os étkezési 
támogatásban részesül 

42 fő 29fő 52fő 36fő 25fő 

100%-os támogatásban 
részesül - (2H-s) 

108fő 83fő 11fő 64fő 61fő 

3 H-s 17fő  25fő 17fő 21fő 
Óvodáztatási 
támogatásban részesül 

- - 9fő 9fő 17fő 

SNI 2fő 1fő 0fő 0 1fő 
BTM 38fő 31fő 30fő 38fő 45fő 
Okt st. 255fő 252fő 255fő 250fő 249fő 
Norm. 262fő 269fő 267fő 262fő 258fő 
Létszám - május 278fő 280fő 281fő 280fő 281fő 
 
 
Gyermeklétszám: 2012.07.09: 281fő 
Júliusban át lettek véve a 3 éves bölcsődés gyermekek.  
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 Nevelő- oktató munkában elért eredmények 
 

 Az óvodai nevelésünk rendszere:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stratégiai célok és feladatok 

Fő területek 

A nevelés 
alapvető keretei 

A nevelés eszközei 
Tevékenységek 

az egészséges életmód 
alakítása 

Érzelmi nevelés és a 
szocializáció biztosítása: 
Értelmi fejlesztés és 
anyanyelvfejlesztés 

Játék, munka, tanulás a 
Tevékenységközpontú 

program. szerint 
 

Mese, vers, 
Rajzolás, mintázás,  
Ábrázolás - kézi munka 
Ének-zene, énekes játék 
Mozgás 
A külső világ tevékeny 
megismerése 
Játékos matematika 

Sajátnevelési igényű gyermekek fejlesztése 
Önkiszolgálásra való nevelés- 
Játékra való nevelés 
Mozgás és ritmusnevelés 
Beszédfejlesztés és környezet 
Ábrázolás alakítás 

 Integráció  
Szocializáció 
Gondozás 
Nyelvi fejlesztés 

A fejlődés várható eredménye 
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Az újonnan jövő kisgyermekek szüleinek (augusztus 25-én) megtartottuk az első ismerkedési 
összejövetelt, ismertettük gyermekeik csoportba sorolását. Fontos tudnivalókkal lettek 
gazdagabbak.    
Alapító okiratunknak megfelelően a mindennapok gyakorlatába beépült a fejlesztő munka.  
Ennek feltételei adottak intézményünkben, személyi - szakvizsgázott fejlesztő és nyelv-és 
beszédfejlesztő óvodapedagógusok, logopédus, pszichológus, a rendelkezésre álló óvónői 
szoba és megfelelő eszközkészlet. A logopédus irányítása mellett a nyelv- és beszédfejlesztő 
végezhet felzárkóztató, ill. beszédjavító munkát. Pszichológusunk, aki fél álláskeretben 
dolgozik megbízási szerződéssel, szintén sokat segít a problémák megoldásában. 
A nevelési tanácsadó gyógypedagógusa az arra rászoruló gyermekek fejlesztését végezi.  

Óvodánk nevelési célja: 
Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek más és más, ezért a fejlesztésükre irányuló 
pedagógiai eljárásoknak alkalmazkodniuk kell az egyéni fejlettséghez, 
a fejlődés üteméhez és sajátosságihoz.  

o A környezettudatos magatartás megalapozása.                               
o Ökológiai szemlélet megalapozása. 
o Gyermekeinkben felébreszteni a tudásvágyat, megismertetni 

a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát. 
o Környezetével, saját magával szemben igényes, pozitív „Én-képű” gyermeki 

személyiség kialakítása. 
o A testi és lelki egészség igényének megalapozása. 
o A művészethez fűződő pozitív érzelmi kapcsolatok megalapozása. 
o Az előbbiek megvalósításával célunk a gyermekek ÉLET – re nevelése. 

 
Nevelőmunkánk fő értékei: 

 Az érzelmi nevelés mindent átfogó megvalósulása 
 A sokszínű tevékenységek kínálata, melyek közül kiemelt a játék, mint a személyiség 

fejlesztés leghatékonyabb eszköze. A játék nevelőjellegének hangsúlyozása, a spontán játékra 
alapozott komplex tanulási folyamat biztosítása.  

 A másság szélesen értelmezett elfogadása 
 Olyan életrend, mely alkalmazkodik adottságainkhoz, ugyanakkor biztosítja gyerekeink 

számára a játékhoz, mozgáshoz, pihenéshez, életkoruknak megfelelő időkeretet- az egészséges 
életmód megalapozását 

 A partnereinkkel való együttműködésben kezdeményező szerepet vállalunk, különös 
tekintettel a szülő- óvoda kapcsolatra 

Az önképzés, az új iránti nyitottság, innováció, elfogadás, stb. --legyen minden 
óvodapedagógus számára természetes. 
 

 2011/2012-es nevelési év pedagógiai munka feladatai, hangsúlyos területei 
 
A partneri igény és elégedettség méréseiből fakadó (az óvodapedagógusok tervező és 
nevelőmunkájában egyaránt tetten érhető) feladataink: 

 Megfelelő figyelem a gyermekek „nemszeretem” tevékenységeinek kezelésére 
 Az éppen aktuális tanulási környezet kialakítása és biztosítása 
 Szerepjátékokhoz környezet kialakítása – játékok fejlesztése 
 Szülők tájékoztatása a gyermekek fejlődéséről – lehetőségek bővítése 
 Étkezés – étel minősége-, igényfelmérés. 
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Az elmúlt nevelési évben elvégzett szakmai önértékelések eredményeiből adódó egyéni, 
csoportos és intézményi szintű feladatok:  

- Adminisztrációs fegyelem és pontos adatszolgáltatás további javítása 
- Értekezleteken való aktivitás (felkészültség, naprakészség) fokozása, 
értekezletek időpontjainak tervezése, annak betartása, felkészülés. 

Fentieken túl, a vezetői ellenőrzés további szempontjai: 
- A megfelelő tanulási környezet (tevékenységközpontok) jelenléte 
- Az indivídum megjelenítése: egyénre szabott fejlesztés a közösségben 
- Az egyéni fejlettségi állapotot regisztráló (értékelési és tervezési)  
            Dokumentumok naprakészsége  
- Szabálytudat megfelelősége. 
- A munkatervi feladatok megjelenítése a csoportszintű tervezés és gyakorlati 
            megvalósítás során.  

- Zöld óvoda – kritériumrendszerének megfelelés csoportszinten. 
- Óvónői megjelenés, önképzés. 
 

Célunk és feladatunk megvalósítása során továbbra is az alábbi elveket tartjuk szem előtt. 
�        Hatékonyság, eredményesség és esélyegyenlőség 
�        Szakmai tartalom megújulását célzó feladatok végrehajtása 
�        Korszerű pedagógiai  módszerek elterjedésének támogatása 
Mivel a beszédfejlesztés olyan komplex folyamat, amely a nevelés egészében jelen van, ezért 
az előző év tapasztalatait figyelembe véve tovább folytatjuk a kommunikációs kultúra 
színvonalának emelésére irányuló munkánkat.  

a) Fontos feladatunk volt az udvari élet színvonalának emelése 
 Tartalmas udvari élet kialakítása  

A témához megfogalmazott sikerkritériumok: 
o Életkornak megfelelő mozgásos játék kezdeményezése  
o Változatos játék tevékenységek megvalósulása 
o Változatos eszközök biztosítása 
o Betartják a szokás szabály rendszert az udvaron 
o Védő óvó intézkedések betartása 

Módszerek: 
o Szokás szabály leírása 
o Óvónői megbeszélés 
o Megfigyelés 
o Dokumentum elemzése 
o Személyi, tárgyi feltételek felülvizsgálata 

Az udvari élet fejlesztését tudatosan, tervszerűen valósítottuk meg. Az értékelési csoport által 
a hiányosságokra alapozva- mérőlapokat kell kidolgozni.  
Évszakonkénti mérőlapokat kell a következő időszakban készíteni. 

b)  Zöld Óvoda kritérium rendszerének való megfelelés  
 Külső világ tevékeny megismerése 

Téma: Közvetlen tapasztalatszerzés megjelenése a külső világ tevékeny megismerése során 
Hiányosság:  
⇒ Közvetlen tapasztalatszerzésre épülő tudatos tervezés 
⇒ Környezetünkben adódó lehetőségek kihasználása 
⇒ Tapasztalatszerzés szervezeti formáinak tudatos átgondolása 
⇒ Természeti és társadalmi környezetükben a viselkedési szokások elmélyítése 
⇒ Matematikai tapasztalatszerzési lehetőségek kihasználása 
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Cél: Közvetlen tapasztalatszerzés során a cselekvő pozitív érzelmi viszony alakítása 
környezetünk iránt 
Sikerkritériumok: 
⇒ Pozitív érzelmi, cselekvő viszony kialakítása a környezet értékeihez 
⇒ Közvetlen tapasztalatszerzésre épülő tudatos tervezés, melyben megjelennek az egyéni és 
életkornak megfelelő sajátosságok 
⇒ Környezettudatos magatartás alakítása 
⇒ Tárgyi feltételek biztosítása 
⇒ A szervezeti formákat megfelelő megválasztása 
⇒ Témához tartozó gondolataikat kifejezik 
⇒ Matematikai tapasztalatszerzés lehetőségeit biztosítom 

Módszerek: 
⇒ Dokumentum elemzés, 
⇒ Óvónői megbeszélés 
⇒ Megfigyelés 
⇒ Csoport látogatás 

Eszközök: 
⇒ Új eszközök beszerzése és pótlása 

 
A helyi óvodai dokumentumokban a Zöld óvodai nevelési tartalmak megjelenítése – 
nevelőmunka tervezése során.  

 A Helyi Nevelési Program átdolgozása a törvényi előírásnak megfelelően folyamatban 
van. A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről törvényi értelmezések 
beépítése fogalmak átvezetése a dokumentációs rendszerben HNP, SZMSZ, IMIP 

 Zöld óvodai programmal kapcsolatos továbbképzések megvalósítása folyamatban van 
egy óvónéni képzése ebben az évben megvalósult. 

 Nevelőmunka korszerűsítése - az óvodai élet mindennapjaiban a környezeti neveléssel 
kapcsolatos tevékenységek megvalósítása, értékelése: 

Az óvodapedagógus módszerei segítik a tapasztalatszerzést  
Élménypedagógia módszereit alkalmazzák a képességfejlesztésben, az ismeretátadásában 
A helyi sajátosságok megjelennek a témafeldolgozásokban (pl. kert, természetsarok, stb.) 
Projekt módszer alapján történik a fejlődés segítése   
A gyermek egyéni fejlesztését a tanulás folyamatában figyelembe veszik  
A napirend segíti az egészséges életvitel alakítását 
A differenciált bánásmód megvalósul  
A takarékossági intézkedések beépülnek a csoport életébe 
A szokásrendekben, a csoportszoba berendezése, az óvoda többi helyiségei tükrözik a Zöld 
óvodai tartalmakat. 
A gyermekek spontán viselkedésében, játékában megjelennek a Zöld óvodai tartalmak 
valamilyen szintű alkalmazása a szokásalakításban   
Az óvoda udvara tükrözi a Zöld óvodai tartalmakat  
A gyermekek közreműködnek a növények ápolásában   
A hagyományápolás témakörei között szerepel zöld óvodai tartalom  
Hulladékgyűjtés szelektivitása megvalósult. 
A gyerekek megfelelő mennyiségű időt tartózkodnak a szabadban  

 
A természetsarok kiépítésében vannak hiányosságok a csoportszobákban, e területen 
kreatív megoldásokat várok. 
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 A Zöld óvodai arculat kialakítása érdekében végzett felnőtt tevékenységek 
megvalósítása: 

 
o Erdei óvoda működtetése – Gyermekek táboroztatása 
o Rendezvények  
o Más által szervezett rendezvényeken való részvétel  
o Pályázatfigyelés, pályázatírás 
o Szakirodalom figyelése  
o Szakmai módszertani anyagok kidolgozása  
o Jogszabálykövetés  
o Munkanapló (jegyzet) készítése a helyi megfigyelési helyszínekről – a 

következő időszakban nagyobb figyelmet kap. 
 

c) A nevelőmunka még hatékonyabbá tétele érdekében, a gyermekekhez igazodva, 
a differenciált bánásmód elve alapján történjen a fejlesztés. 

 
Differenciálás - a gyermekek egyéni sajátosságaira tekintettel levő fejlődés, fejlesztés, mely a 
pedagógiai eljárás során valósulhat meg. 
Célja: A gyermekek egyéni szükségleteihez igazítsuk, a munkaterv biztosította lehetőségeken 
belül, az elsajátítandó anyag tartalmát és szerkezetét, valamint az oktatási- nevelési 
módszereket. 
Területei: 

o Tartalom alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes ismerete szerint 
o Oktatási- nevelési célban, szintben való igazodás a gyermek tapasztalataihoz, ismereteihez, 

képességfejlődési szintjéhez. 
o A munkaformák igazítása a gyermeki igényekhez 
o A szervezés módjának igazítása a gyermeki igényekhez 
o Irányítás módját is igazíthatjuk a gyermeki igényekhez 
o A nevelés stílusának megválasztása 
o A munkavégzés ütemében, tempójában való igazodás a gyermekhez 
o Önállóság fokának meghatározása, a segítségadás módja 

 
 A gyermeki fejlődés nyomon követésének ajánlott mérföldkövei 
Mérföldkőnek tekintjük azokat a konkrét határidővel, időtartammal megjelölhető pontokat, 
amikorra minden egyes gyermek személyiségfejlődését elemezni, értékelni, dokumentálni kell 
az intézmény által meghatározott módon.  
A mérföldkövek mentén a nevelőtestület elemezni, értékelni, az óvodavezető ellenőrizni 
tudja az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés tervezésének, gyakorlatának 
tudatosságát az egyes csoportok/gyermekek esetében. 
 
Az egyéni bánásmód és differenciált fejlesztés mérföldkövei 

o Óvodával való ismerkedés szakasza  
o Félévenkénti bejegyzés a fejlődésről, a fejlesztési eredményekről  
o A fejlődés áttekintése 5 éves korban  
o Döntés a beiskolázásról 6-7 éves korban 
o Után követés  

Gyakorlati megvalósítás 
3 bemutató foglalkozás megtekintése:  

o November – tél témakörben (Fejes Mária) 
o Március – tavaszvárás (Mátyók Péterné) 
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„Évkör”, évszakokhoz igazodó programokat valósítottunk meg: 
o Szüretelés - mustkészítés 
o Kukorica törés – puliszka főzés      
o Márton-nap 
o Karácsonyvárás – „Lucázás” 
o Farsang - télűzés – kiszebáb égetés 
o föld napja (április 22.) – FÖLD HETE – rajzverseny –  kiskertépítés – 
       kerékpár felvonulás 
o madarak-fák napja (május 10.) – Horgásztói nap a szülőkkel 
       – sportverseny, vidám programok – tó körüli séta  
o egészségnapok az óvodában (téli időszakban)     
o sportdélután a szülőkkel                                         

Folyamatos programok:  
o madáretetés 
o évszaknak megfelelő kerti munkák 
o virágos óvodáért, virágültetés 
o természet változásainak megfigyelése 
o udvari tisztasági nap (minden hónapban) 
o csoport fája ültetés, a fa gondozása 
o gyümölcsnap (minden héten egy nap) 
o szelektív hulladékgyűjtés az óvodában (szerződéskötés alapján a 

DUPAREC céggel) 
o egyéb programok a „Zöld Óvoda” jegyében 

 
A kitűzött cél, feladat, program megvalósítása során nevelőközösségünk megfelel a Zöld 
Óvoda kritériumainak. Új módszerek, eszközök megismerésével, önképzéssel, a kitűzött 
szempontrendszernek való megfeleléssel gazdagodott tudással, tapasztalattal. 
 
Nevelőmunkánk fő értékei: 

 Az érzelmi nevelés mindent átfogó megvalósulása 
 A sokszínű tevékenységek kínálata, melyek közül kiemelt a játék, mint a személyiség 

fejlesztés leghatékonyabb eszköze. A játék nevelőjellegének hangsúlyozása, a spontán játékra 
alapozott komplex tanulási folyamat biztosítása.  

 A másság szélesen értelmezett elfogadása 
 Olyan életrend, mely alkalmazkodik adottságainkhoz, ugyanakkor biztosítja gyerekeink 

számára a játékhoz, mozgáshoz, pihenéshez, életkoruknak megfelelő időkeretet- az egészséges 
életmód megalapozását 

 A partnereinkkel való együttműködésben kezdeményező szerepet vállalunk, különös 
tekintettel a szülő- óvoda kapcsolatra 

 
 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 
A köznevelési törvény értelmezése szerint - „kiemelten tehetséges 
gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában 
magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, 
elkötelezettség,”  
 A komplex program megvalósítása”Játékos matematika” 
- a gyermekek kiválasztása – szülői értekezlet megtartása – bemeneti mérések elvégzése (év 
elején szakember által 35 gyermek lett intelligencia teszt és kreativitást mérő teszttel való 
mérés után két csoportba osztva, a szülők egyenként megkapták a mérés eredményét) 
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Alábbi feladatokra figyeltünk: 
o a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése; 
o egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak 

kiegyenlítése; 
o „megelőzés”, „légkörjavítás”;  
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o olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 
 

Az óvodáskor igazán „csak” alapozó 
korszaknak tekinthető: mindenekelőtt a 
megfelelő érzelmi fejlődést kell biztosítani 
azzal, hogy „törődünk” a gyerekekkel, s 
engedjük őket játszani. Délutáni játékos 
matematika során sok, mozgásos játékkal, 
kézműves tevékenységekkel, felfedező 
játékokkal, versenyekkel tartottam fenn 
érdeklődésüket, aktivitásukat. Nagy örömmel 
jöttek játszani, 15 tehetség ígérettel 
foglalkoztam, összességében 35 gyermekkel 
két csoportban kerestük a matematikai tapasztalatokat a sok játék közepette. Felfedezés, 
„aha” érzés, izgalmas versenyek, alkotások – pl. „kincses láda” elkészítése során 
használtunk olyan kifejezéseket, melyek az iskolai tanulmányaik során kapnak igazi 
értelmet, tudást. Mi örültünk a közös játékoknak, sikereknek, önbizalmukat igyekeztem 
erősíteni, önálló gondolkodásra ösztönöztem Őket. Barkácsolás, modern tánc folyamán 
próbálhatták ki képességeiket a gyermekek, melyek délutáni foglalkozás keretében 
valósult meg.  
 
Egyéni fejlesztés 
A teszt naptár alapján a mérés eredményei csoportonként értékelve van, a naplóba el kell 
készíteni az óvónőknek a csoportos-, és egyéni fejlesztési tervet. Ez folyamatosan 
ellenőrizve van. Ilyen magas csoportlétszámok mellett kevés az egyéni fejlesztés 
csoporton belül, azonban ezekkel a gyermekekkel fejlesztő pedagógus foglalkozik. 
Óvodánkban 1 fő logopédusi álláskeret van és ahogyan ezt már többször leírtam, 
mindenki megelégedésére végzi a feladatát a két épületben. 
Fél álláskeretben 10 hónapra pszichológusunk van, aki szintén a két épületben dolgozik.  
Fejlesztő pedagógust a Nevelési Tanácsadó biztosít azon gyermekek számára, akiket 
megvizsgáltak, tehát szakvéleménnyel rendelkeznek. 

 
 Pszichológiai ellátás az óvodánkban: 

Zaláné Csatári Ildikó – pszichológus személyével  
(Fél álláskeretben dolgozik megbízási szerződéssel 10 hónapig.) 
Beszámoló 
Óvodapszichológusi munkámat 2010. szeptemberében kezdtem meg a Tátika Óvodában az 
alábbi szempontok alapján:  

o szülőkonzultáció/tanácsadás 
o továbbküldés szakszolgáltatás felé (illetékes Nevelési Tanácsadó, 

Gyermekpszichiátria, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, felnőtt pszichoterápiás 
ellátás) 

o konfliktuskezelés az óvodában,  
o pedagógusok megsegítse, támogatása a kiégés megelőzése 
o a tanulási, magatartási és beilleszkedési zavarok megelőzésének céljából, a keretek 

egyértelmű meghatározása és megtanítása céljából. 
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o 2011/2012-es nevelési évben munkámat tovább színesítette a tehetség gondozás 
égiszén belül a gyermekek képességfelmérése, mérési eredmények megbeszélése a 
szülőkkel, valamint további egyéb esetleges egyéni fejlesztésekre javaslattétel. 

 
Munkámat ebben a tanévben is napi szintem meghatározta a folyamatos konzultáció az 
óvodapedagógusokkal és a dajkákkal. Folyamatosan hosszú időt töltöttem a csoportokban, 
ahol a gyermekeket csoportos közegben megfigyeltem és megismertem, ezáltal tudtam 
személyre szabott tanácsokkal segíteni az óvónők mindennapi gondos és kiváló munkáját. 
Ezzel együtt a gyermekek is megismertek és utána szinte ajándékként élték meg, mikor a 
„varázslatos” szobába jöhettek velem játszani. Idei nevelési évben lehetőség nyílt egy 
nagyméretű, kiválóan berendezett babaház beszerzésére, mely fontos eszközként jelent meg 
azon gyermekek megsegítésében, akik családi gondokkal küzdenek. 
A gyermek sajátos nyelve a játék. A környezet a kicsi gyermekhez viszonyítva aránytalanul, 
birtokba vehetetlenül, megismerhetetlenül bonyolult és nagy, de a kis, élettelen tárgyak 
segítségével úrrá lehet a fölébe növő dolgokon. De nemcsak a tárgyak nőnek a gyermek fölé, 
hanem a történések és érzelmek, a saját impulzusai kiélésének akadályai, a kötődések és a 
környezet tagjainak magatartása is. A nehezen feldolgozható élménytől, az erősebb 
izgalomtól úgy igyekszik szabadulni, hogy az adott helyzetet cselekvően megismétli, azaz 
eljátssza. A játékterápiában a gyermek nemcsak a történéseket ismétli meg cselekvően, hogy a 
feszültségektől szabaduljon, hanem impulzusait, félelmeit, tudatos és nem tudatos vágyait is 
ezen az úton vetíti a külvilágba. Ezért tudjuk a gyermeket spontán játékos cselekvésén 
keresztül megismerni, és ezért tudunk az egységek segítségével a motivációban módosítani, 
rossz viselkedési mintákat felbontani, újakat kialakítani.                              /Polcz Alaine/ 
 
Megfigyelésem szerint a figyelemzavarral, túlmozgásos problémákkal, idegrendszeri 
éretlenséggel küzdő gyermekek számára hátrányt jelent a csoportok magas létszáma és a 
helységek kis alapterülete.  
Ismételten a zseton módszert alkalmazva segítettem a kiscsoportosok ügyesebb, gyorsabb 
felöltözését.  
A nevelési év során összesen 27 gyermek szülője keresett fel kérdéseivel, problémáival, 
amelyeket többségében tanácsadással orvosolni lehetett: ez 8 rendbeli, egy-két alkalmas 
szülőkonzultációk formájában történt meg. Szinte az összes esetben megjelent a szülők 
részéről a határok és keretek nem egyértelmű meghatározása, vagy túlzott elvárása, a túlféltés, 
a gyermek felül- vagy alulreprezentálása. 
 Mivel az óvoda nem egy terápiás közeg, ezért a rászoruló gyermekeknél szupportív és 
viselkedéses megsegítéseket alkalmaztam, amennyiben ez indokolt volt. Bizonyos estek 
túlmutattak óvodapszichológusi kompetenciámon, ezért ezeket továbbítottam a számukra 
megfelelő intézmények felé.    
Néhány gyermeknél felmerült a pervazív fejlődési zavar gyanúja, vagy az tourette syndróma, 
melynek eldöntésére a Budapest Főváros XIX. Ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi 
Intézet Gyermek és Ifjúsági Mentalhigiénés Centrum vezető főorvosát hívtam segítségül. 
Több gyermeknél a magatartási gondok hátterében a születési anamnézisből kiindulva 
idegrendszeri éretlenséget gyanítottam, ezért szenzoros-integrációs TSMT tornát javasoltam 
az idegrendszer kedvezőbb fejlődésének elősegítése, illetve a későbbi tanulási nehézségek 
megelőzésének céljából. 
Néhány gyermeknél felmerült az érzékszerven vizsgálata is, mely szintén gátolhatja a 
megfelelő fejlődést, alkalmazkodást (több gyermek volt hallás és látásvizsgálaton).  
Több gyermek problémájára, az jelentett megoldást, hogy a szülők megértették a 
testvérféltékenység mibenlétét és jelentőségét (3fő).  
„Ha jól van a szülő, jól van a gyermeke is” elvet követve többször biztosítottam a szülők 
számára konzultációkat, esetenként a hely és időpont szempontjából egyedi igényeket is 
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figyelembe véve. Szükség esetén a szülők számára ingyenes, felnőtt pszichoterápiás 
megsegítést javasoltam.  
Három gyermek esetében biztosítottam a szülők számára családterápiás jellegű 
segítőbeszélgetést. 
Mivel az óvoda nem pszichoterápiás közeg, ezért nem állt rendelkezésre minden tárgyi feltétel 
egy megfelelő gyermek-pszichoterápiás jellegű segítségnyújtáshoz. Ennek megfelelően a 
kiszűrt, további gondoskodást igénylő esetekben javaslatot tettem a megfelelő 
szakintézményben történő ellátásra. 
A szülőkonzultációk alkalmával lehetőségem nyílt arra, hogy a szülőkkel megértessem a 
gyermekük fejlődés lélektani sajátosságait, felhívjam a figyelmüket a jutalmazás és büntetés 
hatásaira a nevelésben, valamint az egyértelmű keretek biztosításának szükségességére, mely 
alkalmak során szakirodalmi támogatást is biztosítottam, akár saját szakmai könyvtáramból. 
2012. február 24-én az óvoda Klapka utcai részlegben dolgozó kollégák részére csapatépítő 
csoportfoglalkozást tartottam, ahol a közös értékek feltárásával próbáltunk közelebb kerülni 
egymáshoz és megfogalmazni közösen követhető célokat, melyek segítenek megelőzni a 
burnout jelenségét.  
 

sz Megsegítés formája Alkal-
mak 

szülő egyéni Továbbküldés megjegyzés 

1. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 
Indulatkezelés  

24 2 22 gyermekpszichiáter 
- kórházi kivizsgálás  
- neurológus 
fejlesztőpedagógus 
- TSMT torna 

Familiális háttéri gondok, 
idegrendszeri érintettség 
Autisztikus spektrum 
zavar 

2.  Szülőkonzultáció, egyéni 
megsegítés  

9 1 8  koragyermekkori traumák 
kezelése 

3. Szülővel szemben 
megjelenő opponálás-
evési zavarok 

4 2 2  Családterápiás 
megsegítés? 

4. Határtartási gondok 
Szülőkonzultáció 

6 3 3  Eneuresis nocturna 

5. Szülőkonzultáció 
 

6 1 5  Családterápiás 
megsegítés? 

6. Szülőkonzultáció 
tanácsadás 

7 1 6  szorongásoldás 

7.  Szülőkonzultáció 
Tanácsadás, szakirodalom 
feldolgozása 

14 4 10   

8. Szülőkonzultáció 
tanácsadás 

3 1 2   

9. Szülőkonzultáció 
tanácsadás 

4 4   Leválási nehézsége anya 
részéről 

10. Szülőkonzultáció 
tanácsadás 

7 2 5  Azonosulás, szerepek 
konfliktusa 

11. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 
Indulatkezelés  

6 1 5 fejlesztőpedagógus 
- TSMT torna 

Familiális háttéri gondok, 

12. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

8 2 6 -Nev Tan Családterápiás 
megsegítés? 

13. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

1 1   Kötődési gondok 

14. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

2 2  TSMT torna 
Nev. Tan 

 Pervazív fejlődési zavar 

15. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás-szakirodalom 
feldolgozása 

2 2   Leválási gondok 

16. Szülőkonzultáció 9 4 5  Határtartási gondok 
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Tanácsadás 
17. Szülőkonzultáció 

Tanácsadás-felmerült a 
Tourette Syndróma  

16 4 12 Gyermekpszichiát-riai 
kivizsgálás 

Átmeneti tic (zavar) 

18. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

2 2  - javaslat 
családterápiára 

Határtartási gondok, 
testvér féltékenység 

19. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 
Családterápiás jellegű 
megtámogatás 

6 1 5 - Nev.Tan. Kötődési zavar 

20.  Szülőkonzultáció 
Tanácsadás - 
szorongásoldás 

18 3 15  Visszahúzódó, gátolt 
magatartás  

21. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

8 2 6 - fejlesztőpedagógus Határtartási gondok  

22. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

18 3 15  Túlzott szabálykövetés, 
önértékelési gondok 

23. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

1 1   Beilleszkedési nehézség, 
testvérféltékenység 

24. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

2 2   Leválási nehézségek 

25. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

2 2  - anya tovább 
delegálása felnőtt 
pszichológushoz 

Leválási nehézségek 

26. Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

1 1   Leválási nehézségek 

27.  Szülőkonzultáció 
Tanácsadás 

1 1  Édesanya felnőtt 
pszichológushoz 
történő delegálása 

Familiális problémák 

 
Képességfelmérések: 
 
szám megjegyzés 
1. Visszahúzódó bátortalan volt a vizsgálaton, intellektusa átlagos  
2.  Jó intellektusa, felmerül a szemüveg igénye! 
3. Jó intellektuális képesség, bizonytalan énkép. 
4. Jó intellektuális képesség, bizonytalan énkép. 
5. Jó intellektuális képesség, rendkívül kreatív 
6.  Jó intellektuális képesség, bizonytalan énkép, bizonytalan önértékelés 
7. Jó intellektuális képesség, bizonytalan énkép 
8. Átlagos intellektuális kép, anya írásos vizsgálati eredményt kért 
9. Jó intellektuális képesség, familiális terheltség, csak a nagymamának tudtam visszajelezni 
10. Jó intellektuális képesség, határtartási nehézségek 
11. Gyenge intellektuális kép felmerül az alternatív iskolaválasztás lehetősége  
 

 Logopédiai ellátás az óvodánkban: 
Dr. Arányiné Mócsán Mária – logopédus személyével 
Teljes álláskeretben dolgozik a logopédusunk, aki egy hatalmas szakmai felkészültséggel, 
végtelen gyermekszeretettel, nagyon jó lelkű, csodálatos ember. 
Szeptemberben 107 gyermek részesült logopédiai szűrésben. 
Beszámoló 
A 20010/2011-es tanévben a Klapka utcai Óvodában hetente háromszor, a Bartók Óvodában 
hetente két alkalommal foglalkoztam a szeptemberben kiszűrt beszédhibás gyerekekkel.  
A Klapka utcai Óvodában az év folyamán összesen 42 gyerekkel foglalkoztam, ebből: 34 
nagycsoportos korú, 7 középsős és 1 kiscsoportos korú. 
 A Bartók utcai Óvodában összesen 20 gyerek járt logopédiai foglalkozásra, ebből: 16 
nagycsoportos és 4 középsős.  
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Így összesen a két óvodában 62 gyerekkel foglalkoztam az év folyamán. A súlyosabbak 
hetente 2-3 alkalommal jártak, a kevésbé súlyosak hetente 1-szer. 
Beszédhibák szerint:  
Pösze: 44 gyerek (Klapka: 31; Bartók: 13); 
Megkésett beszédfejlődésű: 11 gyerek (Klapka: 8, Bartók: 3); 
Nyílt orrhangzós (ajak- és szájpad hasadék miatt): 1 gyermek (Bartók ó.), 
Beszédészlelési és beszédmegértési zavar: 1 gyerek (Bartók ó.); 
Diszfázia: 5 gyerek (Klapka: 3, Bartók: 2); 
A gyerekek értékelése: 
Az év során egy gyermek elköltözött, egy gyereknél pedig a sok hiányzás miatt nem 
tapasztalható fejlődés. 
Beszédhibája megszűnt: 25 gyereknek; 
Lényeges javulás tapasztalható: 20 gyereknél; 
Részben javult a beszédhibája: 15 gyereknek; 
(Elköltözött:1 gyermek;  
Értékelhetetlen:1 gyermek fejlődése a rendszeres hiányzás miatt) 
Az óvónőkkel rendszeresen konzultálunk, mindig érdeklődnek a gyerekek fejlődéséről, a 
foglalkozáson tapasztaltakról. Megbeszéljük a napi problémákat, hiszen a gyerekeket Ők 
ismerik a legjobban, ezzel segítik az én munkámat is, miként tudom leghatékonyabban egy 
gyermek fejlődését segíteni a didaktikai módszereken kívül.  
Az év folyamán 37 szülővel találkoztam személyesen, ami beszédanamnézis felvételét, vagy 
fogadóóra keretében történő tanácsadást, a gyerekek fejlődésével kapcsolatos beszélgetést 
jelentett.  

Dr. Arányiné mócsán Mária  
logopédus 

 
 

 Az intézmény szabadidős tevékenysége 
 
A szülők anyagi gondjaik miatt az idén minden csoportban egy-egy alkalommal mentek 
kirándulni. A szülők nagyon szívesen kísérik el a gyermekeiket.  
 
A következő helyekre jutottak el gyermekeink a 2011/2012-es nevelési évben: 

o Jászberényi – Vadaspark 
o Abony - magánállatkert 
o Tatárszentgyörgy a Mészáros család lovas tanyája 
o Fővárosi Növény- és Állatkert 

- Kétbodony – egy hetes ovis tábor a Pillangó csoport gyermekei közül, szintén rendkívül jól 
sikerül, büszkék lehettünk a gyermekeinkre. Magatartásuk, okosságuk, ügyességük mindenütt 
elismerést váltott ki. Nagyon sok programon vettek részt. Gyál jó hírét vittük el a 
gyermekeinkkel. 
- Ebben az évben is a Bartók Iskola és az Eötvös Iskola igazgató asszonyai lehetőséget 
biztosítottak hétfőn és péntek délután, hogy a tornatermekben mozoghassanak a gyermekeink.  
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 Az éves munkaterv teljesítése – közös tevékenységek 
 
A fentieken túl az éves feladatok teljesítése az alábbi táblázatban összesíthető: 

Nevelés nélküli munkanapok az alábbiak voltak 
Ideje: Megnevezése: Témája 

2011. október 14 
 

Felnőtt kirándulás  
alkalmazotti 

 
 Veszprém 

 
2012.február 25. 

 
Nevelőtestületi 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 
Hatályba lépés: 2012.09.01 - kivételekkel 

 Előadó: Németh Istvánné 
 
2012. április 4. 
 

 
Nevelőtestületi 

 Differenciált fejlesztés – gyermeklélektan, 
pedagógiai, pszichológiai kérdései. 

 Munkaközösségi foglalkozások eredményei – 
feladatai 

 
2012. június 15. 

 
Évzáró értekezlet  
 
Pedagógus nap  
alkalmazotti 

 Minőségirányítás végrehajtásáról szóló beszámoló 
elfogadása 

Téma:   1. 2011/2012-es nevelési év tapasztalatai a 
következő évre vonatkozó tervek. 
              2. Jubileumi ünnepség előkészítése. 

 
2012. augusztus 31. 

 
Évnyitó értekezlet  
alkalmazotti 

 Pedagógiai terv elfogadása. 
 Minőségi- munkaközösségi- és gyermekvédelmi 

munkaterv elfogadása. 
 

 Eseménynaptár 2011/2012 nevelési év 

 esemény Feladat megvalósítása 
Délutáni foglalkozások Szervezés - időbeosztás 
Nyugdíjas klubhoz látogatás – köszöntés  Kapcsolattartás – ünnepi meghívások 
Gyermekvédelmi felmérés: 
 

o Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 
gyermekek feltérképezése, szükséges lépések 

Felnőtt kirándulás Veszprém - szervezés 
Nevelés nélküli munkanapok   

sukorói óvoda dolgozóinak fogadása 
Családi délután   
Klapka épület: okt. 23. 
Bartók épület: szept. 30 
 
 
 
 

Logopédus -  
Fejlesztőpedagógusok 
Pszichológus- tevékenysége  

Felmérés – nyilatkozatok.  
Időbeosztás elkészítése. 
Zökkenőmentes munka biztosítása. 

Gyermekbiztosítás –fényképezés Időegyeztetés – adminisztráció - lebonyolítás 
Minőségbiztosítás 
Munkaközösség 

Éves tervek elkészítése 
- Folyamatos munka megvalósítása 

Pályázat figyelő - Internet figyelése 
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Zenés műsorok az óvodában  
 
 
 
 
 
 
Őszi kirándulások Szervezés - lebonyolítás 
Okt. 23. Nemzeti ünnep Megemlékezés, csoportok összefogása, díszítés. 
Kapcsolattartás az intézményekkel 
Zrinyi Iskola – 
 Ovis váltóverseny –  
Bartók-, Eötvös 
 tornaterem hely biztosítása 
 

Nyílt napok a csoportokban Tájékoztatás, lebonyolítás 
„Várlak” bemutató foglalkozások  Minden óvónő egy bemutató foglalkozás megtartása 
Klapka épület: 
Alapítványi Bál - November 26. 

- Szervezés  

Mikulás 
Vendégségben a Bartók Béla Általános Iskolában 

- KHT Mikulásának fogadása 
Mikulás – a felnőtteknek Szervezés lebonyolítás  
Adventi készülődés 
Szülők bevonása  
Szervezés – ünnepi hangulat teremtése – díszítés – lebonyolítás. 
 
 
 
Farsang – gyerekeknek - Február 13. Szülőkkel nyíltnap délután – szervezés, díszítés – 

rendezés. 
 

Nemzeti ünnep - Március 15. 
 

Megemlékezés, díszítés, koszorúzáson részvétel. 

Húsvét  
Dekoráció – néphagyományok   
Ötletek épületi szinten 
 
Munkadélután – szülőkkel udvari  
játékok  festése  
 
 
 
  
 
Bartók épület: Márc. 10. 
Alapítványi  Gála 

A rendezvény megszervezése  
lebonyolítása 

Víz világnapja – márc. 22 Program szervezése – projekt megvalósítása 
Iskolaérettségi vizsgálat Írásos anyagok előkészítése – kapcsolat a Nevelési 

Tanácsadóval 
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Madarak fák napja – Horgásztói családi nap – Klapka épület 
 

    
 
 
Föld Hete – 
 Természetvédelmi ovis nap program   
- Jubileumi fa ültetése 
- A mi földünk rajzkiállítás 
- mi kiskertünk 
- biciglis felvonulás Az óvoda előtt (lezárt utca) 
Anyák napja     

 
 
  

 
Nyílt napok – a csoportokban      

Gyereknap – Máj. 21. – Bartók épület 
 
 
Jubileumi sorozat   
Pályázat megvalósítása –  
 
 
 
 
 
 
Nyári tábor –  
Pillangó csoport – Kétbodony 
 
 
 
 
 
 
 
Nyári élet megszervezése 

- tábor 
- csoportösszevonások – nyári életre felkészülés 
- kicsik fogadása júliusban 
- szabadságolás 
- felújítási munkálatok megszervezése 
- óvodafejlesztési pályázat írása 
- takarítási munkálatok 
- városi programokban részvétel 
- leltározási munkálatok 
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2. Minőségfejlesztési munka áttekintése          
 
Küldetésünk: 

 Nevelőmunkánk hagyományokra épülő, ugyanakkor fogékonyak vagyunk az értékekre, 
megpróbálunk megfelelni a mindenkori társadalmi elvárásoknak. Munkánk során célunk, hogy a 
hozzánk járó kisgyermekek nyugodt, szeretetteljes, családias légkörben nevelkedjenek. 

 Mindezt a családokkal közösen végezzük, a partnerközpontú működési szemléletet követve. 
 Az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként kezeljük és 

értelmezzük, melynek törés nélkül kell folytatódnia az iskolába. Ellátjuk az óvó-védő, szociális, 
nevelő-fejlesztő feladatokat. 

 Arra törekszünk, hogy a gyerekek az iskolai élet megkezdésére megfelelő önismerettel, 
önértékelő képességgel, testi-lelki, szellemi fejlettséggel feleljenek meg az óvodáskor végén 
elérendő szintnek. 

 Kiemelten kezeljük a gyermekek saját egészségükhöz, természeti környezetükhöz, a 
néphagyományokhoz, művészetekhez való viszonyuk pozitív alakítását 

 Valljuk, hogy a gyermek: érdeklődő, befogadni akaró, az önmegvalósítás szándékával 
rendelkező lény. 

 Elutasítjuk a gyermektől idegen, mennyiség-centrikus, kényszerítő-pedagógiát. 
 A gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő alternatívákat kínálunk. 
 Munkánkat szolgáltatásnak tekintjük, folyamatosan képezzük magunkat, hogy egyre magasabb 

színvonalon tudjunk a feladatnak eleget tenni. 

Óvodánk garanciát vállal minőségirányítási programjában arra vonatkozóan, hogy a helyi 
nevelési programban rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez 
és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi. Törekszünk arra, hogy a fenntartó 
elvárásainak, valamint az óvodába járó gyermekek és családjaik igényeinek megfeleljünk. 

Ennek érdekében folyamatosan vizsgáljuk partnereink elégedettségét és ezt figyelembe véve 
formáljuk tevékenységünket. 

Biztosítjuk, hogy az óvoda működése megfeleljen a törvényesség, szakszerűség, 
eredményesség, hatékonyság követelményeinek. 

Óvodáskorú gyermekeinket úgy vezetjük be a közösségben való együttélésbe, hogy 
érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak, egyéni képességeik kibontakozzanak. 

 
 A nevelési év során megvalósult partneri igény- és elégedettségmérések 

leírása, adatai, elemzése 
 
Az idei nevelési évben vizsgáltuk: 

 A finommotorika fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 A neveltségi szint fejlettségét kis- és nagycsoportban. 
 A kognitív képességek fejlettségét középső és nagycsoportban. 
 Vizsgáltuk a partneri elégedettséget:  

- Gyermeki elégedettséget- milyen tevékenységeket szeretnek illetve kevésbé 
szeretnek a gyermekek az óvodában. 

- Az általános iskolák első osztályos tanítóinak visszajelzéseit. 
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Mérési - naptár 
Hónap Kiscsoport Középsőcsoport Nagycsoport 

Artikulációs vizsgálat 

    
   

 E
ls
ő 

fé
lé

v 

A gyermekek fejlődését 
nyomon követő 
dokumentumok, 
személyiséglapok  
BESZOKTATÁS 

 

 
Finommotoros 
koordináció 
fejlettségének mérése. 
Emberábrázolás – 
Családrajz 
/Goodenough/ 

- Finommotoros koordináció 
fejlettségének mérése: 
Rajzkészség mérése 
Családrajz 
- Kognitív képesség vizsgálat: 
rövid DIFER 

 
M

ás
od

ik
 fé

lé
v 

 
Neveltségi szint mérése 
-minden gyerekről kérdőív 
kitöltése 
-diagnosztikus 
helyzetfeltáró értékelés 
 

 
Értelmi képességek 
mérése 
/rövid DIFER – 
diagnisztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer

- Neveltségi szint mérése 
- lezáró, szummatív értékelés 
/lehetőséget ad arra, hogy a folyamat 
legelején feltárt neveltetési szintet 
összehasonlíthassuk a záró 
értékekkel, mutatja a neveltségben 
bekövetkezett változást, láthatóvá 
teszi a hozzáadott értékeket is. 
- Értelmi képességek mérése 
 rövid DIFER – diagnisztikus 
fejlődésvizsgáló rendszer 

 
Még a második félév mérései: Partner elégedettség mérése: 

Tanítók visszajelzéseinek elemzése 
Gyermeki elégedettség  mérése 

 
Célunk: 

 

 

 

 

 

 

 

 a nevelés olyan irányú megszervezése, mely megfelel a környezet elvárásainak; 
 a nevelés színvonalának emelése;  
 a gyermekek készségeinek fejlesztése.  

 Fontos minden pedagógusoknak, így nekünk is, hogy visszajelzést kapjunk munkánk 
hatékonyságáról. A gyermekek szándékos megfigyelését, vizsgálatát, a korábbi években jól 
bevált, meghatározott szempontok által irányított és megbízható eszközökkel végeztük el. 
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o mérések eredményei: 
  2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/12 
Finommotorika 
- emberábrázolás

 
Középsős korú 

Megfelelt:  
57 % 

Megfelelt: 
 82% 

Megfelelt:  
72% 

Megfelelt:  
77%% 

Megfelelt: 
77% 

Megfelelt: 
74% 

Megfelelt: 
77% 

- családrajz Nagycsoportos 
korú 

Megfelelt:  
50 % 

Megfelelt: 
69% 

Megfelelt:  
70% 

Megfelelt: 
76% 

Megfelelt: 
90% 

Megfelelt: 
78% 

Megfelelt: 
72% 

Neveltségi 
szint 

               fejlődés fejlődés  fejlődés fejlődés 

Kiscsoport 73% 71% 87% 56% 56% 47% 48% Egészségügyi 
szokások - önálló nagycsoport 87%           92%                99%          26% 98%            27% 96%            65 %           10% 67%           11% 

Kiscsoport 86% 60%        65% 46% 68 65% 30% Viselkedési 
normák terén 
önálló 

nagycsoport 88%         83%             90%          18% 88%            28% 88%            83%             37% 97%           29% 

Kiscsoport 42% 43% 65% 28% 52% 54% 51% Önkiszolgálás 
terén 
önálló nagycsoport 94%         96%         92%           50% 91%            48% 90%            88%             60%     90%           38% 

Kiscsoport 80% 76% 76% 64% 70% 59% 34% Társas 
kapcsolatok terén 
 – megfelelő nagycsoport 98%         91%          92%           12% 86%            10% 83%            75 %             11% 99%          29% 

Kiscsoport 71% 64% 70% 46% 54% 42% 24% Tevékenységek 
hez való viszony 
terén - megfelelő nagycsoport 92%         83%          93%           22% 84%            20% 81%            80%              34% 97%           43% 

Kiscsoport 70% 58% 68% 50% 55% 46% 24% 
 

Közösségért 
végzett 
tevékenység terén 
- megfelelő 

nagycsoport 91%          80%          93%            23% 84%            34% 91%            80%            30% 95%           40% 

    Fejlődés:  25 % Fejlődés:  28%  Fejlődés:  30% Fejlődés: 32% 
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DIFFER rövidített változat – kognitív képességek mérés eredménye
 Középső  

csoport 
Középső  
csoport 

Nagy-
csoport 

Középső 
csoport 

Nagy-
csoport 

Középső 
csoport 

Nagycsoport  Középső 
csoport 

Nagycsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport 
 

 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Előkészítő 
szint 

21% 27% 5% 23% 9% 11% 2% 8% - 18% 4% 

Kezdő 
szint 

19% 23% 7% 18% 20% 20% 9%                17% 10% 12% 16% 

Haladó 
szint 

25% 22% 25% 24% 20% 22% 26%             30% 25% 17% 18% 

fejlődés     28%   8% 
Befejező 
szint 

23% 26% 31% 30% 20% 21% 40%              34% 44% 34% 42% 

Optimum 
szint 

12% 2% 32% 4% 30% 26% 23%              11% 21% 19% 20% 

Befejező-, 
optimum 
szint 

35% 28% 63% 34% 50% 47% 63% 45% 65% 53% 62% 

fejlődés   28% 22%  29% 18%  17% 
 
Partneri elégedettség vizsgálata – gyermeki elégedettség mérésének összegzése: 

     

 

 

 

 

 

 

 

 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 átlag 
 szereti  
Mesehallgatás 90 % 91% 99% 95% 94% 
Játék az udvaron 89 % 99% 99% 98% 96% 
Ének-zene 84 % 89% 93% 91% 89% 
Játék a szőnyegen,  82% 87% 89% 84% 86% 
természetismeret foglalkozás 85% 84% 92% 90% 88% 
Asztali játék 81% 79% 86% 69% 79% 
Vizuális tevékenységek 79% 85% 95% 87% 87% 
Testnevelés 78% 85% 92% 94% 87% 
Matematikai játékok 76% 79% 88% 85% 82% 
Játék a babaszobában 71% 76% 82% 71% 75% 
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- Tanítók visszajelzéseinek elemzése 

Az általunk összeállított kérdőíveket évek óta azokba az általános iskolákba küldjük, ahová tőlünk érkeznek a gyermekek.  Az idei évben is 
megkértük:   

o Az Ady Endre Általános Iskolát, 
o A Városi Általános Iskolát, 
o Az Eötvös József Általános Iskolát,  
o A Bartók Béla Általános Iskolát, 
o A pestszentimrei Szenczy Általános Iskolát, 

Teljesen elégedettek 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 átlag 
Egészséges életmód alakítása 84% 66% 56% 50% 100% 80% 67% 72%
Érzelmi és társas kapcsolatok alakulása 75% 60% 75% 75% 75% 80% 67% 72%
játék 70% 50% 50% 75% 75% 100% 63% 69%
Az irodalmi neveléssel 75% 66% 75% 50% 75% 80% 67% 70%
Vers-mese dramatikus játék 75% 55% 63% 75% 75% 80% 67% 70%
A zenei neveléssel 92% 66% 75% 75% 75% 100% 73% 79%
Rajz- mintázás 84% 40% 65% 75% 67% 100% 70% 72%
Mozgásos játék terén 80% 55% 75% 70% 75% 100% 67% 75%
A környezet tevékeny megszerettetésével 75% 60% 65% 50% 75% 80% 70% 68%
Munka jellegű tevékenységek 69% 60% 75% 75% 50% 80% 80% 70%
elégedettség 78% 58% 67% 67% 74% 88% 69% 72%

Az összehasonlításból levonhatjuk a következtetéseinket, ami fejlesztési terveink alapjaként szolgál.  

Figyelmeztetésként kell venni a fenti eredményt.  

A gyermekek összetétele sem elhanyagolható szempont az elemzés során. Egyre több a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, akik az óvodába 
kerüléskor nagymértékű hátránnyal indulnak, ezért ezeket, a változó tendenciákat nem tartom a pedagógiai munkánk gyengülésének.  

Feladataink ezen a téren:  

• Minden tevékenység tekintetében törekednünk kell a 75%-os elégedettségre. A 2010/11-ben elengedett gyermekeink a legjobb eredményt 
mutatják. 

 
A fenti statisztikai összehasonlítást Nagyné Nyíri Mária minőségi csoport vezetője által elvégzett éves értékelései alapján készítettem.
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 A partneri igények. Elvárások beépítése a következő munkatervbe. 

 
Finommotorika fejlettségének vizsgálata emberábrázoláson keresztül 

A vizsgálatban részt vettek: 63 fő középső csoportos gyermek 

Eredmények: 

 A vizsgált gyermekek 77%-a megfelel az életkor tekintetében az elvárható szintnek, amelyből 
átlag felett teljesített a gyermekek 66.5%-a. 

 A gyermekek 20%-a elmarad az elvárható szinttől, ez 6%-kal jobb a tavalyi évi eredménynél 
(26%).!!! 

Kitűzött célunk a gyermekek életkorától elmaradók arányát 20% alá csökkentsük, valamint a jól 
teljesítők eredményeit megtartsuk, ez sikerült ebben a félévben. 

Fejlesztési feladat: 

 életkoruknak elvárható szint alatt teljesítők esetén a tavalyelőtti 13.4%-os teljesítmény elérése 
differenciált fejlesztéssel. 

 a jól teljesítő gyermekek eredményeinek megtartása, ill. javítása. 
Családrajz elemzése  

A vizsgálatban részt vettek: 80 fő nagycsoportos gyermek.  

feladataink:  

 A vizsgált gyermekek 71.5%-a felelt meg az életkor által elvárható szintnek, ami 6.5%-kal 
elmarad a tavalyi évben (78% )  elért eredménytől. 

 83.35% arányosan helyezte el a családtagokat. az előző nevelési évhez (66%)  képest 17.35%-os 
ezen a területen a fejlődési mutató, ami szép eredmény figyelembe véve a sajátos csoport 
összetételeket, célunk a 70%-os teljesítmény elérése volt, ami sikerült is. 

  A rajz a vizsgálatban résztvevő gyerekek 77%-nak tölti ki a rajz a lapot, 28%-nak nem tölti ki. 
 

Fejlesztési feladat: 

o Nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy a gyermekek rajza töltse ki a rendelkezésre álló 
felületet, ugyanis a vizsgálatban résztvevők egyharmadának jelent gondot a felület kitöltés. 

o Az idei félévben elért igen szép eredmények megőrzése. 
Kognitív képesség vizsgálat: 

 Rövid DIFER- vizsgálatban részt vett 79 fő nagy csoportos gyermek 

Elemzés: 

A vizsgált gyermekek 53.25% - a, több, mint  a fele a befejező és optimum szinten teljesített, ami 
nagyon szép eredmény. / Tavaly 47.8% volt/ 

Előkészítő és kezdő szinten a gyermekek 31.15%-a teljesített. . / Tavaly23.6% volt./ 

Fejlesztési feladataink:  
o Az előkészítő és kezdő szinten teljesített eredmény 20% alá csökkentése. 

 
Kiemelkedő feladatunk: 

o a módszertani kultúránk továbbfejlesztése, valamint fejlesztési tervek készítése és 
csoportnaplóban történő rögzítése, 

o a mérésekkel kapcsolatos dokumentációs és adminisztrációs képességeink finomítása és a 
határidők pontos betartása!  

o mérések elvégzésénél egyenlő munkamegosztás a csoportban dolgozó két óvodapedagógus 
között 
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Neveltségi szint vizsgálata ( bemeneti, kimeneti vizsgálat ) 
A vizsgálatban részt vettek: kis – és nagycsoportos gyermekek. 

Eredmények: 

                                                         Bemeneti mérés           Kimeneti mérés   Fejlődési mutató 

Normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony: 

o Önálló     30.3%   96.6%   66.3% 
o segítséggel    50.6%     3.4%   47.2% 
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő  13.9%       -              13.9% 
o figyelmeztetésre sem megfelelő    5.2%       -     5.2% 

Társas kapcsolatok terén: 

o Megfelelő                                                34.3%                   98.8%   64.5% 
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő             63%                       1.2%    61.8% 
o Nem megfelelő                                         2.7%                                 2.7% 

Tevékenységhez való viszony terén: 

o Megfelelő                                            23.9%                        96.6%  72.7 % 
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő         67%                             3.4%  63.6% 
o Nem megfelelő                                      9.1%                        -    9.1% 

Közösségért végzett tevékenység terén: 

o Megfelelő                                           23.4%                            98.4% 75% 
o 2-3 figyelmeztetéssel megfelelő        67%                               3.4%  63.6% 
o Nem megfelelő                                   9.1%                               -    9.1% 

 

A mérések elemzése kapcsán elmondható, hogy az óvodába bekerült 3 éves és az óvodából 
kikerülő 6-7 éves gyermekek neveltsége a vizsgált területeken, átlagosan 30.8% az 
óvodában eltöltött 3 év alatt, ami a tavalyi év hasonló vizsgálatától 15.1%-kal jobb 
eredmény 

Célunk: az, hogy a következő évben a fejlődési mutató elérje ezt a szép eredményt!  

DIFER rövidített változat – kognitív képességek mérése 
A vizsgálatban részt vettek: 58 középső csoportos gyermekek. 

Középső csoportban a mérés szükségességét az egyéni hiányosságok feltárása teszi 
indokolttá. Célunk az, hogy az időben feltárt hiányosságokat pótolni tudjuk az iskolakezdésig, 
ezzel is segítve a gyermek sikeres beilleszkedését az általános iskolai tevékenységekbe. 

Feladataink: 
 Középső csoportban az előkészítő és kezdő szinten legalább tavalyi eredmények elérése a 

célunk, egyéni és mikro csoportos formában, befejező és optimum szinten a tavalyi 54.1% 
elérése a jövő nevelési évben. 

 A befejező és az optimum szinten álló gyermekek tehetséggondozása szintén egyéni és 
mikro csoportos formában történik. 

 
Partneri elégedettség vizsgálata 

Gyermeki elégedettség mérésének összegzése 

- Mit szeret és mit nem a gyermek az óvodában…/ Vargáné Szabó Györgyi tanácsadó 
munkája alapján / 
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- A vizsgálat 3-7 év közötti gyermekekre terjed ki, fiúk-lányok kb. fele-fele arányban 
vettek részt benne. 

Vizsgálatban részt vett: 160 fő kisgyermek. 

Elemzés: 

- A gyermekek legkedvesebb tevékenysége az udvari játék és a mese.  
- A gyerekek nagy többsége kedveli a tornát, együtt éneklést, dalos körjátékokat és a 

természetet.  
- A gyerekek szívesen végeznek vizuális tevékenységeket, matematikai játékokat, valamint 

szívesen játszanak a szőnyegen is. 
- A babaszobai játék és az asztali játék került az utolsó helyekre. 
 
Összegzés: Szomorúan tapasztaltam, hogy egy játéktevékenység (testnevelés) kivételével 
minden területen csökkent a gyermekek elégedettsége. A tavalyi nevelési évben egy játék 
tevékenység sem került 80%-os elégedettségi mutató alá, sajnos ebben az évben a babaszobai 
játék és az asztali játék sem érte el a fent említett 80%-os indexet.  

A következő nevelési évben kiemelt területként kellene kezelnünk a játékot a fenti 
eredmények tükrében. 

Tanítók visszajelzéseinek elemzése 

Az általunk összeállított kérdőíveket évek óta azokba az általános iskolákba küldjük, ahová 
tőlünk érkeznek a gyermekek. 

Az idei évben is megkértük:   

• Az Ady Endre Általános Iskolát, 
• A Zrínyi Miklós Általános Iskolát,  
• A Bartók Béla Általános Iskolát, 
• A Pestszentimrei Szenczi Általános Iskolát, 
Hogy kérdőíveink kitöltésével segítsék munkánk hatékonyságát. 

Feladataink ezen a téren:  

o Célul tűzhetjük ki magunk elé a tavaly előtti 75%-os elégedettségi mutatót, valamint 
még körültekintőbben kell eljuttatni az iskolákhoz  kérdőíveket. 
 

Nagyné Nyíri Mária 

Minőségi Kör vezetője 
 

2010/11-es nevelési évben teljes körű intézményi partneri mérések történtek. Ebben az évben a 
vezető-, vezető helyettes, tagóvoda vezető és a munkaközösség általi látogatások, beszélgetések 
során értékeltük a hiányosságokat, erősségeket. Az előző év méréseinek tapasztalatai alapján 
igyekeztünk az elégedettséget fokozni, eredményes munka érdekében.  
Évek óta működő várlak foglalkozások során egymás foglalkozásainak megtekintése, 
beszélgetések, tapasztalatcsere folytán betekintést nyerhettek a kolleganőik munkájába. 
 
Alábbi feladatokra kellett nagyobb figyelmet fordítani a szülői elégedettség mérés során felmerült 
gyengébb pontjaink erősítése érdekében. (79-100% elégedettség volt) 

o Szülők rendszeres tájékoztatása (fogadó órák, kezdeményezett beszélgetések, napra 
kész információ tábla a csoportszoba folyosói falán, 2 központi falon is. Évi 3 szülői 
értekezlet, több közös rendezvény, sok fénykép, még több gyerekmunka a falon) 
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o Csoport életébe való bekapcsolódás lehetőségeinek bővítése – ez kényes kérdés, 
szakmai vonatkozásban nehéz korrekt visszautasítás módját megtalálni. 

o Vonzó programok szervezése – nem egyszerű a pénz kérdése sok vitát jelent a 
csoportokban a szülők körében – hova, mennyiért mikor, hányszor? Van akinek 
kevés, van akinek sok. A közép út sem elég, mert sok családnak még az is gondot 
okoz. Évi egy kirándulás és minél több a Művelődési Ház programján való részvétel. 
Ezt a szülők is kifejezetten kérik. 

o Szülők véleményének kikérése a csoporttal kapcsolatos kérdésekben. Ez sem egyszerű 
kérdés. Kinek mi az elég. Két óvónőnél drasztikusan alacsonyabb a többinél, náluk 
személyes beszélgetés folyamán igyekeztem kideríteni, hogy mit jelent ez a negatív 
vélemény. Azonban elég 2-3 szülő rossz véleménye viszi magával a rossz értéket. Elég 
nehezen viselik az óvónők a szülők által készített kérdőív eredményeit. Mindig 
kitűnik, hogy hány szülőnek nem a „kedvence” az adott pedagógus. 

 
A legfontosabb, hogy örömmel lelkesen foglalkozik a gyermekkel – 91%-os átlaglétszám, mely 
mellett 8 óvónő kapott 100%-ot 5 fő 90% felett. Átlag 91 % mind a két épületben. 3 óvónő 70-80 
között – no velük kell foglalkozni! Mit tehetek? Valóban én is úgy látom, azt kell mondanom, 
hogy igen. A magánéleti problémák gondot jelentenek a munkájukban. Segítettem lelkileg 
megerősödni és hogy új életükben megtalálják a jót, jövőt lássanak maguk előtt. 
 
Az óvónők egyéni értékelése során társ-, ön-, vezető értékelés eredménye a 

o kreativitás, innováció terén a leggyengébb a legtöbb óvónőnél. Ez abból is adódik, hogy 
időhiány, érdeklődés hiánya miatt nem tesznek lépéseket, nem tartják fontosnak, majd 
megcsinálja más.  

o A dokumentáció feladatainak megvalósítás az évek során nagyon sokat fejlődött. 
Tartalmilag, szakmai elvárásoknak megfelelő és sokat adnak az esztétikára is. Az 
ellenőrzés során írásban értékelem és a pozitív dolgok kiemelése, elismerése kerül 
rögzítésre, kisebb gondokat szóban mondom el. 1-1 esetben kerül rögzítésre a negatív 
dolog, ha már nem elég a szóbeli figyelmeztetés. Ezek meg is szűntek ebben az évben, 
mert szinte versenyeznek a napló tartalmi esztétikai szakmai színvonal érdekében. 

A sok közös rendezvény, esemény nagy összefogásról, munkájuk iránti elkötelezettségről tesz 
tanúságot a közösség részéről. 
Vezető értékelése: 
Két dolog, ami folyamatosan a leggyengébb pontként jön ki, amit nem értek, de dolgozok rajta. 

o Elvárásai iránymutatásai világosak – vagyis nem világos a számukra 
Azért is nem értem, mert mindig írásban, értekezleten megbeszélve, éves terv, kérdések válaszok 
minden lehetséges módon igyekszem eléjük tárni a feladatot. Az már más kérdés, hogy ki akarja 
és ki nem akarja megérteni a feladatot. Milyen feladat? Ami a munkája, és a közös rendezvények 
során elosztott feladatok. 

 
o A feladat megvalósítását követően visszacsatolja az eredményeket, értékeli a munkát. 

Minden értekezleten visszatérek az előző eseményre, kiemelem, megköszönöm a felelősök 
munkáját, írásban köszönő levelet írok, a dolgozók falára, öltözőkben lévő falra. 
Jutalmazáskor egyenként megköszönöm, a munkájukat elmondom, ki miben emelkedett ki, mivel 
segítette az óvoda életét.  
El kell mondanom, hogy az a 3 ember mondja folyamatosan, hogy nem értékelem a munkáját, kik 
évek óta ki vannak emelve, anyagilag erkölcsileg. No ez is attól függ, hogy kinek mi az elég. 
Jó lesz, ha nem csak a mi értékelésünk lesz, ebből a szempontból várom a külső értékelést. 
Ezekben a kérdésekben ha szeretném megtudni,  mivel léphetnék előre, nem kapok választ. 
 
2012/13-as nevelési évben ismét teljes körű partneri elégedettségi vizsgálatot fogunk 
végezni, hogy a lépéseink hoztak-e eredményt a nagyobb elégedettség érdekében. 
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 A belső szabályozó rendszer működtetése 
 

ÓVODA MÉRÉSI - ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 
1. A nevelő/fejlesztő tevékenység hatékonyságát befolyásoló területek mérése és értékelése 
 
Ssz. Mérés területe Mérés /értékelést  

végző 
Mérés eszköze 

(MIP- mellékletben) 
Mérés  
ideje 

Keletkezett dokumentum 

1. Csoportszobák berendezése és a 
minimum (program specifikus) 
követelmények, valamint a felszerelés 
jegyzékben foglaltak teljesülése 

- Óvodapedagóg
usok 

 
 

- Kötelező eszköz és 
felszerelés jegyzék 

- Eszközmérő csomag 
Leltári dokumentumok  

Évente 
szeptember 
15.-ig 
 

Leltár időpontja 

Összefoglaló évente 1* 

2. Az intézmény rendje és tisztasága 
Állagmegóvás 

Munkavédelmi 
megbízott + munkaterv 
szerinti beosztás szerint 
minden dolgozó 

Tisztasági szemle 
jegyzőkönyv 

 

 
Havonta 

 
Összefoglaló évente 2* 

3. Intézményben elhelyezett hirdetések 
informativitása, naprakészsége 

Megbízott 
reszortfelelős 

Hirdetők 
szempontrendszere 

Havonta  Összefoglaló évente 2* 

4. Helyi nevelési program 
hatékonyságmérés  
Célok 
Család óvoda kapcsolata 
Pedagógusok felkészültsége, 
továbbképzése 
A vezetés színvonala 
Értékelés 

óvodapedagógusok Kérdőív 
(név nélkül) 

2 évente MIP- értékelés 

5. Adományok felhasználása 
(alapítvány, szülői és egyéb) 

TEAM- vezető Adományok, nyilvántartása 
összesítése 

Január 
 

Augusztus 

Összegző értékelés 
Visszacsatolás a szülők számára 

6. A munkaidő hatékony eltöltése Óvodapedagógusok 
Óvodavezető- helyettes 
Tagóvoda vezető 

Jelenléti ív 
Munkaidő nyilvántartás 

Munkaidő nyilvántartást 
kiegészítő lap 

Folyamatos Pontosan vezetett jelenléti ívek 
Összegzés kéthavonta 
Plusz feladatvállalás összegzése évi 2* 
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Amit ellenőrizni kell 

Ki ellenőriz Az ellenőrzés 
rendszeressége 

formája 

                                              Az óvoda egészére vonatkozóan 
Nevelési részterületek, 
tevékenységek 

Óvodavezető. 
Vez.helyettes  

Évente más-más 
terület 

Írásban és szóban 

Pedagógiai 
dokumentáció 

Vez.h, óvodavezető Félévente  Általában szóban, 
alkalmanként írásban 

Rendezvények Óvodavezető, vez.h,  Alkalmanként Szóban 
Nev. munka feltételei  Értékelő csop.,vez.h., 

óvodavez, tagóv.vez. 
Félévente Szóban, vagy írásban 

Óvoda  törvényességi 
vizsgálata  

Önkormányzat Önkormányzati elle -
nőrzési terv szerint 
 Külső ellenőrzés 
2011. november 

Helyszíni látogatás, 
dokumentum 
ellenőrzés, elemzés 

Munkáltatói feladatok Óvodavezető Negyedévente Önellenőrzéssel 
írásban, vagy szóban 

Partneri igényfelmérés Támogató szervezet  
koordinálásával 

Évente Írásban az eljárásrend 
szerint 

Tanügyigazgatási 
feladatok 

Óvodavezető, vez.h, Havonta-belső 
ellenőrzés . 
II. Önkormányzat-
külső ellenőrzés 

Szóban, vagy írásban 
 
 
Írásban 

Pedagógusok, vezetőség  és egyéb közalkalmazottak 
Önértékelés,       
önellenőrzés  

Vezetőség,óvodapeda
gógus, nem pedag.  

Évente  Írásban,szóban 

Vezetőség Óvodavezető, 
vez.hely. 

Évente Írásban és szóban 

Óvodapedagógusok 
munkája 

Óvodavez.,vezető h.  Alkalmanként és 
évente 

Írásban, és szóban 
éves munkaterv szerint 

Nem pedagógusok 
munkája 

Óvodavezető 
Vezető h. 

Alkalmanként, évente 
egyszer 

Szóban 

Gyermekcsoport, gyermek 
Nevelési 
eredményesség 
/csoporton belüli 
kapcsolatok  pld / 

Óvodapedagógus 
Óvodavezető 

Félévente egyszer Szóban, írásban 
 
 

Tanulási folyamat Óvodapedagógus, 
óvodavezető 

Évente min. egyszer Szóban, írásban 

Fejlődés nyomon 
követése 

Óvodapedagógus, 
óvodavezető 

Folyamatosan Írásban 

részképesség  
vizsgálat 

Logopédus, fejlesztő 
pedagógus, 
pszichológus 

Évente egyszer Szóban és írásban 
 
 

Egyéb 
Gyermekvédelmi 
tevékenység 

.óvodavezető Félévente Szóban és írásban 

PR tevékenység Óvodavezető, szülők   Évente Szóban és írásban 
Tűzvédelem 
munkavédelem 

Tűz és munkavédelmi 
megbízott 

Évente egyszer Szóban és írásban 

          
Értékelési rendszer Nevelőtestület 4 évente    Írásban 
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A meglévő folyamatok az alapdokumentumokban szabályozottak: 
Szervezeti és Működési Szabályzat: Az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira 
vonatkozó rendelkezéseket határozza meg. 
Házirend: Az Óvodában tartózkodó felnőtt és gyermekközösség alapvető magatartási 
szabályait rögzítő dokumentum, amelyet be kell tartani. 
Szabályzatok: Tűz-, vagyon-, baleset és munkavédelmi szabályzat. Iratkezelési szabályzat. 
Belső ellenőrzési szabályzat. 
 Az idei nevelési évben az előző nevelési évben felmért hiányosságok korrigálására, a 
meglévő jó eredmények megtartására kell még tudatosabban odafigyelnünk.  
 

2011. novemberben a fenntartó által kért külső szakértő általi tanügy igazgatási ellenőrzésben 
volt részem. A jelentés után a jogos kifogásokat pótoltam, a jegyző Úr felé a jelentést 
megírtam. Az ellenőrzés eredménye után, elmarasztalást nem kaptam. 

2012. augusztus 24-én a játszóudvar dokumentációjának ellenőrzését kaptam a 
fogyasztóvédelem által. A hiányzó tanúsítványokat szeptember 6-án a SAMEI által 
törvényességi ellenőrzés során meg fogjuk kapni, melyekkel eleget teszünk a törvényi 
előírásoknak. A dokumentáció rendben volt, a hiányzó papírokat határidőn belül fogjuk 
pótolni, melyről még ezután fognak értesíteni. 

A Bakos Dénes által éves vizsgálatra a továbbiakban is szükség van, mert a napi és operatív 
ellenőrzés házon belüli megvalósítása megfelelő, azonban az éves ellenőrzésnek nem elég. 
Ebben az évben pénz hiánya miatt nem kötöttem új szerződést, de a következő időszakban, 
mindenképpen szükséges fenntartani a megbízást.  
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3.Személyi feltételek 

 

 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 
pedagógusok létszáma összesen:     20
  ebből: óvodavezető: 1
    vezető helyettes: 1
  tagóvoda vezető 1
    óvodapedagógus 16
    logopédus 1
pedagógiai munkát segítők összesen:     14
  ebből: dajka 14
egyéb dolgozók összesen:     4
  ebből: óvodatitkár 1
    Gazdasági ügyintéző 1
    karbantartó  2

Össz. létszám: 38 fő 
 
A következő szakvizsgával rendelkeznek az óvónők: 
Fejlesztőpedagógia 2 fő
óvodavezető 2 fő
közoktatás vezető 1 fő
tehetséggondozás 1 fő
néphagyományőrző 1 fő
Nyelv- és beszédfejlesztő 3 fő
Összesen: 10 fő
 
Egy pedagógusunknak egyetemi végzettsége van pedagógiai szakon. 
Szakképzett dajkák segítik az óvónők munkáját, együtt tevékenykednek az óvónő-dajka, 
dajka-gyerek kapcsolat pozitív irányba való fejlődéséért.    
 

 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
 
Szeptemberben új pedagógus nem volt. 

 
 Létszám- és bérgazdálkodás 

 
A dolgozók bérének kifizetése, a törvény előírása szerint, képviselők által elfogadott előirányzat 
keretein belül történik. 
Sok a hiányzás miatt előfordulnak összevonások nagy szükség esetén, de altatás ideje alatt is 
inkább a saját csoportban altatjuk a gyermekeket, különféle megoldási lehetőségek alkalmazásával. 
A sok hiányzás miatti plusz munka, úszás lebonyolítása, rendezvények mind plusz tevékenységek 
voltak, melyért plusz szabadidő, valamint egyéb elismerési formákban részesültek a dolgozók. 
Megtakarításaink az átmeneti- illetve a tartós bérmaradványból adódott és adódik 
Minden évben a dologi kiadás fedezésére is kellett átcsoportosítani, valamint novemberben nem 
lehet pontosan megmondani, hogy a decemberi energia finanszírozása hogyan alakul.  
Ebben a nevelési évben a költségvetéssel szemben támasztott elvárások arra késztettek, hogy a 
megbízási szerződések felbontásokkal oldjam meg a takarékosság nehézségeit. 
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Megbízási díjak / állományba nem tartozók /   

név megbízás megnev. 1hó/Ft megbízás 
időtartama összeg 

Ruttersmidt József fűtés felügyelete 8000 12 96000 
Zaláné Cs. Ildikó pszichológus 68000 10 680000 
        1040000 
 
Személyi juttatásként csak a közlekedési költségtérítés van.  
 
 

 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 
 
Az óvónők és a dajka nénik között az emberi és a munka kapcsolat egyaránt jó.  
Programunk megvalósításának színvonalát, minőségét, eredményességét a pedagógusok és a 
többi dolgozó személyisége, a nevelőtestület légköre dönti el. A légkörrel 2012 első félévben 
volt némi probléma, mely 2012/13-as nevelési év évnyitó értekezletén tanúsított aktív, jó 
hangulatú hozzáállás már optimizmusra ad okot.  
Az óvónővel kapcsolatban elvárás a nyitottság, a kreativitás, az érzékenység, a szakmai 
fejlődés, megújulás. Ennek érdekében minden évben, különböző témákban vesznek részt 
továbbképzéseken az óvónők és velük a dajka nénik is. 
A gyermekek nevelésében szakképzett dajkák tevékenyen részt vesznek. Gyermekszeretet, 
türelem, pontosság jellemzi tevékenységüket.  
A munkaközösségeink, segítik a pedagógusokat, az aktuális feladatok megvalósításához 
szükséges ismeretek elmélyítésében, s azok alkalmazásában a gyakorlati munka során. 
Az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak összehangolt munkája hozzá járul 
az óvodai nevelés hatékony működéséhez. 
A logopédusunk munkára kiemelkedő, az óvónőkkel való együttműködése a gyermekek fejlődését 
nagymértékben elősegíti.  
A pszichológus szintén lelkiismeretes munkát végez az óvodában.  

Az intézmény működésében fontos szerepe van a gazdasági ügyintézőnek, a titkárnőnek, 
konyhásnak, a kertész-, karbantartóknak. 

A titkárnő, a gazdasági ügyintéző a dokumentumok elkészítésében, a szervezésben tudnak 
segíteni.  
A változó követelményeknek eleget tenni egy fejlődő képes, rátermett gazdasági ügyintézőt kíván. 
Úgy gondolom, hogy a munkakörének ellátása több anyagi juttatást érdemel. A jutalom során 
igyekeztem ezt figyelembe venni.  
A karbantartók az eszközök-, a rendezett, biztonságos környezet biztosításában vesznek részt. 
A Klapka épület karbantartója rendkívül kreatív ügyes kezű ember, csak több anyagi lehetőségre 
lenne szükségünk, és minden elképzelésünket meg tudná oldani a játszó udvaron. 
 
 
 

 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 

Mindkét épületből van óvónő a minőségi teamben. Ők a törvény szerint havonta megkapják 
az anyagi juttatást. 
A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fizetésénél az időarányos fizetésre nagyon 
odafigyelek. A minőségi kör tagjai törvény szerint megkapják a havi juttatásaikat. Decemberre 
mindig tudok tartalékolni, valamint a Motivációs pályázat most is segített rajtunk a jutalomosztás 

31 
 



Tátika Óvoda – 2011/2012-es nevelési év beszámolója 

során karácsony előtt. Mindezt még ki tudtam egészíteni a munkáltatói döntés alapján – 
kereset kiegészítést adni 
A táboroztatásért nagyon minimális összeget – 30-30 000 Ft-ot fizettem fix díjként a kollegáknak. 
Egy heti dupla munkáért azt hiszem ez nem is méltányos. Az idén többet adtam nekik. 
Jutalomosztásnál tudom még figyelembe venni munkájukat. 
Felnőtt Mikulást rendezünk már évek óta.  
2012.évi Pedagógus nap sem volt kevésbé örömteli. Jubileumi napunkkal és a jutalommal 
nem kívánhattunk volna szebb ünnepet magunknak és az óvodánknak. 
Nagyon sokat jelentett a támogatás mellyel elgondolásainkat meg tudtuk valósítani a 
Jubileumi sorozattal. 
A szabadidejük feláldozásáért „Csúsztatást” kapnak, ami akkor vehető ki, ha gyereklétszám 
csökkenése miatt mód van rá.  
Közös ünnepségek során kisebb tárgyi ajándékokkal igyekszem meglepni őket, vagy magam 
készítem, vagy megvásároljuk. 
Egy-egy rendezvény után nyílt levélben szoktam megköszönni munkájukat, amit szintén 
tudnak értékelni.  
A gyermekek értékelését a Minőségi csoport vezetőjének beszámolója tartalmazza. 
 
Az elosztása során a Közalkalmazotti Tanácstól, valamint a vezető helyettestől, tagóvoda 
vezetőtől kértem javaslatokat, melyek figyelembe vételével döntöttem. Mivel ebben az évben 
a munkaközösség vezetők munkája nem segítették sem a szakmai fejlődést, sem a vezetővel 
való együttműködést, nem kértem ki a véleményüket. Azért sem mert pont az egyik nem 
kapott jutalmat, mivel figyelmeztető kizárja ennek lehetőségét.  
Kovács Istánné és Baloghné Láng Hanna demoralizáló munkája sokat ártottak a közösségi 
hangulatnak. Ebben a nevelési évben még hagyom Őket munkaközösség vezetőknek, majd 
meglátjuk, mit hoznak ki magukból,  
Az évnyitó értekezleten aktívan részt vettek, Balogné Láng Hanna szakmai-, közösségi élet 
építő terveivel reményt ébresztett bennem, hogy aktív munkára készülnek, eredményes 
szakmai fejlődés érdekében. 
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A városi Pedagógus nap, felemelő meghitt hangulatával élmény volt számomra is. 

Köszönjük! 
 
 

 Belső kommunikáció, információáramlás 
 
Ezen a területen is sokat fejlődtünk. Több helyen van hirdető fal a dolgozók és a szülők 
számára is.  

o A két épület között maximálisan igyekszem a kapcsolatot tartani, Bikkiné Teréki 
Annával, a tagóvoda vezetővel, valamint a kollegákkal. A Várlak foglalkozás, a 
bemutatók, nyílt napok, rendezvények mind jó lehetőség arra, hogy figyelemmel 
kísérjem a munkájukat és az értékelés is, reális legyen.  

o Egy-egy rendezvény előtt az óvónőkkel, majd a dajka nénikkel megbeszéljük a 
teendőket, az adott eseményért felelős személynek kötelessége a megfelelő módon és 
időben történő tájékoztatás. Plakátok segítik a tájékoztatást a szülők felé is. 

o A Szülői értekezletekre külön felkészülnek az óvónők a közös megbeszéléssel, hogy 
minden csoportban ugyanaz hangozzon el, biztatjuk a szülőket, hogy bátran 
kérdezzenek, ha valami gondjuk van. Több szinten létezünk. Tátika Óvoda-, épület-, 
csoport szinten. 

o Jelenleg is a csoportoknak van lehetőség a szülőkkel kommunikálni az interneten, 
sajnos a honlapunk folyamatos karbantartása, aktuális eseményekről folyamatos 
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tájékoztatás nem történt meg, ezt a hiányosságot meg kell oldani. Nagyon jó 
honlapunk  van, de nincs kihasználva. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak. 
 

 Szükségét érzem, a saját és a munkatársak kommunikációs készségének fejlesztését.  
 Számomra az információ nem a hatalmat jelenti, meggyőződésem, hogy a 

munkatársakkal való őszinte kommunikáció semmilyen hátrányt nem jelent, viszont 
a nem kommunikáció hátráltatja a munkát. 

 

 

4. Tárgyi feltételek 
 

 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Épületeink családias jellegűek, szülők körében igen kedvelt az óvodánk, mert a családias 
hangulat, a szeretetteljes légkör, és a dolgozók gyermekszeretete, szaktudása pótolja a 30 éves 
óvoda épületéből adódó hiányosságokat. Csoportszobáink berendezése ízléses, igényes, amely 
óvodapedagógusaink ízlését dicséri. A programhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak, 
illetve beszerzésükről folyamatosan gondoskodunk. 

Sok időt töltenek a gyerekek az udvaron. Az óvodai alapítványunkkal, az önkormányzat és a 
szülők segítségével folyamatosan tudjuk fejleszteni a felszerelésünket. Az elkövetkező 
években továbbra is célunk, a felszerelésünk folyamatos fejlesztése önerőből is. 

Tavasszal a polgármester Úr jóvoltából sikerült öntözési díjat megoldani, a harmadik udvar 
öntözési rendszerének kiépítését is el tudtuk kezdeni, falikutat épített az egyik szülő. 

- A nyílászárók életveszélyesek a Klapka épületben. A kapott támogatásból, 3 csoportban ajtó 
ablak ki lett cserélve, melynek szépsége elragadtatott mindenkit. Jóságát a fűtésszámlán, és 
biztonságos szellőztetési lehetősége fogja bizonyítani. 
Reményteljes ígéretet kaptam a folytatásra, hiszen a kapott támogatáson kívül még plusz 
pénzt kaptunk a polgármester Úrtól, hogy ezt is meg tudjuk valósítani. (5 árajánlat beszerzése 
után elég kemény alkudozásba kezdtem, mely nem jellemző rám, de ezt is meg kell tanulni és 
felülkerekedni saját magunkon a cél érdekében.) 
 
A bejárás során bizonyossá vált a döntésem helyessége, hogy minden lehetőséget ragadjunk 
meg a nyílászárók cseréjének elkezdéséhez, mivel belátható időn belül nem lesz annyi pénze a 
városnak, amennyibe a Tátika Óvoda felújítása kerülne. 
 
- A csatorna ideiglenes megjavítása is megtörtént, igaz hogy tavaly nyáron már ismét voltak 
gondok, a hármas terem ázott be és lehullott a vakolat. Szerencse, hogy nem voltak bent 
gyerekek. 
- A hatos terem mosdójában a csempe egy része lehullott, de nem merünk hozzányúlni, mert 
nem tudjuk mekkora rész fog leomlani, mivel alig van mögötte anyag, de sokáig nem 
várhatunk. 
- nyáron egyik vihar folytán két hatalmas ágat tört le a szél, az egyik ráesett a csatornára, 
szétcsúszott az illesztési részen, valamint súlyosan behorpadt. Ezt még az ősszel ki kell 
javíttatni. 
A fent említett gondok egy részét már jeleztem, a felújítási igényben szerepelt, bízom benne, 
hogy, majd sor kerül ezekre is. 
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2011-ig, a Munkavédelmi- Tűz- és Játékszakértőnk évente 2 alkalommal jött felmérni a 
hibákat, majd ellenőrizni, hogy megoldottuk-e a gondokat. Ebben az évben nagyobb 
figyelemmel végzem, ezeket a feladatokat. 
 

 - A tavasszal, mindig sokba kerül a balesetveszélyes játékok felújítása, melyeket a téli 
időjárás viszontagságai kezdenek ki. 

 - A „homoksivatagot” sikerült a középső udvaron füvesítéssel megoldani, az 
öntözőrendszert is kialakította a karbantartó ezen a területen.  

A többi udvarrész homokos területeit is füvesíteni fogjuk és még, egy csúszdát kell felújítva 
beépíteni. Az idén a hármas udvaron az öntözőrendszer kiépítését kezdtük meg, ősszel a 
füvesítés meg fog történni, és a csúszda beépítése is. Ezen az udvaron a homokozó felújítása 
megvalósult egy hajó formájában. Ezek a tevékenységek kis része költségvetésből, és 
nagyobb része Alapítványunk és szülői segítséggel történt.  

Polgármester Úr jóvoltából a locsolási vizet kell fizetni, de ez is sajnos túl lépi a kereteket, 
pedig csak a középső udvar „életbe maradására” használtuk a locsolási lehetőséget. 

 
Köszönjük a Képviselő-testületnek, és Pápai Mihály polgármester Úrnak, hogy a Klapka 
épületben, az alábbi gondjaink megoldásához adtak anyagi támogatást: 

 A Klapka épület 3 csoportjában a nyílászárók cseréjének megvalósításához. 
 
A Bartók épület:  
- Az idén 3 teremben történt parketta felújítása és a termek festése az összegyűjtött szülői 
támogatások segítségével.  
 
- Az udvari játékok karbantartása, felújítás, festése, szintén a lehetőségekhez mérten működik.  
- A bejárati kapuja nagyon rossz állapotban, melyre kaptunk pénzt, de szükség volt az 
átcsoportosításra, melyre engedélyt is kértem, ezért a közeljövőben meg kell oldanom ezt a 
gondot is. 
- Az épület ajtaja életveszélyes volt, gyakran leszakadt. Ez a gond is meg lett oldva.  
 
Mind két épületben a gyerekágyak 30 évesek. Szintén a polgármester úr segítségével oldottuk meg 
két teremben az ágyak és ágyzsákok cseréjét. 
 
 

 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 
gazdálkodás érdekében megtett lépések. 

 
Nagyon igyekszem az elsőrendű kötelességemnek eleget tenni - a költségvetés kereteit 
betartani. 
Igyekszünk a jelenlegi körülmények között is egy bizonyos fejlődést, változást megvalósítani.  
Az energiatakarékosság, a tárgyak megóvása mindenkinek kötelessége. 
 
Legégetőbb problémáink a Klapka épületben: 

o Nyílászárók cseréjének folytatása 
o Lapos tető gondjai 
o Vizesblokk fejújítása 
o Ételszállító edények cseréje  
o Az ereszcsatorna is ideig, óráig fogja bírni. 
o Feltört kövezet felújítása 
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Bartók épület 
o Kapu cseréje 
o Ablakok festése. 
o Udvari bejárati ajtó cseréje (ugyanaz a gond, mint a külső bejárati ajtóval.) 

 
Ésszerű gazdálkodás! A gond mindig jön magától, amit nagyon muszáj kicserélni, felújítani, 
megjavíttatni a veszélyessége miatt, azokat megoldjuk. 
Nagyon sokat segítenek a szülők, sok mindent meg tudnak oldani a karbantartók, a dolgozók 
szintén mindent megtesznek, hogy kevés pénzből minél többet hozzanak ki. 
Büszkén mondhatom, hogy közös erővel azért minden évben történik változás, fejlődés, és ezt 
köszönjük a Képviselő testületnek és a Polgármester Úrnak is. 
El kell mondanom, hogy Csepregi Pálné Klárika jó tanácsai, támogatása is mindig segíti a 
munkámat ezekben az ügyekben is.  
 
2012. évi költségvetés főbb előirányzatai 
Bevétel és kiadási főösszeg:                                      122.185 000 Ft 
Ezen belül: 
Működési bevétel:                                                         8.523 000 Ft 
Működési célú kiadás:                                               122.185 000 Ft 
Ebből 

o Személyi juttatás                                 71.402 000 Ft 
o Munkaadókat terhelő járulék               19.094 000Ft 
o Dologi jellegű kiadások                       31.689 000Ft 

 
 A költségvetési létszámkeret: 38 fő (főfoglalkozású) 
 
 

 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást 
segítő eszközök) 

 
 Évkezdéskor 10-10 ezer Ft-ot adtam a csoportoknak, kezdéshez a foglalkozásokhoz 

szükséges papír írószer kategóriába tartozó szakmai anyagokra. Ebben az évben már 
ezt sem tudtam megtenni. 

 Karácsonykor szintén 10-10 ezer Ft-ot a csoportoknak játékokra, ezt sem tudtam 
megtenni. 

 Alapítványi pályázatunk 70 000 Ft-ban segítette bábok, játékok vásárlásában. 
 BTM támogatásból 18 támogatásra jogosult gyermek után 230 400 Ft-ot kaptunk, 

melyből fejlesztő játékokat, eszközöket vásároltunk. 
 
 
 

5. Továbbképzések 
 

 Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk 
 
Belső továbbképzéseink: 
�     Hatékonyság, eredményesség, játékban integrált nevelés terén - komplexitás 
�     Egymástól való tanulás belső hospitálásokkal – „Várlak” foglalkozások 
�     Munkaközösségi foglalkozások - bemutatók 
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o Külső továbbképzéseink: 
Kövér Anita Környezetünk komplex megismerése 56 000 Ft 
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása: 
10 500 Ft/fő/ év - 2011-ben - 20 pedagógus – 210 000 Ft  
 
2012-ben 20 fő után 126 000 Ft. Ez az összeg még meg van, mert szakvizsgára volt igény, 
melyet mindig igyekszek megoldani. 
 

o Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény meghirdetett                      
bemutatókon való részvétel. – alkalmanként 1500 Ft/fő 

Továbbképzés megnevezése Résztvevők 
konferenciák 

A nevelés, fegyelmezés korszerű módszerei Kovács Istvánné 
Játék és tánc az óvodában  Oláhné Szatmári Tünde 

Pedagógiai gyakorlat 
Matematika itt és mindenhol Oláhné Szatmári Tünde 

Winkler Edit 
Kép-tár-hely Lukovszkiné Kiss Lívia 

Fejes Mária 
Tóthné Fadgyas Melinde 
Sőtérné Gyuricza Krisztina 

Együtt könnyebb Nagyné Nyíri Mária 
Mátyók Péterné 
Nagy Tiborné – dajka néni 

A mese művészet és öröm, csoda és valóság Karap Erzsébet 
Kozma Anita 

Múltunk öröksége kötelez Mártonné Barna Szilvia 
Weibl Csabáné – dajka néni 
Bikkiné Teréki Anna 
Szőnyi Judit 

Novoszolg Kft. 
A differenciálás a tevékenységszervezés, tanulás 
tervezése és megvalósítása az óvodai nevelésben – 
Mérési - értékelési rendszer az óvodában 

 
Kovács Istvánné 

 
 

 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 
Ebben a nevelési évben a következőkre szerettünk volna választ találni: 

o Játékba integrált nevelés módszertani és elméleti fejlesztés 
o Differenciálás neveléselméleti kérdései az óvodában –  
- az óvodapedagógus érzékenysége a gyermekek egyéni különbségei iránt 
- a különbségekhez való illeszkedést /adaptáció/ próbálja megvalósítani minden 

rendelkezésre álló eszközzel 
o Komplex Instrukciós Program magvalósításának lehetőségei, módszertani kérdései 
o Projekt módszer alkalmazása 

Sajnos még mindig nem tudunk elég időt teremteni a tapasztalatok átadására, megbeszélésére. 
Sok gondot jelent, a súlyos pszichés problémával küzdő gyermekek nevelése ilyen magas 
létszámú csoportokban. 
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Munkaközösségi feladatok az alábbiak voltak: 

o házi bemutatók szervezése, megtartása 
o előadás szervezése témával kapcsolatban 
o játékgyűjtemény készítés, szakirodalom bemutatása – újak beszerzése – ezek 

használata, alkalmazása 
A Zöld óvoda cím elnyerése érdekében többet tettünk a mindennapi életünkben. 
 
 

6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
 
A gyermekvédelmi felelősök az óvodavezető megbízása alapján szervezik, koordinálják a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat.  
A családok helyzete egyre nehezebb. Nagyon meg kell gondolni a programok szervezésénél, 
mit, mikor, mibe kerül. Egyre gyakoribb, hogy kirándulásokon nem vesz részt egy-egy gyerek 
a csoportokban. 
Év elején elinduló úszó csapatok létszáma, már a második félévben nagymértékben 
lecsökken. 
Nagyon fontos, hogy szükség esetén a gyermekek időbe kerüljenek szakember általi ellátásra, 
ezt azonban nagyban befolyásolja a szülők részéről az „elfogadás” ideje. Gyakran egy év is 
eltelik, mire elhiszik, hogy megfelelő szakember többet tud segíteni a problémák 
megoldásában. 
 

 Kedvezményes vagy ingyenes szolgáltatások alakulása - étkezés 
 50 %-os 

étkezési kedvezményben 
részesült 

100 %-os 
étkezési. kedvezményben 

részesült 

 
3 H-s 

gyermek 

Óvodáztatási 
támogatásban 

részesült 

Klapka 
épület 

17 49 15 13 

Bartók 
épület 

18 39 6 6 

 
összesen 

 
25 fő 

 
61 fő 

 
21 fő 

 
19 fő 

2012.05.22-én készített statisztika alapján. 
 

 Szociális problémák, deviencia 
 
Sajnos egyre több kisgyermek válik „válási árvává”. A szülők különválása testileg, lelkileg 
megviseli őket, legtöbbször bizonyos területen visszafejlődnek, magatartászavarral vagy 
szorongással küszködnek. Az óvoda biztosítja számukra a nyugodt, türelmes, szeretetteljes 
légkört, az óvodapedagógus pedig fokozottabban alkalmazza az egyéni bánásmód elvét.  
A szociokulturális hátrány mögött több tényező rejlik. Sok gyermeknek van börtönben az 
apja. A pszichológus sok segítséget tud nyújtani a szülőknek és a pedagógusoknak is. Több 
esetben volt szükség a gyermek kiemelésére a csoportból. Ezek a gyermekek a magas 
létszámot nagyon nehezen viselik el, agresszívvé válnak. Mikor kiemeljük őket a csoportból, 
nyugodt beszélgetéssel, játékkal tudjuk visszazökkenteni őket a természetes magatartásba, 
jelenleg különböző megoldásokat találunk és sajnos nem minden esetben tudjuk megtenni, 
mert nincs külön ember rá. Azt hiszem a pedagógiai asszisztens sokat fog majd segíteni ilyen 
helyzetekben. 
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 Prevenciós munka 

 
Az óvodapedagógusok az óvodában végzett gyermekvédelmi munkával, a fejlesztő 
tevékenységgel segíteni kívánják a gyermekek minél egészségesebb, harmonikusabb 
fejlődését.  
– A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek esetében szorgalmazza a pedagógus, hogy 
rendszeresen járjanak óvodába, így napi étkezésük, gondozásuk biztosítottá válik. 
– Kiemelten gondot fordít egyéni fejlesztésükre, segítve óvodai beilleszkedésüket, szociális 
fejlődésüket. 
 
Pedagógus szerepe a megelőzésben: 

o Ismerje a gyermek egyéni képességeit, szociokulturális helyzetét 
o Kísérje figyelemmel a családban jelentkező problémákat, a gyermek elmondásai, 

észlelt pszichés diszpozíciói alapján, tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel 
(családlátogatás, vagy fogadóóra) 

o Ismerje fel a napi munkában nem fejleszthető képesség- és jártassághiányokat, majd 
jelezze a szülőknek és a szakembernek 

o Gyermek elhanyagolása esetén – gyermekvédelmi felelős bevonását kezdeményezi 
o Segítse a társas beilleszkedési készségek javítását 
o Egészségnevelés 
o Családlátogatás 

 
Szabadidős tevékenység célja: 

o devianciák kialakulásának megelőzése 
o készségek fejlesztése 
o önépítés 
o társas kapcsolatok építése 
o együttműködési formák értékteremtő ereje 

 
Családlátogatás: 

o Több szempontú információgyűjtés 
o közvetlen kapcsolattartás 
o nyitott, egymásra figyelő, bizalmi kapcsolat, szülő és pedagógus között. 

 
Gyermekvédelmi felelős feladatai a megelőzésben: 

o Veszélyeztetettség esetén kezdeményezi a Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolat 
felvétel. 

o Figyelemmel kíséri és kiszűri a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekeket. 
o Szakmai konferenciákon-, megbeszéléseken részt vesz. 
o „Kertváros” Gyáli Kistérségi Szociális és Családvédelmi Központja Gyermekjóléti 

Szolgálattal kapcsolatot tart. 
o Az óvónőkkel folyamatos esetmegbeszélés a gyermekek körülményeinek 

változásáról, szükséges intézkedésekről. 
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7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 

 Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 
 

 esemény 
Családi délután 
Mikulás  - a gyerekeknek 
Felnőtt Mikulás – közös együttlét a dolgozóknak – jutalom átadása 
Adventi készülődés a gyerekekkel 
Farsang – gyerekeknek 
Húsvét 
Tátika nap – Gála - Bál 
A Föld Hete 
Horgásztó 
Anyák napja 
Gyereknap – szülőkkel – Bartók  
Év végén a pedagógusnap – Jubileumi sorozat 
Nyári tábor -  

 
 

 Városi szintű rendezvények, programok 
 

- A Kihívás napját a Horgásztónál szervezett sportjátékokkal valósítottuk meg. 
- Az intézmény képviselve van a városi rendezvényeken, nem csak a vezető által, 

hanem a kollegák közül is többen részt vesznek az aktuális eseményen. 
- A szakmai konferenciák, ünnepségek, intézmények rendezvényei résztvevői vagyunk. 

 
 

 A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei: 
 

 Nevelés nélküli munkanapok. Jó sikerült a kirándulásunk.  
 A sukorói óvoda közössége is ellátogatott hozzánk. Nagyon jól érezte mindenki 

magát. Mi is voltunk már náluk. 
 Az Alapítványi bál hatalmas közös munka és közös élmény. 
 Felnőtt Mikulás. Ekkor még a kollegák, nem olyan fáradtak, a jutalom is hamarabb 

került a kezükbe és a családi ajándékozás megkönnyítése nagy örömet jelent 
számukra.  

 Év végén a pedagógusnap szintén egy vidám, jókedvű együttlét volt, a jubileummal 
megtetézve. Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a rendezvényünkön. 

 
 

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 

Pályázat megjegyzés Támogatott 
összeg 

NCA civil szervezetek támogatása Elbírálás alatt     
TÁMOP3.1.11-12/2 Elbírálás alatt  
 
„Tátika Óvoda Gyermekeiért Alapítvány” 2011 február 5-től jogosult az 1% fogadására. 
210 000Ft bevételünk volt a szülők által felajánlott 1%-ból. 
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Bevételeink a szülői adományokból is adódott, mely egyből a csoportok segítségére lett fordítva. 
VYNIL Kft 2011-ben 55 000 Ft-tal, 2012-ben 70 000Ft-tal támogatta az udvari játékok 
fejlesztését. 
 
Saját bevételek alakulása 

- Az alapítványi bál bevétele                                                     240 000 Ft 
- Alapítványi Gála – Bartók épület                                              90 000 Ft 
-      Papírgyűjtés:                                    Klapka épület                  42 000 Ft 
                                                                 Bartók épület                  12 600 Ft 

___________________________________ _____________________________ 
                                               mindösszesen                                        384 600 Ft 
 
 

9. Kapcsolat más intézményekkel 
  

o Szülőkkel 
 
Alapelvek: 

·     bizalomra épülő kapcsolat kialakítása minden családdal, 
·     egyenrangú nevelőtársi viszony szorgalmazása, 
·     a családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, 
·     az egyéni igények, szokások figyelembevétele, 
�        Családlátogatások 
�        Fogadó órák 
�        Szülői értekezletek 
�        Közös programok (kirándulások, sportnapok, ünnepekre való készülődés) 
 

o Iskolákkal 
 
Az együttműködés formái: 

- A gyermekekkel közös és kölcsönös intézménylátogatás; 
- Kölcsönös látogatások (novemberben I.oszt., márc. nagy csoportban, május gyermekek) 
- Partner elégedettség mérés 
- Közös megbeszélések, értekezletek, egymás programjain részvétel 

 
Bartók Béla Általános Iskola, Eötvös József Általános Iskola és Közgazdasági 
Szakközépiskola részéről a tornaterem lehetőség nagy jelentőséggel bírt. Volt olyan csoport, aki 
kéthetente is vállalta havonta. Évek óta meghívja a nagycsoportos gyermekeinket a Mikulás 
ünnepségre a Bartók iskola.  
 
Nagyon jó a kapcsolat a nagycsoportosok iskolanyitogató 
programjaik megvalósítása során is. 
Zrinyi Miklós Általános Iskola – Ovis váltóverseny 
szervezésével szintén rendkívüli eseményre adnak 
lehetőséget. 
Kodály Zoltán Zeneiskola szintén évek óta eljönnek 
hangszerbemutatót tartani, ami szintén nagy érdeklődést k
a gyermekekben. 

elt 

Az intézmények eseményeire a meghívásoknak eleget 
teszek. 
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o Fenntartóval 

�        IMIP végrehajtásának értékelése ill. annak értékeltetése 
�        Intézkedések meghatározása, amelyek biztosítják célkitűzések és működés közelítését 
�        Intézmény beszámolójának, munkatervének megküldése 
�        Önkormányzati intézkedési tervhez véleményadás 
�        Értekezletekre, ünnepélyekre meghívás 
�        Közös egyeztetések, megbeszélések 
 

o Társóvodákkal 
Vezetői együttműködés. 
 

o Bölcsődével való kapcsolattartás 
Mikuláskor, Karácsonykor meghívjuk a nagyobbakat a közös ünneplésre, bábozásra, egy kis 
ajándékkészítéssel megörvendeztetjük őket. 
 

o Egyházak 
Kapcsolattartás igény szerint. Lehetőség biztosítva van. Az óvodában hétfői napon 1030-tól 
foglalkoznak a gyermekekkel. Pillangó csoportunk a város nevezetességeinek megismerése 
során, élményben gazdag délelőttöt töltöttek a templom- és templomkert látogatása 
alkalmával. 
 

o „Kertváros” Gyál Kistérség Szociális és Családvédelmi központja - 
A rendszeresen szervezett jelzőrendszeres tanácskozásra minden alkalommal elmentünk. 
Kérésükre a gyermekekről a tájékoztatást, óvónői véleményt megadtuk. 
Ebben az évben már rendszeres és hatékony megbeszéléseket tartottunk az óvodában a 
körzetünkbe kijelölt kollegákkal. 
 

o „Kertváros” Nevelési Tanácsadó és Logopédiai Szolgálat 
o Fejlesztőpedagógusok munkája az óvodában 
o Előszűrő – Iskolaérettségi vizsgálat megszervezése - lebonyolítása 
o Folyamatosan tájékoztatjuk a családpedagógust a segítségkérő családokról 
o Közös egyeztetések, megbeszélések 
o Szervezett rendezvényeiken való részvétel 

 
o Kistérségi, Oktatási és Intézmény-felügyeleti Iroda 

o Folyamatos - Rendszeres 
o Segítőkész 
o Az intézmény jogszerű működésének segítése, ellenőrzése. 

 
Egész éves munkám során sok segítséget kapok minden dolgozójától. Irodavezető Asszony 
megértéssel, gondoskodással támogatja a munkámat. Iránymutatásai határozottak, 
segítőkész. 
Bármilyen ügyben gyors információt kapok, a telefont is mindig felveszi valaki és barátságos, 
nyugodt hangon kapok tájékoztatást. Sokat tanulhatok, Klárikától a nyugodt, halk és mégis 
határozott beszéd elsajátítása terén.  
 

o Nyugdíja Alapítványért Nyugdíja Klub 
o Őszidő Nyugdíjas Klub 
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Közös ünnepek, mesemondó délelőttök teszik emlékezetessé, szeretetteljessé az együttléteket.  
 

További feladataink: 
 A napirend megvalósítása során a megfelelő játékidő biztosításának fontossága 

mindenkinek egyértelmű legyen, udvari játékkal egyetemben. 
 Szülők korrekt tájékoztatása során figyelemmel kell lenni az óvodai titoktartásra. 
 Köznevelési törvény elvárásai szerint a dokumentumok elkészítése. 
 Szakmai ellenőrzésre való felkészülés.  

 
          Kötelességünk: 
 

 Nevelőmunkánk színvonalának folyamatos fejlesztése. 
 Partnerközpontú szemlélet erősítése. 
 Olyan környezeti feltételrendszer további fejlesztése, ahol a gyermekek segítségünkkel 

sokoldalúan, harmonikusan fejlődhetnek. 
 
 
 
Gyál, 2012-09-05 
 
                                                    Németh Istvánné 
                                                        óvódavezető 
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 Tárgy: Javaslat a Liliom Óvoda 2011/2012. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítása programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Liliom Óvoda 2011/2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
 
G y á l, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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1. Szakmai munka áttekintése 
 
1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

 
 
Csoportok száma: 9  

Maximális férőhely: 270 fő 

Tanköteles korú gyermekek 94 fő 

Tanköteles, de még egy évet 
óvodában marad, szülő, 
nevelő egyetértésével  

9 fő 

Megkezdi az első osztályt: 86fő 

Év közben elköltözött: 12 fő 

Nevelési Tanácsadóba 
irányítva iskolaérettségi 
vizsgálatra 

0 fő 

 
 

 
1.2  Étkezési mutatók  
 
 
Étkezési mutatók 2011. szeptember 
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Étkezési mutatók 2012. június 
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1.3  Gyermeklétszám mutató csoportonként 
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1.4  Nevelő- oktató munkában elért eredmények 
 
Bár gyakori a változás napjainkban, vannak olyan feladatok, melyek évek óta jó 

rutinná értek, beépültek a mindennapokba és szinte hagyományteremtőek és magja a 
nevelőmunkának.  

A foglalkozások, az ünnepélyek, rendezvények, környezet- egészségnevelő- 
természetvédő programok, munkaközösségek, értekezletek, szakmai napok, mind- mind ide 
tartoznak.  Annak ellenére, hogy évek óta ismétlődnek, nincs két egyforma év, mert mások a 
gyermekek, a szülők, változik a környezet, és mi magunk is változunk, leginkább úgy, hogy 
igyekszünk megfelelni a változásoknak, elvárásoknak.  

Mindannyian tudjuk milyen komoly átalakulások várhatóak a magyar köznevelésben 
és  a közoktatásban az elkövetkező hónapokban, években. Ezek alól a változások alól nem 
jelent kivételt az óvoda intézményrendszere sem. Meghatározó a nevelőmunkákban, hogy 
kormányunk elfogadta ebben a nevelési évben a Köznevelési Törvényt. 

Természetesen sok változás van, és a törvény bevezetése szakaszos.  
A pedagógiai változásokat minden hivatását szerető óvodapedagógus érti, és ezek 

hangsúlyváltozások, eltolódások az eddigiekhez képest.  
Az új értékesítési rendszer, életpálya modell óriási változás lehet, és ez érdekli 

leginkább az óvodapedagógusokat.   
Hasznos és tartalmas volt Pánczél Károly alpolgármester, országgyűlési képviselő 

előadása, aki az Oktatási- Tudományos Bizottságának a tagja, amit az új Köznevelési Törvény 
értelmezésének és bevezetésének kapcsán tartott, az Arany János Közösségi Házban. 
Köszönjük! 

 
A nevelés folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a 

csoportok megvalósították nevelés-fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Nemcsak 
külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani a számukra a Hely 
Nevelési programban fogalmazott elvek szerint.  

Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben, 
harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk.  Olyan gyermekeket, akik 
biztonságosan tudnak tájékozódni természeti és társadalmi környeztükben.  

Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a 
gyermekeknek az elmélyült, szabad játékra.  

Az óvoda megőrzendő értékét az érzelmi biztonság megadása, a szabad játék lehetővé 
tétele az ehhez megfelelő környezet megteremtése, a vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás, 
mozgás a mindennapi élet terén tett tapasztalatok nyújtása adja.  

Fontos, hogy minél több tapasztalatokhoz jussanak, minél több igazi élményt 
élhessenek át. Óvodánkban a nevelés komplex módon folyik, a nevelési területek egységet 
alkotnak. Megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a gyermekek a tevékenységek során 
szerezhessék meg azokat az élményeket, tapasztalatokat, amelyek biztosítják számukra a 
növekvő világ megismerését, és az ismeretek megkeresésének örömét. Az anyanyelvi nevelés 
áthatja az óvodai nevelés egész rendszerét, ezért különös jelentőséggel bír.  

Nagy hangsúlyt fektetünk az inkluzív, befogadó pedagógia elveire, az érzelmi és 
erkölcsi nevelés területeire.  

Helyi nevelési programunk alapvetése, és kiemelt fontos feladatunk a 
környezettudatos nevelés- egészségnevelés és a természetvédelem. Az egészség promóció 
(egészségfejlesztés) jegyében nevelőmunkánk során megvalósítunk minden olyan életviteli 
tényezőt, lehetőséget, amelyek az egészségvédelem szolgálatába állíthatók. Az óvodánkban 
folyó szakmai nevelő munka sikerességét nagyban befolyásolja a szülőkkel való kapcsolat. 
Az egészségesebb életmód érdekében együtt működünk a családokkal (hetente gyümölcs- és 



zöldségnapokat tartunk minden csoportban, a szülői értekezletekre szakembereket hívtunk) 
folyamatos tájékoztatást adtunk a szabad levegőn való szabad mozgásra, a táplálkozási 
szokások és a higiéniai szabályok betartásának fontosságára.   

A kiemelt nevelési területre új munkaközösség alakult (Környezettudatosságra- és 
egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség). Tevékenységét nagyon tartalmasnak és 
színvonalasnak ítélem.  

 
Eredményeink:  

 Óvodánk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának tagja 
  Bekapcsolódtunk a gondolkodj Egészségesen Programba 
 Csatlakoztunk a Magyar Vöröskereszt Bázisovi programjához 
 Ovizsalu programmal felvettük a kapcsolatot 
 Goodyear Biztonságos Óvodai Program 

  
 
És végül, de nem utolsó sorban 2012 júliusában legnagyobb 
örömünkre elnyertük a Madárbarát Óvoda címet.  

 
 

A megtisztelő tábla elhelyezését a 40 éves évfordulónk ünnepségsorozata kapcsán szeretnénk 
óvodánk falán elhelyezni. 
 
 
 
 

Az alábbiakban azokat a programokat, eseményeket emelném ki, ami újszerű és 
egyedi volt a 2011/2012-es nevelési évben.  
 
 
 
Szakmai nap az Arany János Közösségi Házban 
 
2011 őszén „Más szülő, más pedagógus, más gyermek” címmel kezdeményeztünk és 
szerveztünk a Kertvárosi Nevelési Tanácsadóval karöltve. 
Sikeresnek és eredményesnek ítélem ezt az új kezdeményezést, mert úgy gondolom, hogy ez a 
szakmai tapasztalatszerzésen túl arra is rámutat, hogy kapcsolat, egymás segítése nélkül 
magányosak vagyunk, és nem lehet eredményes munkát végezni. Fontos segítség volna a 
jövőben is, ha sikerülne  kialakítani ezt a közös nyelvet, amelyen a különböző közoktatási 
intézményekben dolgozók tapasztalatot cserélhetnének, tanulhatnánk egymástól, ha másért 
nem a közös cél, a gyermekek fejlesztése érdekében. Reméljük hagyományteremtő 
kezdeményezés volt.  
 
2012 januárjában a Magyar Kultúra Napja alkalmából meghívást kaptunk az Állami 
Bábszínház Csipkerózsika c. meseelőadásra. Ezen a napon közel 200 gyermeknek tudtunk 
kedvezményesen színházi élményt biztosítani.  
 
 
 
Március: 
Először került megrendezésre a Népi játékok fesztiválja. Óvodánk sikeres pályázaton nyerte 
el a lehetőséget arra, hogy mindannyian megismerkedhessünk ill. kipróbálhassunk különböző 
történelmi, készségfejlesztő, ügyességi és népi játékot. Nem csak a gyerekeknek, de a 
felnőtteknek is különleges, rendkívüli élményt jelentett.  
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Május 12. 
Liliomos nap az óvoda udvarán 
1993-tól szervezzük ezt a családi délutánt, tehát igazi hagyománnyá nőtte ki magát ez a 
rendezvény. Ebben a nevelési évben a programokat a család nemzetközi napjához (máj. 15) 
próbáltuk aktualizálni.  
Tudjuk, hogy a XXI. századi családmodell merőben más, mint a klasszikus értelemben vett 
család. Elég, ha annyit mondok, hogy a gyermekek vallomásában a család az, ha van apa és 
anya, meg gyerekek. Így együtt. Ez a legszebb kijelentés, amit egy gyermektől hallottam: „A 
család azt jelenti, együtt.”  
Igyekszünk a jövőben is sok olyan programot szervezni, ahol „így együtt” lehet a család, ha 
máshol nem, legalább ezeken a rendezvényeken.  
 
Jún. 4. Nemzeti Összetartozás Napja: 
Ebben a nevelési évben került először előtérbe ez az esemény, a 11/1994. (VI.8.) MKH 
rendelet módosítását követően. A rendeletmódosítás alapján az óvodai nevelési év rendjében 
ezután meg kell határozni a Nemzeti Összetartozás Napját. Nevelőközösségünkben 
felvetődött a kérdés, az óvodában akkor hogyan emlékezzünk, és komoly pedagógiai 
kihívásnak tekintettük, hogy a nevezett jeles nap miként hozható gyermek közelbe.  
Hossza tanakodás után pro és kontra jutottunk el ahhoz a koncepcióhoz, miszerint a gyermek 
lelkét elsősorban a mesékkel lehet megérinteni. Csoportjainkban tudatosan válogatták össze 
az óvónők az 5-7 éves korosztály számára a meséket a honfoglalás kori mondavilágból, Szent 
István legendájából, Mátyás Királyról szóló mesékből. 
Gondolkodj Egészségesen Óvodai Program keretében Zöld Túra zokni elnevezésű program 
során nemzetek (Spanyolország, Afrika, Amerika, Kína) kulturális értékeivel, 
hagyományaival (mese, vizuális foglakozások, táplálkozás, zene, játékok)ismerkedhettek meg  
a gyerekek a Millenáris Parkban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Pedagógia Program céljainak megvalósítása érdekében 
végzett tevékenység 

 
 
Pedagógiai feladatok: 
 
2011/2012 nevelési év során a Liliom Óvoda Nevelési Programjának hatékony működtetése 
érdekében kiemelt hangsúlyt helyeztünk az alábbi területekre: 

 A gyermekek egészséges életmódra nevelése, környezettudatos- és 
természetvédelemre nevelése.  

 Az új szakmai munkaközösségek munkaterv alapján tevékenykedve segítették az 
intézményben folyó nevelőmunkát módszertani kérdésekben, napi gyakorlati 
problémák megoldásában, innovatív óvodai szintű programok megvalósításában. 

A munkaközösség- vezetők összegezték és értékelték programjaikat. 
 
 
Az alábbiakban a Környezettudatosságra és egészségmegőrzésre nevelés munkaközösség 
beszámolója olvasható. 
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„A természet nem a vagyontárgyunk: úgy kell átadnunk gyermekeinknek ahogy kaptuk.” 
(Oscar Wilde) 

 
I.Környezetvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos programjaink 
 
Megvalósult kirándulások: 

• Gondolkodj Egészségesen Óvodai Program keretében Zöld Túrazokni elnevezésű 
program során nemzetek (Spanyolország, Afrika, Amerika, Kína) kulturális értékeivel, 
hagyományaival (mese, vizuális foglalkozások, táplálkozás, zene, játékok) 
ismerkedhetett 4 csoportunk. 

• Kirándulás a Tropicáriumba  
• Kirándulás a Fővárosi Állat- és Növénykertbe  
• Kirándulás a Planetáriumba  
• Kirándulás a budapesti Harmónia Háza nevű Négy évszak tanyára. (állat-,és kert 

ismeret, hagyomány ápolás, kézműves foglalkozások, 
• Kirándulás Nőtincsre a Sehol szigetre 
• Kirándulás a Veresegyházi medveparkba 
• Kirándulás a Margitszigetre  

 
 

Megvalósult programok, jeles napok: 
 

 
I. Nemzetközi Hulladékgyűjtő nap (szeptember 21) 

1.A K.H.T. (busz biztosítása) és az A.S.A támogatásával egy csoportunk ellátogatott a 
Gyál határában található Hulladékgyűjtő telepre. 
 
 

II. Népmese Napja (szeptember 30), Idősek világnapja (október 1) 
1.Egy csoportunk ellátogatott az Arany János közösségi Ház és Könyvtárba. 
 
 
 

III. Almaszedés 
A város határában található almáskertbe látogatott el két csoportunk. 
 

IV. Karácsonyi ajándékötletek természetes anyagokból Ötletgyűjtemény készítése 
 

V.A dohányzás káros hatásai Dohányzás Megelőzés az Óvodában Program kapcsán két 
csoportban történt diavetítés. 
 
VI. Hahota nap az óvodában (új kezdeményezés)  
 
VII. Víz világnapja (március 22)  
 
 
VIII.. Dibben- dobban Gyermekprogram megvalósítása nagy és vegyes csoportokban 
IX. Föld napja (április 22) 
 
X .Madarak- fák napja.(május 10) 
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XI. Ovi zsaru program (május 12) 
• Rendőrautóval, és a biztonságos kerékpározás szabályaival ismerkedtek a gyermekek 

óvodánk KRESZ pályáján 
 
XII.Gondolkodj Egészségesen Óvodai Program keretében Talpmanó vizsgálat ősszel és 

tavasszal  
 
XIII. Papír gyűjtés, PE üvegek gyűjtése ősszel, és tavasszal 
Relem: Használtelem gyűjtés, háztartási kisgépek gyűjtése 
A.S.A ruhagyűjtő konténerének elhelyezése az udvaron 
 
XIV. Nem valósult meg a: 

• Gondolkodj egészségesen Óvodai Program keretében az afrikai gyermekek számára 
tervezett gyűjtés, mivel a szervezet nem tudott megegyezésre jutni az afrikai 
képviseletekkel. 

• Óvodai Környezeti Nevelési Program Mimó és Csipek programjának meghívása, (a 
rendkívül magas költségek miatt). 

 
Egyéb: 

• Pályázat keretében kiscsoportosainknak egészségzsákokat tudtunk szétosztani a 
Gondolkodj Egészségesen Óvodai Program keretében 

 
 

Czibere Annamária 
Óvodapedagógus, Munkaközösség vezető 

 
 
 
 
 
 

1.6 A belépő gyermekek felkészültsége 
 
 
„A gyermeknevelés veszélyes dolog, ha sikerül rengeteg küzdelem és gond az ára, ha nem, 
akkor felülmúlhatatlan fájdalom.” 

/Demokratisz/ 
 
 

 2011-ben beiratkozott gyermekek száma:  131 fő 
 Felvett gyermekek száma:   98 fő 
 Elutasítva:      33 fő 

 
 Fejlesztő foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 25 fő  
 Logopédiai foglalkozásokon rést vett gyermekek száma: 42 fő 
 Pszichológiai foglalkozásokon részt vett gyermekek száma: 33 fő 

 
 
 
 
 
 
 



Hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, BTM-es gyerekek a csoportokban:  
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A gyermekek változnak, ahogy változik a társadalom és a családi nevelés. Egyre több a 
beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küldő gyermek.  
Naponta tapasztalom, hogy a társadalomban zajló változások következményei megjelentek a 
mindennapjainkban is. Jelentősen romlott a gyermekek lelki,érzelmi, egyensúlyi állapota, ami 
rohamosan függ össze a szülők lelki, érzelmi állapotával.  
Ők munkájuk, vagy éppen munkanélküliségük és ennek következményei miatti szorongásaik 
mellett már nem rendelkeznek kellő fizikai, érzelmi és mentális erővel ahhoz, hogy 
gyermekeiket életkori sajátosságaiknak megfelelően, kellő következetességgel és érzelmi 
töltéssel neveljék. Emiatt is jól érzékelhetően nagymértékben növekedtek az elvárásaik az 
óvodai neveléssel és ellátással kapcsolatban. Ezeknek a jelenségeknek a legnagyobb 
elszenvedői a gyermekek, hiszen ők kiszolgáltatottak nekünk felnőtteknek.  
Az óvodapedagógusok nehezen élik meg, hogy a szülőkkel való bizalmi kapcsolat kialakítása 
és fenntartása egyre nehezebb, egyre több erőfeszítést kíván tőlük.  
 
Óvodapszichológusunk beszámolója megerősíti a fent leírtakat. 
 
1.Terápiás munka 
 
1. 1. Leíró adatok 
 A 2011/2012-es tanévben 33 gyermek vett részt pszichológiai foglalkozáson. Év elején 
az előző pszichológustól csupán egyetlen gyermek maradt. Az év első felében 25 gyermek 
kezdte meg a terápiát, míg ehhez a tavasz folyamán csatlakozott 7 gyermek. 4 gyermek 
diagnosztikai munkát igényelt, a többi gyermekkel legalább 5 alkalmat dolgoztam. 
 
33 gyermekből 26 tünetmentes a terápiák lezárásakor. A többieknél is látványos változások 
tapasztalhatók. 
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1. 2. A terápia menete a gyermekek esetén 
 A terápia gyakrabban a szülő, ritkább esetben a pedagógus javaslatára kezdődik meg. 
A folyamat kezdetén interjút, majd anamnézist veszek fel az anyával . Az első interjú a 
kapcsolatépítést, a családi viszonyok és az anya-gyermek kapcsolat feltérképezését szolgálja. 
Az anamnézis általában egy második alkalmat vesz igénybe, ahol a terhesség és a gyermek 
testi-lelki fejlődése a fő téma. A szülőkkel való megismerkedést követi vagy azzal 
párhuzamosan halad a gyermek megfigyelése a csoportba, valamint a pedagógusokkal 
történő konzultáció, amely az egész terápia alatt folyamatos. 
 
1. 3. A szülőkkel végzett munka 
 A terápiában résztvevő gyermekek szüleivel kéthetente, havonta találkoztunk. A szülők 
együttműködőnek bizonyultak, minden ülés után néhány ötlettel távoztak, amelyeket 
megvalósítottak, örömmel tapasztalták a pozitív hatást. 
 Konzultációra személyes problémákkal 7 szülő keresett fel. 
 E foglalkozások a klasszikus tanácsadás és szupportív terápia módszerével zajlottak. 
 
 
2. Csoportos események, előadások 
 
2. 1. Szülői értekezlet, szülők számára tervezett csoportok 
 A nevelési év elején minden szülői értekezleten megtörtént a szolgáltatás bemutatása, 
valamint a Napsugár csoportban rövid előadást tartottam a csoport alakulásának 
folyamatáról. A nyuszi csoportban az iskolaérettség témáját jártuk körül. 
 A szülőknek, nagyszülőknek szervezett csoportokra láthatóan nem volt igény, több 
visszajelzés szólt arról, hogy a jelenlegi vészterhes gazdasági helyzet, a kötött munkaidő nem 
teszik lehetővé a szülők számára, hogy csekély szabadidejüket az óvodában töltsék. A 
súlyosabb családi problémákkal küzdő szülők inkább a kétszemélyes helyzetet preferálták, 
éltek a pszichológusi lehetőségével. 
 

Pálinkás Edit 
óvodapszichológus 

 
 

1.7 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 
Tehetséggondozás: 
 
A gyermekek sikerélményhez juttatása, önbizalmuk fejlesztése, különleges képességű 
gyermekek odafigyelése, fejlesztése fontos feladat. Nevelési programunk egyik sajátossága a 
differenciált, egyénre szabott fejlesztés megvalósítása. A tehetség gyanús gyerekek 
képességfejlesztésére óvodapedagógusaink az egyéni bánásmód keretében külön figyelmet 
fordítanak. A csoportjainkban kiemelkedő képességeket az alábbi területeken tapasztaljuk: 
 

 Mozgás 
 Kreativitás 
 Kézügyesség 
 Zenei képesség 

 
Azokat a gyermekeket, ahol kiemelkedő képességeket tapasztalunk, az óvoda által szervezett 
belső és külső vetélkedőkön való részvételre ösztönözzük. A nevelési év során számos ilyen 
alkalom adódott: rajzversenyek, rajzpályázatok, sportversenyek óvodán belül és kívül.  
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Városi logó pályázat, jeles napokhoz kapcsolódó rajzversenyek, Zrínyi Iskola által szervezett 
ovis verseny (1. helyezést értünk el), kihívás napi sportversenyek.  
Délután szervezett különfoglalkozásaink lehetőséget nyújtanak a szülőknek és a 
gyermekeknek arra, hogy heti egy/két alkalommal olyan foglalkozáson vegyenek részt, amely 
képességeik fejlesztését biztosítja.  
Ezek a fakultációs foglalkozások, az óvoda hagyományaihoz híven a szülői igények és az 
óvoda javaslata alapján az alábbiak voltak: kézműves foglalkozás, néptánc, úszás. 
 
Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés: 
 
Az óvoda 9 csoportjában folyamatosan adódik olyan feladat, amely a megkésett fejlődésű, 
részképesség zavarral rendelkező, szociálisan éretlen, a szokásostól eltérő magatartást tanúsító 
gyermek felzárkóztatását teszi szükségessé. Az óvodapedagógusok probléma esetén az óvoda 
logopédusától, fejlesztőpedagógusától, óvodapszichológustól, a Nevelési Tanácsadótól 
(fejlesztőpedagógustól) kérnek segítséget.  
Az egyéni fejlesztését segítő szakemberek beszámolói tartalmas, hatékony munkáról adnak 
számot.  
 
 
Éves Logopédiai beszámoló 2011-2012 
 
A 2011/12-es óvodai nevelési évben az ősszel elvégzett beszédszűrő vizsgálatok értelmében 42 
gyermek részesült logopédiai ellátásban hibásan, torzan ejtett beszédhangjaik korrekciója, 
vagy anyanyelvi fejlesztés felzárkózatása végett. 
A súlyosabbak közül 8 főnek az artikuláció korrekciója mellett intenzív anyanyelvi 
felzárkóztatásra, továbbá szókincsbővítésre és beszédértésük, kommunikációs kifejező 
készségük intenzív felzárkóztatására volt szükség. Az ősszel megtartott logopédiai szülői 
értekezleten tájékoztattam a szülőket arról, hogy a gyermekek év elejétől rendszeresített 
logopédiai füzetét heti rendszerességgel vigyék haza, melyből a hétvégékre feladott házi 
feladatok otthoni szülői segítséggel kísért gyakorlásra adott lehetőséget a gyermekek 
optimális fejlődésének elősegítése érdekében. 
Évről évre azt tapasztalom, hogy a szülők egyre jobban együtt működnek a gyermekük otthoni 
logopédiai gyakorlását illetően. 
Itt említeném meg az óvodapedagógusok készséggel együttműködő segítségüket is, miszerint 
ők is hozzá segítik a gyermekeket a csoporton belül a már helyesen képzett, tisztán ejtett hang 
újra mondását és ismétlését illetően. 
Év közben logopédiai előadás keretében segítséget nyújtottam az óvodapedagógus 
kollégáknak olyan anyanyelvi játékok, hallásészlelés fejlesztését elősegítő gyakorlatok, nyelv- 
és ajakizom erősítő tornagyakorlatok bemutatását, továbbá a beszédértést, és a különféle 
kommunikációs és anyanyelvi, önkifejező játékok fejlesztések csoportos alkalmazását illetően, 
melyekkel még hatékonyabb fejlődést érhetünk el az óvodás korú gyermekek optimális 
beszédfejlődésében.  
Úgy gondolom ez az év nagyon sikeresen zárult. 
A gyermekek örömteli, lelkes részvételének és szorgalmas együttműködésének, valamint a 
szülők segítségével az otthoni gyakorlásoknak köszönhetően a 42 főből, 12 gyermek 
tünetmentesen kezdheti meg szeptemberi tanulmányait, míg a maradék 30 gyermek ¾-ének 
beszédállapotában lényeges javulást eredményezett az egész éves szorgalmas munka. 
  

Beliczky Julianna 
Logopédus 
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Fejlesztőpedagógusi beszámoló 2011-2012 
 
A 2011/2012-es tanévben a Bambi, Virág és Csibe csoportba járó gyermekek fejlesztése volt a 
feladatom. 
Októberben a pedagógusok kérésére 18 gyermeket vizsgáltam meg. 4 gyermeknél csak 
minimális elmaradást mértem, így az ő fejlesztésük a csoport keretein belül az 
óvodapedagógusok feladata volt egyéni fejlesztéssel, differenciált feladatadással. Ezen 
gyermekek haladásáról is folyamatosan konzultáltunk. 
A fennmaradó 14 gyermekből 4 fő rendelkezett BTM-es szakvéleménnyel, amit a „Kertváros” 
Nevelési Tanácsadó állított ki. Fejlesztésük a megjelölt területeken egyéni fejlesztési terv 
alapján, mikrocsoportos (2 fő)ill. egyéni fejlesztési formában történt heti egy alkalommal (30 
perc). 
1 fő fejlesztését a gyógypedagógus számára átadtam, mivel a kompetenciahatárok nem voltak 
egyértelműek. A logopédiai terápia mellett komplex fejlesztést is végzett a kolléganő. 
A fennmaradó 9 gyermek fejlesztése az általam végzett szűrővizsgálat eredményei alapján 
történtek mikrocsoportos formában (2 fő) heti 1 alkalommal (30 perc). 
Ezt a vizsgálatot minden gyermekkel elvégeztem októberben (Amit az óvónőnek észre kell 
venni v. könyv) szintfelmérés céljából. 
Júniusban szintén végeztem egy kontrollvizsgálatot, amin szinte minden gyermek jobban 
teljesített a kiindulási adatokhoz képest. 
Sajnos 2 fő fejlesztése nem mondható sikertörténetnek. 
1 fő IQ vizsgálatát kértem a Nevelési Tanácsadótól, mert nem láttam előrelépést, ill. felmerült 
a családi anamnézis alapján az organikus érintettség, ill. az alacsony intelligenciaszint. 
A vizsgálat eredménye alapján (IQ=71) a gyermek további vizsgálatát kértük az Országos 
Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizottságtól. A vizsgálat időpontja: 2012.06.08. 
1 fő nagyon sokat hiányzott ill. nála is fennáll az organikus érintettség. Ezért szeretném az ő 
vizsgálatát is kérni a Szakértői Bizottságtól. Ebben az esetben még a szülővel kell egyeztetni, 
folyamatban vannak a további intézkedések.  
 
Az éves munkám során a tárgyi feltételek maximálisan biztosítottak voltak, jól felszerelt 
eszköztárral rendelkezünk, amit ki is használtunk. Az óvodapedagógusokkal konstruktívan 
tudtunk együttműködni, sokat segítettek a gyermekek fejlesztésében a csoportban differenciált 
feladatadással, egyéni fejlesztéssel.  
Így tehát közös sikerként könyvelhető el, hogy 6 fő kezdi meg iskolai tanulmányait 2012/13-as 
tanévben.  
Többségük még az iskolai években is fejlesztőpedagógus segítségére szorul, ill. pontosan 
ekkor lehet majd diagnosztizálni a fennálló problémákat (ha tartósak maradnak). 
Negatívumként meg kell említsem a hely hiányát. Sajnos mozgásfejlesztésre nem sok 
lehetőségem volt, pedig ebben az életkorban minden terület fejlesztésének alapköre a mozgás. 
Igyekeztem kihasználni szerény lehetőségeimet, termet szerezni alkalmanként, de ez nem elég. 
A mozgásfejlesztés eszközeivel rendelkezünk, ezért szeretném, ha a következő tanévben ezt 
kiküszöbölhetnénk, találnánk erre hatásos megoldást.  

 
Hubert Lászlóné 

Óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus 
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2 Az intézmény szabadidős tevékenysége, az éves munkaterv 
teljesítése 

 
 2011/2012-es nevelési évben öt nevelés nélküli munkanapot vettünk igénybe.  

 
 

 Esemény/ téma Helye Felelős Ideje 

1 Nevelői kirándulás Ópusztaszer Közalkalmazotti 
Tanács 

2011.09.30. 

2 Környezetünk komplex 
megismerése- játékok 
elemzése és készítése 

Liliom Óvoda 
Csibe- Virág 
csoport 

Óvodavezető, 
környezettudatosság 
és 
egészségmegőrzésre 
nevelés 
munkaközösség 

2012.02.03. 

3 Csapatépítési játékok Óvoda és az 
udvara 

Óvodapszichológus 2012.04.21. 

4 Szervezetfejlesztés, 
csapatépítés (kirándulás) 

Margitsziget, 
Budai vár 

Óvodavezető 2012.05.18. 

5 2012/2013-as nevelési év 
nyitó értekezlet 

Liliom Óvoda Óvodavezető 2012.08.31. 

 
 

 Az alkalmazotti, nevelőtestületi, valamint a munkaértekezletek, szülői értekezletek a 
tervezetteknek megfelelően megvalósítottuk. 

 Óvoda ünnepélyek, programok, előadások, belső és külső szakmai képzések a 
tervezettek szerint megtörténtek. 

 
 
 
 
 

2.1 A 2011/2012-es nevelési év feladatai 
 
Minőségcéljaink: 
 

 A kiépített minőségirányítási rendszerünk folyamatos működtetése 
 Szervezeti klíma működtetése 
 Nevelési programunk hatékony működtetése 
 Az intézményi működés minden területén törvényesség, a szakszerűség, a 

gazdaságosság érvényesülése. 
 
Kiemelt feladataink: 

 Óvodánk 40. évfordulójának méltó megünneplése 
 Környezettudatos nevelés – egészségnevelés, természetvédelem 
 Szervezeti klíma, csapatépítés 
 A pedagógusok és  a nevelőmunkát segítők, dajkák összehangolt munkájának erősítése 
 Fokozott figyelem az udvari balesetek megelőzésére, udvari élet tartalmas 

megszervezése, szabad levegőn való tartózkodás 



 - 15 - 

 Egyenlő feladatvállalás 
   Új kollégák befogadása, segítése 
 Intézményünk honlapjának frissítése, folyamatos feltöltése 
 Kiemelt képességű gyerekek (tehetséggondozás) fejlesztése, napi tevékenységek 

keretében 
 Egyéni bánásmód, differenciálás, felzárkóztatás 
 Óvodai dokumentációk (szakvélemények, fejlődési naplók, jegyzőkönyvek, étkezési 

ívek, csoportnapló, gyermekekről írásos tájékoztatás szülő felé) „minőségi vezetése” 
 Szakmai munkaközösségek hatékony működtetése 

 
 

2.2 Vezetői látogatások, ellenőrzések 
 
A nevelési év ellenőrzési terve a kiemelt nevelés területeire koncentrál. 
Az ellenőrzésben a vezető helyettes az IMIP tagjai és a fejlesztőpedagógus vett részt.  
 
 
Az ellenőrzés szempontjai: 
 
Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának értékelési szempontjai: 
 

 A kiemelt feladatok beépítése a nevelőmunkába, megvalósításának színvonala 
 Nevelői minőség, igényesség, önkontroll, gyermekismeret 
 Differenciálás minősége és mértéke (tehetséggondozás, felzárkóztatás) 
 Gyermeki személyiség fejlesztésének mértéke a tevékenykedtetés által 
 Adminisztratív munka minősége, pontossága 
 Óvónői kultúráltság, mint követendő minta 
 Együttműködés- kommunikáció, óvónő- óvónői, óvónő- dajka, óvónő- vezető 

 
Technikai munkatársak értékelési szempontjai: 
 

 Gyermekekhez, szülőkhöz, kollégákhoz való viszonya, kultúráltsága 
 Munkaköri leírásban foglaltak megvalósításának színvonala, minősége 
 Munkaterületének tisztasága, rendje, alkalmazkodása a gyermekek igényeihez, 

szükségleteihez  
 Közösségben való együttműködése, segítése 

 
 

Ellenőrzés 
területei 

Szept. Okt. Nov. De
c. 

Jan. Febr. Márc
. 

Áp
r. 

Máj. Értékelés 

Felvételi és 
mulasztási 
napló 

Óv.vez Óv.h Óv.h. Óv
.h. 

Óv.h. Óv.h. Óv.h. Óv.
h 

Óv.ve
z 

 
Részben 

Csoportnapló, 
fejlődési 
napló 

Óv.vez  IMIP  IMIP 
H.Lné 

 IMIP  Óv.ve
z 
H.Ln
é 

 
Részben 

Beiskolázássa
l 
kapcs.feljegyz
ések 
Szülői 
tájékoztatás 

Óv.vez 
Nagycs
op. 

   Fejl.pe
d. 
Nagycs
op. 

Óv.vez. 
Nagycs
op. 

  Fejl.p
ed. 
Közé
pső 
cs.má
j.30-
ig 

 
Teljes 
mértékben 
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Munkaközöss
égek 
működése 

         Teljes 
mértékben 

Szülői 
értekezletek 
 
Nyílt nap, 
Videós nyílt 
nap 

Óv.vez Okt.végé
n 2 
kiscsop. 
Óv.vez 

Videó
s nyílt 
nap 

 Óv.vez 
Jan.16-
20.nag
ycsop.n
yílt nap 
Óv.vez 
Óv.h. 

Febr.6-
10. 
kiscsop.
és 
középső
csop.vid
eós 
nyílt 
nap 
Óv.vez 

 Óv.
vez 

  
 
Teljes 
mértékben  

Kirándulások, 
csoportprogra
mok 

Folyamatosan, óvodavezető Teljes 
mértékben 

Udvari élet, 
dajka és óv. 
pedagógus 
fokozott 
balesetvédéde
lme 
Mindennapos 
testnevelés 

 
 
 

Alkalomszerűen, óvodavezető, óv. vezető-helyettes 

 
 
 
Részben 

Új dolgozók 
segítése 

Folyamatosan, óvod evezető, óv. vezető-helyettes Részben  

Telefonhaszná
lat gyermekek 
között, 
munkaidő 
betartása 

 
 

Folyamatosan, óvodavezető 

Részben  

Csoportösszev
onás délelőtt 
és délután 

 
Folyamatosan, óvodavezető 

 
Részben 

Dajkák és 
egyéb 
alkalmazottak 
munkavégzés
e. Az 
egészséges 
tiszta 
környezet 
biztosítása 

 
 
 

Folyamatosan, óvodavezető, óv. vezető-helyettes 

  
 
Teljes 
mértékben 

Gyermekek 
étkezése (étel, 
adag, kult. 
étkezés)feltéte
leinek 
biztosítása 

 
 

Alkalomszerűen, óvodavezető 

Teljes 
mértékben 

Konyha 
működése, 
HACCP 
előírások 
betartása 

 
 

Alkalomszerűen, óvodavezető, óv. vezető-helyettes 

részben 



 
 
Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzése: 
 

 Balesetmentes környezet folyamatos ellenőrzése, hibákra figyelemfelhívás- minden 
dolgozó részéről kötelező 

 Udvari élet- szabad levegőn való tartózkodási idő kereteinek betartása 
 Telefonhasználat, munkaidő, munkafegyelem (alkalmazottak munkájának gyakoribb 

ellenőrzése szükséges  a vezetőség valamennyi tagjának  bevonásával.) 
 Külső- belső kapcsolatok erősítése (csapatépítés) 
 Az étkeztetés szokásainak egységesebbé tétele  
 Az egészséges életmódra nevelés elvei a csoportokban megvalósulnak 
 A nevelőmunka tervezése a csoportnapló tartalmi elmeinek betartásával történik. 

 
 
 
 
 

2.3 Gyermekek, családok részére szervezett ünnepek, 
rendezvények 

 
A gyermekek számára szervezett munkatervben tervezett óvodai szintű programokat és 
rendezvényeket a hatékony szervezés és a jól működő feladatmegoldás jellemezte.  
Ezeknél a programoknál az óvoda dolgozóinak a munkaidejükön túl is vállalni kell 
feladatokat, ami ebben a nevelési évben is gördülékenyen zajlott. Minden tervezett program 
esetén átgondolt forgatókönyv alapján a cél megvalósult, óvodásaink és  a szülők örömére. 
Kiemelkedő sikerrel zártuk a következő programokat: 
 
 

 
 
 
  Ősz-köszöntő- kirakodóvásár- táncház- 
családi nap (új kezdeményezés) 
 
 
 

 
 

Madarász bemutató 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Karácsonyi- családi délutánok 
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Farsangi zenés műsor, az óvoda dolgozóinak 

előadása 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

Víz világnapja 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Piciny kezekkel a Földért” (fa és 
virágültetés szülők bevonásával, házi 

rajzverseny) 
 
 
 

 
 
 

Népi játékok fesztiválja (pályázat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Húsvéti hagyományápolás (óvó nénik meseelőadása) 
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Anyák napja 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Apák napja 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kihívás és egészségmegőrzés napja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Liliomos nap, gyermeknap 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Búcsú az óvodától 
/Zenés ajándékműsor a gyerekeknek, óvónénik 

meseelőadása és  a Buborék együttes fellépése/  
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A fenti programon kívül a csoportok látogatást, kirándulást tettek a Piliscsévi, Nőtincsi, 
Abonyi játszóparkba. Ellátogattak a Margitszigetre, Ócsára, a veresegyházi medveparkba, a 
Fővárosi Állatkertbe, utaztak a gyermekvasúttal.  
 
 
 
 
3 Az intézmény speciális képzési  kínálatának 

eredményessége 
 
Elsősorban a szülők igényeihez alapozva engedtünk intézményünkbe szabadidős, fejlesztő 
foglalkozásokat a gyermekek számára. 
Olyan fejlesztő foglalkozásokat szerveztünk, amit mi is szakmailag elfogadunk, mert 
illeszkedik nevelési programunkhoz és az óvodáskorú gyermekéletkori sajátosságaihoz. 
 
Képzés megnevezése Helyszíne 

 
Létszám Képzést tartó 

neve 

 
Úszás 

 
Vecsés 

 

 
55fő 

Vecsési 
tanuszoda 
úszóoktatói 

 
 
Barkács- kézműves 
foglalkozás 

 
 

Liliom óvoda 

 
23 fő 

 
Hrazdyra 
Henrietta 

 
Gyermektánc, 
néptánc (2 nap) 

 
 

Liliom Óvoda 

 
49 fő 

Dézsi Edina,  
Kerepeczi 
Jánosné 

Református hittan 
 
 
Katolikus hittan 

 
Nevelői szoba 

17 fő 
 
 

29 fő 

Csider 
Krisztián 
hitoktató 
 
Hefler Gábor 
plébános 

 
A néptánc és kézműves foglalkozásokat azok az óvodapedagógusaink tartják, akik 
rendelkeznek ilyen irányú képesítéssel. 
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4 A minőségfejlesztési munka áttekintése 
 
Sorszám Tevékenység 

1 Óvodánkban magas színvonalú nevelőmunka folyik 
2 Gyermekem jól érzi magát ebben az óvodában 
3 Személyes törődést is kap gyermekem 
4 Ismerem az óvoda pedagógiai elveit 
5 Az óvoda technikai felszereltségét és berendezési tárgyait jónak tartom 
6 Családiasnak találom az óvodát  
7 Elégedett vagyok az óvodapedagógusokkal történő személyes találkozással 
8 Elegendőnek atrtom az óvoda programjait 
9 Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az óvodai életbe 

10 Szerintem elegendő információt ad az óvoda magáról környezetének 
11 Minden óvodai dolgozóval könnyen felvehetem a kapcsolatot 
12 Könnyen megtalálom problémáimmal az illetékest 
13 Az óvoda fejleszti a gyermekek egészséges életmódhoz és mozgáshoz fűződő viszonyát 
14 A továbblépéshez gyermekem megfelelő, használható ismeretekre tesz szert 
15 Jobbnak találnám, ha egy csoportba azonos életkorú gyermekek járnának 
16 Az óvoda felszereltsége, bútorzata folyamatosan javul 
17 Az óvoda belső környezetének, csoportszobáknak otthonossága megfelelő 

 
 



Szülői elégedettség mérés 2011/2012

82%

84%

72%

54%

39%

76%

75%

72%

78%

72%

76%

77%

74%

83%

63%

55%

77%
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Elégedettség százalékban

Az óvoda belső környezetének, csoportszobáknak
otthonossága megfelelő

Az óvoda felszereltsége, bútorzata folyamatosan
javul

Jobbnak találnám, ha egy csoportba azonos
életkorú gyermekek járnának

A továbblépéshez gyermekem megfelelő,
használható ismeretekre tesz szert

Az óvoda fejleszti a gyermekek egészséges
életmódhoz és mozgáshoz fűződő viszonyát

Könnyen megtalálom problémáimmal az illetékest

Minden óvodai dolgozóval könnyen felvehetem a
kapcsolatot

Szerintem elegendő információt ad az óvoda
magáról környezetének

Van lehetőségem arra, hogy bekapcsolódjak az
óvodai életbe

Elegendőnek atrtom az óvoda programjait

Elégedett vagyok az óvodapedagógusokkal
történő személyes találkozással

Családiasnak találom az óvodát 

Az óvoda technikai felszereltségét és
berendezési tárgyait jónak tartom

Ismerem az óvoda pedagógiai elveit

Személyes törődést is kap gyermekem

Gyermekem jól érzi magát ebben az óvodában

Óvodánkban magas színvonalú nevelőmunka folyik
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5 Személyi feltételek 
 
Személyi feltételek kedvezőek, a törvényi előírásoknak megfelelőek.  
 Az óvoda alkalmazotti közössége 39 fő. 
 
 
 

 5.1 Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
 
 

Munkakör megnevezése Fő
Óvodapedagógus /vezetővel együtt / 19 

Pedagógiai munkát segítők / pszichológus, logopédus / 2 
Pedagógiai munkát segítő dajka 14 

Adminisztratív munkakörben dolgozók: gazdasági ügyintéző, óvodatitkár  2 
Karbantartó 2 

Összesen 39 
 

Pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
Képzettségek megnevezése Fő 

Óvodai szakértő 2 
Gyógytestnevelő 1 

Mentálhigiénés szakember 1 
Bölcsész- pedagógia szakos tanár 2 

Vezető- óvodapedagógus 1 
Pszichológus 1 

Logopédus, gyógypedagógus 1 
Fejlesztő pedagógus 1 

 
Óvodapedagógusok képzettsége Fő 

Főiskolai végzettség 16 
Főiskola+ szakvizsga 2 

Egyetemi diploma 1 
Egyetemi diploma+ szakvizsga 2 

 
 

 
 
5.2 Az új kollégák alkalmazása 
 
 
A 2011-2012-es nevelési év indításakor 3 új kolléga került nevelőközösségünkbe pályáztatás 
után. Közülük 1 főt tudtam határozatlan időre kinevezni, üres álláshelyre; a másik 2 főt 
GYED-en lévő kolléganő helyettesítésére alkalmaztam, határozott időre. 
A nevelési év végén a helyettesítők jogviszonyát szakmai indok alapján megszüntettem, és 
most 2 új pályakezdővel kezdjük a 2012/2013-as nevelési évet. A szakmai mentorok 
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kijelölése megtörtént, akik a gyakornoki szabályzatnak megfelelően segítik az új kollégák 
beilleszkedését, szakmai munkáját.  
Kiemelt feladat volt a szervezeti klíma fejlesztése, ezért ennél a fejezetnél tartom aktuálisnak 
a munkaközösségi beszámolót, amit a munkaközösség vezető, az óvoda pszichológusa 
készített.  
 
 
5.3 Szervezeti klímáért felelős munkaközösségi beszámoló 
 
1. A munkaközösség célja 

Munkaközösségünk fő feladata, hogy óvodánkban a dolgozók barátságos, összetartó 

légkörben végezhessék munkájukat, ezért olyan programok kialakítására törekedtünk, 

amelyek kötetlen formában lehetőséget biztosítanak a csoport kohéziójának növelésére és 

elmélyítik az együttműködést.  Kimondott célunk, hogy bár az épületek falai elválasztanak 

fizikailag, mégis egy közös csapatként tekintsünk magunkra. Hisszük, hogy az elmélyült, 

őszinte kommunikáció elősegíti a gyermekekkel végzett munkát. 

 
Rendezvényeink elsősorban az óvodában dolgozó óvodapedagógusoknak és dajkáknak 

szóltak, emellett fontosnak tartjuk a szülők közösségének építését is. Ezért egy rendszeres 

beszélgetőkörben ők is lehetőséget kaptak tapasztalataik és aggodalmaik megvitatására. Az 

óvodapedagógusok számára a folyamatos tanulás és fejlődés jegyében szakmai délutánt 

szerveztünk. 

Személyes küldetésünk, hogy a munkatársak közti különbségek, konfliktusok, ne 

nehézséget, leküzdendő akadályt, hanem a közösség színeit, sava-borsát jelentsék. 

Programjaink abban a szellemiségben szerveződtek, hogy nagy létszámú munkacsoport esetén 

is tiszteljük egymás személyes szabadságát, egyediségét! 

 

2.A szervezeti klímáért felelős munkaközöség tevékenységének bemutatása 

Ebben az évben a munkaközösség feladata az volt, hogy az óvoda dolgozói érezzék, 

hogy egy összetartó, barátságos légkörű környezetben végzik a munkájukat. Kimondott célunk 

volt, hogy bár az épületek falai elválasztanak fizikailag, mégis egy közös csapatként 

tekintsünk magunkra. 

Ezért a dolgozók számára az évben kéthavonta klubdélutánt tartottunk, ahol kötetlen 

beszélgetés formájában jobban megismerhették egymást, egy- egy téma alapján. A 

beszélgetőkör tagjait minden alkalommal sütemény és tea várta. A csoport októberben indult, 

majd szerveztünk karácsonyi és tavaszi nosztalgia alkalmat is. Az év vége megterheli a 

pedagógusokat, ezért a szoros időbeosztás miatt a közösség visszajelzései alapján nem 

tartottunk több csoportot. 

Pálinkás Edit, óvodapszichológus 



 
5.4 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása, a minőségi munka 

értékelése 
 
 
Azonosulok azzal a megállapítással, hogy egy óvoda attól jó, ha ott munkájuk iránt elhivatott, 
jól képzett, hivatásukat magas színvonalon, korszerű, szakszerű ismeretek birtokában végző 
szakemberek dolgoznak. Egy jó óvodában jó óvodapedagógusok vannak, és ha a gyermek jól 
érzi ott magát, akkor válik igazán fontossá a szülő számára is. 
Az alábbi teljesítményértékelés megmutatja, hogy óvodánkban nagyon felkészült, szakmailag 
is kiemelkedő pedagógusok vannak.  Ez ugyanúgy elmondható a dajka nénikről is.  
 
Pedagógusok teljesítményértékelése 2011/2012 
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Kiváló: 80-100%:17 fő 
Jó:        79-80%:    2 fő 
Gyenge: 30-59%: 0 fő 
Nem felelet meg: 0-19%: 0 fő 
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  5.5 Kommunikáció, információ áramlás 
 
 
Munkatársaknak nagyon fontos, hogy feladataik elvégzéséhez szükséges információkhoz 
megfelelő módon és időben hozzájussanak. A mi intézményünknél nehezíti az 
információáramlást a 3 különálló épület, és az intézmény nagysága. Évek óta bevált és jól 
működik az „információs füzet”, az „üzenet a vezetőnek” (csoport programok, séták, egyéb 
kérések), 2 heti munkaértekezletek, felelősök (téma körönként), az internetes 
információáramlás, SMS-ek, szóval minden. Vezetői pályázatomban a jövőt illetően egy mail-
szerver működtetését tartanám jónak, amin keresztül történhetne az információ, és  a 
dokumentumok továbbítása. 
 
 
 
 
 
 
6 Gazdálkodási, tárgyi feltételek 
 
 
  6.1 Gazdálkodás  

 
 
 

Gazdálkodás terén jelentős változások zajlottak a nevelési év során, ezeknek a kihívásoknak 
igyekszünk megfelelni.  

Mindig elmondom, hogy szűk költségvetéssel rendelkezünk, de az idei költségvetésünk 
keretszámai és ennek betartása komoly aggodalommal tölt el. 20 éve vagyok az óvoda 
vezetője, mindig is a takarékos gazdálkodás híve voltam és vagyok. Minden forrást 
igyekeztem megtalálni, ami a költségvetést kiegészítheti, de azt gondolom, hogy ma már ez is 
kevés.  
Ezek ellenére úgy gondolom, hogy a fenntartó a lehetőségeihez képest próbál anyagi 
támogatást nyújtani, de ez egy 40 éves fennállását ünneplő intézménynek csk „tűzoltást” 
jelent. A nyári felújításokra 1.200.000 Ft-ot kaptunk, amiből egy csoportszoba és iroda 
padlózatát tudtuk kicserélni, valamint egyik csoport nyílászáróinak és az épület bejárati 
ajtajának cseréjét oldottuk meg.  Köszönjük!! 
A szülők, a kollégák pozitív hozzáállását mutatja, hogy nagyon sok minden az ő 
többletmunkájuknak köszönhetően valósult meg. Az óvoda alapítványa a tárgyi 
fejlesztésekhez nyújt hatékony segítséget.  
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Költségvetési létszámkeret:  39 fő (főfoglalkozású 39 fő) 

Költségvetési kiadások és bevételek alakulása (eFt) 
2012. jún. 30-ig 

 
 Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés % 
 

Személyi juttatások 72547 78468 36864 47
Szociális hozzájárulás 19372 19816 9868 50
Dologi kiadások 25191 30665 21871 71
Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadás 4837 
Kiadások összesen: 117110 128949 73440 57
Saját bevételek 10389 10389 5763 55
Költségvetési támogatás 106721 115601 68184 59
2011. évi pénzmaradvány 573 573 100
Alulfinanszírozás 2386   
Bevételek összesen 117110 128949 74520 57
 

 
 
Teljesítési adatok értékelése: 
Összességében kijelenthető, hogy az intézmény az idei évben nagyon szűkre szabott 
költségvetésből gazdálkodik. A féléves adatok is azt támasztják alá, hogy a megfontolt és 
minden kiadást átgondolt szemlélet ellenére az óvoda a rendelkezésére bocsátott forrásokból 
nehezen fedezi költségeit. 
 
 
 
 
6.2 Tárgyi fejlesztések 
 
 
Felújítások, eszközbeszerzések Forrás: 
Iskola- óvoda kerítés felújítása Ady Isk-val közösen  
Népi fakörhinta vásárlása Pályázat 
Árnyékoló (homokozó fölé) 4 cs. épület Alapítvány 
Gyermek mosdó, öltöző, tálalókonyha, óvodatitkári 
iroda festése- 2 cs. épület (karbantartó segítségével) 

Szülői felajánlás 
 

Weblapok a közoktatásban - Az intézmény sikeres 
pályázását követően, kedvezményes díjú új honlap 
készítést és ennek egy éves karbantartását nyerte. 

 
pályázat 

Ivókút (2 cs-os épület udvarrész) Alapítvány 
Tálalóedények, étkészletek Költségvetés 
Zászlók vásárlása Szülői felajánlás 
Rugós játék (3 db) Alapítvány 
Madáretetők Felajánlás 
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7 Továbbképzések 
 
A 211/2012. nevelési évben a nevelőtestület tagjai az alábbi továbbképzéseken vettek részt: 
 
 
 
 
 

7.1 Szakmai napok, képzések 
 
Időpont Megnevezés Résztvevők Helyszín 
Okt.7 Nev.Tan, Liliom 

Óvoda szakmai napja 
Nev.testület 21 fő Arany J. Közösségi 

Ház 
Február Környezetünk tárgyai Csoportdajkák 9 fő 

Nevelők: 21 fő 
Liliom Óvoda 
kihelyezett képzés 

Március Köznevelési törvény 
értelmezése 
Pánczél Károly 
alpolgármester, 
országgyűlési 
képviselő előadása 

 
 
12 fő 

 
 
Arany János 
Közösségi Ház 

Április Nevelési Tanácsadó 
Szakmai nap 

15 fő, 
óvodapedagógusok, 
pszichológus, 
logopédus 

Arany J. Közösségi 
Ház 

 
 
 
 

7.2 Akkreditált képzések 
 
Résztvevő Továbbképzés 

megjelölése 
Időtartama Finanszírozás 

2 fő Népi játékok, 
néptáncmódszertan az 
óvodában 

30 óra Címkézett 
támogatás 

1 fő Elsősegélynyújtó 
pedagógus 

30 óra Címkézett 
támogatás 

2 fő Képzés 
gyermekvédelemben 
dolgozó szakemberek, 
gyermekvédelmi 
szakellátásban 
részesülő 
gyermekekkel 
foglalkozó 
pedagógusok részére 

 
 
 
30 óra 

 
 
 
Ingyenes 

15 fő Környezetismereti 
játékok 

5 óra Ingyenes 
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8 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk 
 

 Madárbarát Óvoda cím elnyerése 
 Magyar Vöröskereszt Bázisóvoda programjához való csatlakozás 
 Sikeres új rendezvények: Ősz-köszöntő 
 Népi játékok fesztiválja 
 Szakmai nap a Kertvárosi Nevelési Tanácsadóval 
 Karácsonyi gyermekvédelmi akció 
 „Egy doboznyi figyelem” 
 Madarász bemutató az óvoda udvarán 
 Kisállatsimogató az óvodában 
 Aszfalt rajzverseny a piactéren a csoportok között (A Föld napja alkalmából) 

 
 
 
9 A gyermekvédelmi munka  
 
 
Óvodánkban a gyermekvédelmi felelősök személyében 2011. szeptemberétől változás 
történt. Ettől a nevelési évtől a gyermekvédelmi feladatokat épületenként más-más 
pedagógus látja el.  
A kétcsoportos épületben Fakán Mihályné, 
a háromcsoportos épületben Molnár Zsuzsanna. 
a négycsoportos épületben Debreczeni Zoltánné. 
Továbbra is elsődleges faladatunk, célunk az, hogy minden óvodapedagógus 
gyermekvédelmi feladatot lásson el. 
A gyermekvédelmi felelősök feladatai: 

‐ rendszeres kapcsolatot tartottunk fenn a gyermekvédelmi szolgálattal, 
‐ kapcsolatot tartunk óvodánk csoportjainak pedagógusaival, aki szükség esetén 

jeleznek nekünk,  
‐ a családsegítő szolgálat által szervezett esetmegbeszéléseken szükség szerint 

részt veszünk, 
‐ fontosnak tartjuk a prevenciót, a családokkal való szoros és rendszeres 

kapcsolattartást. 
 

A 2011/2012-es nevelési évre is elkészítettük a gyermekvédelmi munkatervet. 
A nevelési év elején minden óvodapedagógus elkészíti a csoportjára vonatkozó 
szociometriai felmérést. Mi a legkiemelkedőbb, legfontosabb feladatunknak tartjuk a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kiszűrését, majd segítését, a 
védelembe vett gyermekek családjainak figyelemmel kísérését, segítségnyújtást, ha 
szükséges, az SNI-s gyermekek kiemelt fejlesztését, segítését. 
Óvodánkban nagyszerű szakemberek –fejlesztőpedagógusok, logopédus, pszichológus- 
dolgoznak, akik az óvodapedagógusok mellett biztosítják a gyermekek mindenoldalú 
fejlődését. 
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Ebben a nevelési évben egy alkalommal –egy testvérpár ügyében- éltünk jelzéssel a 
Családvédelmi központ gyermekvédelmi szolgálata felé. A jelzést követően a 
családgondozó felkereste a családot, a megtett intézkedésről levélben kaptunk 
tájékoztatást. Azóta pozitív változást tapasztaltunk, az édesanya együttműködőbb lett, a 
szülővel való kapcsolattartás rendszeresebbé vált. Alkoholos állapotot nem 
tapasztatunk. Higiéniai problémákat a szülő -lehetőségeihez képest- igyekszik 
rendezni.  
A hátrányos helyzet oka ebben a nevelési évben is anyagi eredetű. 
Az alapítványi pénzből ebben a nevelési évben is csomagot (játékokat) adtunk a 
rászoruló családoknak, 14 gyermeknek. 
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél bábszínházi látogatást tettünk 
lehetővé januárban (ez két gyermeket érintett, a többieket sajnos betegség miatt nem 
tudtuk részesíteni ebben a kedvezményben) 
Ruhagyűjtési akciót két alkalommal szerveztünk, ahogyan ruhabörzét is (ősszel és 
tavasszal). Az őszi sikeresebbnek bizonyult, több volt az érdeklődő, pedig a tavaszinál 
több hirdetési forrást használtunk fel (a plakátot kitettük minden gyáli nevelési és 
oktatási intézményben, orvosi rendelőben és önkormányzati hivatalban). 
Az idén először Karácsony előtt megszervezett ”Egy doboznyi figyelem” akciónk 
sikerrel zárult. 
Mindkettő első kezdeményezés volt óvodánkban. A szülők aktívan kapcsolódtak be 
ebbe a programba, s a hozott dobozokkal örömet tudtunk szerezni a legrászorulóbb 
gyerekeknek, elsősorban óvodánkban. A megmaradt dobozokat, ruhákat a Tátika 
óvoda hátrányos helyzetű gyermekeinek ajánlottuk fel. 
A Nevelési Tanácsadó és Gyermekjóléti szolgálata által szervezett konferenciákon, 
szakmaközi értekezleteken, konzultációkon rendszeresen résztvettünk, az elhangzott 
fontos információkat továbbítottuk az óvodapedagógusaink felé. 
Munkaértekezleteken tájékoztatást adtunk kollégáinknak az óvodapedagógusok 
gyermekvédelmi feladatairól.  
A problémás eseteket óvodánk szakembereinek bevonásával (pszichológus, logopédus, 
fejlesztőpedagógus) rendszeresen megbeszéltük. 
A szülőkkel a felmerülő problémákat fogadóóra keretében beszéltük meg, javaslatokat 
tettünk a megoldásra. Szükség esetén jelzést tettünk a védőnőnek és kihívtuk az 
intézményünkbe. 
 

Molnár Zsuzsanna 
Óvodapedagógus 

Gyermekvédelmi, mentálhigiénés szakember 
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10  Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
 
Az éves munkaterv szerint valósultak meg. (Lásd a beszámoló eleje és a munkatervi táblázat, 
valamint a munkaközösségi beszámoló.) 
 
 
11  Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
 

Pályázat 
megnevezése 

Pályázat kiírója Pályázat eredménye

40 éves a liliom 
Óvoda 

Gyál Város 
képviselő-testülete 

360.000 Ft 

„Kertész leszek” 
pályázat 

(4 csoport nevezett) 

Flora Hungaria Függőben 

Good Year 
biztonságos óvoda 

 
Good Year 

Társas játék, 
ajándéktárgyak, 30 

db láthatósági 
mellény 

Generáli Biztosító Generali a 
Biztonságért 
Alapítvány 

100.000 Ft 

Népi játékok 
fesztiválja 

Magor Nagyarjai 
Hagyományőrző 

Egyesület 

160.000 Ft 

 
 
Rajzpályázatok 
 
1 Országos lovas rajz 

pályázat 
Garay János Ált 

Iskola 
rajz 2 gyermek alkotása 

kiállításra került, 
és ingyenes 
lovaglást, 

légvárhasználatot 
kaptak a 

díjátadóval 
egybekötött 

rendezvényen 
2 Parentia farsangi 

nyereményakciója 2012 
www.parencia.hu farsangi fotó 

pályázat 
egy 

óvodásunk:parentia 
kártyát, családi 
Sehol szigeti 

belépőt, Logico 
ajándékcsomagot 

nyert 
3 Diák- és szabadidősport 

az intézményben 
Generali a 

Biztonságért 
Alapítvány 

írásos anyag 
(3 db 

mászófalra 
pályáztunk) 

Függőben 



 - 32 - 

4 Zöldikék Kölyökidő 
Alapítvány 

rajz  különdíjak 
(könyvcsomagok) 

5 Óvoda segítő akció vízmegtakarítás.hu 
kft. 

szavazásos Függőben 

6 Nap gyermekei dm Együtt a 
Liliom 

Óvodáért 
Alapítvány 

nevében írásos 
anyaggal 

pályáztunk 

50 db naptejet és 
propaganda 

anyagot kapott 
óvodánk 

7 Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel 

ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési 

Bizottság 

rajz Függőben 

8 Egészségzsákok GE! éves GE! napló 
beküldése 

megkaptuk 

9 Városi LOGO tervezési 
pályázat 

Arany János 
Közösségi Ház és 
Városi Könyvtár 

rajz ajándék tárgyat 
kapott óvodásunk 

 
 
 
 
 

 
11.1  Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 

 
 
Az Együtt a Liliom Óvodáért Alapítvány 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy az óvoda 
nevelő- és oktató munkájához szükséges eszközök, óvodai játék és sporteszközök 
beszerzéséhez segítséget nyújtson, valamint a hátrányos helyzetű gyerekeket segítse. Az évek 
során a szűkös anyagi keret ellenére próbálunk megfelelni ezeknek a céloknak. Az elmúlt évek 
során nagyon sok tárgyi fejlesztéshez járult hozzá alapítványunk, főleg az udvari játékok 
bővítése terén.  A szülők egyre szűkülő anyagi forrásai miatt nem tudják számottevően 
segíteni alapítványunkat, de különböző rendezvényeken való részvétellel, adójuk 1%-nak 
felajánlásával,( ami 2011 őszén 540.000 Ft volt)  segítik működésünket és általuk az óvoda 
tárgyi fejlesztését, bővítését.  
Így volt lehetőségünk az elmúlt nevelési évben hozzájárulni a középső udvarrész homokozó 
fölötti árnyékolójának elkészítéséhez, mindhárom udvarrészre 2 személyes rugós mérleghinta 
telepítéséhez, ill. a már hagyománynak számító hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyi 
ajándékcsomaggal való támogatásához. Továbbra is ösztönözzük a szülőket, hogy adójuk 1%-
val is támogassák alapítványunkat, ill. az óvoda által szervezett programokon lehetőségükhöz 
mérten vegyenek részt, így segítve, hogy eleget tudjunk tenni az Alapító okiratban vállalt 
kötelezettségeinknek, céljainknak.  
 
 

Mezeyné Szennyai Judit 
Az alapítvány kuratóriumának nevében 
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12 Kapcsolat más intézményekkel 
 
Vezetői feladataim között továbbra is fontosnak tartom az óvoda jó hírnevének megőrzését, és 
ezt várom el a kollégáimtól is. Ennek tükrében a jövőben is szeretném megtartani, és 
továbbfejleszteni a már meglévő jó kapcsolatrendszerünket, és újabb szervezetekkel, 
vállalkozókkal, intézményekkel is kiépíteni az együttműködést.  
 
 
 
 
 
 
Összegzés 
 
 
 A 2011/2012-es nevelési évet tartalmasan eredményesnek értékelem. Tartalmasnak, 
mert nagyon sok esemény, program várt a gyermekekre. Minden hétre jutott egy rendkívüli 
esemény, élmény. Köszönhető ez munkatársaim belülről fakadó hozzáállásának, 
gyermekszeretetének és nem utolsó sorban hivatástudatának.  
Szeretnék köszönetet mondani a fenntartónak, aki pedagógus nap alkalmából színvonalas 
ünnepséggel, erkölcsi és anyagi elismeréssel jutalmazta munkánkat. Köszönöm a kollégáim, a 
szülők és a fenntartó bizalmát, támogatását a vezetőválasztással kapcsolatban. 
 Az alábbi gondolatokkal tudom leginkább megfogalmazni és összegezni beszámolómat: 
 
 
 „Minden ember vágyik arra, hogy keze nyomát 
 Itt hagyja a földön. 
 A mi kezünk nyoma reméljük a gyermekek szívében 
 Hagy örök emléket.” 
 
 
 
Gyál, 2012. augusztus 31. 
 
 
         Ritecz Istvánné 
             óvodavezető 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 Tárgy: Javaslat a Tulipán Óvoda 2011/2012. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítása programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tulipán Óvoda 2011/2012. évi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
 
G y á l, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
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2011./ 2012. évi Tanév 
 
 

A nevelőtestület munkája alapján 
 
 
 
 

Készült: Gyál, 2012. 08.23.    Készítette: 
 
 

Kápolnásiné Sági Andrea 
óvodavezető 

 
 

1



 

 
 

 2

 
 

2012. 
Tartalomjegyzék 
l. A szakmai munka áttekintése....................................................................................................3. old. 

 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása .................................................. 3. old. 
 A nevelőmunkában,oktató munkában elért eredmények ............................................4-7. old. 
 Az év során megvalósult mérések, eredményei ........................................................7-20. old. 
 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés……………………………… 20-24. old. 
 Az intézmény szabadidős tevékenysége .................................................................24-25. old.  
 Az éves munkaterv teljesítése ......................................................………………..…..26. old. 

2. A minőségfejlesztési munka áttekintése ...................................................................................26-29. old. 
 A nevelési év során megvalósult partneri igény- és elégedettségmérések leírása,  

adatai, elemzése………………………………………………………………….... …29. old. 
 A partneri igények, elvárások beépítése a következő munkatervbe............................. 29. old. 
 A belső szabályozó rendszer működése ....................................................................... 29. old. 

3. Személyi feltételek ............................................................................................................................30. old. 
 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége .................................................. 30. old. 
 Az új pedagógusok alkalmazásának módja…………………………………….. ……30. old. 
 Létszám- és bérgazdálkodás......................................................................................... 31. old. 
 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása .............................................................. 31. old. 
 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése ................................. 32. old. 
 Belső kommunikáció, információáramlás.................................................................... 32. old. 

4. Tárgyi feltételek.................................................................................................................................32. old. 
 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága.................................................... 33. old. 
 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések.................................................................33.-36. old. 
 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást segítő 

eszközök)...................................................................................................................... 36. old. 
5. Továbbképzések ...............................................................................................................................36. old. 

 Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk ............................................................ 36. old. 
 A pedagógusok által kezdeményezett innovációk ....................................................... 36. old. 

 
6. Gyermekvédelmi munka áttekintése ...............................................................................................37. old. 

 Szociális problémák, deviencia……………………………………………………37-39. old. 
 Prevenciós munka ...................................................................................................37-39. old. 

7. Közösségi rendezvények, ünnepségek......................................................................................39-42. old. 
 Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei .................................................................... 42. old. 
 Városi szintű rendezvények, programok………………………..…………………42-43. old. 
 A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei...........................................42-43. old. 

8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány..........................................................................43. old. 
9. Kapcsolat más intézményekkel .......................................................................................................44. old. 
 
 
 
 



 

 
 

 3

 
l. A szakmai munka áttekintése 
 

 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 
 

  
2011. 

szept.30. lányok 
2011.dec.31-

ig 2012.aug.31. lányok változás
Gyermeklétszám 
összesen             

1.cs. Méhecske 30 12   32 13 2
2.cs. Napocska 32 15   32 15 0

3.cs. Napraforgó 30 14   32 14 2
4.cs. Katica 31 12   32 12 1
5.cs. Őzike 30 14   32 15 2

6.cs. Halacska 25 9 7 32 12 7
7.cs. Csillag 31 15   31 15 0
8.cs. Cinege 32 15   32 15 0
9.cs. Delfin 32 14   31 14 -1
10.cs.Virág 29 10   30 10 1
Összesen 302 130   316 135   

              
              
Étkezők száma 
összesen             
            ebből teljes 
árat fizet 185     186     
            eből 50%-ot 
fizet nagycsaládos 47 11 11 48 12   
            ebből 50%-ot 
fizet tartósan beteg 10 3 3 12 5   
            ebből 
ingyenesen étkezik 58 24 24 68 28   
nem étkezik orvosi 
papír lapján 2 1 1 2 1   
Összesen étkezők             
SNI 1           
BTM  30      30     

 
A halacska csoport 7 fővel történő emelkedése, a harmadik életévüket betöltött 
gyerekek 2012. év decemberig bezárólag. A többi csoportban 1, illetve 2 fővel történő 
emelkedést az évközben beiratkozott gyermekek száma jelenti. Többségében 
szociálisan hátrányos helyzetben levő gyermekek, akiknek elhelyezése indokolt. 
A gyermekjólét munkatársai kíséretében érkezett gyerekek, szülők. 
Delfin csoport egy fő elköltözött. Összességében elmondható, hogy intézményünkben 
emelkedett a szociális kedvezményben részesülők száma a tanév során.  
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 A nevelőmunkában elért eredmények 
3-4 éves gyermekek óvodai nevelésében elért eredmények  

A kicsik többsége kb. 93%-a megkezdte szeptember elsején az óvodai nevelésben való 
részvételt. Az óvodapedagógusok sok- sok szeretettel várták az újonnan érkező kicsiket. 
Előzetes családlátogatásokon ismerkedtek meg, egyénileg a gyermekekkel és a családokkal. 
Igyekeztek egyéni, a szülőkkel egyeztetett beszoktatási ütemtervet készíteni. Minél több 
előzetes információt cserélni a látogatások alkalmával, annak érdekében, hogy egyéni hangot, 
módszert alkalmazva minél örömtelibbé tehessék az új környezethez való alkalmazkodást. 
Sok gyerek érkezett bölcsödéből. Mivel sok kicsi már ismerte egymást a bölcsődei közegből, 
ezért nekik nem okozott gondot az óvodai közösségben való eligazodás. A kevesebb új 
tényező, gyorsabb, zökkenőmentesebb óvodai beszoktatást segítette. Az óvó nénik közösen 
választották ki az óvodai jeleket a szülőkkel, gyermekekkel a látogatások alkalmával. Ezzel is 
elősegítve a várakozás időszakát. Lehetőséget adtunk a gyermekeknek, hogy a nyári 
időszakban egy-egy délelőttre az óvoda udvarára bejöhessenek, ismerkedjenek. 
A családokból érkező gyerekek közül néhány gyerek nehezen viselte a változást, de a tél 
folyamán ők is elfogadták és megszerették az óvodát. A szülők szorongása is enyhült, annak 
tudatában, hogy szívesen jön gyermeke óvodába. 
A gyermekek 70%-nak nehézséget okozott az öltözködés év elején, mert nem voltak 
hozzászokva, hogy megpróbálják kis lábukat, vagy egyéb testrészüket a ruhák labirintusába 
szuszakolni. Ez idáig a felnőttek, szülők öltöztették, amely megnyugtató zökkenőmentességet 
eredményezett számukra. Nem volt gond az önálló étkezéssel. Minden kicsi ismerte és 
marokra fogva ugyan, de használni tudta a kanalat. 
Az első hónapok során megtanulták társaik és felnőttek nevét, valamint jelét, a legfontosabb 
szokásokat, barátságok alakultak ki közöttük. 
Szívesen jönnek óvodába, és szüleik visszajelzése alapján óvodába járásuk kezdete óta sokat 
fejlődtek. 
Év végére az óvodapedagógusok elérték, hogy minden kicsi, legalább próbálkozzon meg az 
öltözékek felvételével, próbálják helyre tenni a levetett ruhákat. Étkezésükben már kevesebb 
segítséget igényelnek, azonban még sok a teendő, hogy a kanál, a szalvéta használatát 
elsajátítsák, majd később a naposi feladatokat megtanulják. azaz megismerjék a másokért,  
végzett feladat ellátás örömét. Önbizalmat nyerjenek, a magabiztosság a gyakorlásból eredően 
a tudással párosuljon. Mosdóhasználatuk koruknak megfelelő, szívesen használják a 
fürdőszobában található tisztálkodási eszközöket. Megismerték a takarékos wc. öblítést. A 
popsi törlést folyamatos segítséggel próbálják elsajátítani. 
Év végére elérték a csoportokban, hogy érkezéskor köszönnek, felnőtteknek, gyermekeknek. 
Távozáskor, még nem minden kicsi köszön. 
Megtanulták koruknak megfelelően elrakni játékaikat, bár még ezen a területen is maradt sok 
tennivaló az elkövetkező évekre. 
 
4-5 évesek 
Örömmel üdvözölték nyár után társaikat, a felnőtteket. Számukra már ismerős szokásokat 
„csak” finomítani, fokozatosan bővíteni szükséges. Óvó nénik nagy gondot fordítottak, hogy 
minden egyes gyermeket minél jobban megismerjenek, megfigyeljenek.  Jobban megismerték 
a gyermekeket, tulajdonságaikat. Mi az, amiben ügyes, vagy esetleg kevésbé szívesen vesz 
részt. 
Csoportonként és gyermekenként eltérő a fejlődés üteme. Minden csoport más és más 
fejlődési szinten tart, de a cél közös. A következő közösségi szintérre, a lehető legjobb 
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útravalóval ellátni a gyerekeket, amely segíti az elé táruló feladatok megértésében, illetve 
megoldásában.  
Minden csoportban elmondható, hogy ismerik a csoport, szokás - szabályrendszerét. Már 
többé, kevésbé képesek egyszerűbb feladatokat önállóan ellátni. Minden csoportban jellemző, 
hogy a korosztály már közösségi munkát is ellát, pl. naposság. Felelősi rendszerek alakultak, 
csoportonként eltérő szinten. Az öltöző, a mosdó, a játék felelősség már minden csoportban 
kialakított. Vannak azonban csoportok, ahol virág, és egyéb felelősi rendszerek is bevezetésre 
kerültek. Valamennyien képesek önállóan öltözni, de az üteme egyénileg eltérő. Vannak már 
olyan gyerekek is a csoportokon belül, akik nem csak magukat képesek önállóan, rövidebb 
idő alatt ellátni, hanem már másoknak is tudnak segíteni. Ez a jelenség legtöbbször az udvari 
élet előtti öltözködésnél figyelhető meg. Nevelési területeken elért eredmények. A gyermekek 
belépéskor, illetve távozáskor köszönnek társaiknak, a felnőtteknek. Előfordul, hogy már 
egymást figyelmeztetik, ha késik a köszönés. 
A csoport rendjét ismerik, tevékenyen vesznek részt a környezetük alakításában. Azonban, 
mint mindenben, vannak egyéni eltérések, amelyekre külön figyelmet fordítanak a 
pedagógusok. A játék utáni rendrakást csoportonként kicsit eltérően, énekléssel vagy állandó 
zene CD-vel alakították ki valamennyi csoportban. Ennek ötletét munkaközösségi bemutató 
során lesték el egymástól, amelynek valamennyien örültünk. 
Munkaközösségi kezdeményezés eredményeként a magas hangszín csökkentésére esetenként 
ritmustapsot, vagy állandósult gyermekdalt kezdenek el, amelynek kapcsán halkul a hangerő. 
Ez mindenki számára élhetőbbé teszi a mindennapokat. Cél: A gyerekek szokják meg, hogy 
még a játék hevében is odamennek ahhoz, akihez beszélni kívánnak. A pedagógusok 
példamutatásukkal is segítik ennek a szokásnak az elsajátítását. Gyakran tapasztalható, még 
az udvaron is.  
„Játéktevékenységük is elmélyültebb, megjelentek a szerepjátékok: anyás-apás, tündéres, 
versenyautós, kiskutyás, s az óvó nénis játék is. Amelyben utánozzák az óvodapedagógusok 
jellegzetes hanghordozását, szavaikat és mondataikat fűzik bele a játékba.  A 
mindennapokban jellemző a gyerekek játékára. Közben énekelnek, mondókáznak. Őket 
figyelve több információt szűrnek le az óvó nénik is, nem csak a gyerekekről, hanem saját 
magukról is. „ A gyerekek játékán keresztül is visszaigazolást kaphatunk a pedagógiai 
munkánkról. Ugyanakkor nagy felelősség, hisz nem mindegy, hogy milyen mintát 
közvetítünk a gyerekek felé.” Általánosan jellemző volt ebben a tanévben az alábbi óvónői 
beszámolóban leírtak. 
„ A nehézséget, a csoportban lévő viselkedésbeli problémák okozzák, amelyek megnehezítik 
a foglalkozásaink lebonyolítását. Rengeteg szervezési és szakmai felkészültséget igényel 
tőlünk. Elsősorban a problémás gyermekek lelkivilágát kell átértékelnünk, átlátnunk, hogy 
mit-miért tesz. Nem feltétlenül a megrovás a legcélravezetőbb. Persze nem jutalmazzuk az 
agresszív, engedetlen, hangoskodó viselkedést, hiszen a többi gyermekre is tekintettel kell 
lennünk. Jó módszerként alkalmaztuk a problémás gyerekkel történő mélyebb, egyéni 
beszélgetést, a beszélgetés utáni ölelést, amely a gyermekben pozitív megerősítést ad. 
Megerősíti benne azt, hogy minden haszontalan viselkedése ellenére szeretjük őt. A módszer 
gyakoriságának köszönhetően a viselkedésbeli problémák csökkentek.”(méhecske csoport 
beszámolójából) 
 
5-6 évesek 
A csoportos pedagógusok törekedtek arra, hogy segítsék a gyerekek az alapvető szociális 
készségeinek kibontakozását. Céljuk volt, hogy a gyerekek megtalálják helyüket a csoportban, 



 

 
 

 6

érezzék jól magukat, és ez által erősödjön önbizalmuk, önállóságuk, társas kapcsolataik, 
felelősségtudatuk, problémamegoldó képességük. Ebben a korban, már jellemző, valamennyi 
csoportban megfigyelhető volt, hogy tartósabb barátságok szövődtek, megélték, megérezték 
az együvé tartozás örömét, és apránként az elválás, a változás, egy új helyzet ízét 
kóstolgatják.  
 
Három év, esetenként négy év után a gyerekek várják az iskolát, helyükre újak érkeznek.  
Hangsúlyt fektettek az óvodapedagógusok az érzelmi intelligencia kibontakoztatásán kívül, az 
egészséges életmód fontosságára. Ezen belül kiemelten a gyermekek személyes higiéniájára 
való igényesség formálására. Továbbá nagy hangsúlyt fordítottak az önkiszolgálás és a 
társakért, a közösségért vállalt feladatok fontosságára a korosztálytól elvárható szinten.  
A kialakított szokások, szabályok betartására, az egymás tiszteletére, szeretetére, épségük 
megóvására, a környezetük esztétikájára, védelmére, az értékek megbecsülésére hívták fel a 
gyermekek figyelmét a napi nevelő munkájuk során. A korosztály többsége megértette, és 
elfogadta, hogy a rendszeres, intenzív mozgás, a rendszeres, pontos étkezés, a tisztaság, 
szükséges az egészség fenntartásához.  
A szülőkre is próbáltak hatni a pedagógusok, hogy kevesebbet ültessék televízió és 
számítógép elé gyermekeiket, mivel a szabad mozgás, a manipulációs tevékenységek, 
szerepjátékok jobban segítik gyermekeik fejlődését.  
Még mindig van azonban csoportonként eltérő számban néhány gyermek, aki nem szívesen 
vesz részt mozgásos tevékenységekben, gyakran fáradtnak, unottnak tűnnek.  
Az ebédelésnél mindenki az igényének megfelelő adagot szedi ki magának, majd elfogyasztja. 
De vannak, akik a reggelit és uzsonnát nem akarják elfogyasztani. A gyümölcsöt már 
mindenki megszerette, ezt naponta szívesen fogyasztják. Szokássá vált valamennyi 
csoportban. Reméljük, hogy az iskolai tízóraiba is csomagolnak a szülők a gyermekeik 
számára. 
Az önkiszolgálás senkinél nem jelent problémát az étkezések során, ételt szednek, folyadékot 
öntenek maguknak. Nagyon ügyesek. Naposi és felelősi munkát szívesen végeznek.  
A játék önálló elpakolása néhányuknál problémát jelent, de kevés segítséggel, ösztönzéssel 
ezek is helyükre kerülnek.  
Néhány gyermeknél jellemző, nem a szándékos rongálás, hanem a meggondolatlan, durva 
játék, ami megnehezítette a csoportok életét. Ők folyamatos felügyeletet igényeltek, gyakori 
figyelmeztetést, megbeszélést.  
Egy csoport óvónői éves beszámolójából a következők is megjelennek. „Nem tudtuk 
kinyomozni, hogy honnan eredt, ki hozta be a csoportba, de megjelent csoportunkban a 
gyermekszerelem, ami néhány esetben azzal járt, hogy a gyerekek egymás száját 
csókolgatták, illetve intim testrészeiket mutogatták. Ezt az érintett gyerekekkel az ő 
szintjükön megbeszéltük, illetve a szülőket tájékoztattuk”. 
Ezekben a csoportokban is, az év folyamán gondot okozott a hangerő szinten tartása. Ehhez 
hozzájárult a magas létszám, néhány önkontrollal nehezen bíró gyermek, valamint az egyik 
csoportban egy gyengén halló kisfiú, aki az átlagnál hangosabb, így a többiek is gyakran 
megemelték hangjukat.  
 
Oktató munkában elért eredmények, nehézségek, Tanköteles gyermekek csoportjaiban 
 
Éves terv alapján dolgozik valamennyi csoport, amely többnyire az évszakokhoz, 
ünnepkörökhöz, jeles napokhoz kapcsolódik. Ezekhez a válogatott anyagot a heti tervekben is 
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megjelenítik, bár előfordult, hogy az időközben megélt élményekhez, eseményekhez 
kapcsolódóan más is helyet kapott, vagy éppen eltértek az eredeti tervtől. Ettől függetlenül a 
tervezett témákat feldolgozták.  
Elmondhatjuk, hogy sok azoknak a gyerekeknek a száma, akiknek értelmi képességeik, 
kiemelkedők.  
Önmagukról alkotott kép kialakult. A testrészeket felismerik, megnevezik, az irányokat 
megmutatják, követik, a jobb és baloldal, vagy ez irányba történő elmozdulást, ha nem is 
azonnal, automatikusan reagálják le, rövid gondolkodás, koncentrálás után helyesen teszik. Ez 
a felnőtteknél sem mindig automatikus és egyszerű.  
Szívesen vesznek részt a testnevelés foglalkozásokon, mozgásos játékokban. 
Az iskolát kezdő gyerekek tudnak cipőt kötni, annak ellenére, hogy elvétve fordul elő, hogy a 
szülő fűzős cipőt ad gyermekére. A tornacipő sem mindenkinél fűzős.  
A feladatokat könnyen oldják meg, nem szükséges gyakori magyarázat. Akinél igen, annak 
inkább a figyelmetlenség, a személyiségéből adódó szétszórtság, kapkodás a felelős, nem 
pedig az értelmi képességei.  
 
 
Néhány gyermeknél nem alakult ki a számfogalom 10-ig, de ők még szeptembertől nem 
tankötelesek. Többségük kis mennyiségeket összképük alapján felismer, halmazokat helyesen 
egyesít és bont, sorba rendez, sorszámokat megnevez. A geometriai formákat felismerik, még 
kinesztetikusan is (hátukra rajzolva).  
Többségük tisztán énekel, hallásuk, ritmusérzékük jó. Óvodánkból többen jelentkeztek, 
zeneiskolai felvételire.  
Verbális kifejezőkészségüket bizonyítja, hogy folyton van mondanivalójuk, csak legyen, aki 
meghallgassa őket. Az anyanyelvi játékok során megfigyelhető volt, hogy különböző hangok, 
különösen egymás hangjának felismerése nem okoz gondot. Kedvencük a megadott 
hangzóval, vagy két hanggal szókeresés, megadott hang, vagy szó differenciálása, kihallása, 
szóból, szövegből és a szóbontás tapssal, lépéssel. Ez utóbbit meglepően helyesen teszik.  
Ami a szövegtanulást, a beszédprodukciót illeti, a szülők kifejezésre juttatott csodálatával, 
elégedettségével tudnánk leginkább ecsetelni, hiszen minden kisgyerek hosszabb-rövidebb 
verssel örvendeztette meg édesanyját és hozzátartozóit az anyák napjával egybekötött 
ballagási ünnepségen. Egymás szövegét is kívülről fújták. Nem állítjuk, hogy mindenkinek 
egyszerűen ment a tanulás, de hát ez, mint tudjuk összetett dolog. Nem feltétlenül a verbalitás 
hiányossága.  
Végül, de nem utolsó sorban, kiemeljük a rajkészségük fejlődését, az emberábrázolást. Ez 
alátámasztja, azt a kutatási eredményt, miszerint 10 éves korig az emberábrázolás fejlettsége 
nagyvonalakban párhuzamot képez a gyermek értelmi fejlettségével.  
 
 

 Az év során megvalósult mérések, eredmények 
 

2011-2012 
 

Gyermeki fejlettség mérés 
2011. november 
 
Gyermeki fejlettség mérés 
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kimenő nagycsoport  
2012. május 
 
Volt óvodásaink nyomon követése az első osztályban 
2012 január. 
 
Társintézmények elégedettségi mérése  
2011. október 
 
 
A pedagógiai programunkból kiindulva, a gyermeki fejlettség fokának feltérképezését, a  
gyermekek mindennapos tevékenységei során végezték el a pedagógusok. Ami azt jelenti, 
hogy nem direkt módon mérték a gyermekeket, sokkal inkább megfigyelték egyes 
képességeiket, aktuális fejlettségi szintjüket. Amely nélkülözhetetlen a tudatos pedagógiai 
munka megkezdéséhez illetve folytatásához, annak érdekében, hogy minden gyermeket 
önmagához mérten egy magasabb fejlettségi szintre lehessen eljuttatni. 
 
Pedagógiai programunk megvalósításának részeként elengedhetetlen az alapos gyermek 
ismeret. Ennek a tudásnak megszerzése érdekében, a pedagógusok 8 területre oszthatóan 
megfigyelik, mérik, meg ismerik és később fejlesztik a gyerekeket a nevelési folyamat során. 
 
A területek a Következők: 
 
1. Testséma fejlettségének mutatói (Milyen szinten áll, önmagáról alkotott képe)  

2. A gyermek téri tájékozódásának, térbeli mozgásának fejlettsége (mennyire tud a térben 
eligazodni, tájékozódni, ügyes, avagy ügyetlen, gátolt?) 
 
3. Mozgásfejlettség  (Milyen szintű a mozgása, összerendezett? gátolt? vannak e mozgásában 
elmaradások? hiányosságok? ebből adódó bátortalanságok?) 

4. A gyermek értelmi fejlettsége (Fokát meghatározza önmagáról ismert képe, térbeni 
eligazodása, a mozgásának, manipulációs készségének fejlettségi szintje) 

5. A gyermek finommotoros koordinációjának fejlettsége (szintén fontos terület, hiszen 
ennek a fejlődési foka segíti a későbbi iskolai feladatok elvégzésében, majd a munka, a 
művészetek világában) 
 
6. A gyermek, nyelvi kifejezőképességének fejlettsége (befolyásolja a társas kapcsolatainak 
alakulását, képet ad értelmi fejlettségének fokáról) 
 
7. A gyermek szociális fejlettsége (Képes-e azonosulni , megérteni, tolerálni, érzelmeit 
kimutatni, ha szükséges uralni stb.) 

8. A gyermek szociális érettsége (pl szabálykövetésre képesség)A MIP éves 
beszámolónkban részletesen megtalálhatóak a százalékos adatok. Az összes terület (mérését) 
elvégezték a pedagógusok, minden gyermekre, majd csoportra összesítve. Ebben a 
beszámolóban most, a közösségi adatokat prezentálom. 
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A gyermekek szociális fejlettsége 
 

  Kiscsoport Nagycso-
port I. félév

Nagycsoport 
II. félév 

Hozzáadott 
pedagógiai 

érték 

Kezdeményező 
15% 63% 66% 51% 

Elfogadó 67% 33% 33% 34% 

Visszahúzódó   1% 13% 

Kapcsolat-
teremtés 

felnőttekkel 

Elutasító  
 

0% 4% 

Kezdeményező
  75% 44% 

Elfogadó 49% 33% 24% 25% 

Visszahúzódó 25% 9% 1% 24% 

Kapcsolat- 
Teremtés 
társakkal 

Elutasító 3% 6% 0% 3% 

Szemlélődő 
8% 2% 0 8% 

Magányosan 
tevékenykedő

19% 1% 1% 
18% 

Társakhoz sodródó 26% 12% 3% 20% 

Bekapcsolódó 10% 23% 28% 18% 

Alkalmazkodó 20% 12% 12% 8% 

Együttműködő 1% 23% 32% 31% 

Kezdeményező 11% 15% 14% 3% 

Beilleszkedés a 
tevékenységbe 

Irányító 5% 12% 10% 5% 
Megérti 35% 70% 86% 51% 
Nem érti 7% 2% 0% 7% 

Érti, de nem teljesíti 5% 28% 0% 5% 
Részben teljesíti 53% 47% 14% 39% 

Irányítással, 
segítséggel elvégzi 

85% 53% 15% 70% 

Önállóan teljesíti 15% 56% 84% 69% 

Elmélyült, kitartó 64% 34% 80% 16% 

Feladat –  
megértése, 
feladat – 
tartása 

Kapkodó, szétszórt 46% 33% 12% 34% 
Kiegyensúlyozott 30% 54% 72% 42% 

Nyugtalan
4% 12% 6% 2% 

Erőszakos 8% 3% 3% 5% 

Változó hangulatú 42% 27% 16% 26% 

Érzelmi élete 

Zárkózott 48% 4% 3% 45% 



 

 
 

 

A gyermekek szociális érettsége 

 

  Kiscsoport Középső 
csoport 

Nagycsoport Kimenő 
nagycsoport 

Személy kontaktus 
nélkül is teljesít 

12% 11% 54% 85 

Időnként személy 
kontaktust igényel 

42% 44% 40% 15% 

Önállósága 

Állandó személy 
kontaktust igényel 

46% 45% 6% 0% 

Motivált, jó 
megoldásra törekvő 

60% 56% 77% 88% 

A motiváltság hiánya 
jellemzi, erőtlen 

40% 44% 23% 12% 

Tevékenysége 
elmélyült 

45% 54% 71% 90% 

A feladat nem köti le 45% 46% 29% 10% 

Kitartó a 
tevékenységben 

51% 56% 69% 88% 

Feladatvégz
ése 

Kapkodó, kitartásra 
nem képes 

49% 44% 31% 12% 

Gyors, dinamikus 
7% 4% 34% 16% 

Átlagos 67% 76% 51% 77% 

Lassú, nehézkes 26% 20% 15% 7% 

Könnyen vált át más 
tevékenységre 

59% 71% 37% 88% 

Munkatemp
ója 

Nehezen áll át más 
tevékenységre 

41% 29% 63% 12% 

Kivárásra képes, 
toleráns 

43% 44% 73% 78% 

Feladja 29% 32% 20% 12% 

Indulatkitöréssel 
válaszol 

13% 22% 4% 4% 

Személyek elleni 
agresszióval 

4% 1% 2% 4% 

Válasz a 
tevékenység

ek 
akadályozás

ára 

Regresszióval 11% 1% 1% 2% 
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Minden adatban jól látható, hogy a nevelési folyamatok az óvodai évek alatt pozitív értékeket 
mutatnak. A hozzáadott nevelési mutatók pedagógiai érték, sosem mérhető kizárólagosan, 
hiszen a nevelésben a családokkal közösen veszünk részt, szülők- pedagógusok. Az igazi 
lényeg mindig a gyermek neveltségi szintje. 
 

Volt óvodásaink nyomon követése az első osztályban 2012. 
 

Mozgásfejlődés 
A. Nagymozgások: 
 

Mozgásos feladatok kivitelezésének összképe: 
 

 
Mozgása összerendezett, 

pontos, biztos, 
Mozgása összerendezetlen, 

pontatlan, bizonytalan, 
kényszerből végzett 

Mozgása változó 

55% 12% 33% 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
Mozgása
összerendezett,
pontos, biztos
pontatlan,
bizonytalan

változó

 
 

Mozgástempója 
Korának 
megfelelő 

Gyors Lassú Változó 

57% 12% 21% 10% 
 

 

0%
10%
20%
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40%
50%
60%

korának megfelelő

gyors

lassú

változó
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Mozgáskoordinációja 
 
Egyensúlyérzéke jó Egyensúlyérzéke nem jó Változó 
67% 10% 23% 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

egyensúlyérzéke jó

nem jó

változó

 
Mozgásos téri tájékozódása 

 
Követi az utasított 
irányt 

Irányt téveszt Képtelen a 
tájékozódásra 

Változó 

74% 5% 2% 19% 
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irán yt tévesz t
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tájéko zó d ás ra
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B. Finommozgások 
Ceruzafogás 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Biztos
bizonytalan
változó

 
       1..Ceruzafogás 
Biztos Bizonytalan Változó 
81% 9% 9% 
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2. Írása, füzete 

 
Egyenletes, tiszta, rendezett Kusza, maszatos, rendetlen Változó 
62% 24% 14% 
 

0%
10%
20%
30%

40%
50%
60%
70%

Egyenletes, tiszta,
rendezett

Kusza, maszatos,
rendetlen

változó

 
Értelmi fejlődés 

 
A: Figyelem 
 

Jellemzői 
 
Kitartóan figyel, a feladatot 
megérti, önállóan teljesíti, jól 
oldja meg 

Változóan figyel, feladatot 
segítséggel teljesíti, kevés 
hibával oldja meg 

Nem figyel, feladatot nem 
érti meg, nem teljesíti, sok 
hibát ejt 

60% 31% 9% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60% Kitartóan figyel, megérti,
önállóan teljesíti, jól oldja meg
a feladatot

Változóan figyel, feladatot
segítséggel teljesíti, kevés
hibával oldja meg

Nem figyel, feladatot nem érti
meg, nem teljesíti, sok hibát
j  

 
Kérdésre… 

 
Azonnal 
válaszol 

Késve válaszol Tudja a kérdést, 
de nem válaszol 

Nem a kérdésre 
válaszol 

Nem válaszol 

55% 31% 2% 9% 2% 
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Munkatempója 
 
Gyors Átlagos Lassú 
24% 50% 26% 

 
B: Emlékezet 
 
Megbízható, olvasott 
szöveget értelemszerűen 
elmond 

Változó, olvasott szöveget 
segítséggel elmond 

Megbízhatatlan, olvasott 
szöveget nem tudja 
elmondani 

62% 29% 9% 
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C: Beszéd 
 

 Artikulációja 
 
Tiszta, érthető Rosszul artikulál Beszédhibás 
79% 7% 14% 

 
 

 
 

Kérdésre… 
 
Szavakban válaszol Tőmondatban válaszol Egész mondatban válaszol 
9% 33% 57% 
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Képolvasás, szövegmondás 

 
Önállóan, összefüggéseket 
felismer, alapos 

Segítséggel, csak a lényeget 
felismerő 

Segítséggel sem, lényegtelen 
dolgokat mond el 

59% 29% 12% 

 
 
D: Olvasás, betűfelismerés 
 
Minden betűt és szót felismer Csak egyes betűket ismer fel Nem ismeri fel a betűket 
90% 2% 7% 

 
 
 

Szociális fejlődés 
A: Társas kapcsolatok 
1. Felnőttel 
 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
56% 42% 2% 
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2. Társakkal 
Kezdeményező Elfogadó Elutasító 
60% 40% - 

 

 
 
 

3.  Helyzete 
 

Vezető, irányító Egyenrangú Alárendelt Peremhelyzetű 
28% 60% 2% 10% 
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B: Magatartás 
         Önértékelés 

 
Túlzott Reális Negatív 
14% 79% 7% 

 
       Jellemzői 
 
Nyugodt, 
kiegyensúlyozott 

Nyugtalan Változó Egyéb( dacos, 
zárkózott, merev, 
szorongó, csendes, 
közönyös 

64% 10% 21% 5% 
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C: Tanuláshoz való viszonya 
 
Szeret tanulni, 
motivált 

Változó Nem tanul szívesen Passzív, közömbös 

73% 17% 5% 5% 
 

 

 
Sikertelenséget… 
 
Elviseli Bezárkózik Agresszivitással 

válaszol 
Sírással 
válaszol 

Feladja Jobb 
teljesítményre 
ösztönzi 

57% 2% - 5% 5% 31% 
 

 
 
Minden tárgyból 
egyenletesen teljesít 

Néhány tárgyból lemaradt Kiemelkedően jól teljesít 

45% 26% 29% 
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Minden évben, levélben megkeressük azokat az iskolákat, amelyekbe tudomásunk szerint 
beiratkoztak a mi óvodásaink. 42db kérdőív érkezett vissza, azokból az iskolákból, ahova volt 
Tulipán óvodás gyermek jár. Ezeknek az összesített adatait látjuk a fentebbekben. 
 
 
 
Tisztasági ellenőrzéseket, előre kidolgozott szempontok alapján idén is végeztek a kollégák. 
A minőségi team tagok irányításával, heti rendszerességgel, minden helyiségre kiterjedően 
látták el ezt a feladatot dajka nénik csoportja óvodapedagógus kolléga vezetésével. 
 
A részletes adatokat a MIP éves beszámolója tartalmazza. 
 
Összességében elmondható, hogy körültekintő precíz munkavégzés folyt ebben a nevelési 
évben. A 90%-os vagy az alatti értéket elérő munkavégzés abból adódott, hogy jóval 
kevesebb eszközzel, tisztítószerrel rendelkeztünk egész tanévben. Ez befolyásolta a 
munkavégzés hatékonyságát. 
 
A szertár rendje, a faliújságok naprakész aktualitása, az udvari játéktároló házikó 
rendezettsége, az óvónői asztalok körüli rendezettség hiányosságot tükrözött. A felelősök 
ellenőrzésével, valamint a használók maguk utáni elpakolásának ellenőrzésével a következő 
nevelési évben bővítjük a MIP team tagok hatáskörét. 
 
 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
A legtöbb tehetségígéretes gyermekre cselekvések sorának biztosításával, ezek számos 
alkalmazásával lehet rátalálni. 
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Mind három, szükségességének felismerését elsősorban a pedagógus hozzá állása, jól és 
rendszeresen végzett pedagógiai munkája segíti elő. 
Valamennyi csoportban a gyerekek minél alaposabb megismerése segíti, hogy a gyerekekkel 
foglalkozó pedagógusok felismerjék a tehetségígéretes, a felzárkóztatásra szoruló 
gyermekeket. Egyéni fejlesztést minden pedagógus végez. Akár egyszerű dolgokban is. Pl. 
játék közben a színek megnevezése, felismertetése, gyakorlása. 
A felzárkóztatást, az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekek diagnosztizálását esetenként a 
Nevelési Tanácsadó, illetve a Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleményben 
megfogalmazott módon segíti. 
 
A nevelési év elején 31 gyermek rendelkezett szakvéleménnyel (30 fő BTM, 1 fő SNI). 
 
 
  Azok a gyerekek, akik fejlettségi szintjüket érintően valamilyen területen (mozgás, 
beszédkészség, figyelem, ábrázolókészség, szociális érettség, viselkedés) az életkoruknak 
megfelelőtől eltérő képet mutattak rendszeres fejlesztő foglalkozásban részesültek. 
 
 
 

 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport 

Őzike 
csoport 

Halacska 
csoport 

Csillag
csoport 

Cinege 
csoport 

Delfin 
csoport 

Virág 
csoport 

 
Tanköteles 
gyerekek 

 
- 

 
4fő 

 
7fő 

 
13 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
- 

 
1 fő 

 
2 fő 

 
- 

Nem 
tanköteles 
gyerekek 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 fő 

 
- 

 
1 fő 

 
 
 
Rendszeres fejlesztő, - felzárkóztató foglalkozásokon, gyógypedagógiai ellátásban a 
2010/2011-es nevelési évben összesen 42 gyermek vett részt.  
 
Év végén szakvéleménnyel rendelkezik: 
 
 
Nevelési Tanácsadó szakvéleményével: 32 fő  

 
Érvényes Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság szakvéleménnyel rendelkezik: 3 fő 
− SNI/a 1 fő 
 
 
A csoportlétszám szempontjából: 
 
2 főnek számít: 35 fő 
3 főnek számít: - 
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 Méhecske 
csoport 

Napocska 
csoport 

Napraforgó 
csoport 

Katica 
csoport

Őzike 
csoport

Halacska 
csoport 

Csillag 
csoport 

Cinege 
csoport

Delfin 
csoport

Virág 
csoport

2 
főnek 
számít 

 
- 

 
4 fő 

 
7fő 

 
13 fő 

 
2 fő 

 
- 

 
- 

 
2 fő 

 
2 fő 

 
1 fő 

3 
főnek 
számít 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
Ezek a gyerekek fejlesztő foglalkozásra jogosultak, a szakvéleményekben foglaltak szerinti 
óraszámban, fejlesztési területeken. 
 
Az év során Nevelési Tanácsadóhoz irányítottunk: 

- iskolaérettségi vizsgálatra 8 gyereket 
- mozgásfejlesztésre: 9 gyereket 
- képességvizsgálatra: 5 gyereket 
- pszichológushoz: 3 gyereket 
- előszűrő vizsgálatra: 27 gyereket  
(Egy szülő nem adta beleegyezését a vizsgálathoz.) 

 
Az előszűrő vizsgálatokat a nevelési tanácsadó szakemberei 2012. június elején végzik el. 
 
Szakértői Bizottságokhoz irányítottunk:  

- Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottsághoz: 3 gyereket 
- Beszédvizsgáló Bizottsághoz: 1 gyereket 

 
A 2011=2012. év kezdetére kialakítottuk új szokásrendként a pedagógusok egyéni 
felzárkóztatásának feladatainak ellátásának segítésére, az alábbiakat. A szükségességét a 
magas gyermeklétszám a csoportokban indokolta 30-32 fő= csoport 
A főállásban foglalkoztatott fejlesztőpedagógus kolléga, a munkatervében feladatként jelölte 
meg, hogy a magas csoportlétszámokra való tekintettel több időt töltsön a csoportokban. 
Ennek célja az volt, hogy a pedagógusok abban a heti egy órában tervezhettek olyan mikro-
csoportos, differenciált tevékenységet, ami legalább két pedagógus jelenlétét kívánta. A 
pedagógusok szívesen, nyitottan fogadták ezt a lehetőséget, úgy tervezték azt a napot, azt az 
órát, hogy a lehető leginkább együtt és össze tudjanak dolgozni a fejlesztőpedagógussal.  
Azokban a csoportokban, ahová 9 és 10 óra között ért be, össze kellett hangolni az óvónő által 
kezdeményezett foglalkozásokkal az egyéni fejlesztésre szoruló gyermekekkel történő 
foglalkozást. Egy-két hét alatt sikerült kialakítaniuk a megoldást, minden pedagógus partner 
volt ebben.  
 
 
A rendszeres fejlesztő foglalkozásra járó gyerekek várható eredményei az iskolában: 
 
− A fejlesztésre járó tanköteles korú gyerekek közül 33 fő megy el iskolába. 
 
Várhatóan jól teljesít: 17 gyerek     
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Közepesen teljesít : 14 gyerek     
Gyengén teljesít : 1 gyerek 
 
A fejlesztőpedagógus kolléga Kapcsolattartása 

 
Pedagógusokkal, csoportokkal: 
 
 - Az óvodapedagógusokkal a munkatervben meghatározottak szerint esetmegbeszéléseket 
tartottak.  
- Aktívan vett részt a csoportok ünnepségeinek előkészületében (pl. Mikulás, Karácsony, 
farsang, gyermeknap) lebonyolításában. 
- Heti egy órát töltött minden csoportban a fentebb leírtak szerint. A többi időt egyéni 
fejlesztésre fordította. 
- Néhány alkalommal kísért színházba, uszodába gyerekeket. 
- A pedagógusok által vezetett egyéni fejlesztési lapok kitöltését figyelemmel kísérte, 
segítette.  
 
Szülőkkel: 
 
 - A fogadóórákat a szülőkkel előre egyeztetett időpontokban tartotta. Több alkalommal, az 
óvodapedagógusokkal közös fogadóórát tartottak. 
 
 
Nevelési Tanácsadóval, logopédussal: 
 
- Az intézményünkbe kijáró logopédussal jó együttműködés alakult ki. A gyerekek 
fejlesztésében összedolgoztak, rendszeresen konzultáltak. Kölcsönösen segítették egymás 
munkáját. 
 
 - A Nevelési Tanácsadóval a kapcsolattartás rendszerességét, intenzitását meghatározták a 
közös feladatok (előszűrő vizsgálatok, vizsgálatkérések, szakmai segítségkérés, pszichológus 
közreműködése, iskolaérettségi vizsgálatok).  
   

Tehetségígéretek gondozása az óvodában 
 
Szakmai közösségünk már a második tanévben kezdte meg a tehetséggondozó 
(fakultációknak), foglalkozásoknak újabb formáját, az előző éviekhez képest. 
A változtatás kiinduló pontját az indokolta, hogy az Országos Óvodai Program módosítása 
kapcsán az óvoda, fizetős szolgáltatást nem szervezhet. Az idei tanévben 
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Az óvoda szervezésében megvalósult tehetséggondozó térítés mentes foglalkozások 

Foglalkozás  Szeptember  Május 

Torna  10 gyermek  15 gyermek 

Néphagyomány  12 gyermek  22 gyermek 

Zeneovi  9 gyermek  15 gyermek 

Kézműves foglalkozás  9 gyermek  15 gyermek 
 
 

Egyéb foglalkozások 
 Szeptember Május 
Katolikus hittan 14 gyermek 14 gyermek 
Református hittan 21 gyermek 42 gyermek 
Térítéssel Úszás oktatás 78 gyermek 43 gyermek 

 
 

Tapasztalatok, szülői vélemények a szolgáltatások színvonaláról 
 
Az úszásoktatásról való lemorzsolódás a téli időszakban fellépő gyakori megbetegedések, a 
lelkesedés csökkenése, a kitartás hiánya és a szülők következetlensége jelentette. Ezt 
követően megemelkedett az utazási költség, amely további létszámcsökkenést jelentett az 
anyagiak miatt.  
A néphagyományra évközben is jelentkeztek gyerekek, akiket nem utasítottunk el. A 
gyerekek szívesen vettek részt a foglalkozásokon.  
A kézműves foglalkozásokon, hiányzás esetén más jelentkező vett részt.  
A szülők elégedettek az ingyenes foglalkozásokkal többre is lenne igény, de el kellett 
fogadják, hogy a létszámot csoportonként 2-3 főre korlátoztuk. Őket a nagy csoportosok 
közül választottuk megnyugtatva a szülőket, hogy az ő gyerekük számára is lehetőség nyílik 
jövőre ezeket kipróbálni. 
 
A cinege csoport szülői közössége mindhárom szülői értekezleten hangot adott annak, hogy 
hiányolják a fizetős foglalkozásokat, amelyek évekig voltak elérhetőek a gyerekeik számára. 
Az alábbiakban megjelenítjük, hogy a szülők milyen plusz, fizetős szolgáltatásokra járatják 
gyermekeiket heti rendszerességgel, összes gyermeket illetően. 
 

 
 

Tehetséggondozó foglalkozások az óvoda szervezésén kívül: 
Foglalkozás: fő 

úszás 2  
balett 1 
tánc 1 

taekwondo 2 



 

 
 

 

 

 

Angol nyelv 8 
Német nyelv 3 

Torna 1 
Úszás  6 
Karate 1 

Lovaglás 5 
Foci 7 

Mazsorett 2 gyermek 
Tenisz 1 gyermek 
Golf 1 gyermek 

Hyp-Hap 3 gyermek 
Gyermek zumba 3 gyermek 

jégkorong  1 gyermek 
Logopédia 1 gyermek 
Összesen: 49 gyermek 

 
 

 Az intézmény szabadidős tevékenysége 
 

Óvodán kívüli előadások, tanulmányi kirándulások, és óvodánk épületében szervezett 
műsorok 

Program, időpont Résztvevők száma 
Kresz ABC, vidám bohócműsor a Közösségi 
Házban, 2011.09.21-én 

középsősök és nagyok  

Tanulmányi séta az egyik csoporttárshoz, az 
udvarban tartott fürjek megfigyelése, 
2011.09.26-án 

28 gyermek 

2011. szeptember 30. tanulmányi kirándulás 
az Equina lovasfarmra Ócsára 

29 fő 

Tanulmányi kirándulás, Budakeszi 
Vadaspark, 2011.10.19-én 

25 gyermek 

Megemlékezés az 56-os műemléknél és 
kopjafánál, 2011.10.20-án 

középső és nagycsoportosok 

Budapest Bábszínház, A brémai muzsikusok 
című előadás megtekintése, 2011.11.15-én 

Valamennyi óvodás, kicsik kivételével 

Mikulás ünnepség (KHT), zeneovisok 
műsora 2011.12.05-én 

egész óvoda, 26 gyermekszereplésével 

Budapest Bábszínház, Misi Mókus 
vándorúton című előadás megtekintése, 
2012.01.03-án 

Valamennyi óvodás, kicsik kivételével 

Gézengúz együttes farsangi zenés műsora, 
2012.02.01-én 

egész óvoda 

Március 15-i megemlékezés a kopjafánál, 
2012.03.13-án 

valamennyi csoport, kicsit az óvoda zászlója 
körül  

Budapest Bábszínház, Minden egér szereti a Valamennyi óvodás, kicsik kivételével 
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sajtot című előadás megtekintése, 
2012.03.22-én 
Családi nap, gyermeknap, 2012.05.05-én Egész óvoda 
Élményszerző kirándulás, szülőkkel a 
szentendrei Skanzenbe, 2012.05.22-én 

27 gyermek, 31 felnőtt 

2012. május 29. Tavaszi élményszerző szülős 
kirándulás a Skanzenbe. 

 27 gyermek 31 felnőtt 

Kirándulás az állatkertbe 60 fő  
Tavaszi szülős kirándulás M5-ös játszóházba 60 fő plusz szülők 
 

 
 Az éves munkaterv teljesítése 

 
 
A nevelési oktatási célok megvalósításához rendelt feladatokat elvégeztük. 
Évközi programjaink: 

 
• Nyílt nap ősszel és tavasszal. 
• Kirándulás az Állatkertbe. 
• Télapó az oviban, az óvó nénik előadása. 
• Adventi munkadélután a szülőkkel. 
• Karácsonyi műsor, az óvó nénik előadása. 
• Farsang  
• Papírgyűjtés ősszel, tavasszal. 
• Anyák napi- évzáró ünnepség. 
• Gyermeknap - Családi nap. 
• A föld napja, madarak fák napja, a víz világnapja, állatok napja 
• Nemzeti összetartozás napja.(pedagógusok innovációja alapján került megszervezésre)  

 
 
 
 
 
 
 
2. A minőségfejlesztési munka áttekintése 
 

 A nevelési év során megvalósult partneri igény- és elégedettségmérések leírása,  
adatai, elemzése 
 

Társintézmények elégedettségi mérése 2011. október 
 



 

 
 

 

A. igen
84%

B: nem
8%

C: nem 
válaszolt

8%
0%

1. kérdés
Volt e már intézményünkben?

 
 
 

 

 
4.  kérdés 
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Ha igen, akkor melyik rendezvényen? 
 • Megnyitó 

ünnepség,  

• alapítványi gála,  

• bemutató 
foglalkozások, 

• családi napok, 
nyílt napok, 

• 5 éves 
születésnapi 
ünnepség

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

83%

0%
8%

8%

5. kérdés
Jónak tartja‐ e a szakmai 

kapcsolatot intézményeink …

A: igen

B: nem

 

 
7. Mivel lehetne szorosabbá fűzni a kapcsolatot intézményeink között? 

• Szakmai napok 

• Közös konzultációk 

• Sportrendezvények 
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• Rendszeres személyes kapcsolattartás 

• Esetmegbeszélő szemináriumok 

A válaszokból megtudtuk, hogy nagyobb hangsúlyt kell fordítanunk, hogy minél többen és 
jobban megismerjék nevelési programunkat. Végig kell gondolnunk, hogy a tanító néniken 
kívül a szakmai napjainkra másokat is meghívjunk. A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, 
hogy az iskolák tanítói, minden évben, szép számban jönnek el hozzánk. Ilyen alkalmakor 
megnéznek, betekintenek, több óvodai csoport munkájába, az aktuális fejlettségi szintekről 
tájékozódnak az óvodai csoportokban. Minden évben ezek a szakmai napok sikeresnek 
bizonyultak. A tanító nénik örömüknek adtak hangot, hogy úgy távoznak tőlünk, hogy 
útravalóul olyan iskolában is megvalósítható játékos módszerekkel gazdagodnak, amit ők is 
kipróbálnak, adaptálnak. 

Az adatokban megtalálható egy válaszadó esetében, (8%-ot tesz ki), hogy felületesnek, 
lazának tartja az intézményeink között a szakmai kapcsolatot.  

Az egyik óvoda szeretne szakmailag szorosabb kapcsolatot intézményünkkel. 

A vélelmezett lazább, felületesebb kapcsolatnak okait a következőkben látja 
nevelőtestületünk. 

Jóval fiatalabb szervezet, az intézményünk. Alakuló testületi összetétel. A pedagógusoknak 
soktényezős, a szakmai megfelelési elvárás.   

Eltérő pedagógiai program alapján végezzük a mindennapi pedagógiai munkánkat, Az értékek 
hangsúlyozása mind két intézményben megtalálható, azonban az értékek kialakításának 
sorrendiségében különbözően vélekedünk. 

 A partneri igények, elvárások beépítése a következő munkatervbe 
Fontosnak tartja pedagógusi közösségünk, hogy olyan szakmai napok szervezésére 
kerülhessen sor, amely mindkét intézményben dolgozók számára biztosítja a szakmai 
elmélyülésre a lehetőséget, mert egyformán hangsúlyozottan kiemelt feladatként kezeljük. 
Megvalósulás mikéntje is körvonalazódott az elmúlt hónapokban. Közös pontokat 
találtunk, amelyeket a beadott TÁMOP pályázat elnyerése esetén is meg tudunk 
valósítani. 

 
 A belső szabályozó rendszer működése 

A munkaköri leírásokban foglaltakat igyekeztek a munkatársak betartani. Több kolléga, 
közlekedési nehézségekkel küzdött az év során, előfordultak késések. A munkafegyelem ez 
irányú javítása szükséges valamennyi kolléga részéről. Valamennyi új és régi kollégának 
lehetősége van, akár web.-ről történő olvasásra a szabályozó dokumentumaink 
megismeréséhez, illetve újra elolvasható. 



 

 
 

 30

A helyi nevelési Programunkat ismerik, napi szinten, ha szükséges forgatják. 
A MIP, az SzMSz könyvtári használatban is forgott. 
A házirend kinyomtatása a beiratkozás alkalmából nem történt meg a szűkös költségvetés 
okán. 
Ma már elmondható, hogy a kollégák ismerik és törekednek a szabályozókban foglaltak 
értelmében végezni munkájukat. 
Az új kollégáknak sokat segítettek a kezdetektől nálunk dolgozó kollégák. 
A Köznevelési Törvénynek megfelelően a szabályozó dokumentumok is módosításra fognak 
kerülni. 
 
 
 
 
3. Személyi feltételek 
 

 A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 
 
A pedagógiai munkát végző kollégák óvodapedagógusi végzettséggel rendelkeznek. 
1 fő harmadik évfolyamon tanult. Már Ő is óvodapedagógusi oklevéllel rendelkezik, a 
2012/2013. nevelési évre. 
A nevelőtestületünk szakmai felkészültsége jó színvonalú. Nyitott érdeklődő, segítőkész, 
közösségnek mondható, az idei tanévben. Az újonnan érkezett kollégákat segítették, 
felkarolták. A nevelési programunk megismerése, fontos és kiemelt feladat, az idén 
csatlakozott kollégáinknak.  

A munkaközösség vezetők, az újonnan csatlakozott kollégák segítésében is aktív 
feladatokat láttak el. 
 
 
 
 

 Az új pedagógusok alkalmazásának módja 
 

A beérkezett önéletrajzok kapcsán, személyes beszélgetésre lettek behívva a jelentkezők. 
A felvétel, minden esetben próbaidő kikötése mellett történt. 
 
A jelentkező pedagógusok az ország legkülönbözőbb területeiről, adták be a 
jelentkezésüket.  Gyálon élő óvodapedagógusok, többségében helyi intézményeknél már 
foglalkoztatva vannak. 
 
Az állásra, jelentkezőkre vonatkozó tapasztalatok: 
Magas azoknak a fiataloknak a száma, akik záróvizsgát tettek, de nincs meg a 
nyelvvizsgájuk, ezért nem kaptak oklevelet. 
Magas azoknak a jelentkezőknek a száma, akik pályára visszatérni kívánnak, gyakorlatuk 
minimális. 
Többen jelentkeztek, akik 25-30 év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkeznek, de 
jelenleg pár éve nem találnak munkát. 
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Több helyre elköteleződik, előfordul, hogy az indulás napjáig nem szól, nem jelez vissza, 
hogy másik munkahelyet választott. 

 
 
 

 Létszám- és bérgazdálkodás 
 
Munkatársi közösségünkben is, egyre több, azoknak az emberi tényezőknek a száma, 
amelyek megoldásra, illetve azonnali megoldást várnak. 

Tanév elején minden pedagógusi, illetve dajkai állásunk betöltött volt. 
Októberben egy fő óvónő kérte, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a 
jogviszonyát, mert folytatni szeretné a kereskedelmi vállalkozását. 
Két hetes munkavégzés után egy végzett pedagógus kérte, hogy próbaidőn belül 
azonnal engedjük el, mert kapott egy számára kedvezőbb állásajánlatot. 
Januárban felmondási idejét letöltve újabb kollégánk ment el, mert időközben 
elköltözött, ahonnan nagyon magas a havi bejárás üzemanyag költsége. 
Év közben két dajka néni nyugdíjba ment. Ebből egy leszázalékolását hónapokig 
intézte. 
Év végén három óvó néni jelezte, hogy tanév elejére, már ne számoljunk 
személyükkel.  Egy fő ismét egész családjával kiköltözött külföldre. Egy fő jelezte, 
hogy nagymama lesz a nyáron, és előre láthatólag nagy szükség lesz rá a vidéken élő 
lányának. Egy fő vidékre költözött, ott örököltek házat. 
 

Az átmeneti üres álláskereten keletkező bérmegtakarítás nem számottevő, mert a nem 

tervezhető, de kifizetésre került 542 e Ft betegszabadság összege is ebből került 

finanszírozásra. Gazdálkodásra csak abban az esetben kerülhetett sor, ha egy adott álláshelyre, 

több jelentkező közül lehetett választani.  

A 2012/2013. nevelési évet teljes létszámmal kezdjük. 
Összesen: 43 fő főállású munkatárs. 
 
 

 
 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

 
Az egész tanévben az előre rögzített munkatervben szereplő feladat és 
munkamegosztás szerint végeztük el feladatainkat. 
Mindenkinek volt csoportban, illetve egyénileg is feladata. 
A feladatokból adódó terhelést igyekeztünk kiegyensúlyozottan elosztani. A 
betegségek során előfordult, hogy átszervezést igényelt a feladat elvégzésének 
mikéntje, illetve személye. Az éppen kieső kollégák aktuális feladatait más látta el. 
Összességében elmondható, hogy kiegyensúlyozott feladatmegosztás történt. 
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 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 
 
A Minőségi team, három fő, éves munkaterv alapján végezte, a Közoktatási 
Törvénynek megfelelően a munkáját. A team tagok havi lebontásban, a minőségi 
munkabér terhére illetménykiegészítésként kapták meg. 
A munkatársi közösség munkájának értékelésében aktív szerepet töltöttek be. 
A jutalmazásnak a differenciált felosztását megfigyelésük, tapasztalataik segítették, 
annak érdekében reális értékelésre kerülhessen sor. Szeretném megköszönni a 
pedagógus napi városi rendezvényt, valamennyi munkatársam nevében. Még sokáig 
nevettünk egy-egy humoros történeten, amelyet munkatársaink utánozni próbáltak, 
több- kevesebb sikerrel. 
A pedagógusnap alkalmából biztosított differenciáltan kiosztott jutalom, mindenki 
számára nagy meglepetést, örömöt jelentett.  

 
 

 Belső kommunikáció, információáramlás 
Továbbra is működtettük, az eddig jól bevált belső információs csatornákat. Vezetők 
közötti értekezletek, munka értekezletek, havi rendszerességgel nevelést közvetlenül 
segítő dajka nénik értekezlete. Faliújságok, munkaközösségek híradói, emlékeztetők, 
táblaírások stb. Az idei tanévben érezhető változáson ment át munkatársi 
közösségünk. Korrektebb kommunikáció zajlott szülők felé, illetve kollégák felé. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a munkatársak közötti beszélgetések, többségében 
gyermekek nevelésével kapcsolatosak. A változást, a kollégák is észrevételezték. 
Kölcsönösségen alapult, az egymás közötti, nagyobb tisztelet, elfogadás, segítés. 
 

 
 

4. Tárgyi feltételek 
 Az épület műszaki állapota, a környezet biztonsága 

Továbbra is kiemelt feladatok közé tartozik, az épület álagának megőrzése, az 
eszközök óvása. Intézményünk hat éves működése során a fényforrások 
elhasználódtak. Idénre már 50 izzó cseréjére lenne szükség. Csak a legszükségesebbek 
pótlására került sor. Az épületben legalább nyolcféle, különböző foglalatú izzó van 
beszerelve. Ezek nehezen, több helyről és nagyon magas áron kaphatók. Az idei 
szűkös költségvetés nem tette lehetővé ezek, maradéktalan cseréjét. 
A légtechnikai berendezést ebben az évben nem használtuk. A szakszervizzel 
átnézettük, a szerződésbontást megelőzően. Hőcserélője kilukadt. 
Fűtéscső egy helyen (mozgás sérült wc. feletti álmennyezett beázásával észleltük) 
szivárog könyökcső csere szükséges. A fűtési idény beindítása előtt a javítást a 
karbantartó végzi el. Az intézmény karbantartója, jelezte, hogy néhány szerszámra 
szüksége lenne. Jelenleg csak a minimális fogó, kalapács csavarhúzó sarokszorító stb. 
rendelkezünk. Az általa végzett munkák, gyakran a csoportok szakmai munkájának 
bővítését, sokszínűségét, feltételét is segíti. (pl. szerepjátékhoz, eszközöket készít. Pl. 
fodrászjátékhoz hajszárítóburát, bábtartót, stb. Gyakran a saját szerszámaival 
támogatja az intézmény működését dekopír - fűrész, flex, fűkasza, magasnyomású 
tisztító készülék gumitéglák. Szükséges néhány helyen a gumitéglák cseréje, mert 
elhasználódott, kilukadt, balesetveszély. 
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Környezet biztonsága: 
Udvari játékok, folyamatos ellenőrzése, balesetveszély elhárítása, folyamatos 
karbantartása, az idei lehetőségekhez mérten. 
Idén, ismét előfordult, hogy az óvodát körülvevő kerítéspanel egyikét, gyorsvágóval 
elvágták. A karbantartó hegesztette meg. Rendőrségi bejelentést ismételten megtettük. 
Ezt követően, szülői felajánlásként kihelyezésre került két kamera, az őzike és a volt 
Fegy. oldalra. 
A kiépítése, kábelezése az épületnek megvan. A kamera rendszerbővítést igényel. 
Rendszeres szemetelés törött sörösüvegek, egyebek találhatóak, reggelre az óvodánk 
körül. Minden reggel, a külső körlet takarításával kezdi a munkanapot a karbantartónk. 
Idén is kérték a szülők, hogy jelezzem, az óvoda parkolóinak használhatatlanságát, 
esőzést követően. 
 

 
 Költségvetési ellátottság, célok és anyagi feltételek összhangja, az ésszerű 

gazdálkodás érdekében megtett lépések 
 

A gazdálkodás érdekében megtett intézkedések: 

Több szolgáltatóval kötött szerződést felmondtunk, 

 Riasztó rendszer ellenőrzése, karbantartása 

 Légtechnikai berendezés időszakos ellenőrzése, karbantartása, időszakos 

használatának is, a teljes kiiktatása. 

 A gázkazánok hőfokának alacsonyabbra történő állítása, a helyiségekben a radiátorok 

szabályozóinak folyamatos ellenőrzése, az aula radiátorainak minimumra állítása. 

 Az épületben található villanyforrások számának csökkentett használata. A fényforrást 

adó izzók folyamatosan elhasználódtak a hat éves üzemelést kiszolgálva. Ezek cseréje 

magas költséget jelent, amit nem tudtunk cserélni, „csak szükséges –tűzoltást- 

végeztük el.” 

 Szakmai folyóiratok előfizetésének lemondása. 

 A vízfolyást szabályozó elzárók mérséklése, valamennyi gyermekmosdóban. 

 Munkatársak teljes körű tájékoztatása, figyelemfelhívás a még fokozottabb energia 

takarékosságra, a felelős használatra. 

 A tisztítószerek minimális beszerzése, szülői felajánlás elfogadása. 

 Szakmai kiadásra nem költöttünk, azaz a csoportok szülői közösségének 

támogatásával oldottuk meg.  

 A hosszabb betegségben eltöltött dolgozók feladatait, többletmunkavégzés 

felosztásával pótoltuk. 
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Féléves költségvetési beszámoló kiegészítő melléklete (Tulipán Óvoda) 

 

 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 101/2009.(V.28) számú határozattal 

jóváhagyott Alapító Okirat alapján, a  Tulipán Óvoda, mint  önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági, számviteli feladatainak lebonyolítását, az Ady Endre 

Általános Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó  hatáskörébe rendelte. 

 

Költségvetési létszámkeret: 43  fő ( főfoglalkozású 43 fő) 

  Költségvetési kiadások és bevételek vizsgálata (eFt) 

2012. év 

 Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Teljesítés % 

 

Személyi juttatások 73659 80549 36935 46

Szociális hozzájárulás 19668 21476 9913 46

Dologi kiadások 35641 39685 24206 61

Függő, kiegyenlítő kiadások 5385 

Kiadások összesen: 128968 141710 76438 54

Saját bevételek 13721 13721 6528 48

Költségvetési támogatás 115247 123939 70005 56

2011. évi pénzmaradvány 589 589 100

Alulfinanszírozás 3461  

Bevételek összesen: 128968 141710 77122 54

                                                                              

Az intézmény költségvetési bevételeinek teljesítése 54 %-os, melyből a saját bevételek 

alakulása 48%-os, finanszírozási teljesítése 57 % a módosított előirányzathoz képest. 

1.Saját bevételek: 

Az intézményi ellátási díj (óvodások napközbeni étkezési térítési díja) teljesítése 48 %-os. 

2.Átvett pénzeszköz: 

A 2012-es évben nem került kiutalásra pályázati összeg.  
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3.Költségvetési támogatás: 

A támogatás felhasználása 56%-os, a kiutalatlan támogatás összege:  3.461 e Ft 

4.2011-es pénzmaradvány összege 589 e Ft teljesítése 100%-os. 

5.2011-es alulfinanszírozás összege:  3.461 e Ft. 

 

II. Kiadások: 

A költségvetési kiadások összege 76.438 e Ft-ban realizálódott, amely 54 %-os teljesítést 

mutat a módosított előirányzathoz képest. 

1.Személyi juttatások:  

A kiemelt előirányzat teljesítése 46 %-os, tartalmazza a nem tervezhető, de kifizetésre került 

542 e Ft betegszabadság összegét is. 

A tárgyévi minőségi bér keretből 137 e Ft lett felhasználva. 

Pedagógus napra a fenntartó Önkormányzat 5.239 e Ft jutalmat, valamint 1414 e Ft és 

járulékait utalta ki az intézmény részére. Az összegből az intézmény Cadhoc+ étkezési 

utalványt fizetett ki, melynek nettó összege egyelőre a függő tételen mutatkozik. Jubileumi 

jutalom 1 fő részére került kifizetésre összesen 363 e Ft értékben. 

 

2. Szociális hozzájárulás: 

Az előirányzat a személyi juttatásokkal arányosan teljesült 46 %-ban. 

3. Dologi kiadások: 

A kiadási előirányzat teljesítés 54 %-os. 

a. A készletbeszerzés teljesítése 17 %-os. 

Minden tételnél jelentős megtakarítás mutatkozik. A szűkre szabott anyagi keretek miatt az 

intézmény nagyon óvatosan költekezett. 

b. A szolgáltatási kiadások teljesítése 61 %-os. 

Időarányos túlteljesítés a gázenergia szolgáltatásnál jelentkezik. Itt 79%-os a felhasználás, a 

víz és csatornadíjak teljesítése 69%-os.  

A gyermek vásárolt élelmezés kiadásainak teljesítése 60%-os. Viszont figyelembe kell 

vennünk, hogy a júniusi 2.130 e Ft-ról kiállított Kht. számla nincs kifizetve. 

c. Különféle dologi kiadások között került elszámolásra a vásárolt termékek és 

szolgáltatások Áfá-ja. Teljesítése 66 %-os. 
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d. Az egyéb folyó kiadások tartalmazzák a rehabilitációs hozzájárulást, a munkáltató által 

fizetett Szja-at valamint a késedelmi pótlékok összegét. Felhasználás 49 %-os 

 

e. Az Erste Bank Gyáli fiókjának megszűnése miatt az óvoda a bevételeit az Önkormányzat 

bankszámlájára fizeti be utólagos elszámolással. Emiatt az óvoda még rendelkezik 2005 e Ft 

tartalékkal, melyet a következő időszakban számlakiegyenlítésre tud felhasználni. 

 
 

 Tárgyi felszereltség, (személyiségfejlesztést segítő játékok és eszközök, tanulást 
segítő eszközök 

 
Az idei tanévben, a BTM-es gyerekek után kapott támogatásból 212 260 Ft. Összegből 
fejlesztő játékokat, társasjátékokat vásároltunk. Kiemelten volt fontos eddig is, a meglévő 
eszközök a megbecsülése. A használatból eredő állapot romlást, minden esetben 
elsősorban javítással próbáljuk orvosolni. 

 
 
5. Továbbképzések 
 

 Továbbképzésben részt vevők és támogatásuk 
A továbbképzésre jelentkező kollégák közül, azok jelentkezését támogattuk, akik a hét 
évenkénti továbbképzési kötelezettségüknek határidejéhez közeledtek. 
A 2010. évi maradványból 3 fő végezett. Egy fő korszerű módszerek, technikák, eszközök 
a vizuális nevelésben. 30 óra 
Környezetünk komplex megismerése 1 fő (30 óra) 
Egy fő mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű, 3-8 éves korosztály számára. (30) 
 2011. évi összeg felhasználása egy fő (120 óra) Alapozó terápia. 

 
 

 A pedagógusok által kezdeményezett innováció 
 

• Óvodapedagógusok Hangszeres együttes muzsikálása, zene-ovi 
• Vizuális kuckó szervezett tehetséges gyerekek számára 
• Az új Köznevelési törvény életbe lépése előtt a Nemzeti Összetartozás 

Napjának óvodai korcsoporttal történő értelmezése, megünneplése. 
• Kezdeményezte nevelőtestületünk az Állatok Világnapja kapcsán, a város 

kisiskolásai, óvodásai részvételével, kiállítás szervezését. 
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6. Gyermekvédelmi munka áttekintése 
 
Sajnos, egyre többször és egyre több helyről érkeznek felénk olyan információk, amik a 
családok nehezedő anyagi helyzetéről, kilátástalanság okozta közönyről, gyermeküket 
elhanyagoló környezetről tájékoztatnak bennünket, vagy tapasztalunk. 
Ez az óvodai statisztikából is kiderül : 
  
Csoport             Nevelési év eleje            Nevelési év vége 
 50 és 

100% 
Rendszeres 
Gy.véd  
Ked. 

Nagy- 
Családos 

Tart. 
beteg 

50 és 
100%

Rend. 
Gy.véd. 
Ked. 

Nagy-
családos 

Tart. 
beteg 

 
Méhecske 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
        7 fő 

  
      0 

6 fő 
9 fő 
 

 
9 fő 

 
        6 fő 

  
      0 

 
Napocska 

3 fő 
11 fő 
 

 
11fő 

 
        2 fő 

 
     1fő    

6 fő 
9 fő 
 

 
9 fő 

 
         4 fő 

 
      2 fő 

 
Napraforgó 
 

6 fő 
4 fő 
 

 
4 fő 

 
        6 fő 

 
      0 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
         7 fő 

 
      0 

 
Katica 

10 fő 
3 fő 
 

 
3 fő 

   
        8 fő 

 
      2fő 

9 fő 
6 fő 
 

 
6 fő 

 
        6 fő 

 
      3 fő 

 
Őzike 

6 fő 
3 fő 
 

 
5fő 

 
        1fő 

   
     1 fő 

7 fő 
5 fő 
 
 

 
5 fő  
 

 
        5fő 

  
     2 fő 

 
Halacska 

5 fő 
2 fő  
 

 
5 fő 

  
        1 fő 

 
     1 fő 

7 fő 
2 fő 
 

 
7 fő 

 
        1 fő 

 
     1 fő 

 
Csillag 

5 fő 
7 fő 
 

 
8 fő 

 
        4 fő 

 
     1 fő 

6 fő 
8 fő 
 

 
8 fő 

 
        5 fő 

 
     1 fő 

 
Cinege 

7 fő 
5 fő 
 

 
5 fő 

 
        6 fő 

 
     1 fő 

6 fő 
7 fő 

 
7 fő 

 
        5 fő 

 
     1 fő 

 
Delfin 
 

3 fő 
11 fő 
 

 
11 fő 

 
         3fő 

 
       0 

2 fő 
12 fő 
 

 
12 fő 

 
        2fő 

 
      0 

 
Virág 
 

8 fő 
3 fő 
 

 
3 fő 

 
         6 fő 

 
     2 fő 

8 fő 
4 fő 
 

 
4 fő 

 
        6 fő 

 
     2 fő 
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Megtett jelzések száma: 11 
 
A megtett intézkedések:   

• Családlátogatás a családgondozó és az óvodapedagógus együttműködésében. 
• Felszólítás rendszeres óvodalátogatásra 
• Védőnői tisztasági ellenőrzés 
• Fogadó óra józan, vagy többször késő szülővel 
• Gyermekorvos értesítése 
• Heti rendszerességgel gyermekfürdetés, tiszta ruhákkal történő ellátás 
• Szociális okokból egy gyermek sem maradt le kirándulásról, színházlátogatásról. 
• Pedagógiai véleménykészítés a gyermekről. 

 
Szociális problémák, deviancia 

 
A nevelési évben felmerült gyermekvédelmi esetek jellege: 
 

• A gyermek ápolatlansága, elhanyagolása 
• Rendszertelen óvodalátogatás. 
• Gyermeknáspángolás, szülői türelemvesztés. 
• A gyermek elhanyagolásával kapcsolatos megbeszélés. 
• Alkoholos állapotban érkezik a szülő a gyermekér. 
• Több esetben előfordult, hogy óvoda zárásáig nem jönnek a gyermekér. 
• Írásos pedagógiai vélemény készítésének kérése, bíróság megkeresésére. 
• Gyermekláthatás  
• Beteg gyermek ellátatlansága a szülő részéről. (elhanyagolás) 
• A szülő elérhetetlensége sem otthon, sem telefonon. 

 
 
 
Ezekben az esetekben kért segítség formája: 

• védőnői tisztasági ellenőrzés 
• fogadó óra nevelést segítő tanácsadás. 
• családlátogatás 
• családsegítés 
• családgondozás 
• Nevelési Tanácsadásra irányítás 
• gyermekorvos értesítése 

 
 
A kollégákkal való kapcsolattartás, kommunikáció eredménye: 
 - az összes csoportra elmondható, hogy nehezedő körülmények között élnek a családok. Sok 
az egy keresettel, vagy alkalmi munkából élő család. Csoportonként egy-egy kirívó eset is 
van, amikor nagyon mély szegénységben élnek. 
Ezeknek, a gyermekeknek csoporton belüli összefogással a szülők szoktak segíteni, pl. 
ruhával, cipővel vagy volt már rá eset, hogy munkalehetőséggel. 
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  - a nevelési év folyamán több alkalommal, óvodán belül is és gyermekjóléttel is 
gyermekvédelmi esetmegbeszélésre került sor, csoportos óvodapedagógusokkal, hogy a 
felmerülő problémákat hogyan, milyen segítséggel tudjuk megoldani.  
 

 Prevenciós munka 
 
 
„A gyermekvédelemben nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre: 

• rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel 
• egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezését, biztosítjuk 
• biztonságos, szeretetteljes környezetet biztosítunk az óvodában 
• szeretetteljes kapcsolat kialakítása folyamatos, a gyermek és óvodapedagógus között, 

(hogy ha valami bántja őt, akkor bizalommal merjen odafordulni hozzánk) 
 
 
Azt gondolom, hogy ebben a mai rohanó világban egy kicsivel jobban kötelessége minden 
óvodapedagógusnak odafigyelni a rábízott gyermekre. 
A nevelési év során nagy rendszerességgel szerveztek (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti 
Szolgálat) és tartottak előadásokat, Szakmaközi megbeszéléseket gyermekvédelemmel, új 
köznevelési törvénnyel kapcsolatban. 
Nagyon sok új és hasznos információval gazdagodtam, megvilágítást nyert a lelki 
elhanyagolás, lelki bántalmazás fogalma, amivel mi pedagógusok is egyre többet találkozunk, 
de szerintem a mi kezünkben van egy hatásos eszköz, nekünk még van lehetőségünk olyan 
környezetet kialakítani az óvodába ahol biztonságban érezheti magát a gyermek. 
„(Gyermekvédelmi felelős beszámolójából) 
 
 
 
 
„ A mosoly vidáman világító kisablak a közöny sötét éjszakájában.” 
                                                                                            /Simon András/  
 
 
 
7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 

 Az óvodaközösség kiemelt rendezvényei 
 
Állatok világnapja alkalmából kiállítást szerveztünk a város valamennyi óvodájából és 
iskolájából érkeztek pályamunkák 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
Mikulás az oviban 
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Karácsonyi mese, óvó nénik előadásában 
 
 
                                                                     

 
 
 
 
Farsang: 
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zene-ovi tehetséggondozó foglalkozás 
 

                                       
 
                                                         Húsvéti kiállítás szervezése a néphagyományok jegyében 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 Városi szintű rendezvények, programok 
 

 
A Zrínyi Miklós Általános Iskola kezdeményezésében megrendezett városi óvodáknak 
meghirdetett sportversenyen vettünk részt. 
A Kertbarátok Egyesületének karácsonyi és anyák napi műsorral készültek az ovisok. 
Bölcsőde 15. évfordulója alkalmával, műsorral kedveskedtek a Bóbita bölcsődébe 
járó, kiscsoportos óvodások. 
Gyál várossá válásának 15 évfordulója alkalmából megrendezett ünnepség sorozat 
nyitása alkalmával, augusztus 24.-én intézményünk örökbefogadott, majd elültetett 
egy fát a Millenáris parkban. 
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 A nevelőtestület szakmai (és közösségi) rendezvényei 
 
Idén először került sor óvodánkban megszervezésre, a Köznevelési Törvény alapján az 
Összetartozás napja. 
Szakmai megbeszélés előzte meg a szervezést, mivel szerettük volna kipróbálni, hogy 
miként lehetne, az óvodások számára emlékezetessé tenni ezt a napot, a korosztálynak 
megfelelő módszerrel. 
A megvalósítás sikeresnek mondható. Az alap ötlet, korosztálynak megfelelő. A 
gyerekek vidámak és önfeledten játszva, ismerték meg, az összetartozás érzésének 
lényegét, erkölcsi fontosságát. 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                          
8. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
Óvodánk 10 milliós összegre pályázott 
TÁMOP-3.1.11 Óvodafejlesztés című pályázati kiírás kapcsán. 
A pályázatot befogadták 
Még nem tudunk eredményt 
 
  
Alapítvány a Tulipán Utcai Óvodáért 2011.szept.30 
összeg 432642 
Lekötött betét 102077 
  
Vásárlás:  
2011.12.08. karácsonyi ünnepség 100000 
2012.06.21. lépegető egyensúlyozó 502412 
  

 
Az udvarunkra 2 db telepített játékot vásárolt az alapítvány 
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9. Kapcsolat más intézményekkel 
Kiemelten fontosak azok a szakmai kapcsolatok, amelyek előbbre viszik intézményünket, a 
benne zajló pedagógiai munkát, amelynek elsődleges élvezői a hozzánk járó gyermekek és 
szülők közössége. 
 
Itt említeném meg elsősorban, az Intézmény Felügyelettel a napi, szoros 
munkakapcsolatunkat. 
Az irodavezető asszony és munkatársai segítségét, azokban a precizitást igénylő, gyakran 
szoros határidős feladatoknál, amelyek végrehajtását segítik, naprakészséggel, hozzáértéssel. 
 
 
 
1 Bóbita Bölcsőde Jubileumi műsort adtunk 
2. Tátika Óvoda 
3. Liliom Óvoda 
Szoros munkakapcsolat alakult ki, a beadott pályázat írása alatt is. 
Kölcsönösen meghívjuk egymást rendezvényeinkre, amelynek szokása, több éves, 
intézményeink között. 
Iskolák: 
Szakmai napokra elmegyünk, illetve mi is meghívtuk az iskola pedagógusait. 
Nevelési Tanácsadó munkatársaival, napi szintű munka kapcsolatot tartunk fent. 
Szakvélemények, szűrésekre irányítjuk azokat a gyermekeket, akiknek külsős segítségre is 
szükségük van, annak érdekében, hogy esetlegesen a fejlődési ütemet felgyorsítsuk. 
Gyermekjóléti szolgálat munkatársaival, szoros szakmaközi kapcsolatot tartottunk fenn. 
Közös családlátogatásra is sor került a gyermek érdekében. 
Civilszervezetekkel is ápoljuk intézményünk kapcsolatait, a gyermekek elsődleges érdekeinek 
érdekében. 
Nagycsaládosok, nyugdíjas pedagógusok, Kertbarátok szervezetével 
 
 
 
Készítette:      
 
         óvodavezető 
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 Tárgy: Javaslat a Kodály Zoltán Zeneiskola 

2011/2012. évi beszámolójának elfogadására 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85.§ (2) bekezdése értelmében „A fenntartó tanévenként 
legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetőt arra, hogy az intézmény tevékenységéről átfogó 
módon beszámoljon”. 
 
A gyáli nevelési - oktatási intézmények a Képviselő-testület 32/2004. (III.21.) sz. határozatával jóváhagyott Gyál 
Város önkormányzati közoktatási intézményrendszere működtetésének minőségirányítása programjának 3. sz. 
melléklete alapján elkészítették év végi beszámolójukat (1. sz. melléklet). 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékletek alapján hozza meg döntését. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Zeneiskola 2011/2012. évi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
 
G y á l, 2012. augusztus 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pánczél Károly 
 alpolgármester 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Kodály Zoltán Zeneiskola 

Alapfokú Művészeti Iskola 

2011/2012. tanévének igazgatói értékelése 

 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Tóth István igazgató 
 
 
 
 



A Kodály Zoltán Zeneiskola 2011/2012. tanévének értékelése 
 

1. A szakmai munka áttekintése 
 
 2011 szeptemberében a szokottnál is nagyobb érdeklődéssel, tervekkel kezdtük meg az 

önálló gyáli zeneiskola 18. tanévét.  A „régi” tanulók előző évi sikerei után, a tantestület jogos 

elvárása volt az új tanévben, hogy minden tanulónk képességei szerint a legjobb eredményt 

érje el tanulmányai során. A kiemelkedő munkát elvártuk „új” tanulóinktól is. Fejlődésük 

bemutatására a házi növendékhangversenyek, kiemelt hangversenyek, félévi-, tanévvégi 

vizsgák, elméleti és gyakorlati művészeti alapvizsgák, tanszaki hangversenyek, oktatási 

intézmények rendezvényei, körzeti versenyek, valamint a civil szervezetek meghívásai 

nyújtottak széleskörű lehetőséget. A tanév legfontosabb pedagógiai eseménye az új tanterv 

bevezetése felmenő rendszerben. A régi és az új tanterv párhuzamos alkalmazása gondos éves 

tervező munkát feltételez valamennyi kollégától minden egyes tanulóra lebontva. A tanév 

végén elmondhattuk, hogy tanulóink 4 kivételtől eltekintve, sikeres tanévet zártak 2012 

júniusában. A 4 tanulóból kettő évközi beiratkozás miatt, kettő az eredményesebb művészeti 

alapvizsgára történő felkészülés miatt (rövid tantárgy) engedély alapján osztályát folytathatja 

a következő tanévben.  

1.1. A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 

 A zeneiskolában alkalmazott statisztikai adatlap, az azonosságok mellett, speciális 

kérdéseket is tartalmaz az intézmény képzési rendszere (egyéni és csoportos oktatás) miatt. 

Fontos megemlíteni, hogy művészeti iskolába nem kötelező járni, de ugyanakkor az a 

gyermek, aki ezt a nem kevés időt igénylő tanulmányt felvállalja, sokkal lelkiismeretesebben 

készül az órákra. Természetesen, mint az élet sok területén, esetünkben is voltak, lesznek 

kivételek. Célunk az, hogy minden tanulónk meglelje azt az élményt, amiért intézményünket 

választotta. 

1.1.1. A nevelő munkában elért eredmények 

 Az önkéntesség megmutatkozik valamennyi tanulónk magatartásában, szorgalmában 

és az intézmény iránti elkötelezettségében. A zeneiskolai tanulmányok nemcsak a heti 2 

hangszeres és a két elméleti órát jelentik, hanem olyan programokat is, amelyek az intézmény 

oktatási feladatának a következményei. Rendszeres tanórákon kívüli szereplések, az azokra 

történő felkészülés, a szerepléseken való pontos megjelenés, önmaga, szülei, tanárai által 

elvárt kiemelkedő előadás, a fúvószenekarban eltöltött sok-sok hétvége, ünnepi fellépések, 

mind-mind azt jelzik, hogy tanulóink kiemelkedő elhivatottsággal teljesítik feladatukat. Azt 

csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezt napi 6-9 tanítási óra mellett vállalják! 
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1.1.2. Az oktató munkában elért eredmények a statisztikai adatok tükrében 

A zeneiskola maximális létszámát az alapító okirat 230 tanulóban határozza meg. Az egyéni 

és a csoportos képzés miatt átlagosan 15 tanuló jut egy tanárra zeneművészeti ágon történő 

képzés esetén.  

a) Tanulói létszám adatok  - október 1-én: 225 fő, 

    - június 15-én: 222 fő. 

b) A tanulók száma feladat-ellátási helyenként: 

91 86

29
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40
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100

Ady Bartók Zrínyi Herman

Tanulók száma

 
 A diagram adatai jól érzékeltetik a zeneiskola tanulóinak létszámát általános 

iskolánként. Az Ady és a Bartók iskolában közel azonos létszámban tanulnak a gyerekek 

valamilyen zeneiskolai tantárgyat. Néhány évvel ezelőtt még a Bartókban volt magasabb a 

tanulói létszámunk, az utóbbi két-három évben ez a tendencia megfordulni látszik. Ezt 

alátámasztja a felvételi meghallgatásra jelentkezők száma. A 2012-ben (!) megtartott felvételi 

meghallgatásokon ez már teljesen egyértelmű. Iskolánként a következő a jelentkezők aránya: 

a legtöbben az Ady iskolába, a Zrínyibe, majd a Bartókban jelentkeztek. Összesen 58 

gyermek jelentkezett hangszeres oktatásra. A felsőpakonyi Herman iskolában 15 helyi tanuló 

és 1 gyáli tanuló járt a tanévben. Ott nem tervezzük a tanulók létszámának emelését. 

A tanév elején felvett tanulók száma tantárgyanként: 

 Előképző  20 fő, 

 Zongora    6 fő, 

 Hegedű     3 fő, 

 Furulya     4 fő, 

 Fuvola      4 fő, 

 Magánének     2 fő, 

 Népi furulya     4 fő. 

Helyhiány miatt fel nem vett jelentkezők száma: 15 fő. A helyhiány miatt fel nem vett tanulók 

közül 2 tanuló évközben felvételt nyert.  
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c) A tanulók száma tantárgyanként, évfolyam szerinti bontásban 
 
 Zongora, hegedű, furulya, fuvola 
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zongora hegedű furulya fuvola
 

  
Nem szerepel a táblázatban a fuvola tantárgy 2. kamarazenei osztályába járó tanuló. Ő 

12 éve tanul hangszerén. 

 
Klarinét-szaxofon, rézfúvó, ütő 
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Szintetizátor-keyboard, magánének, népi furulya 
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Szint. - keyb. Magánének Népi furulya
 

 
A három táblázat a tantárgyakat tanulók száma szerint tartalmazza az évfolyamonkénti 

bontást. Kivétel ez alól a népi furulya, amelyet három éve tanítunk a zeneiskolában. 
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Kritikus időszak a zeneiskolai tanulmányok során a 4. évfolyam. Itt minden tantárgy 

esetében a tanulói létszám erőteljes csökkenése tapasztalható. A zeneiskola 4. évfolyamos 

tanulói az általános iskola 6. évfolyamába járnak. Két nyilvánvaló ok a negatív 

létszámváltozásra. Az egyik: a zeneiskola 4. évfolyama tananyagában, ezzel összefüggésben a 

tanulmányok magasabb szinten történő teljesítése több időt igényel. Ugyanakkor nagyon sok 

tanuló úgy gondolja az általános iskola ötödik osztályába lépve, hogy kedv és ehhez 

megfelelő energia is van a jó zeneiskolai teljesítményhez. Ötödik végére kiderül, hogy sok 

tanuló számára ez csak nagy erőfeszítéssel valósítható meg. Befolyásolja még elhatározásukat 

a pályaválasztás közeledő problémái, valamint a kamaszkor kezdete. Az is látható a három 

táblázatban, hogy aki elkezdi a zeneiskola 4. évfolyamát, az még általában kitart a 7. 

évfolyamig. Ekkor tanulóink a közismereti iskola 9. évfolyamát végzik. 

Tanév közben kimaradt tanulók száma 

 

Évfolyam Ek. 1. Ek.2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Tanulók száma 2 1 4 3 1 0 2 0 

 
A zeneiskolában tankötelezettséget nem teljesít a tanuló, ezért fordul elő tanév közbeni 

kimaradás. A kimaradó tanulók esetében 6 kolléga érintett. A 13 tanulóból 6 egy kolléga 

„termése”. A hat tanulóból 2 tanuló még szeptember hónapban kimaradt. Nem eléggé 

átgondolt jelentkezés miatt. A másik, magasabb szolfézs osztálya miatt, nem vállalta az Ady 

iskolai csoportba járást. A kimaradások számának csökkentése fontos feladata lesz 

tanszakvezetőnek, és tanárnak egyaránt a következő tanévben.  

 

Főtárgy és kötelezőtárgy mulasztások 
 

Főtárgy mulasztások 

Összesen ebből igazolt igazolatlan 

470 462 8 

Kötelezőtárgy mulasztások 

Összesen ebből igazolt igazolatlan 

896 889 7 
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 A mulasztások számának alakulása a délutáni oktatás egyik fő problémája. Manapság 

sok gondot okoz a sokasodó, jónéhány esetben áligényeket gerjesztő tanfolyam, előadás 

dömping. Hatékonyságuknak legfontosabb mércéje az időbeni működés hossza. Sajnos sok 

esetben nemcsak idő, hanem anyagi veszteség is éri az effajta szolgáltatásokat igénybe vevő 

embereket. Tanulóink több mint 90%-a 6-14 év közötti gyermek. A zeneiskola szempontjából 

zavartalan időszak az általános iskola 7. évfolyamáig tart. Ott egyre inkább előtérbe kerül a 

pályaválasztás, amit méltányolunk, és a lehetőségekhez mérten támogatást nyújtunk a 

zeneiskolai tanulmányok könnyítésével. Ilyen például a „B” tagozatos tanuló „A” tagozatba 

történő beosztása, vagy az órák heti egy alkalomra történő összevonása. Azonban így is 

látható volt, hogy az általános iskola hetedik, de főként a nyolcadik évfolyamába járó 

tanulóink a tanév vége felé komoly stressz helyzetbe kerültek. Ők azok, akiket nemcsak a 

zeneiskolában, hanem közismereti iskolájukban is a kiemelkedő eredményt elérő tanulók 

között tartunk számon. Visszatérve a zeneiskolai mulasztásokhoz. A tanterv anyaga 66 órára 

van tervezve. Ebben a tanévben az óraszám teljesítése nem jelentett problémát, ugyanis 

bármilyen napi csoportosítás mellett elértük a kötelező óraszámot. Jelentős pozitív 

eredménynek tartjuk 205 hangszeres tanulónktól a 470 órás mulasztást. Ez egy tanulóra 

átlagolva 2,3 órát jelent, ami kicsivel több, mint egy hét hiányzás.  

A kötelező tárgy mulasztása a hangszeresének nagyjából a kétszerese. Ez több okból is eltér 

egymástól. Először: a két óra nem egy napon került beosztásra. Másodszor: az órák nem 

csatlakoznak egymáshoz. Néhány esetben biztos van harmadik ok is, de mint látható a 

számokból, a kollégák hozzáértő módon kezelik a dolgot, bevonva természetesen a szülőket 

is. Hangsúlyozottan kerül előtérbe a szülők szerepe az igazolatlan órák esetében. E nehéz 

időszakban napi kapcsolatban vagyunk a szülővel a probléma megszüntetésében. Valószínű, 

hogy mulasztási átlagaink jobbak a többi iskola számainál, de figyelembe kell venni azt a 

tényt, hogy tanulóink az általános iskola jó eredményeket felmutató tanulói közül kerülnek ki. 

(Azért senki ne gondolja azt, hogy nálunk csupa öröm az élet!)   

 

d) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei 
 
 Tanévvégi vizsgák 
 
A zeneiskolai tanulóknak a tanterv előírásai szerint a tanév végén elméleti és gyakorlati 

vizsgán kell számot adnia az év közben tanultakról. A vizsgákat, a tanév rendjét tartalmazó 

miniszteri rendelet által előírt időpontban, a tanév utolsó három hetében tartottuk. 222 

tanulóból 1 kivételével mindenki megfelelt a beszámolón. 
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Az 1, zongora tárgyat tanuló növendéket, igazolt mulasztása miatt (kórházi ápolás), éves 

munkája alapján értékelte főtárgy tanára.  

 

Főtárgy, szolfézs és népzenei ismeretek érdemjegyek a tanév végén tanszakokra 
bontva 

 
 

 kitűnő jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) 

zongora 

főtárgy 6 30 10 2 - 

szolfézs 3 37 8 - - 

hegedű 

főtárgy 3 21 5 - - 

szolfézs 1 23 5 - - 

fúvós, ütő 

főtárgy 13 77 8 - - 

szolfézs 4 81 10 3 - 

magánének 

főtárgy 1 5 1 - - 

szolfézs - 5 1 - - 

szintetizátor-keyboard 

főtárgy - 5 2 - - 

szolfézs - 6 - 1 - 

népzene 

népi furulya 2 13 1 - - 

népzenei ism. 1 13 2 - - 

 
 

 

 7



A táblázatadataiból látható, hogy a tantestület azonos módon alkalmazza a Pedagógiai 

Program osztályozásra vonatkozó előírásait. 

A művészeti iskolákban felmerülő probléma, hogy a tanulók jobban kötődnek a választott 

főtárgyhoz, mint a kötelező tárgyhoz. Ezt a pozitív kötödést tükrözik az adott tárgyak 

érdemjegyei is. Tanulóink majdnem azonos szinten teljesítenek főtárgyból és a kötelező 

tárgyból. 

Érdemjegyek iskolai szintű összesítése és azok százalékos mértéke 
 

 kitűnő jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) 

főtárgy 25 (12,2%) 151 (73,7%) 27 (13,1%) 2 (1%) - 

kötelezőtárgy 9 (4,4%) 165 (80,5%) 26 (12,9%) 4 (2%) - 

 

Következtetések a százalékosan megállapított tanulmányi eredményekből, amely egyben 

kijelöli a tantestület jövőbeni feladatait: 

1. Tanulóink 12%-a kitűnő tanulmányi eredményt ért el főtárgyból. Iskolán kívüli versenyen 

azonban csak 2 tanuló ért el első és harmadik helyezést, ami nagyon „vérszegény” eredmény 

az előző évekhez viszonyítva. 

2. A 151 jeles eredményű tanuló biztos nagy örömet okoz szülőnek és tanárnak egyaránt. Ők 

azok, akik megfelelő színvonalon képviselik a zeneiskolát a városi és az egyéb 

rendezvényeken. A gond az, hogy ezeken az eseményeken általában ugyanazon 40-60 

tanulóval találkozunk. Azonos mértékű feladatvállalást kell a jövőben megvalósítanunk. A 

szereplők összeállításánál figyelembe kell venni még a fúvószenekari elfoglaltságot is. 

 
Főtárgy és kötelezőtárgy szorgalom osztályzatok és azok százalékos mértéke 
 
 Példás (5) Jó (4) Változó (3) Hanyag (2) 

Főtárgy 165 (80%) 35 (17%) 5 (2,5%) - 

Kötelezőtárgy 157 (78,1%) 39 (19,4%) 5 (2,5%) - 

 

Fokozott figyelmet érdemelnek „B” tagozatos tanulóink. Számukra április 17-én értékeléssel 

egybekötött meghallgatást tartottunk. 
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Művészeti alapvizsga 

 

 Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok befejezésekor, amennyiben a tanuló 

továbbképző évfolyamon szeretné folytatni tanulmányait, kötelező a művészeti alapvizsgán 

való részvétel. A művészeti alapvizsga elméleti és gyakorlati része nem új feladatként 

jelentkezik a tanuló számára. Hasonló jellegű vizsgákon minden tanév végén részt vett már, 

ám ez a vizsgaanyag megválasztásában, a vizsga idejében is magasabb elvárásokat jelent a 

növendéknek. A művészeti alapvizsgákat a vizsgaidőszakban, de attól elkülönítve az esti 

órákban tartottuk meg. Az ünnepélyes keretek között rendezett hangversenyeken, a két-három 

vizsgázó ellenére, szép számú érdeklődő jelent meg. 

Tanulóink lelkiismeretesen felkészültek az alapfokot záró megméretetésre.  13 tanuló 14 

tantárgyból tett eredményes alapvizsgát. 

 

 

Főtárgyból művészeti alapvizsgát tett tanulók 

 

 

 
Balla Katinka /zongora/, tanára: Garasné Maxim Ildikó 
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Baumann András /ütő/, tanára: Széki József 

 
De Jaeger Maya /hegedű/, tanára: Agócsné Polgár Aranka 

 
Herczeg Annamária /zongora/, tanára: Hauser Antal 
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Kristóf Kamilla /hegedű/, tanára: Németh Marina 

 
Krizsán Anita /furulya/, tanára: Törő Károlyné 

 
Krizsán Anita /fuvola/, tanára: Koltavári-Tokár Hajnalka 
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Kovács Zorica /furulya/, tanára: Törő Károlyné 

 
Kovács Friderika /zongora/, tanára: Várhelyi Péter 

 
Péntek Zsófia /fuvola/, tanára: Koltavári-Tokár Hajnalka 
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Székely Gabriella /magánének/, tanára: Simon Anikó 

 
Szabó Dániel /trombita/, tanára: Tyukodi László 

 
Trapp Laura /furulya/, tanára: Koltavári-Tokár Hajnalka 
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Vas Ádám /tenorkürt/, tanára: Tyukodi László 

 

Szolfézs művészeti alapvizsga eredményei 

A művészeti alapvizsga fontos része az elméleti tárgyból tett beszámoló. „A” tagozaton 

írásbeli vagy szóbeli vizsga közül lehet választani. (Az alapvizsga bevezetése óta mindenki az 

írásbeli formát választotta. „B” tagozaton kötelező az írásbeli és a szóbeli vizsga. 

 

Az elméleti vizsga eredményei 

 

Szolfézs tárgy „A” tagozat írásbeli vizsgaeredmények 

Ponthatárok és százalékok 

Elérhető pontszám: 105 pont 

 

0  -  20 pont  0 – 19 % elégtelen (1) 

21 – 41 pont  20 – 39 % elégséges (2) 

40 – 62 pont  40 – 59 % közepes (3) 

63 – 83 pont  60 – 79 % jó (4) 

84 – 105 pont  80 – 100% jeles (5) 
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Név Pontszám Százalék Érdemjegy 

Borsos Ádám 95,5 pont 91% jeles 

De Jaeger Maya 85 pont 81 % jeles 

Galgand Noémi 100 pont 95 % jeles 

Jáger Beáta 100 pont 95 % jeles 

Jarabin Bence 94 pont 89 % jeles 

Jokán Máté 79 pont 75 % jó 

Kristóf Kamilla 100 pont 95 % jeles 

Krizsán Anita 105 pont 100 % jeles 

Őszi Henrietta 103,5 pont 99 % jeles 

Pantócsik Adrienn 103 pont 98 % jeles 

Papp Dávid István 94 pont 89 % jeles 

Papp Klaudia 99,5 pont 95 % jeles 

Sánta Tünde 96,5 pont 92 % jeles 

Vas Ádám 95 pont 90 % jeles 

 
 

Szolfézs tárgy „B” tagozat vizsgaeredmények 

Írásbeli elérhető pontszám: 98 pont 

 Szóbeli elérhető pontszám: 50 pont Ö: 148 pont 

Balla Katinka Pontszám Százalék Érdemjegy 

Írásbeli 85 pont 87 % jeles 

Szóbeli 48 pont 96 % jeles 

Összesítve:  133 pont 92 % jeles 
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„A” tagozatos tanulók elméleti alapvizsgája Zabán László tanár úr 
felügyelete mellett 

 

 
„A” tagozatos tanulók írásbeli vizsgája 

 
„Fúvósok” az élen 
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Balla Katinka „B” tagozatos tanuló írásbeli vizsga közben 

 

 
Szóbeli „B” tagozatos vizsga 

 
 
d) Az éves munkaterv teljesítése 
 
 A zeneiskolai munkaterv felépítése az első tanévünktől figyelembe veszi a tanterv 

kötelezően teljesítendő előírásait, a tantestület javaslatait, az MZMSZ éves programtervét és 

nem utolsó sorban a gyáli intézmények, azok között legfontosabb partnerének, az Arany János 

Közösségi Ház és Városi Könyvtár hagyományos és új elemekkel gazdagodó rendezvényeit.  

 A tanterv minden zeneiskolai tanuló számára előírja, hogy a tanév folyamán az egy 

nyilvános előadást biztosítani kell a tanulóknak. Az előírás teljesítéséhez a tanév folyamán 11 

munkaterv szerinti hangversenyt tartottunk a Bartók iskola aulájában. A lehetőség mindenki 

előtt adott volt, tanítványaink a következő számban szerepeltek a tanév során: 
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3 vagy < alkalom 2 alkalom 1 alkalom nem szerepelt 

136 38 27 4 

 
  
 A tanév során 136 tanuló szerepelt 3 vagy több alkalommal. Köszönöm a kollégáknak, 

növendékeinknek és nem utolsó sorban a szülőknek, hogy lehetővé tették ezt a jelentős 

többlet feladat sikeres teljesítését, amivel jóhírünket vitték városunkban, és annak határain 

kívül. Ez a 3 vagy több alkalom nem egy esetben 8-10 szereplést jelent. Ebben még nincs 

benne a fúvószenekari fellépések tekintélyes száma!  

 Ebben a tanévben két házi versenyt terveztünk az éves munkatervben. 

Mindkét verseny új a zeneiskola életében. Ezekkel a versenyekkel, a versenyzés különös 

hangulatát szeretnénk megismertetni azokkal a tanulóinkkal is, akik nem valószínű, hogy az 

iskola falain kívül részt vesznek ilyen megmérettetésen. 

 

 Barokk táncok házi zongora verseny 

A „Barokk táncok” házi zongoraverseny előírása egy stílusosan előadott darabot kért 

az előadóktól. Az Ady iskolában rendezett versenyen arany, ezüst és bronz minősítéssel 

értékelte a zsűri a halott előadásokat. A szülők jelenlétében megtartott versenyen a következő 

eredményeket érték el zongorás tanulóink: 
 

I. korcsoport         
arany minősítés      Felkészítő tanár 

Balla Gréta     2. o.   Dudicsné Gerely Erika 

Makaró Lénárd Ezékiel  2. o.   Hauser Antal 

Szőts Botond    1. o.   Garasné Maxim Ildikó 
 

II. korcsoport                               

arany minősítés      Felkészítő tanár 

Fazekas Csenge   3. o.   Garasné Maxim Ildikó 

Sándor Noémi    3. o.   Garasné Maxim Ildikó 
 
III. korcsoport 
Kiemelt arany minősítés     Felkészítő tanár 

Szabó Melinda   4. o.   Várhelyi Péter 

arany minősítés                     
Menkó Eszter    4. o.   Hauser Antal 
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Házi furulya verseny 
 
Egy jó hangulatú zongora verseny után még nagyobb érdeklődéssel tekintetünk a házi 

furulyaverseny elé. Három ok a fokozott várakozásra: 

1. A verseny kiírása két feladatot kért a versenyzőtől. Egy lapról játékot, és egy 

zongorakíséretes mű kotta nélküli előadását. 

2. A versenyen nem minősítés, hanem pontozásos értékelés és helyezési sorrend szerinti 

értékelés volt a zsűri feladata. Csak a legjobbak kaptak minősítést. 

3. A házi verseny egyfajta „bemelegítés” volt a következő tanévben megrendezésre kerülő 

országos versenyre. 

Az izgalmas versenyen a lapról játék alaposan megrostálta a népes mezőnyt. Az elkövetett 

hibák jó tanulsággal szolgáltak főtárgy- és szolfézstanárnak egyaránt.  

A korrekt értékelés érdekében, két külső szakember is részt vet a zsűri munkájában Mintál 

Borbála és Schmidt József személyében. A zsűri harmadik tagja Fazekas Mihályné, a diák- 

önkormányzat segítője, szolfézstanár volt. 

A következő eredmények születtek a házi furulya versenyen: 

I. korcsoport (ek 1 – 2.) 

       osztály   Felkészítő tanár 
arany minősítés:  Bakos Eszter   ek. 2.   Baksi Nóra 
ezüst minősítés: Joó Gréta   ek. 1.   Tyukodi László 
   Joó Kinga   ek. 2.   Tyukodi László 
bronz minősítés: Fazekas Nikolett  ek. 2.   Törő Károlyné 
   Törő Ibolya   ek. 1.   Törő Károlyné 
 
II. korcsoport  (1 – 2. évfolyam) 
          Felkészítő tanár 
arany minősítés: Varga Zsófia   2.   Tóth István 
ezüst minősítés: Dura Krisztina Zsófia  2.   Tóth István 
   Gyimóthy Rege Jáhel  2.   Törő Károlyné 
   Medgyesi Lilla  2.   Törő Károlyné 
bronz minősítés: Balogh Jázmin  2.   Törő Károlyné 
   Ormos Eszter   1.   Tyukodi László 
   Vizi Gréta Hajnal  2.   Tóth István 
 
III. korcsoport  (3 – 4. évfolyam) 
          Felkészítő tanár 
arany minősítés: Rajnai Laura   3.   Tyukodi László 
   Sári Zsolt   3.   Tyukodi László 
ezüst minősítés: Garai Zsófia   4.   Törő Károlyné 
bronz minősítés: Ormos Réka   3.   Tyukodi László 
   Szabó Mónika   3.   Törő Károlyné 
 
IV. korcsoport  (5 – 6. évfolyam) 
          Felkészítő tanár 
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Kiemelt arany minősítés: Kovács Zorica  6.   Törő Károlyné 
bronz minősítés: Trapp Laura   6.  Koltavári-Tokár Hajnalka 
 
Versenyen kívül indult továbbképző korcsoportban 
          Felkészítő tanár 
arany minősítés: Krizsán Anita      Törő Károlyné 
 
 A tanév első hónapjában, szeptember 23-án, került megrendezésre Budakeszin a „Liszt 

Ferenc és kortársa Erkel Ferenc vetélkedő. Az alkalomra a két zeneiskola csoport  már nyáron 

elkezdte a felkészülést Ácsné Földi Judit és Fazekas Mihályné irányításával. AA versenyen 

Fazekas Mihályné csoportja 3. Ácsné Földi Judit csoportja 4. helyezést ért el. 

Február 8-án Pomázon Pest, Fejér és Nógrád megye fuvolistái mérték össze tudásukat 

a VII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaversenye. Iskolánkat Péntek Zsófia és Mráz Nikolett 

tanulók képviselték, Felkészítő tanáruk: Koltavári-Tokár Hajnalka, zongorakísérőjük Hauser 

Antal volt. A már megszokott magas színvonalú versenyen ügyesen szerepeltek 

növendékeink, a döntőbe sajnos nem kerültek be. 

Tavasszal, április 21-én furulyásaink az örkényi művészeti iskola által 2. alkalommal 

megrendezett körzeti furulya versenyen képviselték a gyáli zeneiskolát. Külön érdekessége 

volt a versenynek, hogy a zsűri elnöki tisztét Török György töltötte be, aki alapítója volt a 

dabasi Körzeti Zeneiskola gyáli tagozatának. A szép számú jelentkezővel megtartott 

versenyen Varga Zsófia 1. helyezést, Németh Dorina Mercédesz 3. helyezést ért el. Felkészítő 

tanárok Tóth István, illetve Baksi Nóra. 

 
2. A minőségfejlesztési munka áttekintése 
 
 A partneri igény- és elégedettségmérésekről előző beszámolóimban is kifejtettem 

nézeteimet. Bizonyos támpontot adnak az elvégzett munkáról, annak eredményességéről és a 

változtatás irányáról. Egyet, a legfontosabbat azonban figyelmen kívül hagy. A személyiség 

veszik el az összesítés során. Nem egy előállított termékről van szó. Hangsúlyosan érvényes 

ez ott, ahol egyéni és kiscsoportos képzés történik. Az sem elhanyagolható egy ilyen felmérés 

esetében, hogy mennyi kérdőív érkezik vissza, de talán még fontosabb, hogy ki töltötte ki azt 

a kérdőívet. A rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy esetünkben külön kérdőívvel kellene 

vizsgálni a tanév közben kimaradt tanulókat, és a következő tanévre be nem iratkozott volt 

növendékeinket. Ez előbbi a vezető számára elérhető és meg is valósult dolog. A legtöbb 

esetben a tanuló és a szülő hajlandó egy interjúra az okokról. Ezeken a beszélgetéseken 

mélyrehatóan vizsgálni lehet a tanulmányok idő előtti befejezésének okát. A rendszeres 

programoknak, hangversenyeknek köszönhetően, amelyeken minden alkalommal jelen volt az 
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intézmény vezetője, közvetlen kapcsolat alakul ki a két fél között. A Zenei tanulmányaikat a 

tanév közben feladó gyerekek esetében a következő sorrend alakult ki: 

1. Romlott az iskolai eredménye, sok időt von el tanulástól a zeneiskola. 

A rendszeres munka, időt, a tanulmányok előrehaladtával jelentős időt igényel a zenei órákra 

történő felkészülés. Azonban a tanuló közismereti iskolai eredményét figyelemmel kisérve, ez 

az esetek többségében tapasztalataim szerint nem járt eget rengető változással. Nem egy 

estben pont ellenkező irány felé mozdult el a tanuló teljesítménye. 

2. A pályaválasztás előtt álló tanulók esetében minden percet a sikeres felvételire kell 

felhasználni. 

Ebben, mint szülő is egyetértek a megkérdezettel. Létezik fontossági sorrend, azonban az 

ellenkezőjét példák sokasága bizonyítja. Az előzőekben is említettem, ebben a kérdésben 

mindig partner a zenetanár, akinek lehetősége is adott a probléma orvoslására. 

3. Nem találta meg azt a többlet örömet a zenetanulásban, amiért zenei tanulmányokra szánta 

el magát. 

Összetett a probléma. Ebben az esetben a legnagyobb a felelőssége a zeneiskolának. Állandó 

kapcsolattal az érdekelt kollégák között, segítség lehet a feszültség feloldásában. Azonban ez 

a legtöbb esetben nem elég. Segítség lehet ilyen esetben a tanár- és/vagy a hangszerváltás. 

 Az együttműködésre a szülő és a zeneiskola között a kollégák javaslatára, tanszaki 

hangversenyeket, és közös zenei rendezvényeket tartanak a zeneiskola tanárai. Egy-egy ilyen 

„zenés szülői értekezlet”-en az a kivétel, ha csak az egyik szülő tud eljönni. A kiemelkedő 

számú szülői és ismerősi jelenlét a növendékhangversenyeinken is tapasztalható. Itt is 

rendszeres a kapcsolat a szülő és a tanár, valamint a szülő és az iskola vezetése között. 

 A belső szabályozó rendszer működése 

A zeneiskolai oktatás 4 telephelyen történik. A beosztás szerint a 16 kollégából 6 kolléga tanít 

csak a többiektől állandóan elkülönítve egy helyen. A többiek két, egy kolléga esetében 

három helyen tanítanak. Ezáltal adott a lehetőség a többség számára a rendszeres 

együttműködésre. A rendszer nem nélkülözheti az internet használatát. A megszüntetett 

szakkönyv támogatás helyett, nem létező egyéb juttatások helyett, ennek támogatását 

megérdemelné a pedagógus társadalom. Az eszközjegyzék előírt jobb minőségű tanári 

hangszer van a zeneiskolában, azonban a kollégák többsége saját hangszerét használja. Ez 

olyan, mintha a dolgozó otthoni eszközeivel dolgozna munkahelyén.  
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3. Személyi feltételek 
  
 A mögöttünk hagyott tanévben is elmondhattuk, hogy a tantestületben személyi 

változás nem történt. Annak ellenére, hogy a zeneiskola tanárai közül többen huzamosabb 

ideje felvállalják a mindennapos 2-3 órai utazás kellemetlenségeit. Gondnak tekintendő a két 

félállású dolgozó helyzete. A harmadik félállású dolgozó munkahelye Felsőpakonyon az 

iskolai ének-zene tanítással megoldottnak tekinthető. A beszámoló leadásának időpontjában 

megoldódni látszik az egyik zongora szakos kolléga helyzete, amely nagy örömmel vettünk 

tudomásul. Nagy előrelépést jelentene a bejáró pedagógusok városunkban történő 

letelepedésének segítése. Ez a városnak és a pedagógusnak is egyaránt előnyös lehetne. 

A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége 

 A minősítés óta eltelt néhány évben, a fenti nehézségek ellenére, kedvezően változott a 

tantestület összetétele. Jómagam nem is annyira az egyetemi diplomának, hanem inkább a 

fiatal kollégáknak örülök. Szeretném, hogy minél több időt tanítsanak településünkön. Épp 

elég pedagógust adott már zeneiskolánk a külföldnek! (A jelenlegi tantestületi létszám 25%-

át.) 

 Létszám- és bérgazdálkodás 

14,5 álláskereten 16 pedagógus dolgozik. Munkánkat 1-1 teljes állású iskolatitkár és 

gazdasági ügyintéző segíti. A délutáni és a koraesti órákra tekintettel egy félállású portás 

segíti az Ady iskolában a zeneiskolásokat. A Bartók iskolában egy félállású dolgozónk végzi 

a zeneiskolai által kizárólagosan használt részek takarítását, valamint 3, a Bartókkal közösen 

használt tanterem, a hozzátartozó folyosók és mellékhelyiség tisztántartását. 
 

 Az alkalmazotti közösség munkamegosztása 

A munkamegosztás nem mindig a legtökéletesebb. Más a feladatvállalás mértéke a Gyálon 

lakó pedagógusok esetében, más a bejáró dolgozóknál. Ez alól is van természetesen kivétel, 

nem is kevés. Tapasztalható változás az előző évekhez viszonyítva, de azért Gyál és Budapest 

távolsága ma sem mindig egyezik meg Budapest és Gyál távolságával. 
 

 Az alkalmazottak javadalmazása, a minőségi munka értékelése 

Az alkalmazottak javadalmazása a törvényi előírások szerint történik. Amennyiben a fenntartó 

nem biztosította volna azt a jutalomkeretet az intézménynek, amelyet pedagógus napon 

tudtunk felhasználni, a minőségi munka érdemi elismeréséről nem lehet beszélni. Ezúton 

magam és munkatársaim nevében is hálásan köszönjük városunk vezetőinek ezt az oktatásra 

odafigyelő gondoskodást! 
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 Belső kommunikáció, információáramlás 

Az biztos információáramlás kiépítése az egyik alapvető feladata az intézmény vezetőjének. 

A zeneiskolában közvetlen és közvetett formáit alkalmazzuk. Közvetlen formák: tantestületi 

értekezletek, munkaértekezletek, tanszaki értekezletek, megbeszélések. Ezeken az alkalmakon 

az értekezletek előtt minden kolléga megkapja az adott esemény napirendi pontjainak 

felsorolását. Amennyiben szükséges, a téma részletes kidolgozása is közreadásra kerül. 

Helyzetünkből fakadóan nagy szükségünk van a közvetett információáramlásra is. A 

körlevelek segítik az értekezleteken elfogadott feladatok, tervek továbbvitelét. Fontos dolgok 

esetében papír alapon és elektronikus formában is továbbítjuk ezen dokumentumokat. 

Általános az elektronikusan továbbított levelezés. Gondot jelent, hogy néhány kolléga 

bizonytalanul, vagy csak munkahelyén használja ki ezt a lehetőséget. 

 

4. Tárgyi feltételek 
 
 Nincs épületünk, de mi is örülünk azoknak a felújításoknak, amelyek a zeneiskolai 

oktatásnak helyet adó iskolákat érintik. Örvendetes változásoknak vagyunk szemtanúi 

Gyálon, és ebben az évben Felsőpakonyon is. Amennyiben ez még azzal is jár, hogy nincs 

tanterem gondunk, akkor vagyunk igazán elégedettek. Nosztalgiával gondolok vissza arra az 

időszakra, amikor a Bartók iskolában Kovalik Józsefné igazgató idejében, a délutáni órákban 

az épület egy részében csak zeneiskolai oktatás folyt. Mi sem zavartuk a napköziseket, ők sem 

minket. Hasonló dolog nagy megelégedettséggel töltene el manapság is. Ez azzal az előnnyel 

is járna, hogy az esti órákban nem kóborolnának gyerekeink az egész épületben. 

Növendékhangversenyeinknek a Bartók iskola aulája ad helyet. Több okból is. Szép számú 

olyan hangszerünk van, amelynek szállítása súlya vagy mérete miatt nehezen megvalósítható. 

A szállítás egyébként nem használ a hangszereknek sem. A városközpont közúthálózatának 

átalakításával biztonságosabbá vált az átkelés a Kőrösi úton és a vasúti síneken. 

 

 Tárgyi felszereltség 

Hangszerekkel, oktatási eszközökkel való ellátottságunk megfelel az előírásoknak. Két 

probléma azonban mindinkább csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem megoldható 

feladat elé állít bennünket. A tanterv minőségi cserének a megvalósítását említi, azonban 

annak is örülünk, ha azonos minőségű, de új hangszerrel tudjuk a régit felváltani. 
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A másik egyre inkább nyomasztó gond, a már nem zeneiskolás zenekarosoknál levő 

zeneiskolai hangszerek kérdése. Évente egy-két fővel növekszik azoknak a tanulóknak száma, 

akik már nem zeneiskolások, de a zenekarban zeneiskolai hangszert használnak. Ezt a 

folyamatot haladéktalanul meg kell állítani, mert napjainkban is már komoly hátrányt okoz a 

zeneiskolának.  

Részlet az SZMSZ-ből: 
„15. Az iskolai hangszerek kölcsönzésének rendje 

 
 Az iskolai oktató munka elősegítése, a kezdő tanulók hangszeres tanulmányainak 
elősegítése érdekében, tanulóinknak az eszközjegyzékben meghatározott számban 
hangszereket tudunk kölcsönözni. 

A hangszerek kölcsönzése a tanítási év első napjától az év végi vizsga napjáig történik. Nyári 
szünetre csak annál a tanulónál maradhat hangszer, aki a következő tanévre beiratkozott, és 
legalább egy hónapi térítési, illetve tandíjat befizetett.  

Amennyiben a meglevő iskolai hangszerekre több jelentkező van, abban az esetben: 

• új tanuló tekintetében: 

a) a jobb felvételi eredményt elérő, 

b) szociális szempontból a következők: 

 - nagycsaládosok gyermekei, 

 - létminimum alatt élők gyermekei, 

 - csonka családok gyermekei, 

 - munkanélküli szülők gyermekei részesülnek előnyben. 

• régi tanuló tekintetében: 

a) a jobb tanulmányi eredményt elérő, 

b) legalább 4-es vagy jól megfelelt minősítést elérő, 

c) legalább 4-es szorgalmú (főtárgyból és kötelező tárgyból), 

d) a zeneiskolai rendezvényeken aktívan résztvevő, 

e) szociális szempontból a következők: 

 - nagycsaládosok gyermekei, 

 - létminimum alatt élők gyermekei, 

 - csonka családok gyermekei, 

 - munkanélküli szülők gyermekei részesülnek előnyben.” 

Simon Anikó igazgatóhelyettes a következő gondolatokkal zárta beszámolójának ezzel a 

témával foglalkozó részét (amivel valamennyi fúvós tanár egyetért): „A fentiek alapján azt 

gondolom, igen rugalmasan kezeltük ezt a problémát évek óta, még szabálytalanságok árán is, 

de a saját működőképességünket már mégsem kockáztathatjuk.” 
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5. Továbbképzések 
 
 A 2011/2012. tanév beiskolázási terve Didicsné Gerely Erika számára három 30 órás 

képzést tartalmazott, ezeket el is végezte. Ezen kívül Koltavári-Tokár Hajnalka 

versenyfelkészítésen, Tóth István igazgató 30 órás tanügyigazgatási auditorképzésen vett 

részt. 

 
7. Közösségi rendezvények, ünnepségek 
 
 Az iskola kiemelt rendezvényei 

 Ebben a tanévben is  a munkatervben tervezett időpontban rendeztük meg kiemelt 

hangversenyeinket. 

Ezek a következők voltak: 

1. December 11-én a központi ünnepi rendezvények között az Arany János Közösségi 

Ház és Városi Könyvtárban került megrendezésre Adventi Hangverseny. Itt került 

átadásra két tanulónknak, Vajda Viktória hegedű- és Vitéz Tibor szaxofon szakos 

növendékünknek a két Közművelődési Díj. „Színvonalas koncertet láthattak, akik 

eljöttek, meghitt, szép pillanatokban ugyanúgy volt részük, mint vidám, 

örömteliben.!” Koltavári-Tokár Hajnalka fúvós-ütő tanszakvezető írt így 

beszámolójában a rendezvényről. Az adventi hangversenyünk évek óta visszatérő 

gondja, hogy a szépszámú közönség tekintélyes része állóhelyet kap csak a Közösségi 

Ház színháztermében. Olyan érdeklődő is van, aki már tanult az előző évek 

tapasztalataiból, és az előadás előtt egy órával már foglalják a helyet maguknak és 

ismerőseiknek. A fenti problémák miatt elég nagy mozgás volt a nézőtéren. Ennek 

kiküszöbölésére a következő tanévben két adventi hangverseny tartását tervezzük. 

A nagy koncert a Közösségi Házban, míg a másik a Bartók iskola aulájában kerül 

megrendezésre. 

2.  A Közösségi Ház munkatársaival március 31-én rendeztük meg a Zeneiskolák 

Kamarazenekarainak 8. alkalommal Találkozóját. A rendezvényen a következő 

zeneiskolák képviseltették magukat: 

- Cziffra György Művészeti Iskola (Örkény), 

- Erkel Ferenc AMI – dabasi tagintézmény, 

- Galambos János Zeneiskola (Soroksár), 

- Harmónia Zeneiskola (Üllő), 

- Vecsési Zeneiskola, 

- Kodály Zoltán Zeneiskola (Gyál). 
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Megtiszteltetés volt számunkra, hogy találkozónk az „Évfordulók városa – 2012” 

rendezvénysorozat nyitó eseménye volt. Köszönjük az önkormányzati támogatást, amellyel 

biztosították, hogy rendezvényünk emlékezetes maradjon minden résztvevő számára. 

Ugyancsak köszönet illeti a Közösségi Ház vezetőjét és munkatársait, akik segítettek a 

rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában. 

     3.    Kiemelt eseményként tartjuk számon a kolozsvári Augustin Bena Zeneiskolában 

június 16-a és 18-a között tett látogatásunkat. A gyáli zeneiskolát 19 tanuló és 4 tanár 

képviselte. Ezzel a programmal viszonoztuk az erdélyi zeneiskola előző évi látogatását. A 

három napos programon közös, nagy sikerű hangversenyt adtak a kolozsvári és a gyáli 

zeneiskolások. Szép emlékekkel búcsúztunk a mozgalmas kirándulás végén. Köszönöm 

Garasné Maxim Ildikó kolléganőnek a szervezésben nyújtott minden részletre figyelő 

munkáját. 

 
Zeneiskolásaink kamarakórusa (vezető: Fazekas Mihályné) 

 

 
Kolozsvári Zeneiskola kórusa vezetőjükkel és a program 

szervezőjével Tóth Guttmann Emesével 
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A legfiatalabb gyáli zeneiskolás, Balogh Lili 

 

 
Kalotaszegi szoba (Türe) 

 

 
Tordai sóbánya bejárata – legkellemesebb hely 

a  nyári hőségben 
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Hol lehetnek a többiek? 

 

 
Itt mindig megtaláltuk egymást 

 
8. A pályaválasztás tapasztalatai, eredményei 
 

Nagy felelősség zenei pályára irányítani tanítványainkat. Gyálon ők a legjobbak, de 

a zeneművészeti szakközépiskolában hasonló képességű és kiemelkedő szorgalmú tanulókkal 

kell versenyre kelniük. A felkészítés során célunk az, hogy olyan útravalót kapjanak a zenei 

pályát választó gyerekek, amely magában rejti a felsőfokú tanulmányokra történő 

felkészülést. Ebben a tanévben szakközépiskolába felvételiző tanulónk nem volt. Intenzív 

felkészítése vett részt a tanév és a nyári szünet alatt is Balla Katinka zongora szakos tanuló. 

Reményeink szerint a következő tanévben sikerrel eleget tud tenni elvárásainknak. 
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9. Pályázatok, saját bevételek alakulása, alapítvány 
 
 Pályázatunk a tanév során egy volt, amellyel biztosítottuk a Kamarazenei Találkozó 

anyagi hátterét. 

 Alapítványunk több hangszerrel segítette a tanév során a zeneiskolai 

hangszerállomány bővítését.  

 

10. Kapcsolat más intézményekkel 
 
 Két csoportba sorolható a gyáli intézményekkel való kapcsolatunk. Értelemszerűen 

kiemelkedő a kapcsolatunk a zeneiskolai oktatásnak helyet adó intézményekkel, valamint 

a hangversenyeink megtartásában fontos szerepet játszó Arany János Közösségi Házzal. A 

vezetők és a munkatársak készségesen segítenek a felmerülő problémák megoldásában, az 

oktatás, szereplés biztonságos körülményeinek megteremtésében. Ezúton is köszönjük 

valamennyi érintett segítőkész támogató munkáját. 

 Fontos szerepet játszik a zeneiskola életében a Liliom, Tátika és a Tulipán óvoda. 

Mindhárom intézményben visszatérő vendégeik vagyunk. Kapcsolatunk eredményes. Minden 

évben mind nagyobb számú iskoláskorba lépő kisgyermek ismerkedik a hangok világával. 

Színvonalas munkájukat nagyon szépen köszönjük. 

 
 2011/2012. Eredményes, sok munkát, sok sikert, néhány esetben bántóan kevés 

eredménnyel járó évet zárhattunk. Köszönöm a munkatársaimnak, hogy együtt 

tevékenykedhettünk a tanév feladatainak teljesítésében, együtt örülhettünk a sikereknek, adtak 

erőt a problémák leküzdésében. 

 

 Kollégáim és magam nevében külön köszönöm a Kistérségi, Oktatási és Intézmény-

felügyeleti Iroda vezetőjének, Csepregi Pálnénak, valamint munkatársainak szolgálatkész 

munkáját. Sikereink elérésében kiemelkedő helye van tevékenységüknek, 

figyelmességüknek. 

 Minden, a zeneiskolai oktatásban szerepet játszó munkatársnak jó egészséget, és 

eredményekben gazdag új tanévet kívánok! 

 

Gyál, 2012. augusztus 31. 
 
     
                Tóth István 
                   igazgató 
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Tárgy: Javaslat Tátika Óvoda részére pénzeszköz 
átadására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Tátika Óvoda Igazgató Asszonya jelezte, hogy a 2012. évben a Klapka épület 3 csoportszoba műanyag ajtó-
ablak cseréjének munkálatait elvégeztette, amely 1.170.000 Ft-ba került.  
 
A fűtési számlák csökkentése, valamint a további 90 gyermek környezetének biztonságosabbá, szebbé tétele 
érdekében szükség lenne a másik három csoportszoba nyílászáróinak cseréjére is. 
 
Az Igazgató Asszony ajánlatot kért a Gyáli Ipartestülettől (akik a 3 csoportszoba nyílászáróját cserélték ebben az 
évben) akik a további három csoport szoba nyílászárójának cseréjét is elvégeznék 1.170.000 Ft összegben. 
 
Az Intézmény költségvetésében ez az összeg nem áll rendelkezésre, ezért kéri a Tisztelt Képviselő-testületet a 
forrás biztosítására, hogy a munkát az őszi szünet alatt el tudja végeztetni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a Tátika Óvoda részére a 3 csoportszoba 
nyílászárójának cseréjéhez szükséges 1.170.000,- Ft-ot. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 2012.12.31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
 
Gyál, 2012. október 2. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
Melléklet: kérelem 





 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Zrínyi Miklós Általános Iskola 
részére pénzeszköz átadására. 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Zrínyi Miklós Általános Iskola Igazgató Asszonya jelezte, hogy az Iskola tornacsarnokának parkettája már az 
összevonás évében is hihetetlenül kopott, foltos és balesetveszélyes volt, ráadásul sporttagozat lévén nagy 
igénybevételnek van kitéve. 
A tornacsarnok parkettájának lakkozását csak speciális réteggel lehet pótolni, amelyhez megfelelő végzettséggel 
rendelkező szakembert kell keresni. 
A tornacsarnok nyáron is folyamatosan bérbe van adva, ebből az iskolának évente kb. 2 millió Ft saját bevétele 
keletkezik. 
 
Az Igazgató Asszony a munkálatok elvégzésére több helyről kért árajánlatot, amelyet az előterjesztéshez 
mellékelünk. A legkedvezőbb ajánlatot a HIDI-TOP Kft tette, a felújítás általa elvégeztetve 3.388.868 Ft-ba 
kerülne. 
 
Az Intézmény költségvetésében ez az összeg sajnos eddig sem és jelenleg sem áll rendelkezésre, ezért kéri a 
Tisztelt Képviselő-testületet a forrás biztosítására, hogy a munkát el tudja végeztetni. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést és mellékleteit megvitatni és döntésüket meghozni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat. 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja a Zrínyi Miklós Általános Iskola részére a 
tornacsarnok parkettájának újra lakkozásához szükséges 3.388.868,- Ft-ot. 

 
2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Diera Éva irodavezető 
 
Gyál, 2012. október 2. 
 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
Melléklet: kérelem 
    levél+3 árajánlat 



















 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskolában álláshely elvonására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

 
Az Eötvös József Szakközépiskola igazgatója – Hajdú Éva – a mellékelt levélben lemond egy álláshelyéről. Az 
álláselvonást a szakiskolai és a szakképzésen indított csoportok alacsonyabb óraszámai indokolják. A 
létszámcsökkenésnek személyi vonatkozása nincs, mivel az intézmény rendelkezik üres álláshellyel. 
 
Elvonandó álláshelyen lévő bér: 
 
alapbér:      154.300,-  x 3,5 hó       540.050,- Ft 
minőségi bér:         5.250,- x 3,5 hó          18.375,- Ft 
pótlék:       14.000,- x 3,0 hó          42.000,- Ft 
összesen:              600.425,- Ft 
 
járulékok:               162.115,- Ft 
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fentiek figyelembe vételével az Eötvös József Közgazdasági 
Szakközépiskolában a 2012.évi személyi juttatásait 600.425,- Ft, a járulékait 162.115,- Ft  összeggel csökkentse, 
álláshelyeinek számát 40 álláskeretben állapítsa meg. 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 

 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a) az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola álláshelyeit 2012. aug. 15-étől 1 fővel csökkenti; 
b) az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskola 2012. évi költségvetésének személyi juttatásait 

600.425,- Ft, járulékait 162.115,- Ft összeggel csökkenti, 
c) álláshelyeinek számát 40 álláskeretben állapítja meg, 
d) felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság 
 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
  
Az előterjesztést készítette: Csepregi Pálné irodavezető 
 
G y á l, 2012. október 1. 
 

 
 

    Pánczél Károly 
    alpolgármester 



EötVös Jozsef Közgazdasági Szakközépisko!a
oM: 03261í Akkreditációs lajstromszám: AL-2652
2360 Gyál' Erdősor u. 65.
Tel. : (29)3 40-112, (egp46-451

www.eotvos-gya l.s u I i net. h u
Fax: (29)340-952

Gyá| Város önkorm ányzatának Po|gármesteri Hivatala
Kistérségi, oktatási és Intézményfelügyeleti lroda

Csepregi Pálné
|rodavezető Asszony részére

Tárgv: állás lemondás ikt: 't -27912012

Tisztelt Irodavezető Asszony!

Az Eötvös József Közgazdasági Szakközépiskolában a szakképzési
évfolyamokon a |ogisztikai képzést o|yan felsőfokú képzés váltotta fe|, melynek
|ényegesen aIacsonyabb a nyelvi óraszáma
A harmadik 9. osztályunk szakiskolai képzésben részesül, ezért közismereti
tantárgyai nak óras záma harmadára csökkent.
igy a rende|kezésre á||ó pedagógus álláshe|yekből egyről lemondunk; a
Iemondásnak személyi vonatkozása nincs, mert van i' ires áIláshelyünk.

Gyál' 20,|2. szeptember 24.

4.'--,|, í/*
Hajdú Eva
igazgató



 
 
 
 
 
 
      Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek 
                                                                                                  - várospolitikai célkitűzésekkel összehangoló - 
                                                                       megújításával kapcsolatos döntések meghozatalára: 
                                                                                                  Környezeti Vizsgálat szükségességének kérdése                                      

 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2012. (I.26.) sz. határozatában (1. számú melléklet) döntött 
Gyál Város Településrendezési eszközeinek - várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló – felülvizsgálatáról.  
A határozat második pontjában meghatározottak szerint kötött szerződés alapján a PESTTERV Terület-, Település-, 
Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. a tervezési munkát megkezdte. 
 
 

A település részterületeire kiterjedő Településszerkezeti terv módosítás, illetve építési szabályzat és szabályozási terv 
módosítás az eseti mérlegelés függvényében Környezeti Vizsgálat lefolytatására kötelezett tevékenységek körébe 
tartozik, és a vonatkozó kormányrendelet értelmében erre vonatkozóan szükséges volt a környezet védelmében 
érdekelt szervek előzetes véleményének kikérésére. 
A megkeresésünkre beérkezett szabályszerű válaszok többsége a Környezeti Vizsgálat szükségtelensége mellett foglalt 
állást, vagy nem tettek nyilatkozatot. 
Két szerv (Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész; Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) vetette fel a környezeti vizsgálat szükségességét – felhívva a figyelmet a 
várható környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára -, de ezekkel külön egyeztetést folytattunk álláspontjuk 
megváltoztatása érdekében, továbbá csökkentettük a tervezési programot a kifogásolt pontok törlésével. 
 
Az egyeztetések pozitív eredménye (az Állami Főépítész, valamint KDV Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség levele, 2-3. számú mellékletek), valamint a tervezési program csökkentése alapján javasolt az 
Önkormányzat állásfoglalásának meghozatala a Környezeti Vizsgálat szükségtelenségéről, miután a tárgyi tervezés 
során nem feltételezhetők olyan jelentőségű környezeti hatások, amelyek külön Környezeti Vizsgálati eljárás 
lefolytatását szükségessé tennék. A várható környezeti hatások a településrendezési tervezés és egyeztetés keretében is 
kellő mértékben előre jelezhetők és kezelhetők. Az ezek összefoglalását tartalmazó környezeti értékelést a 
tervdokumentáció kötelező alátámasztó környezetalakítási munkarésze magában foglalja. 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Gyál Város településrendezési eszközeinek megújításával kapcsolatos 
döntéseket szíveskedjenek meghozni. 
 
 

Határozati javaslat: 
 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1. Gyál város a településrendezés eszközeinek – várospolitikai célkitűzésekkel történő összehangoló 
– megújításával kapcsolatosan, figyelembe véve az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően lefolytatott eljárás eredményét 
a „Gyál Város Településfejlesztési Tervének (TFT: településfejlesztési koncepció és 
településszerkezeti terv), valamint Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz), Szabályozási Terveinek 
felülvizsgálata és módosítása” c. tervdokumentáció készítéséhez nem tartja szükségesnek 
Környezeti Vizsgálat lefolytatását, miután a tárgyi tervezés során nem feltételezhetők olyan 
jelentőségű környezeti hatások, amelyek külön Környezeti Vizsgálati eljárás lefolytatását 
szükségessé tennék. A várható környezeti hatások a településrendezési tervezés és egyeztetés 
keretében is kellő mértékben előre jelezhetők és kezelhetők. Az ezek összefoglalását tartalmazó 
környezeti értékelést a tervdokumentáció kötelező alátámasztó környezetalakítási munkarésze 
magában foglalja. 

 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy döntésének és a döntés indoklásának nyilvánosságra 
hozatala mellett külön is tájékoztassa a terv készítőjét 

 
Határidő:  folyamatos 
                            az intézkedés megkezdésére a döntést követő  8 napon belül 
 

Felelős:   Polgármester  



 

 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága  
                                           Ifjúsági, Sport és Környezetvédelmi Bizottság   
 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 

Az előterjesztést készítette:  Kiss István irodavezető 
 
Gyál, 2012. szeptember 24. 
 
 
 
      
 
                                                                                                                              Pápai Mihály  
                     polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet:   1.    Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2012.(I.26.) sz. határozata 
                      2.    Az Állami Főépítész 1230155/4/2012. számú levele 

3. KDV KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG  
KTVF: 34718-4/2012. számú levele  









 
 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a „Bölcsőde bővítés” közbeszerzéséhez 
közbeszereztető cég kiválasztására  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Gyál Város Önkormányzata az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül 
KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának 
bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált 
„Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” című projektre támogatási szerződés került 
aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17-én. 
 
Gyál Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési referenssel, ezért három árajánlatot kértünk 
be tárgyi projekthez kapcsolódó 3 közbeszerzési eljárás (kiviteli tervezés, műszaki ellenőrzés és tervbírálat, bútor 
és eszközbeszerzés) teljes körű lebonyolítására vonatozóan. Az ajánlatok az alábbiak: 
 
 Earth Invest Kft.    1.200.000,-Ft +Áfa 
 Sourcing Hungary Kft.  1.150.000,-Ft +Áfa 
 Perfectus Kft.      550.000,-Ft +Áfa+a dokumentáció díja 
 
A beérkezett ajánlatok közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ezért a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításával javaslom a Perfectus Kft.-t megbízni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. felkéri a Perfectus Kft-t a „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitásának bővítése” tárgyú projektre a kiviteli tervezés, műszaki ellenőrzés és terv bírálat, bútor és 
eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárások lebonyolítására az ajánlatában szereplő 550.000,-Ft + 
ÁFA összegért. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013.12.31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 
Gyál, 2012. október 03. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 
 
 

Diera Éva 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: ajánlatok az alábbi cégektől: 
 Earth Invest Kft.     
 Sourcing Hungary Kft.   
 Perfectus Kft.  



IEaR T[1 INVtrl,] i iilFT.
1026 Budapest, Páait u 9.

Gy ú l Yúr o sfej le s zté s i é s Yár o s üze me lt e t é s i N o np r otit Kft.

2360 G:lál
Rálroczi u.44.

Donhauzer Ádóm rés zére !

Ttszíelt Ügrezető úr!

Ajánlatkéréstik szerint Gyál Varos Önkormányzata pályázatot nyújtott be ,,Férőhelybővítés és
szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsödében" címmel a KMOP-4.5.2-I1 ,,Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléü alapelláüások infrastrukturális fejlesáése" című palyázatt
felhívasra melynek keretében mintegy 250 millió Ft-os összköltségu beruházást kívánnak
megvalósítani.

Az ajránlattételi felhívásban ismertetett feltételeket áttanulmányoztuk és elfogadjuk, készek és
képesek vagyunk a projektben foglalt közbeszerzési eljárások magas színvonalú
lebonyolíására.

Ajánlatunk a közbeszerzési eljánis(ok) komplex lebonyoütár5"", 1.200.000 Ft + ÁFA

Kérj ük aj ánlatunk elfogadasa esetén mielőbbi értesítésiiket.

Budapest. 201 2, október 4.
Tísztelettel:



                       SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 
 

Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. 

 részére 
 
 

 
 
 
 
 

„Férőhelybővítés és szolgáltatásfejlesztés a Bóbita 
Bölcsődében” tárgyú közbeszerzési eljárás  

komplett lebonyolítása  szakértői támogatással, 
elektronikus árlejtés  alkalmazásával 

 
 
 

 
 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2012.10.03. 
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1 Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
  
Sourcing Hungary Kft. egy elektronikus tenderekre szakosodott társaság, amelyet abból a célból hoztunk 
létre, hogy a Fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben 
közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci tendereztetésekben egyaránt. Szakembereink több éves 
beszerzési tapasztalattal rendelkeznek. Társaságunk által nyújtott professzionális beszerzési 
szolgáltatásoknak köszönhetően a Fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket 
érnek el a projektek esetében. Szakértőink által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 2105 
beszerzési eljárásban, összességben 144 milliárd forintos összértékben bonyolítottunk le tendereket, 
amelynek eredményeképpen 6,3 milliárd forintos megtakarítást értünk el. Szakértő tanácsadói csapatunk 
célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy, jelentős erőforrás- és költség megtakarítást 
eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy partnereink jelentős előnyöket 
érhetnek el segítségünknek köszönhetően. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát 
vállalunk a sikerre. 
 
 
Tények:  

 2105 sikeres energia tender lebonyolítása 
 Több mint 1500 elégedett ügyfél 
 144 milliárd forintos beszerzési érték 
 6,3 milliárd forintos realizált megtakarítás 
 3000 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
 760 millió gnm3 versenyeztetett földgáz energia mennyiség 

 
2 Beszerzési tapasztalatok, eredmények 
 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában ügyfeleink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el.  
Ügyfeleink beszerzési szolgáltatásainknak köszönhetően jelentős megtakarításokat realizáltak! 
 

Földgáz energia 
2-8% 

Villamos energia 
1-8% 

Szállítmányozás 
3-12% 

Irodaszer 
8-25% 

Tisztítószer, higiénia 
8-22% 

Takarítás 
10-20% 

Mobil szolgáltatás 
20-35% 

Telefon, internet 
10-35% 

Raklap, facsomagolók 
5-15% 

Kartondobozok 
3-15% 

Fóliák 
3-10% 

Alap- és segédanyag 
1-3% 

Oktatás, tanácsadás 
9-18% 

Egészségügyi szolg. 
10-15% 

IT eszközök 
5-20% 

Gépjármű flotta 
10-15% 

Lízing, Bérlet 
5-10% 

Hulladékkezelés 
10-80% 

Olajszármazék 
10-25% 

Üzemanyag 
1-3% 

Raktározás, logisztika 
4-10% 

Gyorsposta, futár 
5-15% 

Szoftver, Hardver 
8-25% 

Vegyi anyagok 
3-8% 

Gépek, berendezések 
5-10% 

Kivitelezés 
5-15% 

Bérmunka 
6-14% 

Őrzés, vagyonvédelem 
10-20% 

Munkaruha, védőfelsz. 
10-18% 

Biztosítás 
5-12% 

Marketing anyagok 
10-15% 

Beruházás 
4-15% 

Szerszámok, kötőelem 
6-15% 

Ragasztók, festékek 
5-8% 

Élelmiszer alapanyag 
2-3% 

Karbantartás, szerviz 
5-25% 

Kereskedelmi termékek 
3-15% 

Tréningek 
6-15% 

Kertészet, park  
10-15% 

Fénymásolás 
10-20% 
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3 Referenciák – Több mint 1500 elégedett ügyfél  
Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzés: 
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4 Szakértők és tanácsadók biztosítása az eljárásba 
 
Társaságunk igény szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként vállalja a teljes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását vagy annak beszerzés-szakértői támogatását piaci és energia piaci ismeretekben és 
elektronikus árlejtésben nagy gyakorlattal rendelkező szakemberekkel. A közbeszerzés szakmai hátteret 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval biztosítjuk.  
 
A Sourcing Hungary Kft. a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint 
vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került 
nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 
 
Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvényszáma: 
269517781. 
 

Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Berta Ferenc  
Azon beszerzési tárgyak köre, amelyekkel 
kapcsolatban hivatalos közbeszerzési 
tanácsadást vállal:  

árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, 
építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, 
földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Pest Megyei Bíróság 
Budapesti Energiakereskedő Kft. 
Abony Város Önkormányzata 
Nagykörös Város Önkormányzat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Rendőrtiszti Főiskola 
Szent István Egyetem 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Országos Mentőszolgálat 
Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház – Rendelőintézet 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

 
Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Dr. Magyar Adrienn 

Azon beszerzések, amelyekben hivatalos 
közbeszerzési tanácsadást vállal:  

Árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, 
építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, 
földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Pannon Volán Zrt. 
Csorna Város Önkormányzata 
Komló Város Önkormányzata 
Toldy Ferenc Kórház - Cegléd 
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház 
Pásztó Város Önkormányzata 
Dabas Város Önkormányzata 
Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. 
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Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 

 
Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 
Neve:  Dr. Kovács Orsolya 

Terület: Villamos energia és földgáz energia beszerzése 
közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek részére 

Referenciák: 

Vas megyei Önkormányzat intézményei 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona – Kútvölgyi út 
NEFMI Esztergomi Gyermekotthona 
NEFMI Budapesti Javítóintézete 
Nyírbátor és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft. 

 
Tanácsadó:  Beszerzési szakértő  
Projekt szerep: Projekt vezető, beszerzési szakértő 
Neve:  Kun Attila  
Terület:  Beszerzési projektek hazai nagyfogyasztók részére 

Referenciák: 

Coop Hungary – Földgáz beszerzés – 1200 m Ft 
Chio – szállítmányozás beszerzés – 1200 mFt  
Toldy Ferenc Kórház– Villamos energia beszerzés -50 mFt 
Püspökladány Városüzemeltetés – Villamos energia – 50 mFt 
Duna TV Zrt.-Villamos energia beszerzés-50 mFt 

 
5 Szolgáltatási csomag 
Társaságunk komplex közbeszerzési eljárások lebonyolítását a szükséges erőforrások biztosításával 
vállalja, így partnereink egy kézből kapnak egy komplex csomagot, amelynek keretében támogatásunkkal 
egy professzionális közbeszerzési eljárást bonyolíthatnak le. Az eljárásba hivatalos közbeszerzési 
tanácsadókat és beszerzési szakértőket biztosítunk, valamint alkalmazzuk a versenyszférában népszerű 
elektronikus árlejtést. 

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:  

 Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 

 Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 
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5.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

5.1.1 Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

A tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembe vételével 
Szolgáltató egy projekt ütemtervet határoz meg, amelyet a fogyasztói igények és a törvényi rendelkezések 
figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. Szolgáltató 
projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat. A bíráló bizottsági tagok 
kijelölése, az eljárás pontos menetének meghatározása. 

5.1.2 Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás 

A jelenlegi szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült érték, 
bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az eljárás típusának 
kiválasztása. 

5.1.3 Adatszükséglet meghatározása 
 
Az előkészítési részben meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres 
közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz.  
 
 
5.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

5.2.1 Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében 
 

 Közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve 
 Az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése 
 A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása 

 
 

5.2.2 Közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 
 
A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres 
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján 
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert és egyéb 
feltételek. 
 

 Egyéb beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása 
 Alkalmassági követelmények meghatározása 
 Értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás 
 A szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása 
 Kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata 
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5.2.3 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
 
A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi 
felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki 
mellékleteket, dokumentációkat. 

 Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése 
 Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása 
 Hirdetmények, tájékoztatók elkészítése 

 

5.2.4 Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása 
  

 Dokumentációk rendelkezésre bocsátása 
 Tenderbontás  
 Eredményhirdetés  
 
 

5.2.5 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba) 
 
Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a 
meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és 
tartalmi vizsgálatát. Beérkezett ajánlati dokumentációk, közbeszerzési és szakmai szempontú 
átvizsgálása. 
 

5.2.6 Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó döntését követően A szolgáltatás részeként elkészül az 
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum. Tájékoztató Hirdetmény 
megszerkesztése és közzététele. 
 
 
 
 

5.2.7 Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban 
 
Támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott szolgáltatóval, ahol támogatást nyújtunk a 
szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges információszükségletet és 
szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.   
 

5.2.8 A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 

 Az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása  
 A közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének 

előkészítése.   
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5.3 Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
 

A 257/2007. kormányrendelet 2008.01.01-i hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az 
elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből 
gazdálkodó egységek, intézmények számára is megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül 
népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás keretében.  
 
Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.  
 
Társaságunk szakemberei 3500 elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így biztosítjuk az elektronikus árlejtéshez szükséges 
informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
 

 
 

 
 
 
 

5.3.1 Informatikai háttér, szoftver biztosítása  
 
Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint a szoftveralkalmazáshoz 
szükséges technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges 
támogatást, forródrótot. 
 

 Informatikai háttér biztosítása 
 Helpdesk, forródrót a pályázók számára 
 Üzemzavar kezelés 
 A szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 
 Adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 
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5.3.2 Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása  
 
Az elektronikus árlejtés tudatos előkészítést igényel, különösen energia tenderek esetében. Egy nem 
megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok az árakra jelentős 
ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a stratégiát.  

 Közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó 
részeinek kidolgozásában.  

 Elektronikus árlejtési taktika kidolgozásában 
 Árlejtés típus kiválasztásában és beállítási opciók optimalizálásában 
 Implementációs terv kialakításában 
 Rendszer paraméterezéseinek kialakításában 

 

5.3.3 Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  
 
Az éles tender megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak 
megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 
 

 Pályázók tájékoztatása 
 Felhasználói jogosultságok átadása 
 A rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 

 

5.3.4 Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  
 
Az éles árlejtést megelőzően regisztráljuk az árlejtést minden szükséges beállításával együtt. Továbbá 
társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus árlejtés során alkalmazott árlejtés típust, 
minimális licitlépcsőt és beállításokat. Optimalizáljuk a törvényben meghatározott idővonatkoztatású és 
megtekintési jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb árszint eléréséhez.  Az regisztrálást 
követően közzé tesszük az árlejtést, a pályázók és képviselők számára elektronikusan megküldjük a 
felhasználói jogosultságokat. Ellenőrizzük, hogy az árejtés kezdete előtt minden ajánlattevő helyesen 
rögzítette-e a papír alapon benyújtott ajánlatát.  

 Idővonatkozású beállítások optimalizálása 
 Megtekintési jogok meghatározása 
 Árlejtés részleteinek meghatározása, regisztráció 
 Ajánlattevői regisztráció 
 Ajánlatok ellenőrzése 

 

5.3.5 Elektronikus árlejtés lebonyolítása, felügyelete 
 
Az elektronikus árlejtés időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyelet keretében biztosítja az 
üzemzavar kezelést, így a tender zökkenőmentes lebonyolítását, szükség szerint közbe avatkozást egy 
esetleges emberi vagy technikai hiba felmerülése esetén 

 Az árlejtés lebonyolítása (megnyitása, lefolytatása és zárása) 
 Üzemzavar kezelés, operatív felügyelet biztosítása 
 Ajánlatkérői megtekintés biztosítása 
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5.3.6 Vezetői riport, eredményértékelés 
 
Az elektronikus árlejtést követően egy vezetői riport készül el, ami statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt. Ennek megfelelően a pályázók 
számát, ajánlatukat, ajánlatok időpontja, ajánlatok száma, megtakarítás mértéke. 
Párhuzamosan elkészül a tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról dokumentum.  
 
6 A projekt tervezett ütemterve 
 
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárást a szerződés 
aláírását és minden szükséges adat kézhezvételét követő napon indítjuk el. Az eljárás indítását követő 5. 
munkanapon kerül sor a hirdetmény feladására. 
 

7 Kereskedelmi ajánlat     
 
Szolgáltatás csomag –  (5. pont tartalma alapján) 

 

7.1 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
Megbízási díj: 1 150.000 Ft + áfa 
 
A megbízási díjat teljesítést követően 30 napos fizetési határidővel szükséges kiegyenlíteni.  
 
 
 
8 Ajánlattevő adatai  

 
 
8.1  Cégadatok 
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Meder utca 8. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 







 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „Bölcsőde bővítés” kiviteli tervezés 
közbeszerzésének lezárására. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-
4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
című projektre támogatási szerződés került aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17.-én  
 
A pályázat megvalósításának első lépéseként a kiviteli tervek elkészítése szükséges.  
A tárgybani munkákhoz a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárás a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
140/2012.(IX.26.) határozata alapján megindításra került. 
 
Az ajánlattételre felkért Ybl Tervező Kft. a bontási jegyzőkönyvben szereplőek szerint tett ajánlatot.  

A tárgyalásos eljárásban a megjelent, érvényes ajánlatot tett Ybl Tervező Kft.-vel tárgyalt tovább a munkacsoport. 

A benyújtott ajánlatok adatait, a tárgyaláson elhangzottakat, és a Bíráló Bizottság javaslatát a mellékelt bontási 
jegyzőkönyv, tárgyalási jegyzőkönyv, és bíráló bizottsági jegyzőkönyv tartalmazza. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 

1. elfogadja a „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” tárgyú pályázathoz szükséges 
kiviteli tervének elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárására a Bíráló Bizottság javaslatát és a közbeszerzési 
eljárás nyerteseként a Ybl tervező Kft.-t hirdeti ki. 
2. A közbeszerzési eljárás alapján szerződést köt a tárgyalási jegyzőkönyvben szereplő nettó 7.493000,- Ft bruttó 

összegért és biztosítja a szükséges fedezetet, a 2013. évi költségvetés Bölcsőde beruházás terhére. 
3. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István  
 
Gyál, 2012. október 10.  
 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: 
- Bontási jegyzőkönyv  
- Tárgyalási jegyzőkönyv  
- Bíráló Bizottság jegyzőkönyve (később kiosztandó) 















 
 
 
 
 
 
 
Szám:               138/2012. Tárgy: Javaslat Gyál Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 
könyvvizsgálójának megválasztására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A  Gyál  Városfejlesztési  és  Városüzemeltetési  Nonprofit  Kft.  könyvvizsgálójának  megválasztására  vált 
zükségesség,  ugyanis  a  jelenlegi  könyvvizsgáló  (TRENDINVEST  Könyvvizsgáló  Kft.) megbízatása  2012. 
t

s
ok óber. 31‐én lejár. 
 
  Képviselő‐testület  kizárólagos  hatáskörébe  tartozik  a  Kft.  könyvvizsgálójának  megválasztása, A
díjazásának megállapítása [Gt. 141.§ (2) bekezdés l) pontja]. 

ra következő ajánlatok érkeztek: 
 
A könyvvizsgálói feladatok ellátásá
1. 
RENDINVEST Könyvvizsgáló Kft. 
nlati ár: 540.000,‐ Ft+ÁFA/év (45.000,‐ Ft/hó) 

T
Ajá
 
2. 
AAB‐AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. 
nlati ár: 500.000,‐ Ft+ÁFA/év (41.667,‐ Ft/hó) 

R
Ajá
 

t. 
3. 
alamáris‐Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kf
jánlati ár: 480.000,‐ Ft+ÁFA/év (40.000,‐ Ft/hó) 
K
A
 
A könyvvizsgáló személyének megválasztásával egyidejűleg a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény (továbbiakban Gt.) ide vonatkozó – módosult – rendelkezésit is aktualizálni szükséges a Kft. Alapító 
Okiratában, amelynek szövegezése a határozati javaslat 3.) pontjában található. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a javaslat megtárgyalása után hozza meg határozatát. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1.) Gyál Város Önkormányzat Képviselő – testülete  a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft.  könyvvizsgálójává választja 
 2012. november 01-től 2017.  május 31-ig 

Könyvvizsgáló 
cég neve: Kalamáris-Audit Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.   
cég rövidített neve: Kalamáris-Audit Kft.  
székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Tölgyfa utca 5.   
cégjegyzék száma:  13-09-109651  
cégjegyző bíróság megjelölése: Pest Megyei Bíróság   
MKVK nyilvántartásba vételi száma: 002457 

 
 

A könyvvizsgálatért felelős személy: 
 
név: Budaházy Béla Ottóné könyvvizsgáló 
anyja neve: Pércsi Irén 
lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Kéktó utca 16.  
MKVK tagsági száma: 001129 



 
(A megválasztott könyvvizsgálót a Kft. jogi képviselője fogja az Alapító Okirat egységes szerkezetében 
e határozat alapján feltüntetni.)  
 

2.) Az Alapító Okirat módosításon túl a Képviselő-testület a jelen határozatban az alábbiakban 
határozza meg a könyvvizsgálóval kötendő szerződés további lényeges elemeinek tartalmát: 
 
A Képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 40.000,- Ft+ÁFA/hó összegben állapítja meg, amelyet 2014. 
január 1-től kezdődően minden évben a KSH által a szolgáltatásokra közzétett infláció mértékével lehet 
módosítani. 
 
3.) Gyál Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. Alapító Okirata II. pontjának a Kft. könyvvizsgálójára vonatkozó részét az alábbiak 
szerint módosítja   ( a módosítás szövege vastag, dőlt betűvel szedve):  
  
A könyvvizsgálót az alapító választja meg. 
Nem lehet a társaság könyvvizsgálója az alapító okiratban rögzített a Felügyelő Bizottság 
tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok szerinti személy. 
 
A könyvvizsgáló megjelölésére és a megbízatás idejére vonatkozó rész utáni szöveg módosítása:    

 
A társaság könyvvizsgálójává választható a Gt. 41.§ (3) bekezdésében meghatározott 
feltételeknek megfelelő jogi személy vagy természetes személy. 

Nem lehet a társaság könyvvizsgálója: (Gt. 41.§ (5) bekezdés és a 2011. évi CLXXV.( Civil tv. ) 38.§ (3) 
bekezdés. 

Gt. 41§ (5) bekezdés: Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem 
választható könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen 
személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e 
jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. 

 
( Civil tv. ) 38.§ (3) bekezdés: Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 
legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő 
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
 

A módosítással nem érintett többi rendelkezések változatlanul maradnak.  
 
Határidő: 2012. november 1. 
Felelős: Polgármester  
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.  
 
A előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság     
 
A előterjesztést készítette: Zsigovits Gábor 
 
Gyál, 2012. október 04. 
 
 
 
 Zsigovits Gábor 
 ügyvezető igazgató 



 
 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az iskolaépületek üzemeltetésére 
 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: törvény) 2.§.(3) bekezdése 
alapján „Köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat, a 
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház, vagy annak belső egyházi jogi személye 
(továbbiakban együtt: egyházi jogi személy), továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn, 
ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. Óvodát települési 
önkormányzat is alapíthat és fenntarthat.”  

Így az iskolai oktatás ugyan állami feladat, azonban a fenntartás és működtetés mégis elválik egymástól. 
A 74.§.(4) bekezdése szerint a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - 
a szakképzésről szóló törvény 5. § (1)-(4) bekezdései szerinti szakképző iskola kivételével (mivel azok 
üzemeltetéssel együtt állami kézbe kerülnek) - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, 
az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat - a 76. § (3) 
bekezdésben foglaltak kivételével - saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához 
szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi 
feltételeket. A települési önkormányzat e kötelezettsége alól gazdasági és jövedelemtermelő képességgel 
összefüggő feltételek hiányában külön jogszabályban meghatározott módon mentesül. A 76.§. (3) 
bekezdése alapján „A működtető feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az 
állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de 
ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat. A taneszközök beszerzését az állam finanszírozza.”  

 
A fentiek értelmében az iskolák működtetésével és az épületek fenntartásával kapcsolatban folyamatos 

feladatai lesznek Önkormányzatunknak, azonban az intézmények átadás-átvételével kapcsolatos 
részletszabályokat tartalmazó jogszabályok megjelenése csak novemberre várható. Mivel az önkormányzati 
feladatok jelentős része az épületek üzemeltetéséhez kapcsolódik, így indokolt a Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft-t megbízni az iskolaépületek üzemeltetésével, illetve az iskolák működtetéséből 
fakadó feladatok teljes körű ellátásával, beleértve az élelmezést is. Átkerülne a Kft-hez az iskolákban 
jelenleg foglalkoztatott fizikai állomány, így koncentráltan lehetne a munkaerőt használni a feladatok minél 
színvonalasabb ellátása érdekében. 

 
Sajnos számos, még meg nem jelent részletszabály ismerete szükséges a végleges döntések 

meghozatalához, de a Kft-val való feladatellátás jóváhagyására szükség van a további lépések 
megtételéhez. 

 
A jelen előterjesztés mellékletét képező folyamatábra további információkat tartalmaz a feladatellátás 
tervezett új rendszeréről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés és melléklete alapján hozza meg döntését. 
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Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013. január 1-től a Gyál 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. bevonásával kívánja ellátni a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényből rá, mint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott 
intézmények működtetőjére háruló feladatait és felkéri a Polgármestert és a Kft. ügyvezetését, hogy az 
ehhez szükséges intézkedéseket tegyék meg. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
 
Az előterjesztés elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
    Oktatási és Kulturális Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Rozgonyi Erik címzetes főjegyző 
 
Gyál, 2012. október 4. 
 
 
 
        Rozgonyi Erik 
        címzetes főjegyző 



Óvod ák, bölcs ődék szervezeti felépítése

Technikai 
dolgozók

Intézm ény
(intézményvezet ő)

Önkorm ányzat

Önkorm ányzat 
gazdasági egység

Nevelők Titkárság



Iskolák szervezeti felépítése

Intézm ény
(Ady, Bartók, Zrínyi)

Önkorm ányzat

Önkorm ányzat
gazdasági egysége

Pedagógus
Nevelő munkát

közvetlenül segít ő
(titkárság, 

ped. asszisztens)

Magyar Állam

Kft.

Ingatlan üzemeltetés
(konyha, karbantartás, 
takarítás, porta, stb.)



Probléma észlelése

Nevelői munkát
közvetlenül segít ő munkatárs

értesítése
(titkárság, ped. asszisztens)

Kft. vezet őség

Kft. technikai dolgozó

Probléma elhárítása

Karbantartási feladatok ellátása

Helyi 
technikai 
dolgozó



Befizetés a nevel ői munkát közvetlenül 
segítő munkatársnál 

(titkárság, ped. asszisztens)

Pénz kezelés 
(nyersanyag 50%, 100%)

Bizonylat készítés

Ebédbefizetés

Szülői befizetés

Pénz befizetés Kft.
pénztárába

Kft. gazdasági
egysége

Kft. 
meghatalmazás

feladat ellátására

Önkorm ányzat
(50%-os és ingyenes 

nyersanyag, 100 % rezsi)



Probléma észlelése

Iskola bejelenti állam 
felé az igényét

Állam engedélyezi a
beszerzést

Iskola beszerzi ???

Probléma elhárítása

Szakmai anyagok beszerzése

Kft-n 
keresztül

Önk.
keresztül

Államon 
keresztül

Saját maga

Kifizetés ???
Tovább

számlázás
????

?

?

?



Oldal 1

4 iskola

Feladat Állam Megjegyzés

Pénzügyi-gazdasági feladatok

Intézmény költségvetésének összeállítása X X X X

Költségvetés negyedéves, féléves, éves beszámoló készítése MÁK felé X X

előirányzat módosítás, kérése, átvezetése, könyvelése X X

X

X (X)

X

? ? ? ? szakmai anyag vásárlás ???? 

X Karbantartási, tisztítószer vásárlás

Készpénz kiszállítása önkormányzattól intézményhez X X nincs

Készpénz befizetése bankszámlára X X nincs

Pénztár bizonylatok kontírozásának ellenőrzése, könyvelése X

X

X Rezsi

X Üzemeltetési díj (bérleti díj)

X

Utalásos számlák kontírozása, könyvelése X X

Kötelezettség-vállalás kezelése X X

Kimenő számla készítése, a számla összegének beszedése X
X Bérleti díj

X iskolai ételhulladék

fizetési felszólítások, követelések kezelése X X X

Intézményi ellátmányok, utalások kezelése X X

Bér, vegyes tételek kontírozása, könyvelése X X

Változóbér számfejtése (KIR3) X X

Személyzeti feladatok (KIR3) X X

KIR (tanulólétszám, jelentések) X X

Bérjegyzék kezelése, SZJA bevalláshoz előkészítés X X

1. sz. bérnyilvántartás vezetése X X

2. sz. bérnyilvántartás vezetése X X

Kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartás X X

Nagy értékű tárgyi eszköz nyilvántartása X X

Leltározás, selejtezés X X X

MÁV utazási kedvezmény X X

Napi postázás (postáról a levelek elhozása, feladása) X X X X

adatszolgáltatás készítése önkormányzat és MÁK felé X X X

X X X

Tátika, Liliom, Tulipán, Bóbita, Eü központ, Közház, Családsegítő

Intézmény 
gazdasági 

egysége

Ök. 
gazdasági 

egysége

Intézmény 
egyéb 

feladat 
(titkárság)

Intézmény 
technikai 
dolgozó

Ök. 
gazdasági 

egysége

Intézmény 
egyéb 

feladat 
(titkárság)

Kft

Pénztár kezelés  (bevételek beszedése, kiadások kezelése. Pénztár 
átadása könyvelésnek. Pénztárbizonylatok kontírozása

Ebédbefizetés, tanulói befizetések (pl. 
kártérítés)

Tanulói befizetések: ellenőrző vásárlás, tandíj, 
bizonyítvány másolat kiállítás, Diákigazolvány, 
postaköltség

Beérkező számlák iktatása, szakmai igazolása, érvényesítése, 
utalványozása, átadása könyvelésnek

üzemeltetéssel kapcsolatos szolg. Számlák

Étkezők létszámának közlése Kft felé



Oldal 2

4 iskola

Feladat Állam Megjegyzés

Tátika, Liliom, Tulipán, Bóbita, Eü központ, Közház, Családsegítő

Intézmény 
gazdasági 

egysége

Ök. 
gazdasági 

egysége

Intézmény 
egyéb 

feladat 
(titkárság)

Intézmény 
technikai 
dolgozó

Ök. 
gazdasági 

egysége

Intézmény 
egyéb 

feladat 
(titkárság)

Kft

Pályázatok előkészítése X X X X

szabályzatok készítése, utasítások készítése X X

Bevallások NAV felé X X

biztosítás kötés X X

kárjelentés önkormányzat felé X X

szerződések megkötése, feladatok megrendelése X X

Egyéb, karbantartási feladatok

X X

Gépészet üzemeltetés X X

Karbantartási feladatok X X

szemét összeszedése X X

udvari játékok szemrevételezése, szükség esetén intézkedés X X

Külső szakcégekkel a szakmai feladatok átbeszélése, tájékoztatás X X

Külső, belső járdák seprése, hóeltakarítás, síkosságmentesítés X X

X X X

Anyagbeszerzés, vásárlás X X szakmai anyag ???

Külső, belső kert rendben tartása, zöldfelület gondozás X X

Intézményi rendezvények elő- és utómunkálatai X X

Belső takarítás X X

Ételek felszolgálása, kiosztása, edények elmosogatása, ételek átvétele X X

portaszolgálat, információs pult X X

munka- és tűzvédelmi feladatok X X

érintésvédelmi, villámvédelmi feladatok X X

Intézmény körbejárása,  a biztonságos működtetés ellenőrzése, 
intézmény kinyitása

Intézmények és az önkormányzat közötti levelek szétküldése (nem 
postai)

Kft alkalmazott v. külső cég



 
 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Gyál, 2611.2612 és 2614 hrsz.-ú ingatlanok 
telekegyesítésére 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 
 

 Gyál városközpont színvonalas rehabilitációja, fejlesztése Gyál Város Önkormányzatának egyik kiemelt célja, 
feladata. Ennek érdekében vásárolta meg az alábbi, Gyál, Somogyi Béla utcában található lakóház és udvar 
megnevezésű ingatlanokat: 
 

− Gyál, Somogyi Béla utca 1. szám alatti 2614 hrsz.-ú 632 m2 nagyságú ingatlan  
− Gyál, Somogyi Béla utca 3. szám alatti 2612 hrsz.-ú 773 m2 nagyságú ingatlan  
− Gyál, Somogyi Béla utca .5/a. szám alatti 2611 hrsz.-ú 772 m2 nagyságú ingatlan  

 
 A városközpont szabályozási tervének felülvizsgálata és módosítása érinti fenti földrészleteket is. Az 
elképzelések szerint – a városközpont további fejlesztésének elemeként – a Körősi úttól nagyobb előkerttel elhelyezett – 
a Közösségi Ház és a tervezett Kistérségi Szolgáltató Központ épületéhez is illeszkedő – nívós építészeti színvonalú, 
tömegformálású és homlokzatképzésű épületegyüttest tervezünk kialakítani. 
 
 Tárgyi ingatlanok telekegyesítése a tervezett fejlesztések megvalósítása miatt szükséges. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete  
 
a.) hozzájárul a Gyál, Somogyi Béla utcában lévő 2611, 2612 és 2614 hrsz.-ú ingatlanok telekegyesítéséhez Ezzel 
 kapcsolatos költségek az önkormányzat működési kiadások, egyéb dologi kiadások során biztosítottak 

b.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére 

 
A határozati javaslatok elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2012. szeptember 20. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. helyszínrajz 
  3 pld. tulajdoni lap 
 











 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat a Gyál, Somogyi Béla utca u. 5/a. szám 
alatti ingatlanon lévő épület bontására 

 
 

Tisztelt  Képviselő-testület! 
 

 Gyál Város Önkormányzat tulajdonát képezi a Gyál, Somogyi Béla utca 5/a. szám alatti 2611 hrsz.-ú 
772 m2 területű lakóház és udvar megnevezésű ingatlan.  
 
 Az ingatlan a városközpont rehabilitációja című pályázathoz kapcsolódóan került megvásárlásra. A 
tárgyi ingatlan más célú hasznosítása indokolja, hogy a meglévő lakóépületet el kell bontani.  
 
 A lakóépületek bontása az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-
műszaki dokumentációk tartalmáról szóló többszörösen módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet 1. 
melléklete szerint, bejelentés alapján végezhető. A bontásnak az építésügyi hatóság által történő tudomásulvétele 
nem jelent bontási kötelezettséget. 
 
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 43. 
§. /7/ bekezdése alapján államigazgatási szerv a saját ügyének elintézésében nem vehet részt, ezért eljáró 
hatóságot kell kijelöltetni. A bejelentést a kijelölt elsőfokú építéshatósághoz kell benyújtani. 
A bejelentés mellékletét képező építészeti-műszaki (bontási) tervdokumentációt az építéshatósági irodával 
folytatott előzetes tárgyalások alapján Bartók Miklós (Gyál, Károlyi M. u. 52.) tervező térítésmentesen elkészíti. 
 
 Kérjük a T. Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében szíveskedjenek határozatot hozni. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
 
a.) hozzájárul ahhoz, hogy Gyál, Somogyi Béla utca 5/a. szám alatti 2611 hrsz.-ú ingatlanon lévő 
 lakóház a városközpont rehabilitációjához kapcsolódóan elbontásra kerüljön. 
b.) Bartók Miklós tervező térítésmentes munkáját köszönettel tudomásul veszi 
c.) felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette:  Szabóné Kovács Anikó címzetes főmunkatárs 
 
 
Gyál, 2012. szeptember 26. 
 
 
         Pápai Mihály 
         polgármester 
 
 
Melléklet:  1 pld. térképkivonat 
  1 pld. tulajdoni lap másolat 







 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat „EU Önerő pályázattal” kapcsolatos döntések 
meghozatalára. 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Gyál Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú „Gyál kistérségi szerepének erősítése a 
városközpont rehabilitációja által” című pályázatot nyújtott be. A pályázat 726.610.591,- Ft támogatásban részesült, a 
vonatkozó Támogatási Szerződés (TSz) 2010. május 17.-én megkötésre került. 

 
Az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül KMOP-4.5.2-11 számú, „Bölcsődei 
ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” tárgyú pályázatra benyújtott, KMOP-
4.5.2-11-2012-0021 azonosító számon regisztrált „Férőhelybővítés és Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” 
című projektre támogatási szerződés került aláírásra az Önkormányzat részéről 2012. szeptember 17-én. 
 
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó önerő támogatásának finanszírozására pályázat nyújtható be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökséghez a 285/2012.(X.9.) számú kormányrendelet előírásai szerint, amely a fenti két projektet érinti. 
A támogatható önerő mértékét a mellékelt táblázat tartalmazza. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 

1. támogatja a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú „Gyál kistérségi szerepének erősítése a 
városközpont rehabilitációja által”, és a KMOP-4.5.2-11-2012-0021 azonosítószámú „Férőhelybővítés és 
Szolgáltatásfejlesztés a Bóbita Bölcsődében” tárgyú projektekhez az önerő támogatására a pályázat 
benyújtását. 

2. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám 
 
Gyál, 2012. október 15. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 

Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 

Diera Éva 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: 2 db táblázat (később kerül kiküldésre) 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Javaslat a Prologis Gördeszka Park 

értékesítésére. 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A gyáli sportpálya területén 2008-ban került átadásra a Prologis Gördeszka Park. A park az elmúlt években 
leamortizálódott, mára használhatatlanná vált, jelenleg zárva tart. Helyrehozása, felújítása hatalmas összeget 
emésztene fel. 
Szélesi Erzsébet 2012. október 17-én levelet írt Hivatalunknak, amelyben azt kéri, hogy ezt a használaton kívüli 
pályát adjuk át részére, hogy az a BMX-ező gyáli fiatalok hasznára válhasson (lásd melléklet). A levél 
értelmében ők vállalják, hogy pozitív válasz esetén adott határidőre elbontják és elszállítják egy másik helyre, 
ahol újra felállítanák és használható állapotba hoznák. 
 
Ennek fényében javaslom, hogy a Képviselő-testület ajándékozza Szélesi Erzsébet 2360 Gyál, Erdőalja u. 36. 
szám alatti lakosnak a tulajdonában álló Prologis Gördeszka Parkot. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyáli sportpálya területén épült Prologis Gördeszka Parkot 
Szélesi Erzsébet 2360 Gyál, Erdőalja u. 36. szám alatti lakosnak ajándékozza, amennyiben 
a) a gördeszka pálya leszereléséről és elszállításáról, a felmerülő költségek viseléséről 2012. december 31. 
napjáig fent nevezett magánkezdeményező gondoskodik; 
b) a gördeszka pályát legkésőbb 2013. december 31-ig a Gyál Wesselényi utca – Névtelen utca (0195/3. hrsz-ú 
külterület) területen újra üzembe helyezi; 
c) a gördeszka pálya használatát annak megnyitásától számítva legalább három évig térítésmentesen biztosítja; 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: Polgármester 
 
 
A határozati javaslat elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   
Az előterjesztést készítette: Dr. Sándor Tamás irodavezető-helyettes 
 
 
Gyál, 2012. október 18. 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

 
  















 
 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat az energetikai pályázattal kapcsolatos döntések 
meghozatalára (feltételes közbeszerzés lebonyolítása). 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül Épületenergetikai fejlesztések 
tárgyban pályázati lehetőség megnyílása várható. 
Annak felmérése és kidolgozása folyamatban van, hogy melyik önkormányzati intézmény tekintetében milyen 
fejlesztésekkel lehetséges és célszerű indulni, ehhez azonban a végleges kiírás ismerete is szükséges. A pályázat 
benyújtásának az előzetes pályázati információk szerint feltétele a leendő projektekhez előzetesen feltételes 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása, melyet ráadásul intézményenként külön-külön kell lefolytatni. 
 
Gyál Város Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési referenssel, ezért három árajánlatot kértünk 
be tárgyi projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások (előre láthatólag 8 db közbeszerzési eljárás) teljes körű 
lebonyolítására vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok az alábbiak: 
 
 Earth Invest Kft.    750.000 ,- Ft +Áfa 
 Sourcing Hungary Kft.             1 200.000 ,- Ft +Áfa 
 Perfectus Kft.   550.000 ,- Ft +Áfa 
 
A beérkezett ajánlatok közül a Perfectus Kft. ajánlata a legkedvezőbb, ezért a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításával javaslom a Perfectus Kft.-t megbízni. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, a fenti javaslat alapján határozatát meghozni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

1. részt kíván venni az Új Széchényi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program keretén belül az 
Épületenergetikai fejlesztések tárgyban kiírandó pályázaton, 

2. amennyiben a végleges pályázati kiírás szerint szükséges a pályázatok benyújtásához, felkéri a 
Perfectus Kft.-t a fenti tárgyú projektekre a feltételes közbeszerzési eljárások lebonyolítására az 
ajánlatában szereplő, eljárásonként 550.000 ,- Ft + ÁFA négy eljárásig,  illetve az ötödik eljárástól 
450.000, -Ft+ ÁFA összegért ajánlata szerint, 

3. felhatalmazza a Polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2013. január 31. 
Felelős:  Polgármester 
 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette: Hegedűs István 
 
Gyál, 2012. október 18. 
 

Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 

 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

Diera Éva 
Pénzügyi, Számviteli és Adó Iroda vezetője 

 
Melléklet: ajánlatok az alábbi cégektől: 
 Earth Invest Kft.   
 Sourcing Hungary Kft. 
 Perfectus Kft. 
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Gyál Városfejlesztési és Yárosüzemeltetési Nonprofit Kft.

236a G:tál
Rtíkóczi u.44.

Donhauzer Ádám részére!

Tisztelt Ügyvezető úr!

Ajrinlatkérésük ,szeint az Ú; Széchenyi Te.rv Közép-Magyarországi Operatív Program
kereten belül Epületenergetikai fejlesáések tárgyban benyujtandó 70-75 millió Ft
összköltségu proje,ktek közbeszerzési eljrirásainak le-bonyoiítását nettó 750.000.-
Ft/proj ekt áron válla§uk.

Kérjük ajánlatunk elfogadása e§etén mielőbbi értesítésüket.

Budapest, 2012. október 23.

Tisztelettel:
EARTH sT KFT.
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Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. 
 

AJÁNLATA 
 

Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit kft. 

 részére 
 
 

 
 
 
 
 

Épületenergetikai fejlesztések tárgyú 
közbeszerzési eljárás komplett lebonyolítása 
 szakértői támogatással, elektronikus árlejtés 

 alkalmazásával 
 

 
 
 

 
 
Készítette: Sourcing Hungary Kft. 
Budapest, 2012.10.19. 
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1 Sourcing Hungary Kft. – A független beszerzési szakértő 
  
Sourcing Hungary Kft. egy elektronikus tenderekre szakosodott társaság, amelyet abból a célból hoztunk 
létre, hogy a Fogyasztóknak támogatást nyújtson a szabadpiaci tenderszervezésben, tender előkészítésben 
közbeszerzési eljárásokban és versenypiaci tendereztetésekben egyaránt. Szakembereink több éves 
beszerzési tapasztalattal rendelkeznek. Társaságunk által nyújtott professzionális beszerzési 
szolgáltatásoknak köszönhetően a Fogyasztók jellemzően kedvezőbb árszintet és kedvezőbb feltételeket 
érnek el a projektek esetében. Szakértőink által támogatott projektekben, az elmúlt időszakban 2425 
beszerzési eljárásban, összességben 170 milliárd forintos összértékben bonyolítottunk le tendereket, 
amelynek eredményeképpen 9,2 milliárd forintos megtakarítást értünk el. Szakértő tanácsadói csapatunk 
célja, hogy a projekteket oly módon támogassuk, hogy, jelentős erőforrás- és költség megtakarítást 
eredményezzen. Független szakértői pozíciónkban meggyőződésünk, hogy partnereink jelentős előnyöket 
érhetnek el segítségünknek köszönhetően. Díjaink rendszerint megtakarítás alapúak, így garanciát 
vállalunk a sikerre. 
 
 
Tények:  

 4 év alatt 2425 sikeres beszerzési projekt lebonyolítása 
 Több mint 1800 elégedett ügyfél 
 170 milliárd forintos beszerzési érték 
 9,2 milliárd forintos realizált megtakarítás 
 3060 millió kWh versenyeztetett villamos energia mennyiség 
 918 millió gnm3 versenyeztetett földgáz energia mennyisség 

 
2 Beszerzési tapasztalatok, eredmények 
 
Társaságunk célja, hogy a piacon elérhető módszerek, technikák és rendelkezésünkre álló piaci 
információk birtokában ügyfeleink számára megtakarításokat és a legjobb feltételeket érjük el.  
Ügyfeleink beszerzési szolgáltatásainknak köszönhetően jelentős megtakarításokat realizáltak! 
 

Földgáz energia 
2-8% 

Villamos energia 
1-8% 

Szállítmányozás 
3-12% 

Irodaszer 
8-25% 

Tisztítószer, higiénia 
8-22% 

Takarítás 
10-20% 

Mobil szolgáltatás 
20-35% 

Telefon, internet 
10-35% 

Raklap, facsomagolók 
5-15% 

Kartondobozok 
3-15% 

Fóliák 
3-10% 

Alap- és segédanyag 
1-3% 

Oktatás, tanácsadás 
9-18% 

Egészségügyi szolg. 
10-15% 

IT eszközök 
5-20% 

Gépjármű flotta 
10-15% 

Lízing, Bérlet 
5-10% 

Hulladékkezelés 
10-80% 

Olajszármazék 
10-25% 

Üzemanyag 
1-3% 

Raktározás, logisztika 
4-10% 

Gyorsposta, futár 
5-15% 

Szoftver, Hardver 
8-25% 

Vegyi anyagok 
3-8% 

Gépek, berendezések 
5-10% 

Kivitelezés 
5-15% 

Bérmunka 
6-14% 

Őrzés, vagyonvédelem 
10-20% 

Munkaruha, védőfelsz. 
10-18% 

Biztosítás 
5-12% 

Marketing anyagok 
10-15% 

Beruházás 
4-15% 

Szerszámok, kötőelem 
6-15% 

Ragasztók, festékek 
5-8% 

Élelmiszer alapanyag 
2-3% 

Karbantartás, szerviz 
5-25% 

Kereskedelmi termékek 
3-15% 

Tréningek 
6-15% 

Kertészet, park  
10-15% 

Fénymásolás 
10-20% 
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3 Referenciák – Több mint 1800 elégedett ügyfél  
Energia beszerzési referenciák versenyszféra: 

 
 

Energia beszerzési referenciák - közbeszerzés: 
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Kiemelt referenciák – Fővárosi Intézmények 

 
 
Kiemelt referenciák – csoportos energia közbeszerzés 

 Egyetemek Konzorciuma (9 felsőoktatási intézmény) – 20,0 millió m3 
 Nemzeti Államigazgatási Központ (NÁK, 21 kormányhivatal és szervei) – 5,6 millió m3 
 Budapest Városüzemeltetési Központ Zrt. (BVK Holding 7 tagvállalata) – 5,2 m3 
 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (5+3 idősek otthona) – 3,8 millió m3 
 Szent István Egyetem Konzorcium (4 felsőoktatási intézmény) – 25,9 millió KWh 
 Vas Megyei Önkormányzat (21 intézmény) – 6,9 millió KWh 
 Toldy Ferenc Kórház csoport (3 kórház) – 4,2 millió KWh 

 
Kiemelt referenciák – villamos energia közbeszerzés 

 Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. – 89 000 000 kWh 
 ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – 21 250 000 kWh 
 Fővárosi Állat- és Növénykert – 5 019 914 kWh 
 Szent István Egyetem – 13 839 247 kWh 
 Vas Megyei Markusovszky Kórház – 10 500 000 kWh 

 
Kiemelt referenciák – földgáz energia közbeszerzés 

 Országos Rendőr-főkapitányság – 34,3 millió m3 
 Szent István Egyetem – 3,1 millió m3 
 Országos Mentőszolgálat – 2,4 millió m3 
 Eger Megye Jogú Város – 1,9 millió m3 
 Nyugat-magyarországi Egyetem – 1,7 millió m3 
 Fővárosi Állat- és Növénykert – 0,8 millió m3 
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4 Szakértők és tanácsadók biztosítása az eljárásba 
 
Társaságunk igény szerint hivatalos közbeszerzési tanácsadó szervezetként vállalja a teljes közbeszerzési 
eljárás lebonyolítását vagy annak beszerzés-szakértői támogatását piaci és energia piaci ismeretekben és 
elektronikus árlejtésben nagy gyakorlattal rendelkező szakemberekkel. A közbeszerzés szakmai hátteret 
hivatalos közbeszerzési tanácsadóval biztosítjuk.  
 
A Sourcing Hungary Kft. a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 379. § (1) bekezdés g) pontja szerint 
vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében 839-es számon került 
nyilvántartásba, mint Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó. 
 
Társaságunk rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű felelősségbiztosítással, melynek 
mértéke 50 Millió Ft, így eléri a külön jogszabályban meghatározott mértéket. A kötvényszáma: 
269517781. 
 
Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Berta Ferenc  
Azon beszerzési tárgyak köre, amelyekkel 
kapcsolatban hivatalos közbeszerzési 
tanácsadást vállal:  

árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, 
építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió, tervpályázat, 
földgáz energia, villamos energia 

Referenciák: 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Pest Megyei Bíróság 
Budapesti Energiakereskedő Kft. 
Abony Város Önkormányzata 
Nagykörös Város Önkormányzat 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Rendőrtiszti Főiskola 
Szent István Egyetem 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 
Országos Mentőszolgálat 
Kalocsa Városi Önkormányzat Kórház – Rendelőintézet 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

 

Projekt szerep: Közbeszerzési szakértő, projektvezető 
Neve:  Dr. Kovács Orsolya 

Terület: 
Villamos energia és földgáz energia egyedi és csoportos 
beszerzése közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek 
részére 

Referenciák: 

Bugát Pál Kórház Nonprofit Kft. 
BVK HOLDING Zrt. 
Felsőoktatási Csoport (gesztor: Szent István Egyetem) 
Fővárosi Állat- és Növénykert 
Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona csoport 
Kecskeméti Főiskola 
Mecsek-ÖKO Környezetvédelmi Zrt. 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 



SOURCING HUNGARY KFT. 
 

 
 

 

6 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

 

 
5 Szolgáltatási csomag 
Társaságunk komplex közbeszerzési eljárások lebonyolítását a szükséges erőforrások biztosításával 
vállalja, így partnereink egy kézből kapnak egy komplex csomagot, amelynek keretében támogatásunkkal 
egy professzionális közbeszerzési eljárást bonyolíthatnak le. Az eljárásba hivatalos közbeszerzési 
tanácsadókat és beszerzési szakértőket biztosítunk, valamint alkalmazzuk a versenyszférában népszerű 
elektronikus árlejtést. 

Komplex szolgáltatás csomag egy kézből:  

 Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 

 Elektronikus árlejtés lebonyolítása informatikai háttér és szakértők biztosításával 

 
 

5.1. Projekt menedzsment, beszerzést előkészítő szakértői tevékenység  

5.1.1 Az eljárás projekt ütemtervének kialakítása 

A tender lebonyolítás menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek figyelembe vételével 
Szolgáltató egy projekt ütemtervet határoz meg, amelyet a fogyasztói igények és a törvényi rendelkezések 
figyelembe vételével alakít ki és gondoskodik a határidők, feladatok teljesítéséről. Szolgáltató 

Projekt szerep: Projekt vezető, beszerzési szakértő 
Neve:  Kun Attila  
Terület:  Beszerzési projektek hazai nagyfogyasztók részére 

Referenciák: 

Coop Hungary – Földgáz beszerzés – 1200 m Ft 
Chio – szállítmányozás beszerzés – 1200 mFt  
Toldy Ferenc Kórház– Villamos energia beszerzés -50 mFt 
Püspökladány Városüzemeltetés – Villamos energia – 50 
mFt 
Duna TV Zrt.-Villamos energia beszerzés-50 mFt 

Projekt szerep: Hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
Neve:  Dr. Bene Péter 

Terület:  
Villamos energia és földgáz energia egyedi és csoportos 
beszerzése közigazgatási intézmények, közjogi szervezetek 
részére 

Referenciák:  
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projektvezetőt jelöl ki, aki szakmailag támogatja az egyes fázisokat, feladatokat. A bíráló bizottsági tagok 
kijelölése, az eljárás pontos menetének meghatározása. 

5.1.2 Költségelemzés, szerződés vizsgálat, eljárás típusának kiválasztás 

A jelenlegi szerződések vizsgálata és a jelenlegi árszint megállapítása, éves költségszint, becsült érték, 
bázis érték definiálása, a jelenlegi szerződések felmondási lehetőségeinek vizsgálata. Az eljárás típusának 
kiválasztása. 

5.1.3 Adatszükséglet meghatározása 
 
Az előkészítési részben meghatározzuk azon adat és információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres 
közbeszerzési eljárás lebonyolításhoz.  
 
 
5.2 Közbeszerzési eljárás lefolytatása 
Ajánlatuk keretében vállaljuk a teljes közbeszerzési eljárás lebonyolítását. 

5.2.1 Közreműködés közbeszerzési eljárás előkészítő dokumentumok elkészítésében 
 

 Közbeszerzési eljárás indítólapja és ütemterve 
 Az eljárásban bevont személyek kijelölő okirata és összeférhetetlenségi nyilatkozatok elkészítése 
 A közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározása 

 
 

5.2.2 Közbeszerzési feltételrendszer kidolgozása 
 
A Sourcing Hungary Kft. által lebonyolított beszerzési eljárások tapasztalatai alapján biztosítjuk a sikeres 
lebonyolításhoz szükséges szakmai hátteret. A piacon elérhető és érvényesíthető feltételek alapján 
meghatározzuk a tender lebonyolításához szükséges információ igényt, feltételrendszert és egyéb 
feltételek. 
 

 Egyéb beszerzésben alkalmazott „bevált gyakorlat” alkalmazása 
 Alkalmassági követelmények meghatározása 
 Értékelési szempontrendszer, bírálati szempontok súlyozások meghatározás 
 A szerződéses peremfeltételek meghatározása, kidolgozása 
 Kockázat elemzés, kockázati tényezők vizsgálata 

 

5.2.3 Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet elkészítése 
 
A feltételek meghatározása és az ajánlati koncepció kialakítását követően elkészítjük az ajánlattételi 
felhívást, amely tartalmazza a lebonyolítás menetével kapcsolatos összes információt és műszaki 
mellékleteket, dokumentációkat. 

 Ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentációk elkészítése 
 Kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattevőknek, konzultáció lebonyolítása 
 Hirdetmények, tájékoztatók elkészítése 
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5.2.4 Eljárási cselekményekben történő személyes részvétel, helyszín biztosítása 
  

 Dokumentációk rendelkezésre bocsátása 
 Tenderbontás  
 Eredményhirdetés  
 
 

5.2.5 Részvétel a bíráló bizottság munkájában (2 fő biztosítása a bíráló bizottságba) 
 
Szakértőnk részt vesz a bíráló bizottság munkájában, ami segítséget jelent az ajánlatok kiértékelésében a 
meghatározott értékelési szempont rendszer szerint, valamint magában foglalja az ajánlat formai és 
tartalmi vizsgálatát. Beérkezett ajánlati dokumentációk, közbeszerzési és szakmai szempontú 
átvizsgálása. 
 

5.2.6 Ajánlatok értékelése, eredményhirdetés, tájékoztató hirdetmény közzététele 
 
Az ajánlatkérő az eljárás eredményére vonatkozó döntését követően A szolgáltatás részeként elkészül az 
„összegezés az ajánlatok elbírálásáról” megnevezésű dokumentum. Tájékoztató Hirdetmény 
megszerkesztése és közzététele. 
 
 
 
 

5.2.7 Közreműködés a szerződés megkötése során és esetleges jogorvoslati eljárásokban 
 
Támogatjuk a szerződéskötési folyamatot a kiválasztott szolgáltatóval, ahol támogatást nyújtunk a 
szerződéskötési folyamatban, meghatározzuk a szerződéshez szükséges információszükségletet és 
szakmailag véleményezzük a kereskedelmi szerződést.   
 

5.2.8 A közbeszerzési eljárás nyilvánossága 
 

 Az üvegzseb törvény rendelkezése szerint a szerződés nyilvánosságra hozása  
 A közbeszerzési eljárás meghatározott dokumentumainak honlapon történő megjelentetésének 

előkészítése.   
 
 

5.3 Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
 

A 257/2007. kormányrendelet 2008.01.01-i hatálybalépésével az állami szektorban is lehetőség van az 
elektronikus árlejtés (aukciók) alkalmazására. Ennek eredményeképpen az állami költségvetésből 
gazdálkodó egységek, intézmények számára is megnyílt a lehetőség a versenyszférában rendkívül 
népszerű aukció alkalmazására a közbeszerzési eljárás keretében.  
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Az általunk alkalmazott szoftver megoldás megfelel a 257/2007. kormányrendeletnek.  
 
Társaságunk szakemberei 3500 elektronikus aukció lebonyolításában vettek részt, amelynek 
eredményeképpen nagy tapasztalattal rendelkezünk, így biztosítjuk az elektronikus árlejtéshez szükséges 
informatikai hátteret és szakértői támogatást.  
 

 
 

 
 
 
 

5.3.1 Informatikai háttér, szoftver biztosítása  
 
Biztosítjuk a lebonyolításhoz szükséges informatikai hátteret, valamint a szoftveralkalmazáshoz 
szükséges technikai feltételeket, adattárolást, üzemzavar elhárítást, valamint a pályázók részére szükséges 
támogatást, forródrótot. 
 

 Informatikai háttér biztosítása 
 Helpdesk, forródrót a pályázók számára 
 Üzemzavar kezelés 
 A szoftveralkalmazáshoz kapcsolódó követési és karbantartási szolgáltatások 
 Adatfeldolgozás, adattárolási szolgáltatás 

 

5.3.2 Elektronikus árlejtés stratégia kialakítása  
 
Az elektronikus árlejtés tudatos előkészítést igényel, különösen energia tenderek esetében. Egy nem 
megfelelő aukciós típus, illetve kedvezőtlen aukciós beállítás, láthatási jogosultságok az árakra jelentős 
ráhatással lehetnek, így célszerű az elektronikus aukciót megelőzően kidolgozni a stratégiát.  

 Közreműködünk az ajánlati felhívás és dokumentációk elektronikus árlejtésre vonatkozó 
részeinek kidolgozásában.  

 Elektronikus árlejtési taktika kidolgozásában 
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 Árlejtés típus kiválasztásában és beállítási opciók optimalizálásában 
 Implementációs terv kialakításában 
 Rendszer paraméterezéseinek kialakításában 

 

5.3.3 Az ajánlattevők tájékoztatás, értesítése, teszt aukció  
 
Az éles tender megelőzően a törvényben meghatározott határidők figyelembe vételével a pályázóknak 
megküldjük a szükséges információkat, felhasználói jogosultságokat. 
 

 Pályázók tájékoztatása 
 Felhasználói jogosultságok átadása 
 A rendszer megismerhetőségének biztosítása, teszt aukció lebonyolítása 

 

5.3.4 Elektronikus ajánlatkérés és elektronikus aukció regisztrálása  
 
Az éles árlejtést megelőzően regisztráljuk az árlejtést minden szükséges beállításával együtt. Továbbá 
társaságunk szakemberei meghatározzák az elektronikus árlejtés során alkalmazott árlejtés típust, 
minimális licitlépcsőt és beállításokat. Optimalizáljuk a törvényben meghatározott idővonatkoztatású és 
megtekintési jogosultságokat, amelyek hozzásegítenek a kedvezőbb árszint eléréséhez.  Az regisztrálást 
követően közzé tesszük az árlejtést, a pályázók és képviselők számára elektronikusan megküldjük a 
felhasználói jogosultságokat. Ellenőrizzük, hogy az árejtés kezdete előtt minden ajánlattevő helyesen 
rögzítette-e a papír alapon benyújtott ajánlatát.  

 Idővonatkozású beállítások optimalizálása 
 Megtekintési jogok meghatározása 
 Árlejtés részleteinek meghatározása, regisztráció 
 Ajánlattevői regisztráció 
 Ajánlatok ellenőrzése 

 

5.3.5 Elektronikus árlejtés lebonyolítása, felügyelete 
 
Az elektronikus árlejtés időtartama alatt társaságunk telefonos operatív felügyelet keretében biztosítja az 
üzemzavar kezelést, így a tender zökkenőmentes lebonyolítását, szükség szerint közbe avatkozást egy 
esetleges emberi vagy technikai hiba felmerülése esetén 

 Az árlejtés lebonyolítása (megnyitása, lefolytatása és zárása) 
 Üzemzavar kezelés, operatív felügyelet biztosítása 
 Ajánlatkérői megtekintés biztosítása 

 

5.3.6 Vezetői riport, eredményértékelés 
 
Az elektronikus árlejtést követően egy vezetői riport készül el, ami statisztikai és grafikai elemekkel 
kiegészítve tartalmazza a lebonyolítással kapcsolatos összes információt. Ennek megfelelően a pályázók 
számát, ajánlatukat, ajánlatok időpontja, ajánlatok száma, megtakarítás mértéke. 
Párhuzamosan elkészül a tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról dokumentum.  
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6 A projekt tervezett ütemterve 
 
A konkrét lebonyolítási ütemtervet szolgáltatásunk keretében készítjük el. Az eljárást a szerződés 
aláírását és minden szükséges adat kézhezvételét követő napon indítjuk el. Az eljárás indítását követő 5. 
munkanapon kerül sor a hirdetmény feladására. 
 
 
 

7 Kereskedelmi ajánlat     
 

Szolgáltatás csomag –  (5. pont tartalma alapján) 

 

7.1 Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 
Megbízási díj: 1.200.000 Ft + áfa / eljárás 
 
A megbízási díjat az egyes teljesítéseket követően 30 napos fizetési határidővel szükséges kiegyenlíteni.  
 
 
 
8 Ajánlattevő adatai  

 
 
8.1  Cégadatok 
 
Sourcing Hungary Kft. 
Adószám: 14198391-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-893344 
Képviselő: Szentpétery Arnold, ügyvezető 
Cím: H-1138 Budapest, Meder utca 8. 
Telefon: +36-1-769-13-92, Fax: +36-1-877-6275  
Email: sourcing@sourcing.hu, web: www.sourcing.hu 
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Gyál Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 

2360 Gyál, Rákóczi u. 44. 

 

Donhauzer Ádám Ügyvezető 

 

Tisztelt Ügyvezető Úr! 

 

 

Megtisztelő felkérésére a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) szerint az alábbi közbeszerzési 

eljárások lefolytatásában történő hivatalos közbeszerzési tanácsadói közreműködésre árajánlatunkat az alábbiakban 

adjuk meg: 

 

 

 
 

Ajánlat 

 

 
 

Tanácsadói díj eljárásonként: 550 000 Ft+ÁFA 

 

Amennyiben négynél több eljárás kerül az adott program keretében lebonyolításra, úgy az ötödik és az azt 

követő eljárásokra a tanácsadói díj eljárásonként: 450 000 Ft+ÁFA. 

 

Ajánlatunk a becsült értékre figyelemmel a Kbt. 16. § és a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 

épületenként külön-külön, hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzési eljárásokra vonatkozik. 

   

 

A Közbeszerzési eljárás lebonyolítása során a PERFECTUS Kft. a következő szolgáltatásokat nyújtja Önök részére 

 

- A rendelkezésünkre álló információk alapján javaslatot teszünk az eljárás típusának meghatározására; 

- eljárást megindító hirdetmény előkészítése a Megbízóval történt folyamatos, előzetes konzultáció – e-mail, fax, 

telefon, személyes – egyeztetések alapján; 

- dokumentáció előkészítése a Megbízó által adott közbeszerzési műszaki leírás alapján /a közbeszerzés tárgya 

szerinti, valamint a pénzügyi szakértelmet Megbízó biztosítja, kérésre külön díjazás ellenében megfelelő szakértő 

bevonásáról gondoskodunk/; 

- részvétel a Megbízó Bíráló Bizottságának ülésein  
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- eljárást megindító hirdetmény feladása  

- a dokumentációnak a jelentkezők, ajánlattevők rendelkezésére bocsátása 

- kiegészítő tájékoztatás megadása (az ajánlatkérővel egyeztetve); 

- kétszakaszos eljárás esetén ajánlattételi felhívás előkészítése, elfogadása után megküldése; 

- ajánlatok (kétszakaszos eljárás esetén részvételi jelentkezések is) felbontása az ajánlatkérő székhelyén; 

- jegyzőkönyv előkészítése a bontásról; 

- bontásról készült jegyzőkönyv megküldése az ajánlattevőknek, jelentkezőknek; 

- hiánypótlási felhívások előkészítése; 

- jelentkezések, ajánlatok tartalmi bírálata a beérkezett hiánypótlások alapján (a Perfectus Kft. a Bíráló Bizottságba 

közbeszerzési- és jogi szakértelmet biztosító (hivatalos közbeszerzési tanácsadói minősítéssel rendelkező) 

bírálóbizottsági tagot delegál); 

- bírálati lapok és bírálati jegyzőkönyv előkészítése; 

- írásbeli összegezés előkészítése; 

- szakvélemény és döntési javaslat előkészítése  

- az eredményhirdetési jegyzőkönyv előkészítése; 

- írásbeli összegezés megküldése az ajánlattevőknek; 

- az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató elkészítése; 

- az eljárás (kétszakaszos eljárás esetén részvételi szakasz is) eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény feladása  

- Esetleges jogorvoslati, békéltetési eljárás esetén az Ajánlatkérő (Megbízó) képviselete. 

 

Minden esetben előkészítjük a vonatkozó jegyzőkönyvek tervezetét, személyes részvételünk esetén pedig 

jegyzőkönyvet készítünk a Bíráló Bizottság munkájáról.  

 

Reméljük, hogy munkánkkal segíthetjük az Önök sikeres, törvényes közbeszerzését.  

 

Szentendre, 2012. október 23. 

 

 

Perfectus Kft. képviseletében tisztelettel: 

  
 

dr. Dóka Zsolt  

hivatalos közbeszerzési tanácsadó 

 

PERFECTUS Kft. 

 



 
 
 
 
 
 
Tárgy: Tájékoztatás a városközpont pályázattal kapcsolatos 

jelenlegi helyzetről, legutóbbi történésekről. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Gyál Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0005 azonosítószámú „Gyál kistérségi szerepének 
erősítése a városközpont rehabilitációja által” című pályázatot nyújtott be. 
A pályázat 726.610.591,- Ft támogatásban részesült, a vonatkozó Támogatási Szerződés (TSz) 2010. május 17.-
én megkötésre került. 
 
A fenti tárgyú projekt részfolyamatainak aktuális állapota a következő: 
 
A Kistérségi Szolgáltató Központ kivitelezésére 2012.05.17-én aláírt szerződés értelmében a kivitelező a munkát 
folyamatosan végzi, a gépészeti, belső elektromos és egyéb szerelési, burkolási munkálatokkal, valamint az 
okmányiroda épület felújításával, átépítésével. 
Az épülethez szükséges számítógép rendszer és rámpafűtés automatikával, riasztó- és kamerarendszer, tűzjelző 
rendszer kivitelezése az épület építésével összehangoltan folyik. 
A nagyterem konferencia rendszerének telepítése, a Képviselő-testület döntése alapján megkötött szerződés 
értelmében az épület megfelelő készültségi fokán megindulhat. A szükséges mobíliák gyártása a Képviselő-
testület döntése alapján megkötött szerződés értelmében megkezdődött, szállításuk az épület megfelelő 
készültségi fokán kezdődhet. 
 
Az útépítéshez kapcsolódó közműkiváltások műszaki átadás-átvétele megtörtént, az érintett üzemeltető ELMŰ 
Zrt. végleges vezetékjogi engedélyének kiadása folyamatban van. Az elkészült útszakaszok (szervizút és fő 
közlekedési út) átminősítése, és a forgalomba helyezési eljárás lezárása az érintett hatóságok bevonásával 
folyamatban van. Az ingatlanviszonyok MÁV Zrt.-vel történő rendezése folyamatban van, lezárása után zárható 
le az eljárás. 
 
A tájépítészeti munkák kivitelezésénél az útépítéshez kapcsolódó munkák elkészültek, ezek átvétele megtörtént. 
A munkálatok folytatása az épület kivitelezés, valamint az időjárás függvényében novemberben várható. 
 
A Somogyi Béla és a József Attila utcákban 30-30 parkoló létesítése az újbóli közbeszerzési eljárás lezárása után 
a Képviselő-testület döntése alapján megkötött szerződés értelmében október végén megkezdődik. 
 
Az elnyert támogatási összeg első, második és harmadik része kifizetésre került a Pro Régió Kft. Részéről, a 
negyedik kifizetési kérelem elfogadása folyamatban van. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti tájékoztatást elfogadni szíveskedjen. 
 
Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának képviselő- testülete úgy dönt, hogy: 

1. Elfogadja, a „Gyál kistérségi szerepének erősítése a városközpont rehabilitációja által” tárgyú projekt 
részeként a tájékoztatást; 

 

Felelős: Polgármester 
A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
Az előterjesztést készítette: Donhauzer Ádám  
 
Gyál, 2012. október 19. 
 

         Donhauzer Ádám 
ügyvezető igazgató 



Nettó tervezett (Ft) Nettó tényleges (Ft)
Városközpont pályázatban szereplő költségek

1. IVS 1 700 000 1 700 000
Vital Pro 600 000 600 000
Vital Pro 2009. 800 000 800 000
KSH adatszolg. 300 000 300 000

2. ATT 4 156 000 4 156 000
Vital Pro ATT 3 200 000 3 200 000
Vital Pro TAT 2009. I. 700 000 700 000
Vital Pro TAT 2009. II. 256 000 256 000

2. Tervezés össz. 19 700 000 27 160 000
Tervezés 2007. Stachó 1 500 000 1 500 000
Tervezés 2008. Stachó  300 000
Tervezés 2009. Stachó 6 200 000 6 200 000
Tervezés 2011. Stachó Kiviteli 12 000 000 19 160 000

3. Terület előkészítés 14 441 104 14 441 104
Ingatlanvásárlás 6 211 104 6 211 104
Út terv Partner 7 990 000 7 990 000
Tervfelülvizsgálat parkoló 240 000 240 000

1. Városfejl. társaság 27 456 000 27 456 000

1. Közbeszerzés 2 500 000 2 450 000
Épület, terv, könyvvizsg. közbesz. 1 200 000
Út, vasútép., piac ép. közbesz. 600 000
Közbesz. műsz. ell. ép. 350 000
Közbesz. műsz. ell. út 350 000

2. Könyvvizsgáló 5 000 000 3 200 000
3. Promóció 1 112 000 495 000
4. Hatósági díj (engedélyezés) 500 000
5. Műszaki ellenőr 9 740 000 10 150 000

Épület 3 740 000 6 200 000
Út 6 000 000 3 950 000

6. Szakértői ktg. 356 000 356 000
Földmérő 216 000 216 000
Ingatlanbecslő 140 000 140 000

1. Kistérségi Szolg. Központ 328 766 408 589 481 065
1.1. Kivitelezés

2. Útépítés 413 986 909 455 994 226
2.1. Kivitelezés 321 292 458 316 428 567
2.8. Lőszermentesítés 0 205 000
2.12. 60 db parkoló 23 574 451 53 929 640
2.13. Piac kivitelezés 69 120 000 84 571 019
2.13.1. Piac tervezés 0 860 000

829 414 421 1 137 039 395

Városközpont pályázatban nem szereplő költségek
(melyek a projekt megvalósításához szükségesek)
1. Belsőépítészet 63 290 998

Tervezés 9 000 000
Mobilia beszerzés 24 991 998
Gyengeáram, bizt. tech., tűzvédelem 25 599 000
Konferencia rendszer 3 700 000

2. Közműkiváltás és tájépítészet 191 949 125
2.3. Tervezés (közműkiváltások) 5 730 000
2.4. Kivitelezés (közműkiváltások) 99 108 289
2.5. Tájépítészet 78 720 836
2.6  Tájépítészet közbeszerzés 550 000
2.7. Fakivágás 7 840 000
2.8. 4 db hulladéktároló beszerzése 224 800

3. Vasútépítés 47 036 843
3.1. Kivitelezés 47 036 843

4. Vasút ágyazatragasztása 23 204 030
4.1. Kivitelezés 23 204 030

325 480 996Mindösszesen

Mindösszesen

Projektelőkészítés

Projekt menedzsment

Szolgáltatások 

Beruházások
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